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SEKSEN YEDİNCİ İNİKAT 

21 Teşrinievvel 1336 Perşembe 

Üçüncü Celse 

Açılma Saati : 4.15 (Zevalden Sonra) 

REİS : İkinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİP : Feyyaz Âli B. (Yozgat) 

REİS — Efendim, celse kuşat edildi. 
Zabtı sabık hulâsası var, okunacaktır. 

1. — ZABTI SABIK HULÂSASI 

Seksenbeşinci tn'ikat 

17 Teşrinievvel 1336 Pazartesi 

BİRİNCİ VE İKİNCİ CELSE 
Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin tahtı riyaset

lerinde in'ikat ile Rusya ile olan münasebatı siyasive 
hakkında seksendördüncü içtimada Yusuf Kemal Bey
efendi tarafından verilen izahat ve Kafkas Hükümeti 
ile aktedilecek muahedeler üzerinde cereyan eden mü
zakerelerden sonra; makamı riyasetçe, Heyeti Veki-

lenin, Heyeti Umumiyenin temayülünü öğrenmiş bu
lunduğundan bu istikamette mesaisine devamla neti
cenin Meclise arz olunacağı tebliğ olundu ve hafi 
celseye son verildi. 

Reis Kâtip 
Mustafa Kemal Kütahya 

Haydar 
REİS — Zabtı sabık hulâsasını reylerinize arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

2. — İSTİZAH 

/. — Ordunun ilbası hakkında istizah takriri. 

REİS — Celse kuşat edildi; Müdafaai Milliye Ve
kâletinden olan istizahın müzakeresine geçiyoruz. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Efendim bendenizi 
Müdafaai Milliye Vekâletinden bazı hususatı sorma
ya mecbur bırakan sebep, kışın takarrübü ve kendi 
kanununa tebaan icrayı hüküm ve şiddet edeceği ta
biî bulunmasına karşı silâha sarılmış ve serhade koş
muş olan efradı milletin hemen pek cüzisi istisna 
edilirse heyeti umumiyesinin millî elbiseleriyle çıplak 
bir halde bulunması ve şu suretle orduda vukua ge
lecek firar ve vefiyat gibi vekayiin memleketi mü
dafaasız bırakacağı korkusu idi. Bu endişeler üzerine 
sorduğum bu suali, bir çok tetkikata ve rakamlara 
istinat ettirerek sordum. Evvelâ Müdafaai Milliyenin 
şark, garp, Elcezire ve Adana cepheleriyle Üçüncü 
Kolordu kıtaatının ve Kayseri, Sivas ve Amasyada 
teşekkül eden fırkaların, hulâsa bütün teşkilâtı as
keriyemiz dahilinde bulunan efradı askeriyenin çıpla
ğız, elbisemiz yoktur diye yaptıkları feryat; devairi 

aidesinin koridorlarından bizim kulağımıza kadar ak
setmiştir. Müdafaai Milliye Vekâleti yalnız garp or
dusunu ilbas etmeye teşebbüs etmiş ve onu da ilbas. 
etmeye muvaffak olamamıştır. Meselâ erkam olarak 
arzediyorum : Garp ordusunda yedide bir nispetin
de kaput var; o da merkezde yani Eskişehirdedir. 
Diğer mahallâtta askere beylik ve battaniye namına 
hiçbir şey verilmemiştir. 

Hulâsa bilûmum cepheler ilbas hesabının verdiği 
neticeye göre beşte birine elbise verilmiştir; diğer
leri çıplaktır. Kaput; hiç derecesinde, verilmemiştir. 

Bir ay sonra derecei hararet tahtessıfıra indikçe 
portatif ve seyrek çadırlar içerisinde ye irtifaı iki 
bin, üç bin metre olan yerlerde veyahut hiç sığına
cak yeri olmayan ovalarda kar ve buz içerisinde ha
linden izharı aczeden evlâdı vatanın, vazifei vatani-
yesini yalnız karnının tokluğuyla ve bu millî elbiseler 
içerisinde yapabileceğini zannetmiyorum. Onun için 
istedim ki kış basmadan Müdafaai Milliye Vekâleti, 
memleketin müdafaasın ait olan bu meseleyi bir an 
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evvel halletsin.. Ve Vekâlet, acaba benim, yarın maa
zallah vukuunu zannettiğim fenalıklardan mütevellit 
mesuliyeti müdrik midir? Vatan müdafaasız kaldığı 
zaman ^zuhura gelecek fenalık düşünülmüş müdür? 
Hangi tarihte Osmanlı ordusu intizama girmiş olacak
tır? Ben bunu istizah etmiştim. Bu bapta lütfen iza
hat verirler ve bizi tenvir ederlerse daha maruzatım 
da vardır. Lütfen onu da dinlersiniz. 

FEVZİ PAŞA (Müdafaai Milliye Vekili) (Kozan) 
— thsan Bey biraderimizin sual takririnde iki nok
ta soruluyor : Levazımı iksaiye ne dereceye kadar 
tedarik edilmiştir; ne tarihe kadar asker iksa ve il-
bas edilebilecektir?.. Bunun için ordunun ilbası hak
kında, müsaade buyurursanız biraz malûmat vere
yim. 

libas hususunda yapılan teşebbüs; ikinci kısım Yu
nan taarruzundan sonra yapılan teşebbüstür. O za
mana kadar Bursa bizim elimizde idi, İzmit çuha fab
rikası bizim elimizde idi. Oradan bir çok, külliyetli 
kumaş tedarik edebiliyorduk ve Bursanın bir çok me-
rakize kurbiyeti ve eşya celbine müsaadesi itibariyle 
de o tarikten eşya celp ediyorduk ve İhsan Beyin 
korktuğu veçhile daha haziranda, yalnız garp cephesi 
ordusunun değil, bütün orduların kış ihtiyacı düşü
nülmüş ve ona göre ihzaratta bulunulmuş ve celp edi
len eşyanın bir kısmı Eskişehire ve bir kısmı da bu
raya kadar gelebilmiştir. 

Bundan sonra maatteessüf Bursa sükut etti ve 
bu suhuletten mahrum olduk; çuha fabrikası malû
mu âliniz olduğu veçhile zaptolundu. Bundan evvel 
oradan istifade ve fabrikanın bazı aksamını sökelim, 
başka yerde yapalım dedik, fakat ancak küçük bir 
fabrika yapılabilecek bir kısmı Kayseriye nakloluna
bildi ve ondan da henüz istifade edilemiyor. 

Bu suretle birinci tertip teşebbüs, Yunan taar
ruzuyla akamete mahkûm olduktan sonra; büsbütün 
akamete mahkûm olmaksızın ikinci bir tertibe lü
zum görüldü. Cepheyi dolaştığımız sırada, malûmu 
âliniz bir iki alay müstesna olmak üzere, askeri 
çıplak gördük ve heyet ile gelip burada izahat verdi
ğim zaman da bu elbisenin kışa kadar getirilebile
ceğini arzetmiştim. Ağustos iptidasından itibaren bu 
cephedeki kıtaatın çıplak olduğunu arkadaşlarım da 
görmüşlerdi. Bilâhare bunların hepsi giyindi. Fakat 
düşman kuvvetine mukabil tabiî cüzütamlar da ço
ğaldı ve kadroların miktarı tezyit olundu. O gün 
gördüğümüz ordu diyebilirim ki bugün üç misli
ne baliğ olmuştur. Gerçi İhsan Bey biraderimizin al
mış olduğu malûmata nazaran buradan vaki olan sev-
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kiyatın sülüsanı giydirilmiş olduğuna göre sülüsü açık 
bulunmak lâzımdır. Fakat bendenizin yapmış oldu
ğum tertibatı İstanbula kıyas etmeyiniz. İstanbul gi
bi menabii bol olan bir yerde idare başka türlüdür. 
Orada vapur ile sevkiyat mümkündür. Burada va
pur yok; burada fabrika yok. Burada sevkıyat gayet 
müşküldür. Onun için verdiğim emirlere binaen garo 
cephesi kendi mıntakasında teşebbüste bulunarak bir 
hayli, on bin kadar kaput ve üç bin kadar kepenek 
vesaire temin etmiştir. Malûmu âliniz bazı firariler 
vardır ki kaputlariyle beraber kaçıyorlardı. Nitekim 
Kütahyada altı bin yedi yüz kaput bulunmuş ve or
duya tevzi edilmiştir. Buradan da bir kısım kaput da
ha gönderildi. Bu suretle garp cephesinin elbise ih
tiyacı az çok temin edildi. Yolda bulunan kumaşlar 
geldiği takdirde kıştan evvel askeri iksa edebileceği
mizi ümit ediyorum. Yunan taarruzundan sonra da
hilî emtiadan istifade ciheti düşünüldü. Burada ev
velâ mensucat fabrikası ile bir kontrat yaptık ve Kon
ya ile de yaptık. Fakat bilâhare Uşak sukut ettiği 
cihetle ondan istifade edemedik. Fakat Konyadaki 
kumaşları oradan ahali alarak kendileri teşkil ettik
leri gönüllü kıtaata verdiler. Sonra gerek burada ve 
gerek Kütahyada keçeden kepeneklerden üç bin, dört 
bin kadar temin ve tedarik olundu. Yalnız memle
ketin dahilî istihsalâtının askeri ilbas edemeyeceği an
laşıldığından hariçten de eşya celbine lüzum görüldü. 
Zannederim Bursa sukut ettiği sıralarda konturatolar 
yapılmaya başlanıldı. Müracaat eden tüccarlara teshi-
lât gösteriliyordu; avans da veriliyordu ve tabiî onu 
o avansı kefile raptediyor ve her bir ihtimale karşı 
eşya gelmediği takdirde kefillerinden tazmin ediyor
duk. Kefalete raptedilen bu tarzdaki tüccar eşyasının 
bir kısmı geldi. Bir kısmı da gelmek üzeredir. Bu eş
ya elbise, kaput vesairedir. Bunların bir kısmı ma
mul ve bir kısmi malzeme halinde geliyor ve malze
me halinde gelenler geldikçe yapılıyor. Gerek bura
daki kıtaatta ve gerek cephedekilerde gördüğünüz; 
mamul elbisedir. Garp cephesinin ricatı üzerine ha
sıl olan elbise ihtiyacı, gerek Bursadan alınan elbi
selerin bir kısmiyle ve gerek Karamürsel fabrikasın
dan alınan kumaşların bir kısmiyle ve gerekse muh
telif tüccarların getirdikleri kumaşların bir kısmiyle 
ikmal edilmiştir. 

İhsan Bey biraderimizin millî elbiseleriyle çıplak 
bulunduğunu bildirdiği kıtaata gelince; Uşak sukutun
dan sonra yeni kıtaat teşkiline lüzum görüldü. Bu 
kıtaatın elbise hisseleri yoktu. Mamafih peyderpey 
gelen elbiselerden bunlara da hisse tefrik ediyoruz. 
Çoruma, Kayseriye ve diğer yerlere de verilmiştir; 
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bunu da tetkik ettim. Burada da bin oeşyuz nefere 
yedi yüz elbise verilmiştir, yani nısfına... Meselâ bir 
alaya elbise veriliyor, fakat üçyüz nefer elbise giy
dikten sonra kaçıyor. Eğer biz elbiseyi verip de ef
rat da firar edecek olursa hiçbir vakitte elbise ver
meye lüzum yok ve böyle firar yüzünden elbiseyi as
ker daima az bulabiliyor. 

Sonra en mühim cephe, şark cephesidir. Şark 
cephesinden müteaddit defalar sorduk : İhtiyacınız 
nedir dedik. Orada zaten oldukça elbise var idi. Fa
kat bir buçuk ay evvel seferberlik yaparak harekâta 
geçtikleri için ihtiyaçlarını bildirdiler. Evvelce yaptığı
mız tertibata zammederek oraya da lâzım gelen elbi
se ir sala tına teşebbüs ettik. 

Üçüncü Kolordu yani Samsun ve Sıvasa gelince : 
Bunlar da kendi teşebbüsleriyle ihtiyaçlarını tedarik 
etmektedirler. Tabiî bu malûmat sır olarak kalacak
tır ve hariçten gelen elbiseler hakkında ketumiyeti 
mutlaka lâzımdır. Bu hususta düşmanlar biraz malû
mat alıp eğer bizim ordumuzun çıplak olduğunu öğ
renirse ve hariçten elbise gelmeyecek olursa efradı
mız ilbas edilemez... 

Adana cephesine gelince : Adana cephesi filha
kika yakın zamana kadar millî bir vaziyette idi, teş
kilâtı da henüz, yeni itmam edilmek üzeredir. Zabi-
tanı da pek azdı, kıtaatı da pek azdı. Yeniden yeniye 
topçu teşkilâtı, makineli tüfenk teşkilâtı yapılmakta
dır. Millî kuvvetler, malûmu âliniz müdafaai milli
ye cemiyetleri tarafından ilbas ve iksa olunuyordu. 
Bilâhare bu ilbas ve iaşeyi de Müdafaai Milliye de
ruhte ederek, teşkilâtı milliyeyi, nizamiye kıt'ası ha
line kalbetmek cihetini münafii vataniyeye daha mu
vafık buldu. Orada ahaliden iane olarak alman eşya 
ile gerek Kayseri ve gerek Malatyadan elde edile
cek olan eşyaları da o havaliye hasrettik. Gelecek 
olan eşyanın bir kısmı mamul olarak gönderildiği gibi 
bir kısmı da dahilde imal olunmaktadır. 

Elcezire cephesine gelince : Bu cephenin efradı 
miktarı nispeten daha azdır ve onların ihtiyacatının 
da Malatyadan temini mümkün olduğu anlaşılmıştır. 

Bazı zevat, hariçten deruhte olunan eşyanıt gelip 
gelmeyeceği hususunda tereddüt izhar ediyorlar. Fil
hakika bu eşyanın gerek İngilizlerin duyması ve ge
rekse herhangi bir arızaya uğrayarak gelmemesi de 
varit olabilir. Bu eşyanın uzak yerlerden geldiği ve 
bir arızaya uğraması ihtimalâtı düşünülerek bu hu
susta azamî çarelere teşebbüs olunmuştur. 

Memleketin dahilindeki fabrikalar da kamilen as
kere hasredilmiş ve asker namına işliyorlar. Bun

dan başka büyük ticarethanelerde mevcut ve askere 
yarar kumaşlar da ciheti askeriye namına isteniliyor. 
Maatteessüf bir çok kumaşlar da ince olduğundan 
askere yaramamaktadır ve yapılan tahkikata nazaran 
bunlardan askere kaput olamaz. Bilhassa biz kalın 
keçe ve vücudu sıcak tutacak malzeme arıyoruz ki 
bu suretle mümkün olduğu kadar asker ısınsın ve ah
vali sıhhiyesini muhafaza edelim. 

Firar eden elbiseli askerin çok olduğundan bahso-
lunuyor. Evet; elbise giydirmiş olduğumuz askerle
rin firarı bizim ilbas hususundaki tertibatımızı alt 
üst ediyor ve bu tarzda bir hal, diyebilirim ki, bir 
hastalık haline gelmiştir. Melbusat giydirdiğimiz efrat 
kaçıyor diyoruz ve demek ki firarın çokluğu elbise 
ihtiyacını daima tezyit ediyor ve elbiseye olan lüzum 
da gayri münkerdir. Esasen elbisenin göstereceği in
zibat ve intizam evvel emirde ahvali sıhhiyeyi te
mindir. 

İkinci derece de firarı menedebilir. Binaenaleyh 
bu noktai nazardan ahvali sıhhiyeyi temin etmek ve 
hem de ihtiyatlı bulunmak üzere mümkün olduğu 
kadar ambarlara fazla elbise ithar ile hiç çıplak as
ker bulundurmayacak derecede tertibat yapılmıştır. 
Benim ümidim bu merkezdedir. 

Üçüncü bir nokta kalıyor, malûmu âliniz garp cep
hesini biz düşündük ve bu cephe en mühim bir cep
hedir : Düşmanlar oradan geliyor, ifsadat oralarda 
oluyor. Biz bu cepheyi kuvvetli tutar isek ve ne ka
dar oraya ehemmiyet verir isek memleketimiz de o 
kadar mahfuz kalır. 

Şark cephesine Adana, Elcezire ve Samsuna ge
lince; oralar daha mutedil olduğu için üçüncü de
recede oralar düşünülmüşlerdir. 

Bilhassa bu iklimlerin ihtiyacı bir ay sonra şid
detlenir. Şunu da arzedeyim ki; biz ordumuzu ikinci 
defa giydirmiş oluyoruz ve bendeniz bütün cephe
leri gezdim pek cüz'î elbisesiz var idi; ekserisi giy
dirilmiş idi. Fakat Yunan taarruzundan sonra aske
rin bir kısmı inhilâl etti ve hemen yeniden bir ordu 
teşkili lâzım geldi ve bu suretle ikinci bir ilbas terti
batı yaptık ve yakın zamanda yeniden ilbas edece
ğiz ve bütün askeri giydirmeye de çalışıyoruz... (Mü
zakere kâfidir sodaları) 

İSMAİL SUPHİ B. (Burdur) — Efendiler; isti
zahtan maksat hiçbir zaman benim şahsî hürmetim 
olan ve Heyeti Celilenizin ekseriyetinin de hürme
tini hissettiğim Fevzi Paşa Hazretlerinin şahsiyeti de
ğildir. Maksat; müdafaai vatana taallûk eden ve bu
rada sebebi içtimaimizin en mühimi olan bir mesele 
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üzerinedir. Onun için bu mesaile mütedair dertleri
mizi dökelim. Meselâ bendeniz bazı şeyleri yakından 
biliyorum, bazı şeylere şahit oldum, işittim. Bugün 
ordumuzun ve bilhassa garp cephesinde bulunanla
rın nısfına yakın miktarının elbiseye ihtiyacı vardır. 
Biliyorsunuz ki o havali vasatı olarak sekiz dokuz 
yüz ve bin metre irtifamdadır ve nihayet on on beş 
gün sonra oralara kar düğmeye başlar ve yine bili
yorsunuz ki hükümeti milliye teşekkül edeli altı yedi 
ay oluyor. Bu müddetin iki üç ayını iptidaî bir teşek
külün zarurî tertibatına sayacak olursak şimdiye ka
dar zannediyorum ki yapılacak şeylerin bir çoğu ya
pılmamıştır. Paşa Hazretleri dediler ki : Elbiseli as
ker de firar ediyor; elbisesiz asker de firar ediyor. 
Halbuki firarın esbabı adidesi vardır. Elbisesizlik ma
zeretini biz kendimiz firarilere atfetmemeliyiz. Şim
diye kadar kaç aydır niçin bu elbiseleri tedarik ettir
mediler? Efendiler, bendenL biliyorum ki Müdafaai 
Milliye de mubayaa işlerinde yanlış hareketler olu
yor. Bilirsiniz ki bu memleketi müdafaa "için çalışı
yoruz ve gayemiz memleketten düşmanı atmaktır. 

Bugün memlekette beş kuruş eksiğine, üç kuruş 
fazlasına demeyerek, çok miktarda mübayaat yapılsa 
idi fena mı olurdu?.. 

Bendenizce ötedenberi bir kaide vardır : Mesuli
yetten korkmamak. Büyük bir hata ile mesuliyetten 
korkarak iş görememek bazı adamları tereddüde dü
şürüyor. Aman nasıl edeyim; üzümün çöpü var, ar
mudun sapı var diye düşünülürse iş görülmez. Evet 
mübayaat komisyonu riyasetinde namuslu bir adam 
olabilir ve o /.at hüsnüniyet sahibi olabilir. Fakat bu 
işler; muamelâtı ticariyedir ve iltizamı sürat lâzım
dır. Silâh, top, cephane tenini, havadan erzak; el
bise vesaire hep para sayesinde mümkün olabilir ve 
millet de bunu veriyor ve biz de Şurada tüccarımızın 
şiddetle aleyhinde bulunan karunlarımızı kabul edi
yorduk. Bursa müdafaasında ordu dağıldı ve ora
daki askerin hepsi giydirilmişti. Onun için yeniden 
elbisesizlik husule geldi ve Bursa müdafaası Akhisar 
Alaşehir cephesinin sukutu gibi de değildi ve zira 
onların ekserisi kuvayı milliye efradı ile tutulan cep
helerdi. 

Giyinmiş olan bir askerin ruhunu hepimiz bili
riz. Bilhassa askerlikte sırtı pek olan bir adam; baş
ka türlü hareket eder ve askerlikte üniformaya ehem
miyetin esbabı ruhiyesi muhtacı izah değildir. îyi 
giyinen bir asker elbette başka türlü hareket eder. 
Binaenaleyh tekrar arzediyorum : Kaç aydan beri 
bu işi teehhür etmiştir. Yalnız hüsnüniyetle bı* iş 

yürümez. Bu işin başına erbabı vukufu getirmek lâ
zımdır. Meselâ Paşa Hazretleri dediler ki; teşrinisa
niden evvel ordu giyinemeyecektir. Bu teşrinisani ava-
hiri de; kâğıt üzerindedir. Halbuki teşrinievvel niha
yetinde kış geliyor. Binaenaleyh efendiler bu mese
leyi iyice ve etraflıca tetkik etmeli. istizahtan mak
sat ne Fevzi Paşa Hazretlerine tarizdir, ne ele başka 
bir şeydir. Maksat; vukua gelen hataların tashihi ça
relerine bakmaktır. Onun için efendiler bendeniz bir 
takrir veriyorum ve teklif ediyorum : İçimizden üç 
dört tane erbabı ihtisas seçip Müdafaai Milliyeye gön-
derilsin ve bu iş murakabe edilsin. O zaman iş sü
ratle yürür; meselâ bir misal arzedeyim : Bir tüc
cara deniyor ki bana memaliki ecnebiyeden şunu şu
nu ve şunu getireceksiniz : Size yüzde üç komisyon... 

Halbuki efendiler, bugün hali harp zail olmamış
tır ve böyle bir adam, getireceği mal üzerinden bil
cümle masrafı karşılığı olmak üzere yüzde üç ko
misyon alarak bu işi yapamaz ve bu tarzda bir mua
mele yapan adam eski memur zihniyetiyle hareket 
etmiştir ve sen bunun içinden çal demektir. Yüzde 
üç komisyon ile bu iş gayri kabili husuldür. Onun 
için istirham ediyorum; teklifim kabul bayurulsun. 

FEVZt PAŞA (Müdafaai Milliye Vekili) (Ko
zan) — ismail Suphi Beyefendinin şahsı acizaneme 
karşı olan teveccühüne bilhassa teşekkür ederim. Mil
letin selâmeti için buraya toplandığımız cihetle şüp
hesiz kemali samimiyetle görüşmek ahassı âmalimiz-
dir ve şüphesiz Heyeti Âliyenizden ne gibi irşadat 
vaki olursa maaşşükran semi'na ve eta'na... Bir kere 
garp cephesinde askerin sülüs, olarak ilbas edilmiş 
olduğunu söylediler. Bendeniz ise mesmuat üzerine 
söylemiyorum, meşhudat üzerine söylüyorum. Cephe
deki askerin hepsi giyili idi. Yalnız buradan giden 
bir kaç bin ikmal neferi elbisesizdi. Onlara da pey
derpey elbise giydirilmektedir. 

Karamürselden alman kumaşla Bursadan getirdi
ğimiz iki üç bin kaput pek cüz'idir buyuruyorlar ve 
filhakika buradan gönderilen kaput beş bindir ve bit
tabi bu pek cüzidir ve siz emin olunuz ki benim ma
lûmatım, tabî* ; 'aı.nde bulunan levazımın malûma
tımdan çok fazladır. Elbiseler ne için defaten alın
madı diyorlar, ki buna imkânı maddî yoktu. Sonra 
mesuliyeti vahimeden bahis buyurdular : Filhakika 
namusİM adamlar harbi umumideki hanı yağmadan 
dolayı işlerinde o kadar korkuyorlar ve o kadar na
muslarını emin bulundurmak istiyorlardı. 

Harbi umumideki irtişa, irtikâp ve ihtikârdan müş
teki iken ve içimizde bir iki namuslu adam yetişmiş 

- 193 -



t : «7 21 . 10 . 133<J C : 3 

iken bu lan da mesul etmek doğru olmadığı kanaa- | 
tindeyim. Ben şunu da arzedeyim ki : Harbi umumi
deki levazım reisleri kadar - isimlerini söylemeyece
ğim - cesur değilim maatteessüf. 

Bizim Hükümetimiz öyle arkasını Almanyaya da
yayarak bol bol altınlar ve yüz binlerce, milyonlarca 
paralar sarfeden bir Hükümet gibi zengin değildir ve 
onun için ben sarfiyatta; parayı verirken kendi ke
semden çıkmışçasına dikkatle veriyorum. Mamafih 
emin olunuz ki orduyu çıplak bırakmak vahimesi be
nim uykumu kaçırır, bakın Heyeti Âliyenizin huzu
runda nasıl imtihan oluyorum. Ben maiyetimi daima 
iş görmeye icbar ediyorum. Şimdi de aman ne ya
pınız yapınız pamuklu mintan tedarik ediniz, de
dim. Bendeniz masraf hususunda da iki şey düşünü
yorum; tasvip buyurulursa onu tatbik edeceğim. Me
selâ ben dışarıdan bir kaputu beş liraya alıyorum, 
dahilde on bir liraya çıkıyor. Fakat ben yine dahil
den alıyorum : Para memlekette kalsın diye. 

Bu suretle memlekette sanayi de ilerler. Fakat ev
vel emirde ben Müdafaai Milliye Vekili sıfatiyle em
niyetli bir surette malı elde etmek ve milletin bir fer
di sıfatiyle de iktisadiyatı yükseltmek isterim... Arzet-
tiğim gibi hariçten bir kaputu beş liraya alıyoruz, 
dahilde on bir liraya. Hariçten beş liraya alınıyor 
ama ona gümrük verilecek nakliye masarifi verilecek 
vesaire. Biz dahilden on bir liraya alıyoruz, tabiî bu 
iş dahilde böyle tezayüt ettikçe fiyat da iner ve bu 
suretle para da memlekette kalır. Yoksa hariçten 
ucuz geliyor diye memleketten bir şey almayalım mı? 
(Yok yok sodaları) 

Son bir şey var, onu da arzedeyim : Demin kuva-
yı milliyeden bahsetmiştim, Bursadaki fırka tamamen 
nizamiye fırkası idi. Sonra (61) nci fırka nizamiye 
idi. (23) ncü fırka nizamiye idi. (53) ncü fırka ni
zamiye idi ve bunlar nısıf tertip seferberiye alınmış 
kuvayi muntazama idi. 

Sonra efendiler yüzde üç komisyondan bahse
dildi; onu da tahkik ettim. Filhakika yüzde üç ko
misyonla nasıl eşya getirilebileceğini öğrendim. Me
selâ, bh tüccar çıkıyor; bendeniz evvelâ münferit fi 
yat üzerinden elbise istiyorum. Bir elbise beş lira, bir 
kaput beş lira vesaire. Bu veçhile on lira veyahut 
on beş lira üzerinden bir kat elbise getirtiyorum. Tüc
car diyor ki bize suhulet ve sürat gösteriniz, fatura 
mucibince yüzde on ticaret veriniz biz size getirelim... 
Bu suretle muamele yapılırken... 

BİR MEBUS — Ez gayri masraf yüzde on mu? 
*~EVZİ PAŞA (Devamla) — Evet efendim; sonra 

biri çıktı ben yüzde dokuza getiririm, diğeri çıktı 

yüzde sekize, yüzde yedi, yüzde beşe, yüzde üçe te
nezzül etti. 

BlR MEBUS — Avans da verildi mi? 
FEVZİ PAŞA (Devamla) — Verildi efendim. 
Sonra bunlar gayet çürük mallar getirebilir di

yerek yanlarına memur kattık, gönderdik. Memurlar 
gidip bakacaklar işimize yaramazsa almayacaklar ve 
kendi paramızla gidip kendileri alıp geleceklerdir. 
Ve ben arkadaşlarımdan memnunum ve vicdanen ça
lışıyorlar. (Müzakere kâfi sodaları) 

REİS — Üç tane takrir var. 
VEHBİ B. (Karesi) — Meclisin sıfatı hem icraî 

ve kem de teşriidir. Bu gibi mesail üzerinde müza
kere cereyan ederken kâfi kâfi diye söz söylemek 
doğru değildir. Belki benirrç de memleketin menfaati
ne müteallik ve memleketin kurtulması için düşündük
lerim var, burada söylemez isem nerede söyleyeyim? 

REİS — Kifayet takrirleri dört tanedir. Reye va
zedeyim. Heyeti Cehle kabul etmezse müzakere de
vam eder. 

HAMDİ B. (izmit) — Reis Bey kısa bir şey söy
leyeceğim. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Efendim ge
rek Müdafaai Milliye Vekili ve gerekse maiyeti, 
kendilerine mevdu olan emanetullahı \uni askerin il-
bası hususunu; taahhüt etmişler yapacaklarını söylü
yorlar ve yapacaklardır ve kemali şükranla arzede-
rim ki eski hırsızlıklar yoktur. Yalnız bugünkü ko
misyon reisi gayet bati bir adamdır ve bunu dürt
mek lâzımdır. (Hay Allah razı olsun sadâları) 

REİS — Efendim, muhavere olmasın. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Bazıları buyu
ruyorlar ki bütün cephelerdeki asker çıplaktır. Ben 
diğer cepheleri bilmiyorum. Fakat yakın zamanda bü
tün garp ordusunun kıtaatını gördüm; asker kamilen 
kaputludur ve kaput olmayan yerlerde askere kepe
nek yaptırılıp giydirilmiştir. 

Bittabi İhsan Beyefendi burada oturdukları hal
de o hakikati göremiyorlar. Sonra efendim İsmail 
Suphi Beyefendi bir takrir verdiler : Meclisten bir 
kaç âza intihap edelim, mubayaa işlerini kontrol et
sinler diyor. Rica ederim kendi aramızdan intihap 
ettiğimiz bir vekilin umurunu murakabe etmek o 
vekilin izzetinefsini kırmak değil de nedir?.. Bu tek
lifi ben reddediyorum. Binaenaleyh- Heyeti muhte-
remeden rica ederim; Müdafaai Milliye Vekili Paşa 
Hazretlerine emniyet ve itimadımız tamamdır. Yme 
itimadımızı beyan edelim ve vazifelerine devam et
melerini kendilerinden temenni edelim. 
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HAMDİ B. (izmit) — Efendim Müdafaai Milli
ye Vekili Paşa Hazretlerine bütün arkadaşlarım gibi 
bendenizin de fevkalâde hürmetim vardır; söyleyece
ğim sözler kendilerini tenkit değildir. Yalnız haricen 
muttali olduğum bir mesele hakkında sual sormak 
istiyorum : Elbise ve kumaş tedariki hususundaki 
müşkülâttan bahsedildi. Bendenizin haber aldığıma 
nazaran bundan çok zaman evvel Antalyada bir 
adam; harp sigortası da dahil olduğu halde; yüzde 
yirmi komisyonculukla kumaş teklif etmiş... Bu ne
den kabul edilmemiş bilmiyorum, ihtimal ki bu me
sele doğru değildir. Ben de sıhhatine tamamen kail 
değilim. Fakat haricen kıylükali mucip olan bu mese
le, arzu ediyorum ki inkişaf etsin. Biz de tenevvür 
edelim : Müdafaai Milliye Vekâletini de böyle bir 
suiniyetten teberri eyleyelim. Hakikaten böyle bir tek
lif doğru mudur? Teklif olmuj ve reddedilmiş ise ne 
gibi esbaba mebnidir? 

Bir de Karamürsel fabrikası gibi müessesattan is
tifade etmek mümkündür. Hatta ciheti askeriyece 
evvelce bir çok kumaş mubayaa olunmuştu. Bir kıs
mının parası da verilmiş idi. Bilâhare kuvayi milli
ye ve nizamiye namına Bursa ve Karamürselden alı
nan iki milyon kuruş kıymetindeki kumaşların bedeli 
verilmediğinden zannederim ki o adam bir daha bir 
şey vermek istememiş. Bunun hakkında Maliye Ve
kili Beyefendi gayet fena bir şey yapmışlardır. De
diler ki; Bursa valisinin Bursa kumandanının vazi-
yed ettiği hakkındaki verdikleri emir eşkiyanın bir 
nehbü gareti mahiyetindedir. Binaenaleyh vali veki
line müracaat etsinler, Kumandana müracaat etsin
ler paralarını alsınlar. Halbuki hiçbir zaman hiçbir 
müessese hiçbir valiye veya kumandana bir metre 
kumaş vermez. Bu adamın parası verilmediği gibi 
zannederim müstahdeminin de paraları verilmedi ve 
fabrikaları kapandı. 

Sonra Karamürsel fabrikasından ne için istifade
ye şitap edilmemiştir? Lütfen bu hususta da bizi ten
vir buyursunlar. 

VEHBl B. (Karesi) — Efendim; bendeniz ne şu 
mukaveleye girişilmiş ve ne de şöyle yapılmış bundan 
bahsedecek değilim. Paşa Hazretleri inşaallah muvaf
fak olur ve askeri teçhiz ederler. Bendeniz de hatı
rıma gelen bazı şeyleri nazarı dikkatlerine arzede-
ceğim : Meselâ başlık meselesi... Kış önümüzde, şid
detle hükmünü icra edecek olursa askerlerin sırtın
daki kaputlar başlıklı değil. Halbuki bu memlekette 
bir çok başlıklar örüyorlar. Mümkün olursa bun
lardan birer tane başlarına alabilirler. Bu teferruattan 
bir şeydir fakat arzediyorum. 

I Sonra askerin sırtındaki kaputları biz vaktiyle 
I kendi mıntakamızda iki buçuk liraya kadar temin edi-
I yorduk. Amerikalılar yüz bin kat elbiseden elli bin 
I katını tstanbulda on liraya şuna buna satmışlar, iki-
I şer buçuk, üçer liraya da kaputlarını... Biz bunlardan 
I on bin kadarını tedarik edebilmiştik... Belki bunlar-
I dan daha tedarik edilebilir. 
I Sonra kurban bayramı geçti. Kurban derilerinden 
I ne kadar istifade edilmiştir? Askere verilecek olan et-
I lerin derisinden de istifade edilerek bu derilerden ka-
I put yapılamaz mı? 
I Bir de firardan bahsolundu, elbiselerini giyen fi-
I rar ediyor denildi ve bu mesele de defaatla mev-
I zubahs oldu. Acaba bunun sebebi nedir? Bunun baş-
I lıca sebebi; bendeniz zannederim ki; zengin çdcuk-
I larının soba başında, fıkara çocuklarının dağ başın-
I da kalmasıdır. Binaenaleyh ahzı asker kalemlerinde 
I ve ev kapılarında emirber diye alıkonulan zade kân 
I evlâdı, benimle beraber dağa çıkmaz ve düşman kar-
I şısında yaşamazsa; askeri cephede durdurmak müm-
I kün değildir. 
I Sonra efendiler, cephelerin ehemmiyetinden bah-
I sedildi : Ben de kanaatimi söyleyeceğim. Bütün kuv-
I vet ve kudretimizi; hatta Istanbulu da mühmel bıra-
I karak; doğrudan doğruya îzmiri kurtarmaya sarfet-
I meliyiz ve olanca kudret ve kuvvetimizle garp cep-
I hesine sarılmalıyız ve o cephede dünyanın en ba-
I yağı bir milleti olan bir düşmana karşı, dünyanın en 
I büyük milleti olan Türk milletinin fedakârlık ve kah-
I ramanlığını göstermeli ve oralar hakkında her gün acı 
I acı aldığımız malûmata bu suretle nihayet vermeli-
I yiz... 
I Bu işi bitirdiğimiz gün Mecis vazifesini yapmış ve 
I bu millet de kurtulmuştur. Bilhassa Paşa Hazretle

rinden istirham ederim : Şimdiye kadar yaptıkları 
I gibi bütün ehemmiyeti birinci derecede garp cephe-
I sine versinler ve oradaki orduyu muntazam bir hale 
I getirerek Yunan kelbine de terbiyesini artık versin

ler... Bendenizin maruzatım da bu kadardır. 
FEVZİ PAŞA (Devamla) — Cevap vereyim : 

I Efendim Hamdi Bey Karamürselden alınan eşyanın 
bir kısmının nizamiyece ve bir kısmının kuvayi milli-

I yece alındığını ve parasının verilmediğini buyurdu-
I 1ar... Biz nizamiye fırkasından sorduk : Evet on üç 

bin metre kumaş aldık dediler. Fiyatını takdir ettik 
I ve parasını gönderdik. Üst tarafını kuvayi milliye aL-
I mış; kim almış kim vermiş kuvayi milliyeye... O za-
I man kuvayi milliye Bursada Vali bulunan Hacim Be-
I yin kumandasında bulunuyor idi ve o zaman bir inti-
I zamı umumî cari değildi. Herkes önüne gelen kuv-
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veti gönderiyordu. Binaenaleyh kuvayi milliyenin böy- I 
le bir kumaş alıp almadığı da muayyen değil. Aldık
ları muayyen olsa ona da bir çare bulunur. Bize, ni
zamiye kıtaatı namına müracaat vaki olmuştur. 

Sonra Vehbi Bey başlıktan bahis buyurdular. Bi
ze başlık için şark cephesinden bir numune geldi v e " 
o numuneyi kabul ettik. O başlık, yaz zamanında as
kerlerde görüğünüz şekilde bir başlıktır. Fakat kış 
olduğu vakit onların kapalı olan parçasını boyun al
tından döğmeler ve kulaklar mahfuz kalır. 

BASRİ B. (Karesi) — Efendim yalnız bu başlık
ların müslümanlara yaptırılması arzu olunur. 

FEVZİ PAŞA (Devamla) — Efendim gayet nazik 
bir meseleye temas ettiniz. Fakat bu mesele memle
ketin ihtiyacı sınaisi meselesidir. Ankarada bir millî 
mensucat şirketi var. Yevmiye iki yüz arşın kumaş 
yapıyor. Onlara iki bin arşın yapın da sizden alalım 
dedik. Bize ne deseler beğenirsiniz : Bunları yapan 
ermeni kadınlarıdır, ne yapalım efendiler biz bunu 
yapamayız. 

Sonra efendim, küı'clü yağmurluk meselesi. Bu
nun için malûmu âliniz bütün derileri aldık, kürklü j 
yağmurluk yaptırıyoruz ve hatta bin kadar da yaptı- \ 
rıp tevzi edildi. Bunu da gerilerde nöbetçilere ve- ! 
rilmek üzere yaptırıyoruz. 

Sonra efendim zengin evlâtlarının geride kalma
ması için de bir çok evamir vardır. Böyle gerilerde 
kalmış, verilen emirleri dinlememiş kim varsa istik
lâl mahkemeleri müsebbiplerini meydana çıkarır ve 
tecziye eder, bu mesele de hallolunur. 

Firar meselesinde de bendeniz esbabı adide gö
rüyorum. Bir kere firar meselesi bir zaafı ruh mese
lesidir. Bir millet varlığını müdafaaya yüreğinden az
metmezse firarın en birinci sebebi odur. Bendeniz Ru-
melide bulunduğum vakitlerde Karadağlılar çıplak, aç, 
sefil iki yüz sene bizim yüz binlerce ordumuzla uğraş
mışlardır. Bunun için millet, müdafaayı yüreğinden 
azmederek yapmazsa firarın başlıca sebebi odur. Onun 
için hepimizin vazifesi en adi bir köylü kulübesin-
deki insana kadar, bu tarzda düşünerek azimle ha
rekettir. 

İSMAİL SUPHİ B. — Betaetle gittiği söylenen 
mübayaat meselesini tesri için ne tasavvur buyuru
yorsunuz, ne düşünüyorsunuz?.. 

FEVZİ PAŞA (Devamla) — Bu işle kendim biz
zat meşgul olacağım... Ben de heyetinizden bir âza 
değil miyim, ben de onun için çalışıyorum. 

REİS — Müzakerenin kifayetini ve Şükrü Be
yin takriri veçhile verilen izahatı kâfi görerek ruzna-
mei müzakerata geçilmesini kabul edenler ellerini kal-
hrsın. Kabul edilmiştir. 

(Dosyada bulunan takrirler) 
Makamı Celili Riyasete 

İzahat, müzakerat kâfidir. Müzakereye nihayet ve
rilmesini teklif ederim. 21 Teşrinisani 1336 

Yozgat Mebusu 
Feyyaz Âli 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Müzakere kâfidir. Verilen izahat kâfi görülerek 
beyanı itimatla ruznamei müzakerata geçilmesini tek
lif ederim. 21 Teşrinisani 1336 

Karahisarı Sahip 
Mehmet Şükrü 

Nazargâhı Atufilerine 
Efendim; söz uzadı sanıyorum. Bununla beraber 

müsaade buyurulursa oraların tarihi hakkında kısaca 
bir izahta bulunayım. 

İrade efendimizindir". 
Kütahya 

Besim At alay 

Riyaseti Celileye 
Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretlerinin verdi

ği izahat kâfidir. Müzakeratın kifayetini teklif ede
riz. 

Bolu Ayıntap Saruhan 
Tunalı Hilmi Kılıç Ali İbrahim Süreyya 

Makamı Riyasete 
İzahatın kifayeti ile ruznamei müzakerata geçilme

sini teklif ederim. 
Hakkâri 

Mazhar Müfit 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Levazımı askeriye mübayaatının bataet ile cere
yanı anlaşılmasına binaen vatanın emri müdafaasına 
ait bulunan mezkûr mübayaatı ticari usul dairesinde 
süratle ifa etmek üzere Büyük Millet Meclisi azasın
dan ve tüccardan mütehassıs üç zatın intihabı ile 
Müdafaai Milliye mübayaat komisyonu nezdine berayı 
murakabe memur edilmelerini teklif ederim. 21 Teş
rinievvel 1336 

Burdur Mebusu 
ismail Suphi 

tim ı 
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