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BİBÎNCİ CELSE 
Açılma saati : 1,30 sonra 

REÎS — îltinti Reisvelrili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİP : Feyyaz Âli B. (Yozgad). 

BEİS — Ekseriyetimiz hâsıl oldu. Meclisi 
kuşat ediyorum. 

Zabtı sabık okunacak : 
v (Zabtı Sabık hulâsası okundu). 

1. — ZABTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetler 

rinde bilinikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve 
tashihan kabul ve. Mersin Mebusu Muhtar Be
yin iki ay mezuniyeti tensip olundu. Hiyaneti 
vataniye ile mahkûm; İzmirli Hüseyin Hüsnü 
Efendi hakkındaki evrak Adliye Encümenine 
havale ve Kadri Beyin İrşat Encümenine, Asım 
Beyin Tetkiki Hesabat Encümenine intihap 
olundu ve Yahya Galip.'Beyin Dördüncü Şube 
Riyasetinden istifa eylediği tebliğ edildi. Hak
kâri Mebusluğuna intihap edilmiş olan Salih Bey 
hakkındaki şube mazbatası bilkırae mebusluğu 
redcİ olunarak teneffüs için celse tatil olundu. 

îkinci celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetle

rinde: inikat ederek Yan Mebusu ismail Bey 
hakkındaki şube mazbatası kıraat ve mebusluğu 
reddolundu. Müdafaai Milliye Encümeninin 
1337 senesi bütçesine seyyar jandarma kıtaatı
nın ithal olunmamasına dair mazbatasının müs-
taeelen ruznameye ithaliyle Heyeti Vekile hu
zurunda müzakeresi karargir oldu. Bilâhare 
Maliye Vekâletinin bütçesi müzakeresine geçile
rek 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 
88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98 nci fasıllar ay
nen ve 81, 87, 92, 99 ncu fasıllar para ilâve
siyle kabul olundu. Karesi Mebusu Basri Be
yin Balat ve Sarnıç muallimleri maaşatı hak
kındaki takriri Heyeti Vekileye havale oluna
rak teneffüs için celse tatil olundu. 

Üçüncü celse hafidir. 

Reisvekili 
Hasan Fehmi 

Kâtip 
Feyyaz Âli 

Kâtip 
Mehmet Raisini 

REİS -^ Zabtı sabık hakkında mütalâa var 
mı efendim? 

M E S U T B . (Karahisarı Şarkî) — Dün ma

kamı Riyasetten Van mebuslarının mebuslukları 
kabul olundu diye tebliğ olunmuşken ... (Hayır 
«adaları, gürültüler). 

REÎS —• Zabtı sabık hakkında başka mütalâa 
var mı? (Hayır aynen kabul sadalan). Mesut 
Beyin itirazları, kabul edilen şubenin mazbata-
sıdır. Şubenin mazbatası reddi mutazammın-
dır. Başka bir mesele yoktur. Zabtı Sabıkı ka
bul edenler ... Lütfen el kaldırsınlar, Zabtı sa
bık kabul edildi. 

5. — TEZKERELER 
1. — Erzincan Mebusu Osman Fevzi Efendi

nin, Erzincan'daki şayak fabrikasının ihyasına 
dair takririne cevaben Müdafaai Milliye Vekâ
letinden mevrut tezkere 

REİS — Erzincan'da muhterik olan mensu
cat fabrikası hakkında Erzincan Mebusu Osman 
Fevzi Efendinin bir takriri, Hej^eti Celileniz ta-. 
rafından Müdafaai. Milliye Vekâletine ha
vale edilmişti. Müdafaai Milliye Vekili Fev
zi Paşa Hazretlerinin Şark Cephesi Kuman
danlığından aldığı telgraf üzerine* cevaben bize 
yazdığı tahrirat okunacaktır: 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celileşine 
11 . I . 1337 - (281 - 372) numaralı tezkerei 

âciziye zeyildir. 
• 1. —• Erzincan'daki muhterik mensucat fab

rikası hakkında Şark Cebhesi kumandanlığın
dan mevrut telgrafname sureti musaddakası hu
sulü malûmat zımnında merbutan arz ve takdim 
kılınmıştır. . 

2. — Erzincan'da yeniden yevmiye üç yüz 
metrelik kumaş imal edebilecek bir mensucat 
fabrikasının inşası mutasavver olup makine fi
yatları istifsar edilmiş olduğu mâruzdur efen
dim. 

Müdafaai Milliye Vekili 
Ferik 
Fevzi 

REİS — Matlûp hâsıl oldu demektir. 
OSMAN FEVZÎ Ef. (Erzincan) — Evvelce 

alât ve edevatm bazısı, bilhassa noksan olanları 
celbedil misti. Fevzi Paşa Hazretlerinden şifa
hen istifsar olundu. Buyurdular ki : Onlar her 
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nerede ise Istanbula iade olunmuş, şöyle, böyle... 
Şimdi Erzincan'da mevcut olan edevatı lütuf 
buyursunlar ve mevcutları muhafaza etsinler. 
Zira o eşya rutubet ve yağmur ve saire altmda 
çürüyor. Buna lütfen himmet etsinler. 

6. — TAKRİRLER 

1. — Aymtap Mebusu Abdürrahman Lânıi 
Efendinin, Maliye bütçesinin 87 nci faslında 
muharrer mebaliğden 20 bin lirasının Aymtap 
fukarayı ahalisine tevzii hakkında takriri 

REİS — Yirmi bin liranın Aymtap fukarayı 
ahalisine tevziine dair Abdürrahman LA mi Efen
dinin takriri var okunacak: 

Riyaseti Celileye 
Bir senedenberi Türk tarihine, daha doğrusu 

tarihi islâma zerrin kalemle yazılmağa şayan me
fahiri hamaset ilâve eden Aymtap şehri malûmu 
âlileri olduğu üzere dört aydanberi Fransız 
hunharları tarafından tahtı muhasarada bulu
nuyor. Zannedersem Memaliki Mahrusede bu
gün Aymtab fukarayi, ahalii mağduresi gibi şa
yanı-muavenet hiç bir ahali mevcut değildir. 
Binnaenaleyh, 1336 senesi bütçesinin 87 nci faslı
na mevzu yüz bin liradan yirmi bin lirasının 
Aymtab şehri fukarayi ahalisine tevzi ve tahsisi 
lıususnnun Dahiliye Vekâleti Celilesine Meclis' 
karariyle emir ve tebliğ buyurulmasını arz ve 
teklif eylerim. 

Aymtab Mebusu 
Abdürrahman Lâmi 

(Muvafık sadalan). 
REİS —• Efendim, bu takrire dair izahat 

verecek misiniz? (Hayır, söz söylemeğe hacet 
yok sadalan). 

ABDÜRRAHMAN LÂMİ Ef. (Aymtab) — 
Efendim, malûmu âliniz bütçenin 87 nci faslına 
vilâyet iane tertibinden J>ir miktar konmuştur ki, 
bu miktar iki yüz bin liradır. Bu (200) bin li
radan herhalde iktisat edilmiş bir meblâğ oldu
ğunu haber aldım. O miktardan ne miktar kal
mışsa bu kalan miktarın Aymtab fukarayi aha
lisine tahsisine Heyeti Aliyenizin karar vererek 
Maliye Vekâletine gönderilmesini rica ederim. 

TAHSİN B. (Aydın) — Takririnizde yirmi 
bin lira diyorsunuz. 

ABDÜRRAHMAN LÂMİ Ef. (Devamla) — 
Ne kadar varsa, otuz bin lira varsa otuz bin lira 
verilmesi de muvafıktır. Bugün Aymtab. ahalisi 
gibi muhtaç olan ahali bir yerde yoktur. Müsa
ade ederseniz (Hay hay sadalan, çok muvafık 
sadalan). 

REİS — Encümenin bir mütalâası var mı? 
(Hayır sadalan). Mevzuubahis olan fasıl, vilâ-
yat idarei hususiyelerine muavenet faslıdır. Ab
dürrahman Lâmi Efendinin ö fasla ait olan tak
ririni ki - şimdi okundu - tasviben Heyeti Yeki-

leye havalesini kabul buyuranlar el kaldırsın. 
Havalesi kabul edildi efendim. 

7. — SUALLER VE ÎSTİZAİHLAR 

1. —• Genç Mebusu Şeyh Fikri Efendinin, 
Elâziz Vali vekili hakkında Dahiliye Vekâletin
den istizüh takriri 

REİS — Elâziz Vali vekili halikında Genç 
Mebusu Fikri Efendinin Dahiliye Vekâletinden 
istizah takriri var. (Okunsun sadalan). Takrir 
okunacak tabiî, fakat bütçe müzakeresinde bu
lunduğumuz için bütçe en •geniş sual ve istizah 
mevzuudur Ve Nizamnamemiz mucibince isti
zah takrirleri bütçe müzakeresine tekaddüm et
mez. Binaenaleyh, zaten istizah mevzuu mev
cuttur. Heyeti Celilenin istizah hakkında karar 
ittihazına lüzum yoktur. Eğer arkadaşımız şey 
ederlerse sözleri mahfuzdur, Reyinize müracaat 
etmiyorum. Dahiliye Vekâletinin bütçesine bu
gün geçensek, bugün; yann geçersek, yarın ilk 
sözü alsınlar ve istizahlarını yapsınlar. 

2. — İstanbul Mebusu Salâhattin Beyin, Rus
ya'dan Almanya'ya iltica etmiş Türk üserası 
hakkında takriri 

REİS —-Rusyadan Almanya'ya iltica eden 
Türk zâbitah ve neferatı hakkında Üsküdar 
Mebusu Salâhattin'Beyin-takriri. 

Riyaseti Celileye . •• 
Anavatana iltihak etmek üzere Rusya'dan 

Almanya'ya ilt'ca eden zâbitan ve nef eratın 
parasızlık yüzünden pek ziyade duçarı ıstırap 
oldukları istihbar edilmiştir. Bu biçarelerin 
biranevvel avdetlerini temin etmek üzere Hey e- . 
ti Vekilece teşebbüsatı lâzûnede bulunulmasını 
ve muk'tazi tahsisatın itasını teklif eylerim. 

7 . II . 1337 
Üsküdar 

Salâhattin 

FERİT B. (Çorum) — Müdafaai Milliye Ve
kâletine verilsin. 

TAHSİN B. (Aydın) — Heyeti Vekileye ha
vale buyurulsun. 

SALÂHATTİN B. (Üsküdar) — Efendim, ma
lûmu âliniz harbi umumide en çok duçarı ıstırap 
olan Sibirya 'ya giden esirlerimizdir. Bunların 
birçoklan Rusya ihtilâllerinde etrafa çil yavmsu 
gibi dağıldılar. Kimisi Türkistan'a gitti, 
kimisi Acemistan'a ve hattâ Japonya'ya giden
ler de oldu. Bunlar kimsesiz kaldılar. Avrupayi 
Rusiye iltica edenler yavaş, yavaş, nasılsa bul-
duklan vasıtalarla Almanyaya can attılar. 
Zannediyorlar ki, Almanya kendilerine ilticagâh 
olacaktı. Halbuki bilâkis Almanya Hükümeti 
bunlara tahsisat yermediği gibi Danimarka hu-
durunda (Şlezvig - Holştayn) var,-oraya attı. 
Bunlar elyevm dört yüz kadar nefer ve zabit-
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,ten_ mürekkep olup pek i'eııa, sefil bir halde 
yaşıyorlar. Şimdi bu biçareler tâ Sibiryadan 
bin türlü. mihneti e ve kahır ve elem içinde ka
çarak yollarda aylarca süründükten; ve Alman
ya'ya geldikten ve orada da kendilerine bir çare 
•bulamadıktan sonra bittabi pek fena bir vazi
yette kaldılar. Geçende bir arkadaşımız Alman
ya'dan geldi. Bunların hallerini hikâye. etti. 
Mümkünse bunların Anadoluya nakli için Is-
vicre SalihJahmerine müracaat edilsin ve miktarı 
kâfi... • \ 

REİS - Salâhattin.Bey! Şimdi Müdafaai 
Milliye bütçesi müzakeresine başlıyaeağız. Ve
kil hıizurile bu meseleyi burada müzakere ede
lim. İzahatınızı o zaman verirsiniz. 

. SALÂHATTİN B. — Âlâ nasıl arzu ederse
niz. 

TAHSİN- B. (Aydın) — Heyeti Vekileye ha
vale buyiırülursa daha iyi olur. 
.' REİS —.Şimdi evrakı varideyi çıkardıktan 

sonra söylersiniz. Salâhattin Bey sözünüz mah
fuzdur. 

3. —-. Bolu Mebusu Tunalı Hilmi -Beyin, Teş
kilâtı Emsiye Kanununun üç ecnebi lisan ter
cümesiyle neşrine dair takriri. 

R E İ S — Bolu Mebusu Hilmi Beyin, takriri 
•okunacak. . ' . 

Büyük'Millet Meclisi Riyasetine • 
•Teşkilâtı Esasiye Kanuniyle kabul ettiğimiz 

idarî ademi merkeziyet bugün dünyada yalnız 
üç devlette vardır.' Bizim bunu kabul etmemiz 
Avrupa ye Amerika da pek takdirkâr hayret
lerle karşılanacak ve son derecede güzeltesir-

. 1er husule getirecektir. Binaenaleyh mezkûr. 
kânunun İtalyanca, Fransızca ve İngilizceye ter-
cüme ve neşrolunması ve sulh heyeti murahha-
sasnıin bu bapta nazarı dikkatinin celbedil-
mesi. zımnında bu takririmin Heyeti Vekileye 
havalesini teklif eylerim.' •. 

8. V I I . 1337 
Bolu 

. Tunalı Hilmi 

REİS — Efendim, takriri. Heyeti- Vekileye 
TUNALI IIİLMl B. .(Bolu) — Efendim, Me

ni Müskirat Kanununun da lütfen ilâve edilme
sini btirham ediyorum. Onun da son derece hüs
nü tesiri olur. 

• REÎS — Hihın P>e.yin şimdi ,okunan takriri
nin Heyeti Vekileye havalesini tensip, buyuran
lar. lütfen el kaldırsın. Kabul edildi efendim. 

4 —LÂYİHALAR 

1.—'Aymtap kasabası namının (Gaziaym
tab)ift tahviline dair kanun lâyihası 

REİS —- Ayintap livası merkezi olan Ayhi
tap kasabasmın namının Gaziaymtaba tahviline 

dair İcra Vekilleri Heyetinden mevrut tezkere 
var: 

3 . I I . 1337 
T. B. M. Me«lisı RiyasetiCelilesine 

Ayintap livası merkezi olan Ayintap kasaba
sı namının Gaziaymtaba tahviline dair İcra Vekil
leri Heyetinin 2 Şubat 1337-tarihindeki içti-
. mamda kabul edilen ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Riyaseti Celiiesinin tasvibine iktiran 
eyleyen lâyihai kanuniye sureti musaddakası 
rapten takdim kılınmakla iktizasının, ifa ve 
neticesinin iı?ar buyuru] ırçasmı rica ederim 
efendim. " • 

4c/a Vekilleri Heyeti Reisi 
Müdafaai Milliye Vekili 

Fevzi 

Lâyihai kanuniye sureti 

MADDE. 1. —. Aymtap livası merkezi olan 
Ayintap kasabasının namı (Gaziaymtab) a tah
vil olunmuştur.. , ' \ 

MADDE 2. — Bu kanunun icrasına Dahiliye 
Vekili memurdur. 

MADDE 3 . — İ ş b u kanun tarihi neşrinden 
itibaren meridir. 

REİS '•— Efendim, Heyeti Vekileden böyle 
bir karar geliyor. Mesele pek vazıhtır. Encü
mene havalesi usuldendir. • Fakat Heyeti Celi-' 
leniz arzu ederse şimdi kararını ittihaz eder. 
(Şimdi müzakere edelim sadaları) Ruznameye 
al ı nara'k şimdi müzakeresini kabul edeni er lüt
fen eî kaldırsın. Kabul edilmiştir. Ruznameye 
ilha' edilmiştir, müstaceliyetle. 

BİRİNCİ MADDE — Ayintap livası merkezi 
olan Ayintap. kasabasının namı (Gaziaymtab) a 
tahvil olunmuştur. ^ 

REÎS — Birinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır sesleri). Birinci maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Birinci madde kabul 
edildi. 

İKİNCİ MADDE —• Bu kanunun icrasına 
Dahiliye Vekili memurdur. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler IfıU 
fclı el kaldırsın, kabul edildi. 

1 • ÜÇÜNCÜ MADDE — işbu kanun tarihi ıreş-
rindeıı itibaren meridir: 

REİS — Heyeti umumiyesini. reyi âlinize 
vazediyorum. Heyeti umumiyesini kabul eden^ 
1er lütfen el kaldırsm. Bilittifak kabul edildi. 

TUNALI 11İLMt B. (Bolu) — Yalnız Ayın-
. tap değil, bütün Türkiye' gazidir. 

8. — MUHTELİF W R A K 

1. — Kfmya sabık Polis Müdürünün arzuhali 
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REİS — Konya Polis Müdürü sabıkının ve

saiki cedide zuhurundan bahşile iadei muhakeme- • 
sine dair, istidasını Adliye Encümenine hayale 
ediyoruz. Merbutatiyle beraber. . • 

F E R Î Ü B . (Çorum) — Encümene gitmesine 
hacet yok, .efendim müsaade bnyurım izah ede
yim. 

HAKKI İTİMİ B. (Sinob) — Evvelâ encü
mene gider, ondan sonra lâzımgelen... 

REİS — Efendim, Heyet arzu ederse alır 
müzakere eder. Fakat bir kere encümene gön
derilmesini Heyete arzedeyim, ondan sonra... 
(Her halde encümene gitmesi lâzımdır sesleri). 

FERİD fi. (Çorum) — Efendim izah edeyim, 
isterseniz yine gönderin... 

REİS — Adliye Eı«ÜMenine havalesini ka
imi edenler lütfen el kaldırsın. Adliye Encüme
nine hayale, edildi, Geldiği vakitte geniş mü
zakere açarız. 

3/ — £ZAYÎ KÎRAM MUAMELÂTI 

1- -—Heyeti Vekilenin vazife ve salâhiyetini 
tâyin ve tesbit edecek lâyihai kamıniy-eyi ihzar 

. edecek olan encümenin intihabı 

• REİS — Heyeti Vekilenin vazife ve salâhiye
tine dair kanunun tanzimi için teşkil edilen En
cümeni Mahsusa Heyeti Celileniz tarafından inti
hap edilen zevattan Vehbi Bey, Zekâi Bey, Sırrı 
B., Mahmut. Esat B , Yunus Nâdi B. memuriyeti 

mahsusa ile gene Heyeti Celileniz tarafından Avra-
paya gönderilmiştir. Yeniden beş zat İntihap etmek 
lâzımgeldi. Tensip buyurursanız evvelce Heyeti 
Celileniz tarafmdan icra kılman intihabat da fazla 
rey kazananları reyi işari ile arzedeyim. Bu su
retle muamele tekemmül etmiş olsun ve encümen 
de işe başlasın (Pekâlâ sadaları). Geçende mü
savi rey alan zevat arasında kura çekilerek isa
bet edenleri, arzeıtmiştim.' Şimdi en çok rey ka
zananlardan; Hüseyin Avni Bey (Erzurum) un 
Encümeni Mahsus âzalığınatefrikini- tensip bu
yuranlar lütfen eh kaldırsın, kabul edildi. 

Emin Bey (Bursa) nm, Encümeni Mahsus 
azalığma tefrikim tensip buyuranlar lütfen el 
Kaldırsın. Tensip edildi. 

Nafiz Bey (Canik) i kabul edenler lütfen el 
' kaldırsın, kabul edildi. . . 

Fuad Bey (Çorum) u kabul edenler lütfen 
el kaldirsm. Encümen âzası on beşe iblâğ-edil
miş oldu. Vazifelerine mübaşeret ederler. 

9. —•• MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

1:--1336'senesiMüvazenei Umumiye Kanunu 
lâyihası ve Müvazenei Maliye Encümeni mazba
tası: . ' . . - ' • . ' . ' • 

A) Müdafaai Milliye Vekâleti bütçesi ' 
REİS — Efendim, Müdafaai Millîye bütçesi

nin müzakeresine başlıyoruz. Müdafaai Milliye 
bütçesinin Heyeti ümumiyesi hakkında söz işti-

. yen • zevat esamisini kaydettirsinler. 
. SALÂHATTİN B. (Üsküdar) — Efendim, 
deminki takririmi izah .ederken Paşa Hazretleri 
bulunmadığı için izahatımı tehir etmiştim. Şim
di itm anı. ediyorum: Malûmu âliniz Harbi Umu
mide Kafkasya 'da Sarıkamış muharebesinde esir 
düşenlerin ekserisi Sibirya'ya nakledilmişlerdi. 
Bittabi diğer üseraınız da vardır. Fakat bunlar 
meyauında bilhassa Sihiryaya düşenler pek 
elim bir sefalet içinde imrarı hayat etmişler, 
beş sene kadar Sibîryanın buzlu sahralarında 
meyus bir halde kalmışlardır. Sibiryada kol- , 
çak ordulariyle • Cekoslovakların ihtilâllerinde 
daha ziyade bir meşekkat bilhassa iaşe husu
sunda fazla bir meşakkat çekmişlerdi. Nihayet 
güç hal ile bunların bir kısmını Japonya taraf
larına, Vlâdivostak'a, diğer kısmı Türkistan'a, 
bir kısmı da Avrupayı Rusiye geçmişti. Av-
rupayı Rusiye geçenler •• fırsat zuhurunda 
teker teker Almanya'ya iltica ettiler ve bunlar 
zannediyorlar ki, Almanya eski dostluğumuza is~ 
tinaden bunlara' fevkalâde bakacaktı. Halbuki 
Almanya'da tahsisat olmadığı için, Hükümet bi
zim- üşeramıza Almanya'da tahsisat vermediği 
için bunlar Danimarka hududunda (Şelzviğ 
Holştayn) da kalmışlardır. Miktarları da dört 
yüze karip. Bunların 100 kadarını zabit, diğerle
rini de neferat teşkil ediyor, ö n gün evvel Al
manya ?dan gelen bir arkadaşımız bunu • kemali 
süzişle hikâye etti ve hallerinin pek fena olduğu
nu, gerek iaşe hususundan, gerek elbise cihetin
den fevkalâde perişan bir halde bulunduklarını 
söyledi. Rica ediyorlar, Ankara Hükümeti ken
dilerine lâzımgelen tahsisatı çarçabuk versin. 
Beş senedir şukadar sefalet ve acılar görmüş 
olan bu biçareler Anavatana iltihak etsin diye 
istirham ediyorlar bendeniz de bu münasebetle 
bir karar verdim mümkün ise bu zavallılar şim
diye kadar beş senedir Sibirya'da bunca sefalet 

• içerisinde ömür geçirdiler. Hiç olmazsa buradan 
uzatılacak rehakâr bir el onları kurtarsın ve 
bunun için en iyi vasıta. İsviçre'de Beynelmilel 

Salibiahmer heyeti var, oraya yazılsın, para gönde-
rilsin, o vasıta ile her halde bunlar buraya, gele
bilirler. Bunu istirham ediyorum. 

TAHSİN B. (Aydın) — Bu kürsüden bütçe 
hakkındaki mâruzâtıma iptidar etmezden evvel en 
müşkül bir zamanda teşkilât namına hemen hiç. 
bir şey mevcut olmadığı iddia edilebilecek bir za
manda Müdafaai Milliye Vekâletini deruhde. bu
yurmuş olan Paşa Hazretlerinin az zamanda ordu
muzu bugünkü İıal i mükemmeliyete ısat husu
sunda vukubulan himmet ve hizmetlerini bir 
lisanı tebcil ve takdirle arzetmeği ve bütün sa
mimiyetle arzı teşekkür eylemeği bir vecibei va
taniye addederim. Hakikaten kendileri günlerce 
devanı ederi vücutça hastalıklarına rağmen bü-
tü n evkatın ı ordunun istihza rat ve teçhizatına 
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.hasretmiş ve her gün asarı meşkûresi meşhudu ba
sı rai iptihaç. olmuştur. İşte bunu bir lisanı tak
dir ile zikretmemek mümkün değildir. Yalnız 
bu bapta meşhudum olan bazı nevakisı da arzet-
mekten kendimi alamıyorum. Malûmu âliniz üç 
yüz otuz altı senesi için yirmi iki milyon ve yüz 
bin şu karlar lüsur liralık bir bütçeyi Paşa Haz
retlerinin tahtı emrine vazettik. Memleketin şi
mendifer, araba vesair her türlü vesaiti nakliye
sini keza Mfidafaai Milliye Vekâletinin tahtı er; 
rine vazettik, köylünün vesaiti nakliyeye yaraya
bilecek hayvanatından istediğini alabilmek hak
kını yine emrine vazettik. Bununla beraber Emin 
Bey biraderimiz bundan bir kaç gün evvelki be
yanatında Eskişehir'e gittiklerinde Kütahya cep
hesinde on yedi neferin maatteessüf soğuktan 
vefat ettiklerini söylediler. Malûmu âliniz biz 
bu efrdı, vazettiğimiz kanunlar ve teşkil ettiği
miz istiklâl mahkemelerinin ieraatiyle, yalnız 
harpte düşman mermisi, clüsman güllesi ile öl
mek için göndermeği kasdettik. Yoksa soğuktan 
ölmek için değil, bu efrat ya elbise noksanından 
veya vesaiti istirahatın fikdanmdan veyahut 
hastahanelerde mecruhların esbabı istirahatları
nın temin edilememesi yüzünden ölmüşlerdir. 
Artık Kütahya'nın ve bütün o havalinin orman
ları bütün şimendifer ve vesaiti nakliye, Harbi
ye Vekâletinin tahtı emrinde olduğu halde, bu 
efradın soğuktan ölmesi, bazı zabitlerin, kuman
da heyetlerinin noksan mesaisinden ileri gelmiş 
ise bunlar hakkında ne yapılmıştır? Bu adamla
rın ölmesine sebebiyet verenleri meydana çıkar
mak için ne gibi tahkikat yapılmıştır? Eğer bu 
hal hastahanelerde soğuktan ve hastahaneler le
vazımının nevakısından neşet ediyorsa, malûmu 
âliniz sıhhiyei askeriye teşkilât ve müessesatı-
mn Umuru Sıhhiye Vekâletine verilmesi mevzuu-
bahis olduğu zaman Sıhhiye Vekili Beyefendi, 
bize bin dereden su getirmiş ve bin türlü dil dök
müş ve sıhhiyei askeriyenin kemali intizamından 
ve teçhizatının mükemmliyetin den bahsederek bu 
müessesatın Sıhhiye Vekâletine raptmda mahzur 
olacağını ve askerin tedavi ve sıhhatlarmm te
mini üzerinde sekte iras edeceğini bize temin et
miş ve askerî sıhhiye teşkilâtının kemafissabık 
müdafaai milliye teşkilâtı dairesinde kalması 
kararını istihsal etmişti. Bugün nerededir o teş
kilât? Nerededir o müessesat? Nerededir o vasait 
ki .neferat soğuktan ölüyor da bu bapta kusur
ları vâki olan memurin hakkında bir .şey yapıl
dığına dair bize hiç bir şey söylemiyorlar. Bu 
bir; sonra efendim; işittiğimize göre köylerde hâ
lâ ahali arabasına, hayvanatına, muvaşisine sahip • 
olamıyor. İstedikleri gibi ellerinden almıyor. 
Bir takım mezalimden bahsediliyor. Taşralarda 
Ilımların az çok sıhhati olduğunu bir misal ile 
arzetınek isterim: her ne vakit buradan istasyon 
cihetine gittiysem bir takım kimseleri memleke
tim arabalarını kırbaçla, kamçı ile çevirmek, odun 
vesaire nakliyatında istihdam etmek maksadiyle 

fuzuli hizmete sevkettiklerini gördüm. Hattâ 
bundan bir müddet evvel Abdülkdir Kemali Bey 
biraderimizle Meclis kapısı önüne geldiğimiz bir 
sırada iki kişi iki tane arabacıyı cebren yumu-
rukla çeviriyorlardı. 

[MUSTAFA B, — İkisi kimdir, asker midir?] 
(Biz de şahidiz sadalan). (Gürültüler). 

TAHSİN B. (Devamla) — Abdülkadir Ke
mali Bey; bunları niçin çeviriyorsunuz diye sor
du. Dedidiler: «Efendim, eşya nakledeceğiz». Para 
veriyor musunuz? Sizi kim gönderdi? «Efendim, 

para ile başa çık.âr mı böyle şeyler». Kim gönderdi? 
Hüseyin-Bey? Artık Abdülkadir Kemali Bey ağ
zım açtı: sizin de Hüseyin Beyin de.... Defolun 
hurdan. Hüseyin Beye söyleyin ki: bizi.Meclisi 
Milli âzasından Abdülkadir Kemali Bey koğdu, 
defetti. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — O da 
vazifesini yapmamış. 

TAHSİN B. (Devamla) —-Bir gün bendeniz 
Paşa Hazretlerinin ikametgâhı önünden koşu ma
halline ayrılan yoldan gidiyordum. Yine süvari 
bir asker bir arabacıyı önüne katmış kırbaçlayıp 
gidiyor. Efendim bu adamların Büyük Millet 
Meclisinin medarı fahrü iptihacı olan Kemal 
Paşa Hazretlerine de hürmetleri yok. Onun ika-. 
mctgâhı önünde-bu küstahlığı yapıyorlar. 

Sonra Efendim, îdi millî günü Paşa Hazret
lerini tebrik etmek için gidiyordum. Paşa Haz
retleri de burayı teşrif . ediyorlardı. İstasyona 
indiğim için biraz dolaştıktan sonra akşam üzeri 
avdet ediyordum. Zavallı bir nefer arkasına bir 
çuval yüklenmiş, içinde ne olduğunu bilmiyorum. 
Un mu, erzak mı? Ne idi bilmiyorum. Bir çuval 
ile elinde bir karavana sadeyağ... O da arkamsira 
geldi. Şu iki şosenin telâki noktasında yoruldu. 
Çuvalı yere indirdi, karavanayı bıraktı. Askeri 
unlarını fırına getiren bir arabacı arkadan ge
liyordu. Ona rica etmeğe başladı. Bunları iki
miz iki yolun telâkisinde, hastaneye giden yu
karı yola kadar götürelim dedi. Bendeniz de 
adamcağıza karşı rica ettim, nihayet yükü biraz 
götürdü, fakat yine bıraktı. Bu, genç bir neferdir. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Beyefendi bu eş-
hasan şikâyet. Bütçe nerede, eşhastan şikâyet 
nerede? 

TAHSİN B. (Devamla) — Zannedersem bu 
sözleri söylemeğe hakkım vardır. Sordum: Bir 
zabitin, hizmetçisi olduğunu söyledi. 

Efendiler; biliyorsunuz ki, bizde efrat yüz
de on fıtık i 11 etiyle malûldür. Bu efrat cephede 
harp için yahut bir zabitin kanunen muayyen 
olan vazaifini ifa için buraya sevkedüdiler. Yok
sa hamallık için, o nefer istasyondan ta eve ka
dar o mahallât içerisinde arkasında çuval oldu
ğu halde, o karavana ile giderken görenler as
kerlerin kemafissabık hiddmatı süfliyede istih
dam edildiğine kail olurlar ve Hükümeti Milliye 
hakkında itimatlarına zaaf ânz olur. Sonra olur 
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ki, bir fıtık illetine müptelâ olur. Yazık değil mi! 
bu zabitlerin bu askerleri lıidematı süfüyede is
tihdama salâhiyetleri var mıdır ki, bu münase
betle kendisine sordum: Sen nesin, hizmet et
tiğin zabit kimdir? Abdülhamit Efendi isminde 
bir zabit imiş, hattâ Abdülhamit ismini bir kaç 
defa tekrar ettim: İsmini unutmayayım diye... 
Şimdi efendim böyle şeyler oluyor, tabiidir ki, 
Paşa Hazretleri b.ü gibi müfredatı umuru gör
meğe bu kadar muazzamatı umur içerisinde mu
vaffak olamazlar, vakitleri olmaz. Fakat herhal
de esbab ve saikını tehiyye etmeli, bunların önünü 
almalıdır. Maahaza bendeniz eğer Müdafaai Mil
liye Vekâleti için bin defa rey toplansa yine ben 
reyimi Paşa Hazretlerine vermek için saklarım. 
Bu böyledir. Onun huzuru hamiyet ve namusunda 
her vakit rükû ederim. Maahaza kendilerinden 
bu gibi fanalıklarm bertaraf edilmesi için nasıl 
mümkünse yapmasını rica ederim. Çünki biz yir
mi üç milyon lirayı Müdafaai Milliye Vekâleti-
«nin eline tevdi ettikten, bütün şimendifer
leri onun tahtı emrinde bulundurduktan sonra 
vesaitsizlikten dolayı efradımızın,donduğunu işi
tirsek hakikaten müteessir oluruz ve pek çok 
suitesir yapar. Milletin kuvvei mukavemesini 
kesreder. Bu ise müdafaa kuvvetimizi imha eder. 
Binaenaleyh bu kabili tamir birşey değildir. Ge
len efradın vakıa bir tabura mal edildikten 
sonra iaşe ve ilbas ve her türlü esbabı istirahat
larının temin edildiklerini kemali mefharetle işi
tiyoruz. Fakat gelinceye kadar yollarda» hanlar
da pek büyük sefaletlere, pek büyük mahrumi
yetlere giriftar oluyorlar. Bilhassa pek güçlük 
çekiyorlar. Bunlara da bir nihayet verilmesini ri
ca ederim. Bendenizin başka maruzatım yoktur. 
Harbiye bütçesinin olduğu gibi kabulüne taraf
tarım. 

HÜSE¥İN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendim 
bendenizin müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazret
lerinden bir şey sual edeceğim. Busene Erzurum 
civarında bir takım tekâlifi harbiyede bulunul
muştu. Zannediyorum ki; Erzurum iki, üç yüz bin 
liralık tekâlif vermiş. Vilâyatı Şarkiye gibi bir 
çok felâkete, yağmalara mâruz kalmış harap olmuş 
bir memleketten bunlar alındıktan sonra acaba 
tesviye edilmiş midir?-Esasen teklifin Meclisi 
Âlinin karariyle yapılması lâzımgelirken zanne
diyorum ki böyle yapılmamış .ve bunların bedel
leri verilmemiş. Bu ciheti kendilerinden sual 
edeceğim. 

REİS — Paşa Hazretleri cevap verilecek mi? 
MÜDAFAAİ MÎLLÎYE V. FEVZÎ PAŞA 

— Şimdi efendim; üseranm nakli için nakliyat 
tertibatından para havale edilmiştir ve bunların 
celbi ciheti temin olunmuştur. Fakat malûmu 
âliniz harbi umumide vukua gelen tezebzübat 
maatteesüf üseramızı o kadar perişan bir hale 
koymuştur ki bazıları Japonyadan, bazıları Al
manya'dan, bazıları Hint'ten, bazıları, Çin'den, 
her birisi perakende bir surette ve perişan bir 

halde geliyorlar. Bunların herbirisine para ye
tiştirmek ve azimetlerini temin etmek için maal
esef elimizde vesait yoktur. Elimizin erdiği yere 
kadar ve bunlarm münasebet tesis ettiğimiz yere 
kadar müreffehen celpleri temin olunuyor ve 
Almanya'da olduğunu haber aldığımız bu dört 
yüz zabit ve neferat için de teşebbüsatta buluna
cağız. JSonra efendim. Soğuktan vefat... 

RÎFAT B. (Kayseri) — Paşa Hazretleri Rus
ya'daki esirler için hiç bir teşebbüs yok mudur? 

FEVZÎ PAŞA (Devamla) — Rusyad%ki 
esirler için yüz bin lira tahsisat verdik, Şark cep
hesine. Onlar Baku'daki mümesilimiz ile temasa 
gelerekten esirleri peyderpey cclbediyorlar. Fa
kat meselâ Aksayi Şarka ye Japonya 'ya düşmüş 
olan esirlerimiz hakkında bir teşebbüsatta bulu
namıyoruz. 

RÎFAT B. (Kayseri) —Esare t in keadilcrr 
düşmanı idi. Şimdiye kadar onları göndermeleri 
lâzımdı. 

FEVZÎ PAŞA (Devamla) — Malûmu âliniz 
Aksayi Şarkta Japonların nüfuzu var, Bolşe
viklerin nüfuzu yoktur. Oraları Japon tesiri al
tındadır. Baykal gölünün şark tarafında büsbü
tün ayrı bir idare vardır. \ 

Efendim ordunun malûmu âliniz ihtiyacatı 
peyderpey tesviye olunmaktadır. Nakliyat husu
sunda bir nizamname kaleme aldık ve bunu ta
mim ettik ve tatbikat cihetine gidiliyor. Bunun 
tatbikatında iki cihet var. Birisi, menzil teşkilâ-
tiylc bunların daima sıcak yemek yemeleri» ikin
cisi, her yerde her hat üzerinde bu-kadar'büyük 
bir menzil teşkilâtı yapmak hususunda Maal
esef bütçemiz müsait olmadığı için konak yerle
rini mümkün olduğu kadar uzaklaştırarak, aya
larında mutavassıt merkezler yapmak. Bu muta
vassıt merkezde bunların yevmiyesini vererekten 
daha bol-gıdayı alabilmek ciheti temin olunma
lıdır. Malûmu âliniz eldeki nizamname mucibin
ce yevmiye ve katık pahası maatteessüf çok azdır. 
Bunun tezyidi mutlaka bir kanuna vabestedir. 
Bu kanunu üç dört ay evvel yaptık, takdim et
miştik. Her nasılsa zayi olmuş. Tekrar bir kanun 
yaparak Heyeti Vekileden Heyeti Aliyyenize 
gönderdik. Lütfen bu kanun bir an «vvel: çıkarı
lırsa katık pahaları arttırılır ve bu suretle ef
rat yollarda daha müreffeh gelebilirler. 

Vesaiti nakliyenin köylere getirtilmesi mesele
sine gelince: malûmu âliniz ordunun harekete 
kabiliyeti en ziyade elindeki nakliye kollarının 
intizamı ile mümkündür. Arzettiğim veçhile or
dunun evvelâ muharip- ve gayrimuharip kısma
ları tanzim olunduktan sonra geri hidematı teş
kil olunur. Evvelâ geri hidematı tanzim olun
madan tabiî ordunun tanzimi imkânı yoktur ve 
maksat zayi olur. Şimdiye kadar bizim yaptığı
mız teşkilâtta nakliye kolları teşkilâtına en 
sonra başlanmış ve tedricen ikmal olunuyor. 
Maamafih bu nakliye kollarının bermucibi kadro 
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ve tamamen yapılabilmesi için büyük bir masraf 
ihtiyarı icabeder., Bunun da kamilen tesviyesi 
bütçeye büyük bir bar olacaktır ve bittabi ordu
nun nakliye hizmetleri mecburen köylülere gör
dürülürdü. Ancak köyler bu hidematı angarya 
suretiyle görüyorlardı. Bunu menettik.' Beheme
hal, köylülerin nakliye ücreti verilecek, hayvana
tının ve efradın bazıları temin olunacaktır ve 
netekim oluyor. İkincisi, en ziyade güzergâhlara 
düşen karye ahalisi daha ziyade bu hizmete mâ
ruz kalıyorlar ve işlerini göremiyorlar. Bundan 
da şikâyet vâki oldu. Binaenaleyh bu gibi hide-
matm o mıntakadaki bütün köylere seyyanen tak
simiyle mümkün olduğu kadar hayvanatın ve 
köylülerin köylerindeki ziraat işlerinin temini ci- . 
beti de emrolunmuştur. Bu şikâyetler, tedricen, 
gerek nakliye kollarımızın tezyidi, gerekse bu 
tertibatın tanziminden sonra bertaraf olacaktır. 
Netekim bu da bertaraf olmakta ve kısmen hali 
intizama girmektedir. 

Neferatın hidematı süfüyede istihdamı: bu
nu zaten eskidenberi kanun men eder ve böyle 
bir muamele görüldüğü vakitte buna sebebiyet 
verenler Jtecziye olunur. Böyle şahıslar ne olursa 
olsun ele geçince tecziye olunacağı tabiidir ve 
bu hususta bir çok emirlerde verilmiştir. Elbette 
ele geçenler tecziye olunacaktır. 

Erzurum civarında tekâlifi harbiye tarhe-
dilmiş ve bedellerinin ita-edilmesini Hüseyin 
Avni Bey buyurdular. Tekâlifi harbiye seferber
likte yapılablirdi. Fakat usul ve karar mucibince 
biz daima her şeyin bedelleriyle alınmasını ta
lep ve tensip ettik. tanat ita olunuyordu, îana-
tın men'ini ve Vasaiti Nakliye Komisyonlarınca 
alınan hayvanatın mazbata mukabilinde alınma
yıp paraları ile alınmasını emrettik. Ancak elde
ki menabii maliyenin ilk zamanlarda tanzim olu
namaması cihetiyle şüphesiz ki bidayette böyle 
şeyler olmuştur ve oi'dum'uzun evvelce munta-
ş̂ am olmaması dolay isiyle evvelemirde ianat vâ
ki -.olmuştur. Fakat son emirlerden ve son tebli
gattan sonra/b^^ olmuştur ye böyle 
.tekâüfi harbiye tarh olunup ta ellerinde mazba
taları olanlara para veriyoruz. Şayet Erzurum'da 
böyle.; parası verilmemiş adamlar, varsa, tahkik 
edeceğİTny paralarını verdireceğim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Tekrar 
ederim. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — P a ş a 
Hazretleri Kuvayi Milliye" efradına verilen ma-
aşat da bütçede dâhil mi? 

MÜBAFAAt MÎLLÎYE V. FEVZÎ PAŞA 
- r Efendim Dâhildir. ' 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Bun
lara para verilipte tesviye edilmiyenler ne ola
cak? Evvelce Kuvayi Milliye efradına Müdafaai 
Hukuk Cemiyetinden para verilmiş, meselâ kar-
zan maaşata mukabil olmak üzere on, yirmi bin 
1 imi almışlardır. 

MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE V. FEVZÎ PAŞA 
— Şimdi efendim Mustafa Kemal Beyefendinin 

buyurduğu ciheti biraz izah etmek lâzımgelir. 
Malûmu âliniz Büyük Millet Meclisi inikat etti
ği sırada hiçbir teşkilâtı yoktu. îlk teşkilâtı He
yeti Celilenizin tâyin ettiği vekiller yapmağa baş
lamıştır. Bendeniz Müdafaai Milliye Vekâletine 
tâyin olunduğum zamanda tabiî ne bir levazımı 
ve ne de Maliyede ordunun ihtiyacım defaten 
tesviye edebilecek para mevcut değildi. Hattâ 
şu kadar diyebilirim ki, bugün bir ayda yaptı
ğımız masrafı o sıralarda yani Nisan, Mayıs ayı 
zarfındaki yaptığımız masrafa nispet edecek 
olursak yimri misli artmıştır efendim. Bu ne-

'•den olmuştur acaba? Eğer doğrusunu isterseniz 
o vakit biz orduyu beslemiyorduk. Bu hakikat
tir. Ordu malûmu âlinizdir ki: Müdafaa Hukuk 
Cemiyetleri tarafından besleniyordu ve ordunun 
iaşesi hususunda iki cihet tatbik olunuyordu. Bi
risi Garp cephesinde; îzmir'in işgaliyle başla
yan millî bir müdafaa kuvveti vardı. Bunlar 
Uşak, Balıkesir ve Nazilli'de temerküz etmişti. 
Ahaliden bunlar asker, iane topluyorlar di. Bu 
suretle o cepheleri müdafaa ediyorlardı. Şu ka
dar diyebilirim ki o sırada 61, 33, 57 nci fırkalar 
vardı. Bu fırkalara o aylar zarfında ihtimalki 
merkezden hiç, para gönderilmemiştir. Onlar 
bütün her türlü masariflerini müdafaai hukuk
lardan almışlardır. Onlardan başka müdafaai 
hukuklar bunları takviye edecek birtakım kı
taatı milliye yapmışlardı ve onları da beslemiş
lerdi. 

Merkez şark ve eenup cephesine nakli kelâm 
edecek olursak, orada ambarlarda bir hayli mal
zeme kalmıştı. Fazla malzemeyi bunlar bir ta
raftan füruht ediyorlardı ve ondan elde ettikleri 
para ile ihtiyaçlarım temin ediyorlardı. Gayet 
cüzi bir kısım da ahaliden para tahsil edebili
yorlardı. Binaenaleyh Büyük Millet Meclisi 
Hükümetinin işe başladığı gündeki ordu mevcu-
diyle, bugünkü ordu mevcudu şüphesiz farklı ol
makla beraber, masarif ciheti de on, yirmi mis
li farketmesi itibariyle, masraf büyümüştür. An
cak o zamandaki masarifin, Müdafaai Hukuk 
Cemiyetlerinin milletten almış olduğu ianelerle, 
tesviye edilmesinden dolayı merkezden para gön
derilmemiştir ve para gönderilmek imkânı da yok
tu. Birtakım bankalara vaziyed edilerek pek 
cüzi para bulunmuş ve onlarla ihtiyacatı rüzme-
rer temin edilebilmişti. Tedricen gerek maliye 
ve gerekse müdafaai milliye teşkilâtı taazzuv 
ettikçe bu idare hususu çoğalmış ve nihayet mü
dafaai hukukların cebren iane mahiyetinde olan 
bu idareleri de lâğvolunarak yalnız Hazinei 
Devlete ahalmin para vermesi ve bir elden sar-
fedilmesi usulü kabul edildikten itibaren masari
fimiz tamamiyle taayyün etmiştir ki bugün on 
ay evvelki masrafın on beş, yirmi misli tezavüt 
etmiştir. Bunun için şimdi Mustafa Kemal Bey. 
biraderimizin buyurduğu gibi, biz o müdafaai 
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hukukun verdiği parayı tahsile ve taksimine 
kalkışacak olursak onun için milyonlar lâzım ve 
zaten müdafaai hukuk da bu paraları memleke
tin müdafaası için toplayıp sarf ettiği için zanne
dersem bunun iadesine lüzum yoktur. 

." MALİYE VEKİLİ FERİD B. — Milletin pa
rasıdır. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ FEVZİ Pş. 
— Evet efendim milletin parasıdır. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim bu mü
dafaai Hukuk Cemiyetlerinden müdafaai milli-
yeye mensup efradın aldıkları paranın mazbut 
bir defteri vardır. Son zamanda 130 küsur bin 
lira altın para olmak üzere Refet Bey tarafına 
Devletten bir para. alınmıştır. Bu paranın hesa-
batı var mıdır? 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ FEVZİ Pş. 
(Devamla) — Vardır efendim. Şimdi bunu arze-
deceğim. Bidayetteki Müdafaai Hukuk Cemiyet
lerinin yaptığı sarfiyatın hesabı yoktur. Çün
kü bunlar Hükümetin teşekkülünden evvel, hat
tâ bir sene evvel teşekkül etmiş ve tedricen bir
çok para toplamış ve sarfetmiştir. Bunlarla bi
zim alâkamız yoktur. Yalnız Müdafaai Hukuk 
Cemiyetlerini para toplamaktan menettiğimiz ve 
Hükümet vazifesini tamamiyle ele aldığı tarih
ten itibaren tabiî hesabatı vardır. Kimden para 
aldıysa bittabi hesabatı mevcuttur. 

SALİH Ef. (Erzurum) •— Yalnız bütçeye da
lı il midir'? 

FEVZİ Pş. (Devamla) — Onun evvelki he
saplarını görmedim. Bilemiyorum. Millet neye 
karar verirse ona göre hesap görülür efendim. 

TAHSİN B. (Aydın) — Efendim on'yedi ki
şinin soğuktan vefat ettiği burada mevuubahis 
olmuştu. Bunu ya tek/ip buyurursunuz veyahut 
ta bunlar ne suretle vefat etmişlerdir? Hastaha-
nenin nevakısmdan mı? Yoksa hastaneye girmez
den evvel cephelerde mi? ve bunlara sebebiyet ve
ren kimlerdir? Lütfen bunlar hakkında Paşa 
Hazretleri izahatta bulunsunlar. Çünkü Emin 
Beyefendi buyurdular ki ; kurşunla şehit olan
lar yüzde iki olduğu halde soğuktan on yedi kişi 
ölmüştür. Binaenaleyh bu müthiş bir şeydir. 
Bunun hesabını soruyorum. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ FEVZİ P,ş. 
(Devamla) — Cephelerde bu sene kışın vaktin
den evvel gelmesi dolayısiyle, henüz ordu tama
miyle ilbas edilememesi hasebiyle asker soğuğa 
mâruz kalmıştır ve böyle nöbet bekliyen efrattan 
büyük kış mevsiminde soğuktan telefat olmamak 
imkânı yoktur. Efendiler tahkikat yapıldı. Bu 
hususta tabiî kimsenin kabahati olmadığı te-
beyyün etti. Her vakit böyle büyük muharebe
lerde bahusus «Allah göstermesin» ricat muha
rebelerinde vaktiyle efradın mevzie girmemesi 
yağmur altında kalaraktan geceyi dışarıda geçir
mesi daima vâkıdır. Harbi umumide muntazam 
Alman' ordusu Romanya gibi ovalık bir yerde 

muzafferane harp ederken binlerce kişi soğuk
tan donmuştur. Mamafih arzu olunmaz bir hal
dir ve müsebbipleri kimse tecziye. olunur. Fa
kat böyle kimsenin elinde olmıyan esbap ve 
sevaikı tabiiye dolayısiyle vukua gelen incimat-
lar tabiidir ve bugün kurşunla ölenlerin mik
tarı bu gibi sevaiki hariciye ile ölenler mik
tarının belki onda birine baliğ olmaz. Hastalık
lar, incimat, türlü türlü ilel ve emraz orduların 
en büyük düşmanıdır. Mamafih şuhu da kemali 
şükranla arzederim ki ordumuz harbi umumide
ki vaziyetinden kat kat iyidir ve yalnız nakliyat 
yeni menzil hidematmdan dolayı son yapilan 
teftişte görülmüştür ki, hastalığın yüzde onuna 
asıl cephedeki yani muharebe eden kıtaat mâ
ruzdur. 

Yüzde doksanı ise geridekelirdedir. Arkadaş-
iarm buyurdukları veçhile henüz kıtaya dâhil 
olmaksızın, intizama girmeksizin, kıtaya vürut 
edinceye kadar yollarda hastalığa, duçar oluyor. 
Bu da tabiidir. Çünkü kıtaya girmeden evvel 
fennen tathir olunuyor. libas olunuyor ve inti* 
zam dahilinde bulundukları için cephede hasta 
olmuyor. Demek ki, cephelerde ahvali sıhhiye
nin tanzim olunduğuna kanaat edebiliriz. Şüp
hesiz ki köylerinden buraya doğru gelirken he
nüz zaptü rapta girmemişler. Kimisi kalır, ki
misi ileri gider. Hanlar muntazam değildir. Bu 
suretle hastalık olur. Fakat bunun da arzetti
ğim veçhile gerek menzil teşkilâtının itmamından 
sonra, gerekse Heyeti Aliyenize takdim ettiğimiz 
kanun mucibince yevmiyelerin tezyidinden son
ra, çünkü üç, dört kuruşla bir nefer beslenmez. 
Bunun tezyidi kabul Duyurulduğu takdirde, bu
nun da cepheler derecesine ineceğini kaviyen 

ümit ederim. 
CEMİL B; ( Kütahya ) — Paşa Hazretleri 

müdafaai v a t a n . . . . 
REİS — Cemil Bey müsaade buyrun. Daha 

ovyel söz alanlar var. Sıra ile sorunuz sualinizi 
ki tertip bozulmasın. 

ABDULLAH Ef. ( İzmit ) — Münakaşaya 
değer bir şey değilse de bendeniz de bir sual sor
mak isterim. 

REİS — Peki efendim sıra geldiğinde soru
nuz. Bir kaç takrir var okutayım, söz alanlar, da 
sözlerini söylesinler sonra 

FEVZİ Pş. — Yalnız bir şey vardır. Onu so-
; ruyor. ' ' ' . . . ' 

REİS — Söz alan zevat sözlerini sıra ile söy-
; İçsinler. Sonra sıra ile sorarlar. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Efendim 
i hat boyunda seyahat eden arkadaşlarımız belki 

çok defa rastgelmişlerdir. Muntazam bir kıtai 
askeriye giderken, meselâ buradan Eskişehir'e 
giderken, Polatlı'da askere sıcak bir yemek ve
rilir. Sarıköyde'de akşam yemeği veya ikinci bir 
yemek verilir. Eskişehir'e gittiklerinde üçüncü 
bir yemek verilir. Keza Konya hattında da 
böyledir. Fakat arzettiğim gibi muntazam^ 
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bir kıta sevkoluııurken menzillere, falan ala
yın filân* kıtası geçecektir diye haber veriliyor, 
menzil teşkilâtı bunu ihzar ediyor. Halbuki 
gayrimuntazam diyebileceğim, daha doğrusu 
sevkıyat efradından kırk, elli kişi bir yere dol
duruluyor. Yahut yüz, iki yüz, kişi vagona 
yerleştiriliyor. Onların eline zannedersem yev
miye yedibuçuk kuruş veriliyor, haydi Allah 
selâmet yersin deniliyor. Rica ederim. Yedi 
buçuk kuruşla bu adam ekmek mi alsın, katık 
mı alsın, çay mı içsin, ne yapsın? Buradan Es
kişehir'e gidiyor. Orada bunları bir menzil ve
ya bir noktaya sevkediyorlar ve bunlara kıtala
rına* sevkedilinciye kadar yevmiye 7 buçuk ku
ruş veriliyor. Envai sefalet içerisinde bu adam
lar vakit geçiriyorlar. Son defa cepheyi dolaş-
dığım zaman en çok hastaların gerilerdeki men
zil ver 'flokta* efradından, daha doğrusu yeni pe
rakende sevkiyat efradiyle geri hizmetlerde bu
lunan effaddan olduğunu öğrendim. Kıtasına 
giden herhangi bir nefer ne aç, ne çiplâk, ne 
hastadır ve şayanı iftihar bir surette kıtadaki-
lere ve hatta en ileri siperdekilere bile pek gü
zel bakılıyor. Bundan şu netice çıkabilir ki, sev
kıyat hususunda verilen bu 7,5 kuruş nakâfidir. 
böyle elli kişi olarak sevkokui.au. efrada sıcak 
çorba tevzii gayrimümkündür. Binaenaleyh, 
müdafaai Mİİl'yeee Heyeti Umumiyeye tevdi 

olunan ve yevmiyenin tezyidi mahiyetinde olan 
o kanunu bir an evvel - askerimizi soğuktan, 
hastalıktan kurtarmak istersek - çıkarmalıyız. 

Sonra Tahsin Beyefendiye de cevap verece
ğim, Cephede donan ve donduğundan .bahsedi
len efrat; Uşak cephesinde, Dumlupınar'da vâki 
.olmuştur. Buranın irtifaı sathıbahirdeıı (1250) 
ınetre yüksektir. Her ne kadar efradın sırtında 
kürk ve iyi elbise bulunsa bile nöbetçi nefer 
ufacık bir uykuya, dalarsa ölür gider. Binaena
leyh, oradaki iııeimat uykusuzluk dolayısiyle 
olmuştur ve her daim böyle yüksek ve soğuk 
yerlerde ölmek ihtimali vardır. Nöbet mahalle
rinde donanları nazarı itibare almıyorum. Her 
vakit donabilir. Bizim en ziyade ehemmiyet ve
receğimiz nokta, menzil ve sevkiyat meselesidir. 
Bunu da biran evvel çıkaralım ve temin ede
pl i . Ondan sonra eğer efradımız hastalanır ve 
soğuktan donarsa o «aman alâkadaranm icabına 
bakılmalıdır. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Hay Allah razı 
olsun. 

HÜSEYİN AVNf B. (Erzurum) — Efen
dim, cidden harbi umumide sevkiyat meselesin
den dolayı büyük bir felâket geçirdik. Fakat 
zannediyorum ki, bundan mütenebbih olduk. Bu 
defa gelirken Kopdağmda talıtassıfır yirmi de-
rece soğuk vardı. Giden efrad ve asker kafile 
leri çrrü çıplak ve aç ve perişan bir halde ve bir
çoklarının. hasta olarak mahvolduklarını gözüm 
le gördüm.. Cidden bu tedbirsizlikten başka bir' 
şey değildir. Her yerde ambar tesis etmek ve 
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menzil teşkil etmek mümkün iken maatteessüf 
ihmal edilmiştir. Trabzon'a geldikten sonra ye
ni bir tertibatın yapıldığını haber aldım. Fakat 
yollarda açlıktan ve soğuktan bir çok neferlerin 
öldüğüne şahit oldum. 

Sonra, Erzurum'da, arzettiğim gibi, tekâlifi 
harbiye bedellerinin tesviye olunacağını Paşa 
Hazretleri dermeyan buyurdular'. Kendilerine 
teşekkür etmekle beraber bu hafta yine Albay-
rak gazetesi; bu bapta hiç bir tedbir ittihaz edil
mediğini yazıyordu ve bir istirhamda bulunu
yordu. Son zamanda ordunun elinde 70, 80 bin 
hayvan vardır. Efendiler, Erzurum malûmu 
âlileridir. Harbi umumide bir kaç devletin or
dusuna sahne olmuştur. Rusya Devleti geldi, 
oraları yaktı, yıktı, tohumunu aldı. Bizim or
du orada "tulü müddet bulundukça onları daima 
Erzurum besledi. Efendiler; diğer vilâyatm de 
tabiî fedakârlığı var, Fakat bu fedakârlık heder 
oluyordu. Bir deveye seksen kilo yükleniyor. 
Erzurum'a (16.) günde gidiyor. Develerin on 
altı günde yalnız üçer kilodan yiyeceğini hesap 
edin. Tekrar Erzurum 'dan avdet erzakını da 
alırlardı. Kimse bu hesabın farkında olmazdı. 
İşte bu (150) bin kişilik bir orduya beslemekle 
beraber o muhit ayni .zanıandada uzaktan gelen 
develerin avdet erzakını da veriyordu. 

Sonra Ermeniler gelmiş, yakmış, yıkmış, aha
lisi mahvolmuş... Bizim ordu oralara gittiği va
kit cırd çıplak bir insan kitlesi gördü. Kendi
lerine hiç muavenette bulunulamadı. Evvel
ki Hükümet katiyen bir şey yapamadr. Ahali
nin bu açkk ve sefaletinden size acı olarak arzo-
deyinı ki: evlâdı şüheda olan çocuklarını sabah
ları belediye çavuşları dükkânların önünden töp-
lıyorlardr. Her gün 3, 5, 8, 10 çocuk açlıktan 
ölüyorlardı. Ahali Kusya'ya geçip tohum ge
lirdiler. Geçen sene seferberlik ilân edilmiş, ora
ya gittiğim zaman muttali oldum. On on beş 
bin kişi asker olarak tahtı silâha alınmış idi. 
Buna hiç. bir taraftan muavenet edilemiyordu. 
işte ekilen tohumla asker besleniyor ve tavizen 
zahire almıyordu. Parası da cebren alınmıştı. 
Bu taviz zamanında zahirenin bir kilesi sekiz 
on banknot ediyordu. Son zamanlarda Hükü
met verirken kilesi dört, beş banknot ediyordu. 
Burada bir fark vardır. Ahali fevkalâde muta
zarrır olmuştur. 

Sonra daha tuhaf bir şey söyliyeyim. Tekâlifi 
harbiye namiyle Bayburt'tan at istenmişti. Bun
lar (180) at verdikleri zaman demişler ki; biz 
bunu orduya, hediye ediyoruz. O zaman orada 
bulunan vali; madamki, hediye ediyorsunuz, bu 
mahsup edilmez. Yeniden tekâlifi harbiye 
u inliyle ... (O sadalan. Kimdir bu sesleri). Kay
makamdan sorarsınız resmidir bu muamele : 

O zaman vali Miralay KâzımBey idi,. yinıdi 
Gürcistan sefiridir. 

Sonra efendiler, Tercan altmış çift hayvan 
vermiş, araba vermiş, demek ki, bu suretle çift-
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çinin elindeki' hayvanatını da al dik. Albayrak 
gazetesi temenni ediyor .du ki,: tik bahar geli
yor, alman hayvanlardan hiç olmazsa bir -kıs
mi, köylüye iade edilsin; Bu telgraf ta isaf 
olunmamış. Bunun için Paşa Hazretlerinden 
buna dair emir verilmesini rica ederiz. Maal
esef ahalin m ihtiyacatma medar olabilecek or
dunun elindeki hayvanat günden güne eriyor 
- Şevki Paşanın elinde olduğu gibi - şimdi de 
b;rçok, hayvan var, erimektedir, mahvolmakta
dır. Bir kısım hayvanat ahaliye iade edildiği 
takdirde ahali elindeki tohumunu, takarrüp 
eden ilkbaharda eker ve kaybettiği hayvanatın 
bir kısmı eline geçer. Tâviz hususunda yapıla
cak bir şey zannediyorum ki, müşkül olmaya
caktır. Günkü Erzurum ahalisi şayanı merha
met bir haldedir. 

MÜDAFAA! MİLLÎYE VEKÎLÎ FEVZİ Pş. 
— Efendim, Erzurum bizim Anadolunun hakikî 
bir kalesidir. Oradaki ahalin'n ikdarı, doğru
dan doğruya Kale muhafızlarının ikdârı.demek
tir. Ahalinin elinden ne alınmışsa verilmesi hu
susunu ben tekeffül ediyorum. 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Teşek
kür ederiz. 

FEVZİ Pş. (.Devamla) — Ancak şunu da 
arzedeyim ki; orada Ermeniler mağlup edilmiş, 
fakat tamamiyle teslimi silâh etmiş bir halde 
bulunmuyorlar. Kafkas ahvali henüz tavazzuh 
etmemiştir. Ordumuzun daima harekete mü
heyya bir vaziyette bulunması lâzımdır. Onun 
vesaiti nakliyesine ve iaşesine kâfi hayvan bırak
tıktan sonra üstarafmı ahaliye iade etmelerini 
tamamiyle tasvip ediyorum ve öyle emir vere
ceğim. 

HASAN SIDDIK B. (Van) — Van'a da 
böyle bir muamele yapılmalı. 

FEVZİ Pş. — Van'danda mı böyle hayvan 
almışlar? 

HASAN SIDDIK B. (Van) — Evet. 
TIJNALI HtLMÎ B. (Bolu) - , . Efendim, 

Tahsin Bey arkadaşımız bir iki derin yaraya 
dokundu, Paşa Hazretlerinin vermiş* olduğu 
cevap o yaranın kalbime damlayan kanlarını 
durduramadı. Efendim; ahali vesaiti nakliye 
dolayıs'yle mezalime uğruyor. Neferlerin, zâ-
bitan maiyetinde hizmetçilikle izzeti nefisleri 
ni büsbütün alçaltıyorlar. Ahali adam olsun da 
kendisini ezdirmesin. Nefer de adam olsun da 
kendis'ni ezdirmesin, bunu böyle kolayca söy
lemek nerede? fakat bundaki hakikati tecelli 
ettirebilmek nerede1? Biz ahaliyi tenvir edersek; 
ahali de kanunun kendisine bahşettiği salâhi
yeti kullanarak, hattâ icabederse isyan da eder. 
Bu cihet bertaraf. Ben yalnız bir mütalâcıkta 
bulunacağım ki, Paşa Hazretleri kabul buyu
rurlarsa itikadımca müessir bir tedbirdir. Ne-
ferata talim yaptırılırken ilk aylarda ve henüz 
kendisi daha bir hizmete verilmezden evvel mü-

kerrer surette çavuşları, muallimleri vasıtasıyla 
kendisinin hizmetçilik vazifesini nasıl-ve ne dere
ceye kadar kendisine anlatmak ve hattâ o dere
ceye kadar anlatmak ki, neferin ruhuna o derece 
telkin etmek ki a dairei salâhiyetin haricinde 
kendisine muamele edilirse evet neferin ruhu 
ihtilâl etmek ve isyan etmek ve oradan kaçmak. 
(Anarşist mi yapıyorsun ? sesleri). 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyambekir) — Tohum 
mu atıyorsun? 

TUNALI HÎLMÎ B. ( Devamla ) — Pekâlâ 
sözümü geri alıyorum. Fakat bir cesaret veril
sin ki, gelsin zabitinin âmirine bir selâm versin, • 
şikâyet edebilsin (Bravo sesleri). 

HASAN BASRÎ B. (Ka re s i ) — Müdafaai 
Milliye bütçesinin müzakeresi en çok tenkit edi
lebilecek bir sahadır. Fakat efendiler; bu ten
kitlerden ziyade, dâvayi millimizin biran ev
vel husulüne ait temenniler izharı daha muvafık
tır zannederim. Ben de Müdafaai Milliye bütçesi 
vesilesiyle burada birçok şeyler söyliyebilirim. 
Birçok acı hakikatler, safhalar mevcuttur. Fa
kat son zamanlarda Yunanlıların işgali altında 
inliyen memleketimden aldığım birtakım mek
tuplar var ki beni, feriyata taallûk eden bu gibi 
intikadattan menediyor. 

Efendiler! Allah hiç kimseyi memleketinden 
dûr ve mehcur bırakmasın, dünyada bundan 
daha acı, bundan daha elemnak hiçbir şey yok
tur (Pek-doğru sesleri). Aldığım mektuplarda; 
Yunanlıların feeayii altmda ağlayan, titreyen 
münevverlerin günden güne ortadan kaybol
makta olduğu, köylerde, ırz, namus, mal ve sai
re namiylc bir şeyin kalmamakta bulunduğu ve 
zaman zaman camilerdeki minarelerde ezan 
okunmaktan bile menedildiği ve bu gibi daha 
birçak acı şeyler yazılıyor. Şimdi aldığım mek
tupta; memleketimizin en kıymetli ve değerli, 
en muhterem ve hamiyetli bir genci vardı; İb
rahim Baki Efendi isminde bir zat, bunun rah
meti rahmana kavuştuğu yazılıyor. Eşraftan Ali 
Efendi isminde biri - ki Medresetülkuzattan me-, 
zun bir zattır - ikindi ab destini alırken su
reti feeiada şehit edildiği bildiriliyor. Hareketi 
milliye ile alâkadar olsun, olmasın, birçok zeva
tın işkenceler altında kıvranmakta olduğu yazı
lıyor. Seksen yaşında Kocabıyıkzade Mehmet 
Efendi namında bir zatm her gün işkenceler al
tmda birçok eziyetlere mâruz bırakıldığı ve ni
hayet bu zatın; artık illallah, asacaksanız asınız, 
öldüreeekseniz öldürünüz, diye tek başına isyan 
ettiği yazılıyor. Hulâsa birçok felâketli haber
ler ki insan bu haberler karşısında, bilhassa ken
di memleketi olmak itibariyle, tahammül edemi
yor, dayanamıyor. 

ZİYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Bütçeye ta
allûku yoktur bunların. 

HASAN BASRÎ B. (Devamla) — Rica ede-
rim, bütçeye taallûku yoktur demeyin. Ben kal-
bimi söyliyorıim. Bütçeya taallûku vardır ve 
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Var okluğunu takdir ederek soyuyorum. Aldığım 
mektubun bir fıkrasında deniyor ki, «Reha ve 
halâs güneşi doğmıyacak mı? ihtiyar nineler ge
celeri sabahlara kadar dua ediyor ve yarabbi, 
bize mutlaka Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin 
kuvvetlerini göster diyorlarmış. Bunalan, ağla
yan ruhumuza, Müdafaai Milliye Vekili Paşa 
Hazretleri bir reşşaşei ümit ve teselli serpsin. 
Zaten nevmit değilim. Yalnız tatmin edici bazı 
beyanatta bulunulmasını rica ediyorum. Yunan
lıların mezalimi hakkında hergün, her saat bu 
taraftan doğacak güneşe intizar eden, ellerinde 
sopalarla Yunanlıları kovmaya savaşan memali-
ki meşgulemize ne vakit kavuşacağız? Halâs 
güneşi ne vakit parlayacak? Biraz ışık veriniz 
Paşa Hazretleri. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ FEVZİ Pş. 
(Kozan) — Efendim bu bapta tafsilât vermek
ten beni mazur görünüz. Mamafih milletin dişin
den, tırnağından artırarak verdiği milyonları is
raf etmiyerek, milletin efradını halâs ve vatan 
uğrunda hüsnü istihdam ederek, az zamanda 
memaliki meşgulemizi kurtaracağımıza, tama-
miyle ümitvar olduğumu arzederim (Alkışlar). 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim uzun bir 
şey söyliyeeek değilim. Paşa Hazretleri bir iki 
defa burada, Müdafaai Milliyece cebrî iane ve 
sairenin lâğvolunduğunu buyurdular . . Evet 
bundan malûmatım vardır. Heyeti Vekile böyle 
bir karar verdi, tebliğ de olundu. Fakat bu kara
rın müsmir olup olmadığını Paşa Hazretlerinden 
sormak istiyorum. Elyevm keyfî muameleler, hâ
lâ cebrî ianeler bazı mahallerde devam etmek
tedir. Rica ederim buna katı surette bir karar 
versinler. Bunun önünü alsınlar. Söyliyeceğim 
bundan ibarettir. 

SÜLEYMAN SIRRI B, (Yozgad) — Usulsüz 
cebren, iane alınmasının menedildiğine dair bu
rada, gerek Maliye Vekili Beyefendi ve gerek 
Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretleri beya
natta bulundular. Buna rağmen Yozgad'daki 
kuvayi milliye - ki bilâhara kuvayi beliye na
mını almıştır - bu kuvvet; cebren, kahren alman 
mevaşi ve eşyayi saireden maada yalnız Yoz-
gad'dan (38) bin lira, Maden'den (30) bin lira, 
Çorum'dan (7) bin lira para almıştır. Müdafaai 
Hukuk Hazinesinden aldığı paralar da başkadır. 
Bendenizin istirhamım; bu alman paraların he
sapları bir gün gelipte kendilerinden sorula-
eak ım? Yoksa bu aldikiarı paralar, yaptıkları 
mezalim gibi, yanlarına kalacak mı? (Kalmaz 
sesleri). Bununla beraber aldığım bir mektubun 
son fıkrasını müsaadenizle okuyacağım: «Maako-
şum bir çift araba esplerİnm; çiftlikteki damız
lık kısrağımın, mağazamızdan tehdit ile alman 
üç yüz liralık eşya bedelinin, hanemdeki iki yüz 
şinik arpanın, yağ ve saire ile en son olarak 
bazı hile ve desais istimaliyle yine tehditle alı
nan (850) lira. Fakat en ziyade müteessir oldu
ğum bir" şey varsa, tâ küçüktenberi yavrudan bü

yütmüş" olduğum, eşkâl ve cinsi malûm olan to
humluk esbimin cebren hanemden götürüldüğü
dür». Bendeniz bu hayvanı birinin altında gör
düm. Bu mektubu yazan bir istida gönderiyor, 
ismini şimdi söylemiyeceğim, Paşa Hazretlerine 
sonra arzedeeeğim. Her halde bu hayvanın istir
dadına lütfeder. 

Maruzatım; bu yapılan mezalim ve fecayile 
alınan ianatın hesabatı bir gün sorulacak mı? 
Orada bir Necati, bir İsmail Hakkı türedi ve 
bunların bugün Kuvayi Milliye namına yapma
dığı mezalim kalmadı. Diğer masum kuvvetleri 
de lekedar etti, bunlara ceza verilecek mi, ve-
rilmiyecek mi? 

AHMET HlLMİ B. (Kayseri) — Merkez Me
muru Şakir Efendiyi unutma. 

Dr. REFİK B. (Bayazıt) — Efendim bende
nizin söyliyeceğim; vaktiyle, Heyeti Vekileden 
gönderilmiş, tefrik olunan ve müfreze halinde 
bulunan efrat ile, zuafanm sevkiyat esnasında
ki iaşelerine dair bir lâyihai kanuniye vardı. 
Efendim bu, Müdafaai Milliye Encümenince tet
kik edildi. Her kolordu dairesindeki efrada ra
yiç üzerinden para verilmesi gibi, iaşeleri hak
kında da birtakım tadilât icra edildi ve Muva
zene! Maliye Encümenine verildi. Bu kanunun 
biran evvel çıkması, gerek askerin sıhhati ve 
gerek sefaletten kurtulması için, pek lâzımdır. 
Bendeniz bunun Muvazene! Maliye Encümenin
den süratle çıkmasını istirham ediyorum ve bu
nu süratle müzakere edelim. 

İkincisi; efendim Tahsin Beyefendi buyur
dular ki ; soğuktan vefiyat çok oluyor. Mesle
ğime taallûk etmesi itibariyle bundan bahsetmek 
isterim. Efendiler; harbi umumide olsun ve şim
di olsun, gördüğümüz ve yaptığımız tetkikat bize 
gösteriyor k i ; orduda gerek emrazı sâriye ve ge
rek emrazı âdiye, her zaman, en müthiş cep
he muharebelerinin bize verdiği mecruh adedin
den fazladır ve her ordu için, en müterakki ve 
en mütemeddin, ve en çok vesaiti nakliyesi olan 
ordular için dahi bu; böyledir. Hiç bir zaman 
büyük bir kütlenin hastalıktan tamamen tecridi 
imkân tahtına girmemiştir. Bilhassa harekâtı 
harbiyede . . Bendenizin burada bir kaç ay. sıh
hiye reisliği yaptığım esnada elde ettiğim neta-
yiç ve tetkikatıına nazaran; ordumuzda emrazı 
sâriye bugün elhamdülillah yoktur. Tathirat 
yapılıyor, aşılar yapılıyor ve bu suretle tifo gibi.. 
kolera gibi, lekeli tifo gibi emrazdan lc-hülhanıd 
Ordumuz beri kalır. Fakat en • büyük müşkülâ
tımız.; ahzıaskcr dairelerinden il ibaren mevakii 
askeriyeye kadar geçen zaman zarfında sevki-
vat efradının çektiği en büyük sıkıntıdır. -Bu
nun için de menzil bulutunun biran evvel tesi
sini Paşa, Hazretlerinden rica ederini. Menzil 
bulutu lâzrmgel-en' vesaiti fenniyesi ile .teçhiz 
ve tesis olunabi'Jirse'O vakit'gerilerde hâsıl olan 
hastalıkların,-'zayiatın önü. alınmış'olur: 
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MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKİLİ FEVZİ Pş. 

— Menzil teşkilâtı yapılıyor efendim. 
CEMÎL B. (Kütahya) — Efendim, bendeniz 

gayet kısa söyleyeceğim. Yânlız Kuvai îcraiye 
Reisi ve Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazret
lerinden soracağım ki; gerek Büyük Millet Mec
lisi Hükümetinin teşekkülünden evvel ve gerek 
sonra; müdafaai vatan perdesi altında teşekkül 
eden ışekavet ocaklarının köylerde icra etmiş 
olduğu tahribat, mezalim, envai işkence bunla
rın yanlarına kalacak mı? (Kalmaz sesleri.) Bu 
gibi hâdiseler temadi ettikçe hepsinin tecziyesi
ni, icabederse ipe çekilmesini teklif ederim. Ben
denizin söyleyeceğim bundan ibarettir. 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Efendim Emin 
Beyefendi biraderimiz demin buyurdular ki, bu
radan bir kıta asker giderse yolda iki yerde kendi

lerine sıcak olarak yemek veriliyor. Madem ki, bir 
tabur askere yemek veriliyor, çay veriliyor, ni
çin otuz kırk kişi gittiği vakit te verilmiyor? 
onlara da verilmesi iktiza eder, bir bu... Bir de 
Paşa Hazretlerinden sual ediyorum ki, Müdafaai 
Hukuk Cemiyetleri zamanında olan mesaile ke
mali] hakkıha vakıf değiliz. Fakat bizim fırka
larımız teşekkül ettikten sonra vâki olan hata
lar ^varsa bunları biz tashih edeceğiz buyurdular. 
Evet bendeniz Paşa Hazretlerinden soruyorum: 
Yani hilafı hakikat olmasın, dört, beş vagon 
(Geyve'den koza gitmişti. Maliye Vekili Beyefendi 
de burada idile t4; soruyorum; acaba bütçelerinde 
dâhil midir> değil midir? Yahut Paşa Hazretleri
nin bütçesinde dahil midir? Kezalik ipekler ve son
ra «fendim afyon vesaire götürülmüştü, bun
lar da bütçelerinde dahil midir? değil .mi? Ada
pazarı'nd;an on bin kiloya yakın şeker ve on bin 
kilo sabun müsadere edilmiştir. Bunlar muba-
vaa edildi mi veya satıldı mı? ordunun defterine 
kaydedildi mi, edilmedi mi? Bunları sual ederim. 
Sonra bu defa Geyve'ye geldiğimde; Geyve Alay 
Kumandanı Beyefendi Hazretleri, Adapazarı'n-
d;m gelen bir yolcunun atlarını almış ve o adam
cağız Geyve Mutasarrıf]ısına bir istida veriyor 
ve istidasında diyor ki: Benim hayvanlarımı ne 
için aldılar? Sonra Mutasarrıf Beyefendi ile 
görüştüm, Mutasarrıf Beyefendi diyor ki : Ku
mandandan sorayım. Kumandan diyor k i : Ben 
hayvanları topçuya elverişli diye aldım. Tek
rar bu adanı istida veriyor, diyor k i : Efendim, 
topçuya elverişli diye benim hayvanım alına
maz. Bu tarz yeniçeri zamanına ait bir mesele
dir diyor. Mutasarrıf Beyefendi gayet hiddet
lenmiş. 

MEMDUH B. (Karahisarı Ş a r k i ) — A l ı n ı r 
alınır, memleket için alınır! 

ABDULLAH Ef. (Devamla) — Rica ederim 
Efendim. Müsaade buyurun. Sözümü kesmeyiniz. 
(Gürültüler). Rica ederim susunuz. Bakınız isti
dasında ne diyor. (Gürültüler). Allah, Allah, 
Allahüekber, dinleyiniz yahu. 

REİS — Devam ediniz. 
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MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Dinle

yen dinler Hocam, siz devam ediniz. 
ABDULLAH Ef. (Devamla) — Bakınız ne 

diyor? Diyor ki : Efendini benim hayvanlarım 
topçuya elverişli ise baytar muayene eder, top
çuya elve/işli der. Bir komisyon teşekkül eder 
ve komisyon bunun alınmasına karar verir. On
dan sonra ya senedi mahsusla veya aynen pa
rası verilir, öyle alınır, bu meseleyi yeni gelen 
Fırka Kumandanı Hal id Beyefendinin Erkânı 
harbine de söyledim ve rica ettim. Bu usulsüz
dür, bunu iade etsinler diye bendeniz bu kadar 
söyledim, sonra cephe kenarında! bulunan ku
mandan veyahut bir zabit, bu. lâzım alacağım, 
bu lâzım almıyaeağım derse, bu Büyük Millet 
Meclisinin böyle bir kanun yapmasına ne lüzum 
var? Bendenizin mâruzâtım bundan ibarettir. 
Unuttuğum bir şey var onu arzedeyim : Maliye 
Vekili Beyefendi acaba burada mıdırlar? Şimdi 
Vezirhanı'ndaki hiristiyanlar gitmişler. Gök-
bayrak kıtası da efradını göndermiş, buradaki 
eşyayı kamilen Lefke'ye getirmiş. İstediğini 
kırıyor, istediğini evine gönderiyor. Orayı 
burayı yağma ediyorlar. Bunlar satılıp milletin 
Hazinesine girmeli. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Hoca Efen
di; bu mesele nabemevsimdir. 

ABDULLAH Ef. (Devamla) — Nabemev-
sim deg.il.' Bunlar satıh}) milletin Hazinesine 
g:rıneli, şunun' bunun elinde kalmalı değil. 

İSMAİL SAFA B. (Mersin) —'Arkadaşlar; 
Büyük Millet Meclisi Hükümetinin askeri büt
çesi yirmi iki milyon liradır. Büyük Millet 
Meclisi Hükümetinin cephelerinden birisi de, 
tarihimizin şerefini yapmakla uğraşan ve bu şe
refi bihakkın kazanan Adana cephesidir. Ada
na cephesile Hükümetin • alâkası şimdiye kadar 
maalesef az olmuştur ve arzederim ki, askerî 
bütçesinin oraya hiç alâkası yoktur veyahut pek-
azdır. Adana cephesi, Meclisin yüzünü. ağartan 
ve bu dâvanın en kahraman kısmını teşkil' eden 
cephe olduğu halde, maalesef o cephe ile Hükü
metin alâkası şimdiye kadar pek az olmuştur. 
Bendeniz mayıs içerisinde burada bulunuyor
dum. O vakit ianelere karşı harkeste bir hoşnut
suzluk vardı. Cephelerin bütün masrafı Hükü
met tarafından deruhte edilmeli ve iane kalkımlı 
diye herkeste bir arzu ve temenni vardı ve bu ar
zunun acısını Adana cephesi çekmiştir. Çünkü 
her taraf; artık bu masrafı Hükümet üzerine al
dı diye elini çekmiş, cephenin etrafındaki mem
leketler cepheye yardımdan kendisini müstağni 
görmüş, bu masraf Hükümet tarafından yapıla

cak kanaatiyle.. Binaenaleyh cephenin bütün yükü; 
yarıdan fazlası muhacir olan zavallı Adanalıla
rın üzerine çökmüştür ve bu yükü Adanalılar 
şimdiye kadar çekmektedir. Hükümet Adana 
cephesinde iaşeyi, bir ay evvel deruhde etmiştir. 

' Bendeniz bir ay evvel cephelere temas ederek 
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geldiğim vakit bir çok şikâyetler karşısında 
bulundum. 

Arzetmeğe lüzum görmüyorum. Adana 'gayet 
aeıkîı bir vaziyettedir. Memleketin en münbit, 
en zengin kısmı- harp sahnesi olmuş, ayak al
tında ezilmiş kalmış, binaenaleyh mahvol
muştur. Memleketin Şimal kısmi; bugün har
bin bütün sıkletini, bütün acısını ve bütün fe
dakâr] iğim omuzuna alan Şimal kısmı, on ay-
danbcri tüfeğini omuzun dan bırakmadığın
dan, işile gücüyle uğraşacak vakit bulamamış 
ve bu İtibarla yoksul ve fakir düşmüştür. Böyle 
olduğu halde arkadaşlar; bir ay evveline gelin
ceye kadar bu muhacir, yoksul, bu felâketten 
felâkete düşmüş insanlar - İftiharla söylerim 
ki. - cepheyi, daha iyi iaşe ediyorlardı. Cephede 
efrat; bol bol karnını doyuruyordu. Cephede ef
rat ; hiç bir hesaba lüzum ve ihtiyaç gömleksi
zin, ,. doya doya yiyor ve içiyordu. Halbuki, bu 
iaşeyi Hükümet üzerine aldığı vakitte, daha ilk 
hamlede-- yine teessüfle arzedeyim ki - milletin 
iaşesîyle, Hükümetin iaşesi arasındaki farkı 
hissettirmiş oldu. Çünkü daha ' i lk hamlede; 
o zamana kadar koyun eti yiyen cephe efradı; 
kırk yaşındaki öküz etini yemeğe mecbur oldu 
ve daha o ilk hamlede; o zamana kadar sırf 
buğday ekmeği yiyen cephe efradı ; buğday ile 
arpa karışık bir undan ekmek yemeğe mecbur 
oluyordu ve bu, efrat üzerinde acı acı tesirler 
yapıyordu... 

Bir aydan sonrasını bilmiyorum vo ümit 
ederim Jd, ve çok temenni ederim ki; vaziyet çok 
düzelmiş olsun. Bir ay evvel, iaşe hususunda Hü
kümet yeni. işe başladığı için ihtimal ki, bir 
parça bozukluk vardı. Fakat, şimdi daha ziya
de düzelmiş olmasını ümit ederim. Askerî büt
çesinde, bir de teçhiz ve ilbas faslı var. Bunun da 
bizimle, Adana cephesiyle; alâkası yoktur. Yani 
şimdiye kadar bu cephedeki kahramanlar beyaz 
donla har]) etmektedir ve çoklarının ayaklan 
yalınayaktır. (Vah vah sesleri). Hattâ bir ay 
evvelki seyahatimizde, yanımda İçel Mebusu 
muhteremleri de vardı. Heceleyin geliyorduk, 
gece nöbet bekleyen efrat; beyaz iç don iyi e bu
lunuyordu... Eğer orası da bu memleketin bir 
cüzü ise, orada on aydır bilâfasıla harp eden, 
dinlenmeyen, evini, çotuğunu, çocuğunu mey
dana dökenler, sizin kardeşleriniz ise, (Hay hay 
»esleri) -şüphesiz onların da diğer taraflar gibi 
ilbası lâzımdır. (Elbette sesleri)... Sonra arka
daşlar; bu elbisesizi iğin, bu çıplaklığın harp 
üzerinde; de gayet elîm tesirleri görülmüştür... 

Istitraden bir vaka arzedeyim: cephenin Tar
sus kısmında gayet yüksek ve muhkem bir tepe 
vardır ki, ismi Ziyaret - tepesidir. Bu tepe düş
manın eline düşmüştü ve düşman bu tepeyi tah
kim etmiş, top çıkartmış ve bu itibarin cephenin 
bir çok kısmını taciz etmektedir. Bu tepeye kar-

.şı yapılan ve büyük fedakârlıklar ihtiyar olunan 
hücumlardan birisi de - teessürle arzedeyim - sırf 

askerin çıplak olması dolayısiyle akim kalmıştır. 
Çünkü bu tepeyi fransızlar pek müthiş bir su
rette tahkim etmişler ve tepesine taştan duvarlar 
yapmışlar, tepenin bütün yollarını da tel örgüle-
riyle kapamışlar ve istihkâm da yapmışlar... 

Efrat, tepenin üzerindeki duvarlara varınca
ya kadar bir hücumda bütün tel örgülerini zap-
tetmiş, duvarın yanına kadar yanaşmış fakat du
vardan aşamamış... Ve tepedeki franaız askerleri
ni muhasara etmişlerdir. Tepede su yok, eğer 
fransız askeri iki gün veyahut üç gün muhasara 
altında kalırsa teslim olmaktan başka çareleri de 
yok... Fakat havalar soğuk olduğu için muhasara 
yirmi dört saat devam ediyor ve muhasirîn, gece
nin soğukları altında daha fazla kalamıyor, so
ğuktan titreşiyor;., üşüyor ve kendi kendine kan 
dökerek ve fedakârlık ederek yapmış olduğu mu
hasarayı refetmeğe mecbur oluyor... 

Bir noktayı daha arzetmek isterim: bu da 
Kuvayi Milliye hakkında bir zamandanberi çok
larımız tarafından söylenen sözleri, Adana cep
hesi için lâyık görmiyorum... 

Filhakika bazı taraflarda Kuvayi Milliyenin 
bazı yolsuzluğu söyleniyor. Bunların derecesini 
bendeniz bilmiyorum. Fakat Adana cephesin
de - İftiharla söylerim ki, - şikâyeti mucip en kü
çük bir vaka bile olmamıştır. Çünkü orada Ku
vayi Mil üyeyi teşkil eden insanlar; yerli ahalidir. 
Bütün kö.yiüler silâhlı, bütün köylüler bu cephe
nin efradıdır. Onun için birinin diğerine zulüm 
yapması ve çalım satması gibi uygunsuzluklar 
ihtimali yoktur. Herkes birbirini tanır, birbirini 
sayar. Bundan dolayıdır ki, o cephede;"başka ta
raflarda işitilen ve görülen hallerin hiç birisi 
yoktur... Tarihinizin o kısmı bütün bütün lekeden 
âri ve bütün bütün şerefle dolu bir kısımdır. 

Son söz olarak, Adaıia cephesinin ihmal edil
diğinden ve bu bülçe ile alâkadar olmadığından 
dolayı Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretlerini 
muv.ah.cze etmek niyetinde değilim. Yalnız bu 
cephenin, hakikaten milletin şefkatine, milletin 
iûtfuna muhtaç olduğunu arzetmek istiyorum. 

Onun için bu cepheyi de, tıpkı Harp cephesi, 
ve Şark cephesi gibi; milletin verdiği paradan 
ve milletin Jûtfundan fedakârlığından müstefit 
edelim... 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Safa 
Bey: elyevııı, Adana cephesindeki asker çıplak 
mıdır beyim?... 

'İSMAİL SAFA B. (Devamla) — Çıplaktır. 
MAZHAR MÜFİT B . ' — Bir şey gitmemiş 

midir? 
İSMAİL SAFA; (Devamla) — Hayır... Şura

sını da arzedeyim ki: - Paşa Hazretleri de tabiî 
cevap vereceklerdir - oraya tahsis edilen elbise, 
maatteessüf, daha gözü açık olan ve yol üzerinde, 
güzergâhta; bulunan kumandanlar tarafından 
alınmıştır. 

MÜDAFAA! MİLLİYE V. FEVZİ Pş. — 
Evvelâ efendim; cebri ianeler ve keyfi ianeler de-
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vam ediyor diyerek beyefendi bir şey buyurdular. 
Şüphesiz başlanmış olan bir fenalık bir emirle 
bıçak gibi kesilemez.. Ancak, emir verildikten 
sonra nerelerde fenalık olursa onlar peyderpey 
tecziye olunarak kanun tatbik edilecektir.. Şimdi 
ben iddia edemem ki, her taraf iyidir ve hiç. bir 
fenalık olmuyor.... 

Fakat emirler verilmiş ve iyilik talep edilmiş 
ve fenalar da tecziye ediliyor. Fenaların tecziye 
olunduğuna en büyük misal, en büyük çetelerin 
tedibidir. En büyük çeteler tedip olunduktan 
sonra küçüklerinin hiç. bir ehemmiyeti yoktur. 
Şimdi henüz, tahtı inzibata alınmış olan bazı 
kıtaatı gavrî muntazama; şimdiye kadar yaptık
ları fenalıklara devam ederlerse .tecziye olunur
lar. Fakat şimdiye kadar yaptıkları fenalıklardan 
dolayı biz b'unlarn fena görecek değiliz.. Kim 
ne fenalık yanmış ise şikâyet olunur ve onların 
müsebbipleri bulunur ve tecziye olunur.. Sırn 
Bey biraderimizin Yozgad'da .yapılan mezalim 
hakkındaki beyanatı; ispat ve delil ile. eşhas tâ
yin etmek şartiyle olursa şüphesiz derhal tecziye 
olunacaklardır: hic. avrı gavri yoktur... 

SÜLEYMAN STRKT B. (Yozgad) — Pam 
Hazretleri, buradan bir hey eti. tahkiki ye gidecek
ti; kuvayi sevyare okluya için. heyet «"itmeğe ce
saret edemedi... Tabiî bu heyetin gitmesi için 
biz son dereceye kadar çalışacağız. O zaman Ma
kamı Âlinizden de bir memur zat mevcut olur. 
Evrakı sübutiye üzerine yapacağınız müdazata 
biz de biran evvel intizar ederiz. 

MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE V. FEVZÎ Pş. (De
vamla) — Tabiî her ceza., mutlaka tahkikat neti
cesine göre yapılmalıdır... Sonra efendim, Kuvayi 
Milliyenin Geyve mmtakasmda aldığı emval, 
tütün, ipek, koza vesaire hakkında bazı beyanatta 
bulunuldu. Bunların bir kısmı vaktiyle haber 
alınmış ve maliyece vazıyed edilmiştir. .Bunların 
esmam da Hazinei millete girmiştir. Burada ha
ber alınmayıp ta orada kalan emval varsa lütfen 
malûmatı olanlar Hükümete haber verirler ve 
bu sebeple müsebbipleri tecziye edilirler ve bun
lar da Hazineye girerek .millet de müstefit olur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Paşa 
Hazretleri, or^ar Yozgad'a gitti ve îbrahi.m Bey 
tarafından satıldı. 

MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE VEKÎLÎ FEVZİ Pş. 
(Devamla) — ispat olunursa efendim tabiî tec
ziye olunur. Sonra efendim, arkadaşlardan birisi; 
hiristiyanlarm emvalini bazı çetelerin zaptettik
lerinden bahsettiler. Malûmu âliniz Yunanilerin 
taarruzu esnasında înönü'ne kadar orduları iler
lediği sırada geride kalan bir takım hiristiyan 
köylüleri, islâmlar üzerine hücum etmişler ve 
mallarını almışlar ve bir takımını da beraber gö
türmüşlerdi. Son yapılan tetkikatta bu emvalin 
bir kısmı âsilerin elinde bulunmuş ve' istirdat 
edilmiştir. Fakat kısmı küllisi meydanda yok
tur ve aranıyor. Veyahut saklanmış old,üğu yer
lerde bulunacaktır. Veyahut ki, Yunan ordususu 
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beraber alıp götürdüğü için tazmine imkân yok
tur. Ancak çetelerin, böyle mağsup malı almala
rından dolayı muahazeleri lâzımgelirse; bıı malı 
alıptn kendilerine mal etmişlerse tabiî mesuldür
ler. Alıp : ta Hazinci Devlete mal etmişlerse şüp
hesiz ki, bir hamiyyet yapmışlar ve gasp olunmuş 
mallan iade etmişlerdir. 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Hattâ tal
tif olunmalıdır. Yenişehir civarında, bütün köy
lüler çıplak kalmıştır. Ancak o çetelerin ramlar
dan aldıkları ve onlara tevzi ettikleri emval, kıs
men onların yarasına merhem olmuştur. "Binaen
aleyh onları muahaze değil, taltif etmek lâzım
dır. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Kimse hiris
tiyan malı almağa tenezzül etmez. 

MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE V. FEVZÎ Pş. (De
vamla) -— Emvali mağsube istirdat edilmiştir. 
şayet; istirdat olunmayanlar varsa .onları da alıp 
ihkakı hak etmeğe Hülcümet taraftardır. 

Adana hususunda, Safa Bey biraderimizin 
şikâyetleri kısmen haklıdır... Melbusat hususunda 
bundan bir kaç ay evvel vâki olan mâruzâtımda 
evvel emirde soğuk mmtakalarm melbusatinı ik
mal edip, Adana ve Aymtab gibi sıcak mınta-
kaların melbıısaıtınm da ikinci derecede teminini 
arzetmiştim. 

ABDÜRRAHMAN LÂMÎ Ef. (Aymtab) — 
Hiç bir vakitte sıcak değildir, Aymtab iklim iti
bariyle buraya müsavidir. 

MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE V. FEVZÎ PAŞA 
(Devamla) — Bazr yerlerde, meselâ Şark Cep
hesine ve Garbın dağlarına göre şüphesiz daha 
mülayimdir. . 

Mamafih oralar da elbisesiz, kalmış değildir 
ve elbise gönderilmiştir. Hattâ Safa Bey birade
rimizin buyurdukları veçhile; bundan iki ay ev
vel gerek Aymtab'a., gerek Adana'ya ieabeden 
melbusat tedarik olunmuş, yola çıkarılmıştı ve 
kısmen muvasalat etmiştir. Bir kısmı da yolda, 
filhakika; melbusata muhtaç, olan kıtalar tarafın
dan alınmıştır... Onlar da muahaze olunmuş ve 
bu gibi muamelâtın tekerrür etmemesi hakkında 
tevbih edilmişlerdi ve kendilerine lâzım olan mel
busat da doğrudan doğruya sevkedilmişti... 

Adana cephesi büsbütün mühmel buyurdular. 
Bendeniz bunu kabul edemiyeceğim: Malûmu âli
niz biz ehemmi mühimme takdim etmek mecburi
yetindeyiz... Adana'da, şükranı azîm ile yad ede
ceğimiz hakikî kuvayi milliyenin azmi fedakâra-
nesı, bizi o cephe ile az alâkadar ediyordu. Bunu 
da burada makamı şükranda ilân etmek isterim. 
Eğer Hükümetin yeni teşekkül etmekte olduğu 
ve henüz vesaiti noksan - Elhamdülillah şimdi 
iyidir - bulunduğu bir sıraya tesadüf etmemiş 
bulunsaydı ve aynı kuwetle r aynı mahiyette her 
tarafa yetiştirmek imkânı olsaydı, kemali şük
ranla oraya da gönderecektik. Şüphesizdir ki : biz 
böyle her taraf tan hücuma mâruz ve bir çok vesa-
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itten malınım bîr vaziyette iken, kendi kendini 
müdafaa etmek azmi kahramananesini gösterme
leri dolayısiyle maatteessüf bu cepheyi kendi ha
linde bırakmak cihetini ihtiyar ettik. Çünki ora
ya göndereceğimiz vesaiti, oraya göndereceğimiz 
kuvveti daha muhtaç olan, daha mühim olan 
cihetlere hasretmek lâzımdı, mamafih orası da 
büsbütün ihmal edilmiş değildir. Orada Kuvayi 
Milliyeye bir şekil verilmiş, bir kıta teşkil olun
muş. top, tüfek; cephane sevk olunmuş ve bir. 
İdare Heyeti teşkil olunmuştur. Ve son zamanda 
orada hakikaten diğer cepheler derecesinde de bir 
intizam halinde kuvayi askeriye faaliyete başla
mıştır. Bugün Adana'nm bizim için gayet büyük 
ehemmiyeti olduğunu hepimiz takdir ederiz. Ada-
na'yı biç bir veçhile ihmaly etmeyiz ve ihmal et
mek doğru değildir. îhmal edilmesi bir zaruret 
neticesidir. Ve eldeki vesaitin daha mühim aksa
ma sarfından ileri: gelmiştir. Buna Heyeti Aliy-
yonizle beraber muhterem Safa Bey biraderimi
zin de emin olmasını rica ederim. Ümit ederim 
yakında diğer cephelerde görülen intizam ora
da da hasıl olacaktır ve oradaki ahalinin azmiyle 
memleketimizin o uzvu mühimminin de düşman
larımızdan tahlis edileceğine kemali itminan ile 
emin olunuz. 

ÎSMAÎL SAFA B. (Mersin) — Mâruzâtıma 
ilâveten söylemek isterim ki o cephe maaş da al-. 
mıyor. 

MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE V. FEVZÎ PASA 
(Devamla) —- Maaş meselesi; cephelerin avrıldıgT 
sırada havalâtın taksiminde husule gelen bazı 
sui tefehhümattan dolayı teahhür etmişti. Fakat 
son zamanda bu. m eşele de halledilmiş, gerek ma-
aş meselesi, gerek melbusat ve gerek iaşe mese
lesi diğer ecnhelcr derecelerine girmsitir. 

MUHÎTTÎN BAHA B. (Bursa) —Pasa Haz
retleri; iptidasmdanberi vazifesini hüsnü istimal 
ettiğini işittiğimiz b i r ' Gök Bayrak taburu 
var. Bunlara demincek kabahat isnat ettiler. Hal
buki bunlar da (2) ay evvel bendenize müracaat 
etmişler ve çıplaklıklarından şikâyet etmişlerdi. 
Binaenaleyh bunlar hakkında noktai nazarları 
nedir? 

MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE V. FEVZÎ PAŞA 
(Devamla)-. — Efendim Safa'Bey biraderimizin 
buyurdukları bahse avdet etmek istiyorum. Ku
vayi Milliye her yerde avhı derecede mesul addo
lunamaz. Bidayette milletin cevheri salâbötini 
ve hubbü istiklâlini gösterecek ilk alâimi kendi
leri gösterdiği için onlara daima milletimiz teşek
kür edecektir ve teşekkür etmek mecburiyetin
dedir. Ancak bunlara klimanda eden bazı rüesa-

• nm sui idaresi veyahut ihtirasatı dolayısiyle o 
masum o fedakâr efradı milletin bir kısmını al
datmışlar ve iğfal etmişlerdir ve iğfal olunanları 
burada izaha hacet yoktur. Bütün millet tc anla
mış ve Heyeti aliyeniz de tamamıvle öğrenmiş
tir. Bunlar meyanmda Kuvayi Milliye tabiriyle 
beyan etmek istediğim kuvayi gayri muntazama 

Adana cephesinde, Ayintab cephesinde hakikaten 
harikalar göstermişti». 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Paşa Haz
retleri bizim cephemizi de lütfen unutmayınız. 

MÜD AFAAÎ MÎLLÎYE V. FEVZİ PAŞA 
(Devamla) — Balıkesir cephesinde de harikalar 
göstermişlerdir. Bunlardan birisi de; Bursa cep
hesinde bulunan Gök Bayrak taburudur. Bu ta
bur bazı suiistimalâtiyle beraber hakikaten büyük 
yararlıklar göstermiştir. Bu suiistimalâttan mu
radım; kendi kendilerini beslemek için ahaliden 
cebren iane almağa başlamışlardır. Halbuki biz 
bunu son zamana kadar tecviz ediyorduk. Niha^-
vet Heyeti Vekilede yapılan bir nizamname 41 

bu harekâtı men ettik. Bunun için kendi kendi
lerini beslemek üzere almış oldukları ianat' 
şüphesiz hüsnü tefsir etmeliyiz. Hidemata gelin
ce: Bu kıta o cepheyi, îzmit'le Bursa arasında, 
Bozbornnu teşkil eden büyük şibihcezirenin İz
nik gölünün sahilinde ve Yalova ve Karamür
sel'den cenuba doğru inen yollarını müdafaa ve 
kapatmıştır. Yani orada bizim bir alayla görece
ğimiz i «i bu kıta görmüştür. îkinci Yunan ta
arruzu yamanında Yunanlıların gerisine taarruz 
ederekten de Yunan ordusunu telâşa düşürmüş
lerdir. Bazı şikâyette bulundular ki- Gök Bayrak 
taburu vazifesini ifa etseydi Yunanlılar esir olur
du. Halbuki Gök Bayrak taburu vazifesini ifa 
etmiştir. Bunu bendeniz Yunan tebliği resmile
rinden öğrenerek Heyeti aliyenize arzediyorum. 
Yunan tebliği resmilerinde sarahaten beyan edi
liyor ki înönünde biz muharebe ederken gerile
rimizde bulunan çetelerin -böyle tâbir ediyor
lar - vâki olan taarruzatı bizi geri çekilmeğe mec
bur ediyordu. Gök Bayrağın bu hareketi düşma
nın ricatı üzerine müessir olmuştur. Bunu Yu
nan 'in ve bir düşmanın ağzından işitmişizdir. 
Bugün Gök Bavrak taburu denilen bu heyet mü
kemmel bir alay haline ifrağ edilmiş ve bir ni
zamiye numarasını almıştır ve bugün. Gök Bavrak 
taburunu büyük bir vazifei vataniye ifa edecek 
bir alay di ve kabul etmeliyiz. 

HAMDÎ NAMIK B. (îzmit) — Pasa Hazret
leri müsaade buyurur musunuz? Efendim malû
mu âliniz.bu Gök Bayrak, taburu bundan evvel 
Geyve ahalisinin yaptığı Milis teşkilâtı sayesinde 
teşekkül etmişti. Lütfen, onu da .izah buyurunuz. 

MÜD AFAAÎ MÎLLÎYE V. FEVZÎ PAŞA 
(Devamla) — Evet efendim. Geyve ahalisi haki
katen şayanı şükran hidemat ifa etmişlerdir. 
Bunu da ilâve ederim. 

BÎR MEBUS B. — Gök Bayrak taburunun 
yararlıklarını söylüyorsunuz. Onun yararlıkları 
yağma içindir, bütün ahalinin canını yakmıştır, 
bütün müslüman köylerini de yakmıştır Paşa Haz
retleri! 

MÜD AFAAÎ MÎLLÎYE V. FEVZÎ PAŞA 
(Devamla) Efendim bu gibi. şikâyetler vâki-
dir. Fakat bu şikâyetler tetkik olunduğu vakitte 



t : 147 8.2.İ337 C :.1 
görülüyor ki bir sui tefehhüm vardır. Bir tarafta 
müşteki var ve o şikâyetlerden bendenizde hasıl 
olan kanaat şudur: Yunanlılar bazı adamları iğ
fal ettiler. Hattâ bunların birisi de Ibo'dur. 
Ibo diyorlar, Mudanya'lıdir. Bu adam. bazı teş
kilât yaptı, kendini iki yüzlü gösteriyordu. Kâh 
onlardan, kâh bizden görünüyordu. Fakat kana
ati umumiye, bunun Yunanlılara hadim oldu
ğu merkezinde idi ve bu "gibi muharebatta bize 
taraftar olan kıtaata silâh attıkları vâki oluyor
du. Ibo taraftarı veyahut Yunan taraftarı oldu
ğunu zannederek müsademe ediyordu. Maatte
essüf bu ahval oluyordu. Fakat bugün o taraf
taki köyliiler tam^miyle hakikati anlamıştır. Ada
letin, hakkın bizim tarafta olduğunu anlamışlar 
ve buna kanaat getirmişlerdir. 

BÎR, MEBUS B, — Paşa Hazretleri bunlar 
müslüman değildir, bunu yapan ermenilerdir, 
bu işleri ermeniler yaparak hile ile islâm yaptı 
süsü veriliyorlardı. 

• R E Î S — Beyefendi söz alınız, sıra ile söyle
yiniz. 

MÜDAFAA! MİLLlYE VEKİLİ FEVZİ Pş. 
(Devamla) — Olabilir efendim. Beyefendinin 
buyurdukları gibi, birkaç ermeni geliyor, tü
fek atıyorlardı. Onlar da müslüman attı diye 
mukabele ediyorlardı. Zaten İngilizlerin ve 
düşmanlarımızın yegâne emeli, müslümanları 
yekdiğerine kırdırmak olduğundan bu gibi hile
lerin vâki olması tamamiyle varittir. 

İHSAN B, (Cebelibereket) — Bir şey sora
cağım : Uç ay evvel ordu mensubininden bir 
adamın sekiz yüz kilo ipeği - ki, Hükümete ait 
olması lâzımgelir - 800 kilo bedeli olmak üzere 
1800 lirayı kendi namına alarak ipekleri Antal
ya 'da bir bankaya terhin ettiğini duymuştum. 
Sonra hususi surette istihbaratıma nazaran bu
nun Hükümete, ait olduğu anlaşılmış. Bu dâva 
ne oldu Paşa Hazretleri? 800 kilo ipeğin bedeli 
olarak İ800 lira para ne oldu? 1800 lira şimdi 
kimdedir? 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ FEVZİ Pş. 
(Devamla) — Bunu Maliye Vekilinden sormak 
lâzım. 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. — Efendim, 
Maliyenin biraz, tiftiği, yapağısı bir miktar da 
ipeği Geyve eihetlerhıde mevcuttu. 

St&iEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Tütü
nü de var mı idi? 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. — Birçok tü
tünlerimiz de vardı, orada bırakmak istemedik 
ve onlarr geri çektik, dedik ki; Eskişehir üze^ 
rinden getiriniz, Antalya'ya doğru naklediniz. 
Malûmu âliniz ipeğin en birinci alıcılarından 
biri İtalya olduğu için oraya nakletmek istedik.. 
Esjtişehirde bu ipekler kayboludu. Tahkikat, tah
kikat, nihayet hücum taburu kumandanı yüzba
şı Nurettin Bey isminde birisinin bunu oradan 
alarak Antalya 'ya. kaçırdığını ve Antalya 'da 
sattığını öğrendik. Tabii her muhasebeci o da

ire üzerinde ayrı ayrı tahkikat yaptı. . Şimen
diferlerin konişmentosuna bakıldı. Nihayet me
sele bu adamın üzerinde kaldı. Derhal Müda-
faai Milliye" Vekâletine yazdım ve dedim ki; 

• Yüzbaşı Nuri veya Nurettin bunu almış, ne için 
almış? kimin emriyle almış? neye almış? bunları 
sorduk. Bu> Beyefendinin buyurdukları gibi, bin 
sekizyüz lira değil, tahmimen oh sekiz bin lira
lıktır. Bu derakap taharri edilerek... 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyaribekir). — Bunun 
hepsi alınmamıştır, zannederim. Bir kısmını 
bankava yatırmışlar da bir kısım para almışlar. 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. — Evet efen
dim;-icabederse zabitin tevkifiyle lâzımgelen 
tahkikat ve tetkikatı yapmağı Müdafaai Milliye-
den rica ettim. Tabiî Müdafaai Milliyeye men
sup adamların fuzuli olarak emvali Devletten 
aldığı bu on sekiz bin liralık parayı da Müdafaai 
Milliye' Vekâletinden tevkif ettim. Çünkü böyle 
kendi idarelerinde bulunan bir zatın alıp götür
düğü bu para meselesini kendileri tahkik etmeğe 
memur oldukları için benim yapacağım; o mik
tarı kendi tahsisatlarından tevkif etmekten iba
rettir. Daha bunun gibi bir çoğu da vardır. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Tev
kif ne demek? \ • 

MALİYE VEKİLİ 'FERİT B. — Tahsisatla
rından tevkif ettim. Henüz Müdafaai Milliye-•• 
den cevabını alamadım. Ne netice hâsıl olmuş? 
Paşa Hazretlerinin ihtimalki malûmatları yok
tur. Paşa Hazretleri Müdafaai Milliyeden ziya
de Erkânı harbiye ile iştigal buyuruyorlar. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Bendeniz bu. 
mantıki anlayamadım. Bir yüzbaşı ipek çalıyor. 

. 18 bin lira zimmetine geçiriyor. Müdafaai Mil-
liyenin tahsisatından bu para tevkif olunuyor. 
Halbuki bu para orduyu idare içindir. 

MALİYE VEKİLÎ FERİT B. (Devamla) — 
Tahsisatından mevkuftur. Yani Müdafaai Milli
ye hesabına geçirdim ki, böyle on sekiz bin lira 
alınmıştır. Ne zaman tahsisat verilecek olursa 
tabiî kendilerinden de .rica ederim, yüzbaşınız... 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Beyefendi, Müdafa
ai Milliye Vekâletinden onu alıkoymakla ne sizin 
sandığınıza ne de Müdafaai Milliye Sandığına bir 
şey girmez. O milletin kesesinden çıkıyor. Öte
kinin çaresine bakmalı. 

MALÎYE VEKÎLl FERÎT B. (Devamla) — 
Daha ne yapabilirim? Müdafaai Milliye Vekâ
letinin adamını, ben buldum, ben tahkik ettim. 
Hücum Taburu Kumandanı "Nurettin Bey is
minde bir zabit, başka meydanda bir kimse yok, 
o da Müdafaai Milliye mensubudur. Binaenaleyh, 
şu memurdan milletin şöyle bir alacağı vardır, 
tahkik ediniz, neticesini bildiriniz ve bu- parayı 
çıkarınız diye Müdafaai. Milliyeye. Vekâletine 
yazdım. 

İHSAN B. (Cebelibereket) —ipek le r ne 
oldu? , 

— :t*5 — 



î : W 8.2.1337 Ö : İ 
MÂLİYE VEKİLİ FERİT B. — İpeklerin 

nerede olduğu tahakkuk etmedi. Şimdi bir iki 
günlük haberim var. Güya Antalya'da Osmanlı 
Bankasına terhin edilerek mukabilinde para alın
mış. Fakat evvelki malûmat Antalya'da satıl
dığı mahiyetindedir. Eğer bankada ise şüphesiz 
bankadan ipekleri alırız. 

SÜLEYMAN. SIRRI B. (Yozgad) — Demek 
ki, bu mâğsubatı istirdat ederek satıyorsunuz? 
Âsi Ethem'in de bir arabası, bir atı vardı. Bu
da satılıp parası Hazineye yattımı? 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. — Buradaki 
arabasını mı soruyorsunuz? 

SÜLEYMAN SIRRI B. — Evet. 
MALİYE VEKİLİ FERİT B. — Buradaki 

arabası mevki kumandanlığı tarafından alınmış. 
Müdafaai Milliye Vekâletine bir tezkere yazmış
tım. Bu araba lâakal 1500 lira kıymetindedir. 
Bin beş yüz lirayı tahsisatınızdan tuttum dedim. 
(öyle şey mi olur? sesleri). 

TUNÂLI HİLMİ B. (Bolu) — Bu vaka ne 
kadar zaman evvel olmuş? 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. (Devamla) — 
Üç, üç buçuk ay kadar oldu efendim?. (Gürültü
ler). Şimdi efendim, bu araba meselesi, alelumum 
muhtelif kumandanlıkların kolordu, fırka ilâh... 
kendilerine tevdi edilmesi lâzımgelen vesaiti 
nakliye ve saire meselesi. Heyeti Celileniz ta
rafından tahkik edilecek ve bir kadro tesbit edi
lecek bize verdikten sonra tatbik edilecek bir 
meseledir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Müda
faai Milliye Vekilinin bir arabası bulunur. Fa
kat mevki kumandanının ayni derecede arabası 
bulunur mu?.. 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. — O benim 
bileceğim bir şey değil. Müdafaai Milliye, mev
ki kumandanlığına bir araba lüzumludır demiş 
ve o arabanın tahsisine müsaade etmiştir ve o 
kumandanlık o arabaya vaziyed etmiştir. Bina
enaleyh, benim yapacağım şey; tabiî emvali 
devletten olması itibariyle, bunun parasını iste
mektir. Bunun parası için ben de ne yaparım? 
Tabiî Müdafaai Milliyenin parasını ben veririm. 
lüzum görüldükçe.... Binaenaleyh, böyle bir ara
ba almışsınız, fakat haberiniz var mı ki, bu ara
ba (1500). liradır. Bunun parası verilmek lâ
zımdır. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Demirci Meh
met Efenin de birçok develeriyle, koyunları Hü
kümet yedine geçtiği haber alındı. Ayni zaman
da Beyefendi şunu da ilâve edeyim ki, gerek İs
parta ve gerek Antalya civarında birçok para
lar aldı. " 

NEŞET B. (Kângırı) — Manavgat'tan 
(35 000) lira almıştır ve buna mümasil birçok 
yerlerde paralar almıştır. Bu paralar kendisi
nin İsparta'da han esindeki kasasında mevcuttur. 
No oldu?... 

i MALİYE VEKİLİ FERİT B. — Efendim, 
arkadaşlarımızdan bazıları bu meselenin tahad-
düsü zamanında bendenizi haberdar ettiler. Bu 
arkadaşlarım burada mevcut değil zannederim, 
ne ise ismine lüzum yok . . .Dediler ki: bu tarz
da bir takım eşyayı mağsube alınmıştır. Bunun 
üzerine bendeniz derakap mahalli muhasebe
ciliklerine İsparta'dan, Burdur 'dan ta Antal
ya'ya kadar yzdım. Dedim ki: Demirci Efeye 
ait olmak üzere mahallinde böylece zabıt ve 
müsadere edilmiş neler varsa bunları bana 
bildiriniz. Daha dün İsparta'dan cevabını aldım. 
Diğer yerlerden daha cevap alamadım. Tabiî 
geldiğinde bildiririm. İsparta'dan gönderdikleri 
cevapta bir liste mevcuttur. İçerisinde eşyayi 
beytiye ile beraber bir miktar zinet altını . . . . 

SALÂHADDİN B. (Üsküdar) — Elli bin li
ra alındığı söyleniyor. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarıbekir) — Hepsi yüz 
otuz bin lira. 

MALİYE VEKİLİ FERİD B. — Evet efen
dim. Bütün teferruatiyle arzedeyim. Fakat hatı
rımda kaldığına göre j ceman yekûn - simdi lis
tesi yanımda yok, tabiî hatırımda kaldığına gö
re - on bin lira kadar kıymetli para ile, bir kıs
mı altın meskukât, bir kısım meskukât, içerisin
de gümüş, hattâ nikel var ; bir kısmı da kâğıt ol
mak üzere (11 - 13) bin lira; bir takım da eşya
yi beytiye;... Mahallî muhasebecisi diyor k i : 
Refet Beyin emriyle Demirci Efe'nin evine bir 
heyet gönderilerek orada mühürlenmiş bulunan 
kasayı açarak bu nükudu bulmuştur ve şti eşya 
da şöylece tesbit edilmiştir. Sonra yine aynı za
manda rüfekayi muhteremeden bazılarının ga
yet çok paralar alındığını söylemeleri üzerine 
Refet Beye bir telgraf çektim; 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) —Refet Bey 
değil, Refet Paşa. 

MALİYE VEKİLİ FERİD B. — Evet efen
dim, dilimiz alışamadı, onun için affedersiniz. 
Refet Paşa Hazretlerine bir telgraf çektim; de
dim ki : Ne aldınızsa bana bildiriniz. O cevaben 
dedi ki : Aldığımız elli bin liradır ve o elli bin 
lirayı da harekât esnasında sarf ettim. Fakat 
bu Demirci Efe'nin hususi, sureti istimanı bir 
meseledir. Bu meseleden dolayı derakap mah
subuna gitmeyiniz diyor. Bendeniz çünkü mah
sup ettim. Çünkü havalesi vardı. Elli bin li
rayı alır almaz; bir telgraf -yazıyor, diyor k i : 
rica derim bunun mahsubunu yapmayınız. Bu
nun mahsubatmı Demirci Efe'nin vaziyeti ta
ayyün ettiği zamana talik ediniz - onun üzerine 
bugün Heyeti Vekılede müzakere edilmek üze
re bir ariza takdim ediyorum. Diyorum k i : Re
fet Paşa böyle yazıyor. Mahallerinden aldığım 
malûmat şudur. Bu mesele hakkında takip edi
lecek hattı hareketi heyet ittihaz etsin diye. 

SADETTİN B. (Menteşe) — Beyefendi! Ha-
| lılar mevcut mudur? 
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MALÎYE VEKİLİ FERİD B. — Efendim 

sekiz, on kadar seccade . . . . 
SADETTİN B. — Nasıl, sekiz on kadar? Ba

vullarla halı. Bununla beraber arabalar. 
MALİYE VEKİLİ FJİRÎD B. — Müsaade 

buyurursanız aldığım listeyi takdim ederim. Diğer 
muhasebeciliklerden malûmat gelmesi ihtimali 
mevcuttur. Gördüğümde meselâ tesbit edipte şu 
fcadar seccade dememişler. Yukarıya yazmışlar 
dört seccade, aşağıya yazmışlar sekiz seccade, 
ortaya yazmışlar, üç seccade . . . Bendeniz ta
dat etmedim. Fakat iki yüz olduğunu işittim. 

SADETTİN B. (Menteşe) — Halının iki yüz 
olduğunu soyuyorlardı. Sonra mütaaddit binek 
hayvanları vardı. Arabalarını ben gözümle gör
düm. 

MALİYE VEKİLİ FERİD B, — Şimdi tabiî 
BLeyeti Vekilece bu hususta bir karar ittihaz edil
diğinden Heyeti Celinize arzedeceğim. 

NEŞET B. (Kângırı) — Beyefendi! Kimin 
malını kime kaydediyoruz ? Bu ne zaman tahak
kuk edecek? Bu; üç dört livanın malıdır. 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Bunlar 
ne zaman tahakkuk ve tebellür edecektir? 

MALİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) — 
Efendim müsaade buyurun. Bu meselede doğ
rudan doğruya bir hüküm ve karar verilemez. 
Devairi aidesince veyahut mehakimi aidesince 
bir hüküm ve karar verildikten sonra Hükümet 
vazıyed etmek salâhiyetini haizdir. Bununla 

beraber bu hüküm ve kararın millet lehinde ola
cağına kanaat ettiğimden dolayı, haber alır al
maz bendeniz de, kendi noktai nazarımdan bir 
şey kaçırmamak üzere, lâzımgelen teşebbüsatta 
bulundum. Bugüne kadar bulunduğum teşebbü-
sat; şu emval hakkında verilecek bir hükme müs
teniden ve o hükme intizaren iptidai teşebbüsat-
tan ibarettir, yoksa derakap bunu alıp Hazineye 
mal edip satmak suretiyle bir salâhiyetim mev
cut değildir. 

SADETTİN B. (Menteşe) — Mücevherat ta 
vardır. 

MALİYE VEKİLİ FERİD B. — Evet me
sele bundan ibarettir. 

HAMDİ B. (Amasya) — Demirci Efe 'nin ne 
kadar kasası vardır efendim? 

MALİYE VEKİLİ FERİD B. — Aldığım ce
vapta bir kasadır. 

HAMDİ B. (Amasya) — Refet Paşa elli bin 
lira alındığını söylüyor. Bu elli bin lira hangi 
kasadan çıkmıştır? 

MALİYE VEKİLİ FERİD B. — Müsaade 
buyurun efendim.1 Bir kere mahallî muhasebe
cisi kendi icra ettiği tahkikatı bana yazıyor. 
Orada muhasebeci de dâhil olduğu halde yapıl
mış bir komisyon yar. O komisoynun mazbata
sı nııı suretini gönderiyor. Sonra kasanın Refet 
Paşa tarafından . . . . 

REİS — Ferid Beyefendi burada kalsın. 
Efendim beş dakika teneffüs. 

ÎKÎNOI CELSE 
Açılma saati: 4,5 sonra 

REİS — İkinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 
KÂTİPLER : Fayyaz ÂH B. (Yozgad), Cevdet B. (Kütahya) 

^•m 

REİS — Celse kuşat edildi. Müzakeremize 
devam ediyoruz. Söz Maliye Vekili Ferit Beyin. 

FERİT B. (Çorum) — Riyaset odasında. 
REİS — Söz Fevzi Paşa Hazretlerinin.. 
2. — Diyarıbekir Mebusu Kadri Ahmet Be

yin, Mardin - Diyarıbekir ve Pozantı yollan 
üzerinde ve sair güzergahlarda terkedilmiş bir 
halde bulunan otomobiller hakkında Müdafaai 
Milliye Vekâletinden sual takriri 

MÜDAFAA! MİLLİYE V. FEVZİ Pş. (Ko
zan) -^- Efendim, iki takrir vardır. Şifahi sual 
mahiyetinde.. Diyrıbekir Mebusu Kadri Beyin, 
Mardin - Diyarıbekir ve Pozantı tariki üzerin
de ve sair güzergâhta otomobiller yağmur al

tında açıkta .beklemektedir. Millete binlerce li
raya malolmuş olan bu son sistem vesaiti nakli
yenin lüzumu yoksa, istifade edemiyorsak fu-
ruhtu ve memlekette otomobilciliğin tamimi ve 
nakliyatın teshili lâzımgelirken buna tevessül 
edilmemesi esbabının Müdafaai Milliye Vekâle
tinden sual Duyurulmasını teklif ederim diyor. 

Efendim, bu otomobil meselesi benzin mese
lesidir, tedarik olunan benzin ile yolların, oto
mobillerin müruruna müsait olduğu yerlerde 
bunlardan istifade ediyoruz. Ancak mütareke 
devrinde maatteessüf bu otomobillere bakılamı-
yarak bir çokları harap olmuştur. Bir kısmı
nın dinamoları alınmıştır. Bakımsızlıktan bir 
kısmının makinaları paslanmış, gayrikabili ta
mir bir halde bulunuyor. Bir kısmı da kabili is-
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timal bir haldedir. Biz yeniden otomobil getirip I 
bir çok masarif yapmaktan ise bu kabili istimal 
olan otomobillerin peyderpey tamir ettirerek ve 
bunlarla nakliye kolu teşkil ederek faaliyete geti-. 
riyoruz.. Diğerlerini ise'tabii böyle hurda ha
linde her vakit satabiliriz. Fakat bunu alan 
adam da bundan istifade etmez.- Kabili istimal 
.olanlar ise bize lâzımdır.' Bunlar tanzim olun
duktan sonra fazla kalanlar olursa şüphesiz sa
tılabilir. Fakat bunlar henüz tahakkuk etme
miştir. Bunların ne kadarı bize lâzımdır, ne ka
darı satılabileeektiı. Kolordu dairesinde bulu
nan otobobillerden kabili istimal olan aksamı 
septi çlefter edilir. Bize lüzumu olanlar ne ka
darsa onları alacağız. Maatteessüf bunların kıs
mı küllisi mütarekeden sonra bakımsızlıktan do
layı nakabili istifade bir hale geldikleri için 
bunların harice .satıpta istifade edecek kısmı 
kalmamıştır. Âletleri hurda haldedir. 

3. — Diyaribahir Mebusu Kadri Ahmet Be
yin, Milli Aşireti Reisi İbrahim Paşanın hini \ 
tedibinde alman emval ve ganaime ait Müda
faai Milliye Vekâletinden sual takriri 

FEVZİ Pş. — İkinci bir takrir vardır efen
dim. Millî Aşireti Reisi ibrahim Paşa isyanı 
Üzerine vukubulan tedibatta umum millî aşire
ti emval ve ganaiminin . yağma edilerek onun 
bunun elinde kaldığını bu kere . .memleketime 

. mezun gittiğim zaman anladım. Müdafaai Mil
liye bütçesine ve bu halka tahmil edilmiş olan. i 
verginin tahfifine yardımı olacağı derkâr olan 
bu külli ganaimin şunun bunun ellerinde kal- J 
ması esbabının Müdafaai Milliye Vekâletinden 
sual buyurülmasmı teklif ediyorum, diyor. 

Millî isyanı, evvelce arzettiğim veçhile, I 
Fransız'ların teşvikiyle vâki olduğu ve bunla
rın üzerine sevkölunan kıtaatı nizamiyeye mü- ; 
avin olarak, civar aşairin de iştirak ettikleri ma
lûmu âlileridir. Vukua gelen müsadematta şüp
hesiz bir takım emvalin, gerek bize muavin 
olan aşair eline geçmesi, gerekse kıtaat tarafın
dan elde edilmiş olması muhtemeldir. Fakat 
bunların ne derecede olduğu hakkında hakikî 
malûmatım yoktur. Kadri Bey sahibi takrir ol
duklarından evrakı sübutiye ile kanaatbahş ma
lûmat verirlerse bunların derakap toplattırıla
rak hazinei millete vazolünacağı şüphesizdir. 

4. — Diyarıbekir Mebusu Kadri Ahmet Be- -
yin, cephe kumandanlarının <tdliye dâvalarına 
müdahalelerine ve bazı eşhası ne fi ve teb'ide t e-. 
şebbüsterinin hangi kanunla yapıldığına dair 
Müdafaai Milliye Vekâletinden sual takriri 

FEVZİ Pş. — Bir takrir daha var. «Adli
yede rüyet edilmekte olan dâvalar için cephe 
kumandanlarının müdahalesi, nefi ve teb'ide te
şebbüsü hangi maddei kanuniye ile vazife ve 
salâhiyetleri dâhilinde olduğunun Müdafaai Mil

liye Vekâletinden sual olunmasını teklif ederim» 
tarzındadır. Adliye, dâvalarına şüphesiz kimse 
müdahale edemez ve böyle müdahale vukuunda 
derakap menolünur. Buna şüphe yoktur. Ku
mandanların nef i ve teb'it teşebbüsünü hangi 
maddei kanuniyeye istinaden yaptıklarına ge
lince efendim; cephe kumandanları ancak mem
leketin müdafaasına nakise iras edecek cihetler
de, bu ,gibi aksamda nefyetmek salâhiyetini ha
izdirler. Harbi umumide verilmiş bir maddei 
kanuniye vardır. Onun mucbince yaparlar-. Fa
kat bilâhare biz bunu. da takyit ettik, bir cephe
de vukua gelen muharebat esnasında düşmana 
casusluk etmesi muhtemel, yahut düşman tarafı
na meyyal olduğu tebej^yün eden aksamda Bü
yük Millet Meclisi Hükümetine sual ediyorlar. 
Heyeti Vekilede karar veriyoruz. O suretle bun
lar o mahalden teb'it ediliyor. Başka türlü de
ğil. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — O va
zife efendim istiklâl Mahkemelerine ait değil mi t 

MÜDAFAAİ MİLLİYE V. FEVZİ Pş. — 
Şahsî değil, büyük mikyasta, heyeti umumiye-
si itibariyle, meselâ Bilecik mıntakasmda bi
ri stij-anl arın bir kısmı, Yunanlıların geldiği za
man onun ordusuna iltihak ederek yağmaker-
İik yapmışlardır, oradaki bizim ahaliye zulüm 
ika etmişlerdir. Bunların oradan uzaklaştırıl
ması hakkında bize teklif vâki olmuştur. Biz 
onları uzaklastırıyoruzr. 

KADRİ AHMET B. (Diyarıbekir) — Paşa 
Hazretleri, onları bir telgraf üzerine bendeniz 
soruyorum. Sahibi hukuk iddia ediyor, diyor 
ki : Benim kardeşimi sürüyor. Bu dâva adliye
ye aittir. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE V. FEVZİ Pş. — 
Peki efendim, sorarız. 

MA.ZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Bende-
•'• nizde bir telgraf vardır. Elâziz'de Hacı Kaya 

isminde bir zat vardır. Onun biraderini Elcezi-
re kumandanı nef i ve teb'it için emir veriyor. 
Vali yasıtasiyle hapsediliyor. Halbuki bu ada
mın dâvası adliyededir. Kumandanın emriyle 
nef i ve teb'idine kıyam etmişler. Bu muamele
nin tahkikini rica ederim. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE V. FEVZİ Pş. — 
Mademki isim . tasrih olunuyor. Bunu tahkik 
ederiz. Nef i ve teb'it muamelesi bundan iba
rettir. . 

•REİS — Efendim,' Müdafaai Milliye'bütçesi
nin heyeti umum iyesi hakkında altı zat daha 
söz almıştır. Kifayet takrirleri vardır. Bu ze
vat soracakları sualleri fasıllarda da sorabilir
ler. Kifayet takrirlerini reyinize arzedeyim. 
Alınacak cevaba göre müzakere kâfi görülmez
se müzakereye devam ederiz. Müdafaai Milliye 
Vekili Paşa Hazretlerinden Kadri Bey bir şey 
sormuşlar. 

KADRİ B. (Diyarıbekir) — Ona cevap ver^ 
meme müsaade eder misiniz? Bu, yağma edilen 
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eşyaya dairdir efendir. Cephe kumandanına 
sordum, evet, bu maatteessüf vâkıdir dediler. Fa
kat bunu halkın elinden alrpta tekrar Hükümete 
maletmenin imkânı yoktur, bu vâkidir. 

REÎS — Müdafaai Milliye bütçesinin heyeti 
umumiyesi hakkında müzakereyi kâfi görerek 
fasıllara geçilmesini kabul edenler lütfen el kal
dırsın, Kabul edildi. 

Üsküdar Mebusu Salâhattin Beyin, memali-
ki eenebiyede kalıp henüz avdet etmeyen esirle
rimiz hakkındaki sualine Vekil Paşa Hazretleri 
lâzımgelen izahatı verir. Bunun tekrar reyi âli
nize vazına lüzum yoktur. Çünkü Vekil Paşa 

Hazretlerinin beyanatı zapta geçti. Yine Müda
faai Milliye bütçesinin heyeti umumiyesinin' 
müzakeresi esnasında verilmiş Van Mebusların
dan bir zatın takriri vardır. 

FERİT B. (Çorum) — îmza yoksa takrir 
olmaz. 

REİS — Efendim, temenniden ibarettir. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) -^- Sahibi 

yok ki temenni olsun. 
RE.tS" — Mültecilerin askerlikten tecillerini 

teklif ediyor. Zaten mevzuu müzakere de odur. 
imzasız olduğu için reyinize vazetmiyorum. Fa-
sllara geçildi efendim, okuyunuz. 

F. M. Muhassasatın nev'i 
Hükümetçe Encüm ence 

teklif olunan kabul edilen 

316 1 
2 
3 

4,5. 

îdarei merkeziye 
Vekil ve Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti 
Müsteşar ve muavini 
Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti dairesi 
Memurini askeriye, menstıbini askeriye 

Üç yüz otuz altıncı faalin yekûnu 

0 
0 

5 640 
42 361 

1 200 
840 

5 874 
21 802 

50 701 29 356 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKÂLETİ MU
HASEBECİSİ ÎSMAÎL HAKKI B. — Efendim, 
316 neı fasıl (37, 554) lira tutuyor. Evvelce büt
çemize memurin ve mensubini askeriye için 
42 361 lira koymuştuk. Encümen bunu (21 802) 
liraya tenzil etmiştir. Halbuki bu bütçe evvelce 
yapıldığı için Müdafaai "Milliye tam teşkilâtını 
alamamıştı. Ahiren teşkilât dolayısi'yle masarif 
tezayüt etti. Fakat evvelki 
bunu (42 361) ile değil, 
idare edeceğimizi anlıyoruz. 
?nedilecek miktarı söyleyiniz sesleri) 8' 198 
liradır. Dördüncü ve-beşinci maddelere ilâve edi
lecek bunları tevhit ettik zaten. Memurin ve men
subini askeriye dedik. 

FERÎT B. (Çorum) — Birinci madde İıakkm-

teklifimiz veçhile 
(30) bin lira ile 

Rica ederim. (Zam-

F. M. Nev'i muhassasat 

da izahat verirler mi efendim? Müdafaai Milliye 
Vekâletinin bazı tekâlifi dahai tevali edecektir. 
Tensip buyurursanız bu zam teklif ettikleri fa
sıllardan, Heyeti Umumiyece kabul edilenlerden 
maadasını, Encümen bir kere tetkik etsin. Çünkü 
8 198 lira şayanı kabul bir şeydir. Zira istih
dam edilmiş memurların tahakkuk etmiş masra
fıdır. Fakat aşağıdaki bir çok fasıllarda da bir 
çok zam teklifleri vâki olacak. O zamaim teklif
lerini tensip buyurursanız Encümen toplanıver-
y,;n, o kısmı tetkik edelim.. (Doğru sesleri). 

REÎŞ — 316 neı fasla zamaim ilâvesi teklif 
edildiği için Encümen istiyor. Veriyoruz. (Şimdi 
onları biz toplanalım yapalım sesleri) 317 nci 
faslı okuyunuz. 

Hükümetçe Encümence 
teklif edilen kabul edilen 

317 
1 
2 

3 
4 

.5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Heyeti teftişiye kolordular ve fırkalar maaşatı 
Heyeti teftişiye 
Kumandan ve Erkânı Harbiye ve idare heyetleriyle inşaat ko
misyonları 
Piyade- ve mitralyoz 
Süvari ve aşiret 
Topçu, sahra, cebel, kale 
İstihkâm 
Sanayi 
Nakliye 
Telgraf ' ' 
Şimendifer 
Tayyare bölüğü 

Üç yüz on yedinci faslın yekûnu 

3 547 1 451 

0 
308 399 
22 712 
69 366 
14 775 
11 424 
28 455 
19 764 
3 693 
3 155 

0. 
308 399 
22 712 
69 366 
14 774 
11 424 
14 227 
9 882 
1 846 
3 066 

591 422 563 319 
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MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — 316 

neı fasıl kabul edildi mi efendim? (Havır sesleri). 
MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKÂLETİ MU

HASEBECİSİ ÎSMAÎL HAKKI B. — Bizim 
evvelce teklif ettiğimiz ((591 422) liradır. Kabu
lünü teklif ediyorum. Çünkü teşkilât dolayısiyİe 
fırkalar vesaire teessüs etmiştir. Bunun için En
cümenin kabul ettiği 563 319 liranın kifayet ede-

MÜDAAAt MÎLLÎYE VEKÂLETİ MUHA
SEBECİSİ İSMAİL HAKKI B. — Heyeti Celi-
leniz mekâtibi askeriye maaşatrna bir kanunu 
mahsusla l î 193 lira zamm etmiştiniz. Bu da Har
biye talimgah mektebine mekâtibi idadiyeye ve 
leylî mekâtibe zammedildi. Bütçeye ilâvesi 
tabiî lâzrmgelir. 

FERİD B. (Çorum) — Bunu encümen kabul 
ediyor. Çünkü bir kanunu mahsusla Heyeti Ce-
lile kabul etmiştir; Bu kısım bütçeye zammedil
mek lâzrmgelir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Mekâ
tibi idadiye, mekâtibi rüştiye var mıdır? 

FERİD B. (Devamla) — Mektebi harbiye 
(talimgah) talebesine (4 476) lira Heyeti âliye-
ce kabul edilen sütunda keza mekâtibi idadiye 
maddesine 4 476, mekâtibi rüştiyeye 2 241 lira 
zammedilecek ki yekûnu 11 193 lira eder. Bu, 
kanunu mahsusla kabul edilmiştir. Fasıl yekû
nunun 147 723 lira olarak kabulünü teklif edi
yoruz. 

BAHRİ B. (Yozgad) — Eskiden açılmış bir 
mektep, değil mi ? 

REİS — 318 nci faslın gerek aslı ve gerek 
zamaimi hakkmda encümen muvafakat ediyor. 
Söz istiyen var mı? 

miyeceğini yaptığımız hesabat neticesinden an
ladık. 

REİS — Encümenden bu hususa ait müta
lâa var mı efendim? 

FERİT B. (Çorum) — Demin arzettiğim 
gibi Encümene iade edersiniz. 

REİS — 318 nci faslı okuyunuz. 

6 430 
0 
0 

7 438 
19 980 

0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

92 682 
0 
0 

10 000 

136 530 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Evve
lâ encümene gitsin. Mademki zaramiyat icra edi
liyor. Kanunu mahsus ile kabul ettiğimiz bir 
zamdır. Behemehal kabulü zaruridir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Encü
men reisi mi kabul ediyor? Yoksa encümen mi 
kabul ediyor? 

FERİD B. (Çorum) — Encümen kabul edi
yor. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Mektep
ler iein zam kanunu yoktur. Fakat mekteplere 
zam istiyorsunuz. 

MÜDAAAt MİLLİYE VEKÂLETİ MUHA
SEBECİSİ İSMAİL HAKKI B. — Heyeti Celi-
lenizce talimgah ve leylî mekteplerde ."bulunan 
talebelerin maaşına birer miktar zam verilmişti. 
Bu para o paradır. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Mekâtibi 
idadiye için mi? 

MÜDAAAİ MİLLİYE VEKÂLETİ MUHA
SEBECİSİ İSMAİL HAKKI B. — Mekteplerin 
maaşatı içindir. Bu, 'kabul ettiğiniz bir kanun
dur, Bu fasıldan verilmesini kabul buyurmuştu
nuz. 

REİS — Başka mütalâa var mı efendim? (Ha
yır sesleri). 318 nci fasla teklif edilen zamaimle 

Hükümetçe 
F. M. Nev'i muhassasat teklif edilen 

318 Müessesat maaşatı 
1 Mektebi Harbiye (Talimgah) 6 430 
2 Erkânı Harbiye Mektebi 0 
3 Topçu Mektebi , 0 
4 Mekâtibi İdadiye 7 438 
5 Leylî Mekâtibi. Rüştiye . 19 980 

• 6 Mektebi Tıbbiye ve Baytar Mektebi . • 0 
7. Piyade ve Endaht ve Küçük zabit iptidai mektepleri 0 
8 Sahra Kale Topçu Endaht ve Küçük zabit mektepleri 0 
9 Süvari ve Küçük zabit ve Binicilik Tatbikat mektebi 0 

10 Talimgahlar 0 
11 Tayyare Mektebi 0 
12 Nakliye Mektebi " 0 
13 Levazım Mektebi Ö 
14 Tatbikatı Baytariye ve Nalbat Mektebiyle hayvan hastahanesi 0 
15 Hastahancler ' 92 681 
16 Askerî müzesi 0 
17 Mekâtibi askeriye şakirdan maaşatı 0 
18 Yeni tesis olunan müessesat masarifi tesisiyesi 10 000 

Üç yüz on sekizinci faslın yekûnu 136 529 

Encümence 
kabul edilen 

— 150 — 
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beraber yekûnu olan (147 723) lira hakkındaki 
müzakereyi kâfi görüp 319 neu fasla geçilme
sini kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. 319 
ucu fasla geçildi efendim. 

KÂTİP FEYYAZ ALÎ B. (Yozgad) — 319 
\e 320 nci fasıllar sıfırdır. 

MÜDAAAÎ MÎLLÎYE VEKÂLETİ MUHA
SEBECİSİ İSMAİL HAKKI B..— Efendim 
Moskova sefaretine tâyin edilen ataşem iliterlerin 
maiyetinde giden askerler için Heyeti Celileniz 
(10 675) liralık bir tahsisat vermiştir. Binaen
aleyh bunun (7 175) lirası zâbitan masarifi fev
kalâdeleridir. (3 500) lirası da maiyetlerine ve
rilen yirmi neferin mahiye beşer bin kuruştan 
ınııhassasatı fevkaladeleridir. O kanun mucibin-

F. M. Muhassasattn 

321 Ahziasker heyetleri 

M Ü D A F A A ! M İ L L İ Y E V E K Â L E T ! MUHA
S E B E C I S I İSMAİL HAKKI B. — 321 nci fasıl
da ahziasker heyetleri tahsisatının teklif ettiği
miz veçhile (252 600) lira olarak kabulünü istir
ham ediyoruz. Çünkü ahziasker heyetlerinin 
adedi teksir edilmiştir. Bu verilmezse memur
larımız açıkta kalacak, .maaşatı bittabi verile-
rııiyecektir. 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Her fasla 
böyle zam olur mu efendim1? 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarıbekir) ----- Esbabı 
rrmeibesi yok, bir şeyi yok, her fasla zam nasıl 
olur? 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) - tki ay 
zarfında"'ne çabuk bu kadar masraf yaptınız! 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKÂLETİ MUHA-
BECÎSÎ İSMAİL HAKKI B. — Bir Teşrinisani
de bu bütçe verilmişti. Yeni yeni muhabere ne
ticesinde bu masrafların yapıldığını anlıyoruz. 
Oralardaki muhasebelerden alınmış paralanınız 
var ki tabiî bunları havale ile kapatmak lâzım
dır. 

HAMDİ NAMİK B". (İzmit) - Efendim bu 
tetkik ettiğimiz masarifat. senenin hitamına ta-' 
karni p etmesi hasebiyle kabulü şüphesiz zaru
ridir. Burada Hükümet ahziasker şuabatı 
için (252 600) lira teklif etmiş, encümen de 
(136 800) lira kabul etmig. Halbuki şimdi kür
süye çıkan zat bu paranın kifayet etmediğinden, 
Hükümetin teklifinin kabul edilmesini rica edi
yor. Efendiler! Hükümette, lüzumuna Jiail olma
dığım bir daire varsa, o da. ahziasker şubeleridir.' 
Evvelce-de bunların lağvını teklif etmiş ve He
yeti CeJ ileniz -de. mütemayil bulunmuş iken. sırf 
MüdaCaai Millive Encümeninin bir meslek gay
retkeşliği olarak derineyau ettiği bazı mütalâafc 
üzerine reddedilmiştir. Cümlenizin malûmudur 
ki, ahziasker şubeleri bir suiistimal ocağı olmak-
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ce (10 675) liranm 319 ncu fasla bir madde 
olarak terkinimin kabul buyurulmasını arzedi-
' yorum; 319 ueu faslin birinci maddesine (7 175), 

I İkinci maddesine (3 500) lira konacak ki ceman 
! (10 675) lira olacaktır. 
| REÎS — Bu bapta Muvazenei Maliye Encü-
! meninin bir mütalâası var mı efendim? (Hayır 
j sesleri). Tabiidir ki bu Fuad Paşa ile gidenler 
I içindir.. Bunu encümene veriyoruz. Çünkü bir 
j tekliftir. 320 nci fasıl da sıfırdır. Bu fasıl hak* 
! kında bir mütalâa var mı Memur Efendi? 
! MÜDAAAÎ MİLLÎYE VEKÂLETİ MUHA-
I SEBECÎSl İSMAİL HAKKI B. — Hayır efen-
I dim. *;• . . 
1 RElS — O halde 321 nci fasla geçiyoruz. 

Hükümetçe Encümence 
nevT teklif olunan kabul edilen 

252 600 136İ820 

: tan başka bir şey değildir. Memleketi ahlâk-
! sızlığa ve irtikâba sevkeden yegâne bir daire-
| dir. Şunu arzetmek istiyorum ki; memlefeeti-
I mizdeki teşkilâta nazaran hiç bir hikmeti yftcu-
!' dü kalmamıştır. Malûmu âlileri. ahziasker^ şu-
! beleri kuvvei umumiyeyi nüfus dairelerinden 
| alırlar Ve efradını hükümet vasıtasiyle celp ve 
I sevkederler. Binaenaleyh bunlar arada üçüncü 
| bir kuvvet olarak mutavassıt bir vaziyetten bu-
| lunurlar. Evvelce yalnız bir şube "reisi var iken 
| bunlara bir de muamelât memurları, ilâve edildi. 
İ Bunlar da harpte sakat kalan zabıtanı yerleştir-
! mek maksadiyle kabul edilmiştir. Ahziasker şu-
| belerinin hali hazırda hiç bir vazifeleri kalma

mıştır. ' Binaenaleyh bendeniz, evvelce de tek-
( lif ettiğim veçhile,, bu ahziasker şubelerinin 
: vazifelerini,, taallûku bulunan nüfus dairelerine 
) tevdi edelim. Kaza nüfus dairelerine birer kâ- . 
| tip, vilâyetlere de ikişer kâtip ilâve edersek 
j bu vazifeyi mükemmel bir surette ifa ederler. 

. Şimdi efendim suiistimal meselesi filhakika,- nü
fus dairelerinin de suiistimal etmesi gayrivlrit 
değildir. Fakat bilirmisiniz ki nüfus memurla
rı, nüfus müdürleri doğrudan doğruya rüesayi 
memurini mülkiyenin emrine tâbidir.- Binaen
aleyh sevkedilmek üzere tevdi ettiğiniz bir neferi 
para almak suretiyle bırakacak bir nüfus me
murunu reisi hükümet olan zat istediği dakika
da azletmek ve işten el çektirmek salâhiyetini 
haizdir. Fakat ahziasker şubeleri reislerine de
ğil azil ve işten el çektir nıek> hattâ sual sor-, 
mağa bile salâhiyeti yoktur. Birçok vali ve mu
tasarrıflar bunların suiistimalinden dolayı teca
vüzü merci ederek Harbiye Nezaretine kadar 
şikâyete mecbur kalmıştır. Binaenaleyh Hükü
metin yirmi beş milyon teklifi . . ";>i 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Haâdi 
Bey boşuna yoruluyorsun. Bunu söyliye söyliyç 

- 1 6 1 -
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zabıtlar doldu. Heyeti Umumiye yine kabul et
medi.; • • •'' " ; •' 

HAMDÎ NÂMIK B. (Devamla) — Bunu bu
rada cebren kabul ettirmek için söylemiyorum. 
Kabul ederlerse. Etmezlerse ne çıkar? Zatı âli
niz bunların lüzumuna kail iseniz gelir müda
faa edersiniz'. Efendiler; bendenizin teklifim 
veçhile, bu devair için yirmi beş milyon kuruş 
sarf etmek günahtır ve millete karşı mesuliyeti 
dâidir.. Binaenaleyh bu şubelerin lağvını tek
lif ediyorum. 

HASAN B. (Trabzon) — Efendim bendeniz 
"'şekil hakkında söylemiyeceğim. Müdafaai Mil

liye 'Vekâleti' bütçeye koyduğu bir faslın eski 
erkamı hakkında İsrar ediyor. Encümen netice! 
tetkikatında bunu tadil etmiş. Şimdi her ikisi de 
Heyeti Cejilenizdedh*. Eski erkanı üzerinde İs
rar edecek olunsa, yalnız bu ciheti arzetmek is
tiyorum, erkam hakkında bir şey diyemem. 
(yünkü yeni iştirak ettim Meclisi âlinize. 

FERİD B. (Çorum) — Doğrudur. Biz zaten 
zam tekliflerini istedik. 

BEİS — 321 nci fasıl hakkında başka söz 
alan yok... Evvelâ ret teklifi var. Sonra ahzi-
asker şubelerinin lağvı hakkında İzmit Mebusu 
Hamdi Beyin bir teklifi var. (Kabul sesleri). 

•i. — izmit Mebusu Hamdi Nâmık Beyin, A h-
zi asker heyet ve şubelerine ait tahsisatın bütçe
den tayyına dair takriri 

Riyaseti Celileye 
Teşkilâtı hazrramıza göre hikmeti vücudu 

kalmamış olan ahzıasker heyat ve şuabatmın 
lağviyle bütçenin 321 nıei fasılda mevzu maaşat 

•ve masarifatın 1337 senesi iptidasından itibaren 
tayyını ve bu vazifenin, rüesayı memurini mül
kiyenin tahtt mesuliyetinde olarak, kazalara bi
rer ve liva ve vilâyetlere ikişer kâtibin 'ilâvesi 
suretiyle nüfus idarelerine tevdini teklif ede
rim." 

8 Şubat 1337 
İzmit 

Hamdi 
(Kabul kabul sesleri). 
MÜDAFAAİ MİLLÎYE VEKİLİ FEVZİ Pş. 
Efendim; büyük bir harbe giriştik. Teşkilâ

tımızı şimdi harbin ortasında değiştirirsek na
sıl yaparsınız bilemiyorum? Ben.bunu yapamam. 
Yaptığımız teşkilâtta ahziasker teşkilâtını tev
si ediyoruz, lağv değil... 

HAMDİ NAMİK B. (İzmit) — Bu sene için 
demiyorum. . Sene ortasında değil Paşa Hazret
leri. (•Gürültüler). 

R E İ S — Heyeti Celileye bir noktayı derhatır 
ettirmek istiyorum. (Güraltuler). Efendini rica 
(.'derim susunuz. Heyeti' Celilenize bir noktayi 
arzetmek istiyorum. Malûmu âliniz birinci defa 
bu hususta bir lâyihai kanuniye teklif edilmiş 
ve reddedilmiştir, 
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HAMDİ NÂMIK B. — Rica ederim, bütçe 

esnasında masraf m tayyını teklif ediyorum. 
REİS.--- Kabul edilen kavaniniu senesi zar

fında tadili mümkündür. Fakat reddedilen ka
vaniniu senesi zarfında kabulü hakkında Heyeti 
CVlilenizce bir kaide yoktur. Yeni bir kaide ka
bulü takdirinize aittir, 

Bu takriri nazarı mütalâaya alanlar lütfen 
el. kaldırsın. (Kabul'seslen, gürültüler), .indiri
niz beyim ellerinizi. Hamdi Beyin teklifini ka
bul etmiyen.ler lütfen el. kaldırsın. Takrir redde
dildi. 

HAMDİ NÂMIK B: — Nasıl reddedildi rica 
ederim? Akalüyet var efendim. Yalnız bu taraf
ta, obir taraf hiç kaldırmıyor. (Gürültüler). Tâ
yini esami ile olsun rica ederini. (Şiddetli ırü-

'. rültüler). 
REİS —- Zam hakkında mütalâa var mı ! 
HAMDİ NÂMIK B. — Beyefendi, tâyini esn-

• mi ile veye koyunuz rica ederim. Memleketin 
başına musallat, olmuş bu belâyı kaldırınız. Ek
seriyeti âziıııe vardır efendim. (Şiddetli gürül
tüler', tâyini esami il e olsun sesleri). 

REİS — Efendim, 321 nci faslın zammı hak
kında mütalâa var mjf (Gürültüler). 

HAMDI NÂMIK B. — Beyefendi tayyı tek
lif edilmiştir. Tâyini esami ile reye, koyunuz. 
kabul edilmiştir. (Göz göre göre .bunu yutmayız 
sesleri). (Gürültüler). 

AVNÎ B, (Saruhan) Yerine başkasını yap
madan neyi yıkıyorsunuz? Kolay değil teşkilât. 
Bir şey yapmadan neyi yıkıyoruz efendiler? 
(Gürültüler). 

HAMDİ NÂMIK B. - - Reis Beyefendi, tek
rar reye koyunuz. Yalı ut lütfen tâyini esami ile 
olsun. 

TAHSİN'B. ( A y d ı n ) , - Zulüm ve irtikap is-
tiyeıılerle istemiydiler meydana çıkmak için 
tâyini esami ile oksun. 

HAMDİ NÂMIK B. Eğer Meclis hâkim 
ise istemiyor. 

REİS Efendiler müsaade buyurunuz, Di
van kâtibi beylerle istişare etim. Neticeyi tefhim 
ettiriL Kabul veya ret olarak her iki taraftan 
kuvvetli eller kalkdığı için tabii biz yukarıdan 
daha iyi gördük. Mademki Heyeti Celileniz mü
him birşey için bu kadar tereddüde düştü. Bu 
bütçe ile alâkadtr bir mesele değildir. Yarın 
bu meseleyi ayrıca mevzuubahs ederiz. (Hayır 
sesleri, gürültüler, olmaz sesleri). 

HAMDİ NÂMIK B. - - Tekrar reye koyunuz. 
! ABDULLAH Ef. (İzmit) - Reis Beyefen-
I di hiç veye koymamalı' idiniz. Mademki reye 
j kondu, her halde müzakere edilecektir. 

AVNÎ B (Sanflıau.) Bugün orduyu \d\n 
toplayacak! Kim t eşkifedecek? 

ÖMER LÜTFİ B. (Amasya) Efendiler; 
| lütfen dinlerseniz usulü müzakere hakkında bir 
i şey arzedecelim. Ahzıasker şubelerinin nıe-vcudi-
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yeti lâzım un, değil mi: meselesini münakaşa ! 
edecek değilim... Yalnız usulü müzakere hakkın- ' 
da bir şey arzedeceğim. Bu kanun rüfekayi muh- \ 
tereme tarafından evvelce mevkii müzakereye i 
konmuştu. 

HAMDİ NÂMIK B. --- Rica ederim kauun 
değildi, takrirdir. 

ÖMER LÛTFİB. (Amasya) — Ben sizi din-
ledim. Ham di Bey, siz de beni dinleyiniz. Her 
kesin sözünü keserek, herkesin sözüne ket 
vurarak hitabet olmaz. Bu, evvelce mevkii mü
zakereye kanuldu idi. Herkes arzusunu izhar 
etmişti. O bitti. Bugün yine tekrar bütçe me
selesi münasebetiyle mevzuubahs oldu. Olabilir. 
Zaten caiz olmaya idi Sakamı Riyaset müsaade 
etmezdi. 

Beyefendiden esasen istediklerimiz, 1336. büt
çesinden, bu rakamları çıkarmak değil, çünkü bu 
paralar verilmiştir. 1337 bütçesinden tayyını 
teklif ediyorlar. Bunu da o bütçede teklif ede
bilirler veyahut Kadro Encümenleri vardır ki 
onları lütfen irşat ederler. Orada nazarı dikkte 
alabilirler. O zaman Müdafaai Mîllîye kadro
sundan silinir. Bunlar tabii Heyeti Umumiyeye 
de gelmez. Diğer taraftan iyi kötü bir takım 
mütalâat serdedildi ve nihayet Reis Bey bunu 
reye koydu. Reye konduğu, zaman hiç birimizin 
reyler üzerinde tahakküm ve tecebbüre hakkı 
yoktur. Sahibi takrir olan Hamdi Bey bu
rada ayakta durmuş, ekseriyet var, yok, falan 
diye şey yapıyordu. 

HAMDİ NÂMIK B. - - Hayır hayır. 
ÖMER LÛTFÎ B. — Herkes gördü. Kendi ar

zusunu terviç için Riyasetin vazifesine müda
hale ediyordu. Ekseriyetin olup olmadığını tabiî 
Riyaset bilir. Şüphelenirse tabiî tâyini esami ile 

F. M. Muhâssasatın 

322 Muayyenat 
1 Tâyinat 
2 Ot, saman, şair 
3 Mahrukat, tenvirat 

• - ' " . . - . - - • - . ı , , . . . . • - ; . ,. . 

1 , . j •' '' 

REİS — 322 nei fasıl hakkında mütalâa 
var mı? 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKÂLETİ MU
HASEBECİSİ İSMAİL HAKKI B. — Efen
dim, bu fasla da yine zam teklif ediyoruz. 

REİS — Efendim, bu fasla da ,yine zam 
teklif ediliyor. Tensip Duyuruluyor mu? En
cümene verelim, bütçe ile gelsin. 

NAFIA V. ÖMER LÜTFÎ B. — Efendim, 
326 nci faslı müzakere etseniz, Nafıaya taallûku 
vaa?» 
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reye kor. O halde bu taraftan biz de çıkar, ek
seriyet var yok diye söylerdik, tensip buyurur-
mu idiniz ? ; < - ' • , '*••• 

HİMDİ NÂMIK B. — Efkârı umumiye be
nim keyfim için el kaldırmaz. Bu Mecliste öyle 
adam yoktur,' 

ÖMER LÛTF| B. — Senin hatırm için millet 
orduyu nıahvedemez. 

IlfMDİ NÂMIK B. — Vekil sıfatiyle mi 
söylüyorsunuz? 

ÖMER LÛTFÎ B. — Rica ederim, susunuz. 
sözümü kesmeye hakkınız yoktur. Mebus sıfatiy
le de söylerim, vekil sıfatiylede.. 

HAMDİ NÂMIK B. — Baha susunuz deye
mezsiniz. , ' . 

ÖMER LÛTFl B. — Sözümü kesmeyiniz 
efendiler. Hâkimlerimizde de fenaları buluna
bilir. Ö vakit bütün mâhkeıheleri la£\?£âer,iniyiz! 
Bu olur.mu? Teşkilâtı mi^eımra,, lâğveder 
miyiz?,. Bu• Resele Meclîsi İJîce, Jpe lM i l i -

I nin encümenlerince düşünülecek,., uzl^uşâdiya 
I karar verilecek bir şeydir. Küçük bir takrir.üze-

rine ordunun hazeri bir kısmı olan bu teşkilât 
kaldırılamaz. Kaldırmağa karar verirseniz Mü
dafaai Milliye Vekili ne der? 

HAMDİ NAMIK B. — O çıkar söyler. 
Dr. REFİK B. (Bayazıt) — Mesele bitmiş

tir, fasla geçiniz. 
REİS — Fasla geçiyoruz. 321 nci fasıl hak-

l kında mütalâa var mı? 321 nci ahzıasker hey-
! etleri ;faslına zam hakkındaki teklifi Encümen 
! kabul etmiyor. Aslını reye vazediyorum. 
| 136 ,820 lirayı kabul ediyor musunuz? (Hayır 
t sesleri). 322 nci fasla geçilmesini kabul edenler 
I el kaldırsın. Encümenin teklifi kabul edildi. 
I Zam kabul edilmedi. 

Hükümetçe Encümence 
nevi teklif olunan kabul edilen 

7 477 334 6 862 000 
3 108 604 2 630 000 
1 347 685 1 130 000 

Faslın yekûnu 11 933 623 10 622 000 

REÎS — Her fasla zamaim teklif ediyorlar. 
Encümenle anlaşsınlar. Bütçenin Encümene 
iadesini kabul buyuranlar el kaldırsın. Encüme
ne gitti. 

2. — ÎCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 
1. — Heyeti murahhasa ile Londra'ya azimet 

eden Hariciye Vekili Bekir Sami Beyin avde
tine kadar yerine bir vekil intihabına dair Büyük 
Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Heyeti murahhasa ile Londra'ya azimet eden 
Hariciye Vekili Bekir Sami Beyefendinin av
detlerine kadar miri mumaileyhe vekâlet etmek 
üzere vazifei mezkûreye âtide isimleri muharrer 
zevatın intihabı için. muktazi muamelenin ifası 
mercudur efendim. 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 

Ahmet Muhtar B. (istanbul) 
Dr. Refik B. (Bayazıt) 
REİS — Efendim, bug'ün mühim bir mesele 

için eelsei hafiye de akdedilecek. (Öürültüler). 
HASAN BASRİ B. (Karesi) ~ Söz istiyo

rum Reis Bey. Bendeniz reyi işari ile intihap 
yapılmasını Heyeti Muhteremeden teklif ediyo
rum. (Muvafık sesleri). 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
—Bazı azalarımız da böyle. (Emsali vardır ses
leri). Reyi işari ile olsun. Muhtar Beyden baş
ka bu işi tedvir edecek bir arkadaşımız da yok
tur. 
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MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Reyi 

işari ile olsun zaten muvakkat mahiyeti haizdir. 
EMİR Pş. (Sivas) — Ayağa kalkmak sure

tiyle olsun efendim. Muhtar Bey zaten bu işler
le meşguldür. 

REİS — Reylerinizi istimal ediniz. 
Dr. REFİK B. (Bayazıt) — Meclisi Âlinin 

Muhtar Beye karşı büyük bir teveccühü vardır. 
Binaenaleyh bendenizi af buyursunlar. Ken
dileri zaten bu hususta eskidir. Hizmetleri seb-
kat etmiştir. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Efendiler, 
bu sırada bilhassa Hariciye Vekâleti intihabı
nın gayet kuvvetli bir surette icra edilmesi lâ-
zımgelir. Esasen Muhtar Bey müddeti medide 
bu vekâlette bulunmuştur, zaten namzettir, bir 
tane kalmıştır. Bendeniz bunun müttefikan, 
reyi işari ile kabulünü teklif ediyorum. (Kabul 
sesleri). 

REİS — Muhtar Beyin Hariciye Vekâletine 
intihabını kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ek
seriyeti azime ile Muhtar Bey kabul edilmiştir. 

Efendim, eelsei hafiye akdedeceğiz, beş daki
ka teneffüs. 

(Üçüncü celse hafidir.) 

»&<i 
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