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ELLÎ DÖRDÜNCÜ İNİKAD 

23 Temmuz 1337 Cumartesi 

Birinci, ikinci ve üçüncü celseler 

REİS : İkinci Reisvekili Adnan Beyefendi 

KÂTİP : Mahmut Sait Bey (Muş) 

REİS — Celseyi açıyorum. 
Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

KIRKÜÇÜNCÜ İNİKAT 

27 Haziran 1337 Pazartesi 

İkinci Celse 
İkinci Reis Vekili Adnan Beyefendinin tahtı riya

setlerinde bir inikat; Avrupa seyahatinden avdet et
miş bulunan Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey muh
telif devletler temsilcileri ile Avrupa'da vaki temasları 
ve bunların muhaveratı hususiye zabıtlarını okuya
rak bu mevzularda izahatta bulundu. Teneffüs için 
içtima ara verildi, 

Reis Kâtip 
Adnan Antalya 

Hamdullah Suphi 

Üçüncü Celse 

İkinci Reis Vekili Adnan Beyefendinin riyasetle
rinde içtima ederek muhaveratı hususiye zabıtlarının 

okunmasına ve Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey 
efendinin izahatının istimaına devam olundu. Tenef
füs için içtimaa ara verildi. 

Reis 
Adnan 

Kâtip 
Hamdullah Suphi 

Dördüncü Celse 

Reis vekillerinden Faik Beyefendinin riyasetlerinde 
inikat ile muhaveratı hususiye zabıtlarının okunma
sına ve bunlar üzerinde Yusuf Kemal Beyefendinin 
izahatına devam olundu ve beş dakika teneffüs için 
celseye son verildi. 

Reis 
Faik 

Kâtip 
Hamdullah Suphi 

REİS — Zaptı sabık hulâsasını kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/. — Yunan taarruzu üzerine vaziyeti harbiye hak
kında müzakerat ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Kayseriye nakli. 

(1, 2 ve 3 ncü celselerden terekküp eden bu içtima 
Zabıtları, o tarihteki zabıt memurları tarafından da 
işaret olunduğu üzere, maalesef tam tevhit yapılama

mış ve kalanlar da bu zamana intikal etmemiş bu
lunduğundan zabıtlar kısım kısım ve her kısmın baş 
tarafları çizgilerle ayrılmak suretiyle hepsi bir araya 
konmuş ve celselerini tefrik mümkün olamamıştır.) 

Mustafa Nuri Ünver 
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ELLİ DÖRDÜNCÜ İÇTİMA 

Birinci Celse 

23 Temmuz 1337 

REİS : Reisi sarıi Adnan Bey. 

KÂTİP : Malınım Sait Bey (Muş) 

FEVZİ PAŞA HEYETİ VEKİLE REİSİ (Kozan) 
— İçinde bulunduğumuz gayet ehemmiyetli bir halin 
gerek safahatı muhtelifesini ve gerek netayicini arz 
ederken buna karşı bazı tedabir ittihazını Heyeti ali-
yenizden rica etmek isterim. 

Malumu âliniz, Yunan taarruzu başladığı vakit 
kısmı küllisi ile cenubdah Uşak cihetinden ve diğer 
bir kısmı ile de şimalden ve garpten ilerlemeye baş
lamıştı. Buna karşı dört grup askerimizin, yani be
heri 3, 4 fırkadan başlayarak... cenuba nakletmiş 
idik. Düşman, tasavvurumuz gibi, kuvvetle cenuba taar
ruza başladı. Bidayette malumu âliniz sol cenahımı
zın açığından Seyit gazinin ilerisinden gerimize düş
mek istedi. 

Bu manevrayı biraz tafsil etmek isterim. Malu
mu âliniz, düşmanın iki esaslı yolu vardır. Birisi Bur
sa'dan Eskişehir; diğeri Uşak'tan Afyon'a gelir. Bu
nun bir kısmı Dumlupınar'dan ayrılır. Altıntaş üze
rinden Eskişehir'in arkasına doğru Seyitgazi'ye gelir. 
Yani birisi şimalden şarkı cenubiye doğru gider. Di
ğeri cenubdan şarkı şimaliye doğru gider. Eskişehir ve 
Seyitgazi havalisinde birleşir. Muhtelif muharebe ce
reyanlarını tedkik ettiğimiz sırada göreceğizki daima 
bu iki yola bağlı kalmıştır. Fakat müteakip muhare
belerde, şimdiye kadar yaptığımız muharebelerde vu
kua gelen hatalar düşmanın inhizamım intaç etmiş 
idi. Tedricen hatalarını tashih ederek, bu son muha
rebede tamamen bu iki yolda temerküz etmek üzere 
hareketi düşünmüş ve tatbik etmiştir. Biliyorsunuzki 
Birinci İnönü muharebesinde yalnız Bursa'dan geldi. 
En kestirme yolu ile Eskişehir'e inmek istedi ve 
Uşak ve Dumlupınar cephesinden hiç bir hareket gös
termedi. Biz kuvvetlerimizi şimalden toplayabildik 
ve mağlup oldu, çekildi gitti. İkinci muharebede ce
nubdan da hareketi tasmim etti. Fakat bu hareketi 
şimalden kuvvetle temerküz ettirecek yerde, yolda 
müteferrik hatlar üzerinde taarruza başladı. Bir kol
dan Bursa'dan geldi, Eskişehir'i almayı istihdaf et
ti. Diğer kol ile de Afyon'u aldıktan sonra Konya'ya 
doğru teveccüh etti. Halbuki bu suretle hedefler ayrı 

iki kuvvet ayrı, ayrı bulunuyordu. İkinci muhare
beyi kazandı. Şayet Afyon'da askeri yürüyüşü ile 
İnönü'ne kadar takriben bir hafta olduğu için tnö-
nün'de muvaffakiyet ihtimali vardı. Bizim için bütün 
kuvvetleri şimale tevcih ederken İnönün'de muhare
beyi düşman kazandı. Bu sefer düşman şimajde nüma
yiş yapmak istedi. Seyitgazi... İkinci İnönü muharebe
sinde.... teveccüh etmiş olsaydı şüphesiz ki İkinci İnö-
nünde muharebe eden kıtaat kendisinin tehditte ol
duğunu görür görmez o tarafa doğru çekilmek za
ruretinde kalırdı. Bir cenahtan orduyu mağlup et
mek istedi, nümayiş yaptı, kuvvetlerimizi orada tespit 
etmek istedi... daha ziyade bütün kuvvetiyle cenub-
tan gelerek Seyitgazi üzerinden Eskişehir'in gerisine 
düşüp bir cenahtan orduyu şimale atıp., ki bu en doğ
ru bir hareket idi. Bu da bizim tarafımızdan düşü
nülmüş idi. Malumu âliniz Afyon'da bizim iki fırka
mız var idi. Bir buçuk fırka, yeni tanzim olunan bir 
fırka... düşman tabii bizim kuvvetlerimizden nasıl ha
berdar oldu ise, biz de düşmandan öyle haberdar idik. 
Sonra 150 kilometrelik bir cephemiz var idi.... çayı 
tahkim olunmuştu. Düşmanın muhtelif istilâ yollarını 
kapatacak veçhile yollar tahsis edilmişti. Düşman ev
velâ şimalden bir nümayiş hareketi yaparak İnö
nü'ne kadar yaklaştı. Mütebaki dört... gerekse Gediz'
den üç fırka kadar bir kuvveti., indi. İki fırkası ilede 
Afyon'a yürüdü. Mütebaki dört beş fırka kadar kuv
vetini Afyonla Altuntaş şimalinde sol cenahımızı teş
kil eden... beş fırkamızı Afyon'dan, Altuntaş mevkiin
den Şeydi... tahkimat hattına aykırı geçerek Seyitgazi 
üzerine teveccüh etmek istedi. Bizim için en mühlik 
manevra bu idi. Fakat biz bu manevrayı evvelce dü
şündüğümüz cihetle, kuvvetli 57 nci fırkayı Afyon'da 
muharebeye sokmadık. Doğrudan doğruya getirdik, 
Seyitgazi yolunu tıkadık. Düşman bittabi boş zan
nettiği yere birinci günü çaprtı. Muvaffak olamadı.-
İkinci günü diğer bir, iki fırkasını da getirdi. Bu mev
zie çarptı. Biz de takviye ettik bu mevkii. Fakat şüp
hesiz düşman daha kuvvetli olduğu için Seyitgazi... bu
rada şedit muharebeler cereyam bizim aleyhimize 
netice verebilirdi. 
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Çünkü kuvvetlerimizi orada ezerdi. Ezdikten son
ra büsbütün sol cenahımız açık kalırdı., mevziine 
çektik. Bunu takip ederken düşman sol cenahımızdan.. 
ilerlemiş olan mevazia çarptı. Buraya tevcihi hare
ket ederek muhacemeye mecbur oldu. Burada çıkar
dığı yeni kuvvetlerle -beş altı fırkayı buraya girmiştir. 
Bizim de buna karşı... altı fırka, hatta Afyon'da bı
raktığı bir kısım kuvvetlerini buraya getirdi. Oradan 
sonra mukabil taarruzla tardettiler. Afyona kadar iler
lediler. Burada bir neticei katiye aramak istedi. Filha
kika sol cenahımızda... tki gün Döğer şarkında ve iki 
gün de Döğer şimalindeki havalide cereyan eden dört 
günlük muharebe gayet kanlı olmuştur. Düşmanın beş 
altı yedi fırkası buraya girmiştir. Bizim de buna kar
şı altı yedi fırkamız muharebeye girmişti. Daha faz
la kuvvet şevkine evvelâ vesaiti nakliyenin müsaade
si olmadığı gibi düşman vaziyetinin ehemmiyeti de 
bizi tehdit ediyordu. Çünkü bütün kuvvetleri cenup
ta toplamak lâzım gelse o halde düşman Kütahya'da 
inönü, Pazarcık havalisindeki beş fırkasiyle-ki ne
man ordusunun mühim bir kısmıdır- ileri yürüyüş 
yaparaktan küçük kuvvetleri tardettikten sonra gelip 
arkamızı kesebilirdi. Bu halde ordumuzu büsbütün 
esarete mahkum ederdi. Kafi muzafferiyet ümidi 
olmadığından cenuba tevcihi hareket etmek büyük bir 
hata olurdu. Esasen efendiler böyle hayat memat mü
cadelesine girişmiş olan milletin ordusunun hayatı her 
şeyden akdemdir. Çünkü ordumuz maazallah elden 
çıkacak olursa yeniden bir ordu tedarik etmek, ye
niden mukavemet esbabını ihzar etmek biliyoruzki 
lâakal beş altı aya mütevakkiftir. Ordumuzu altı ay 
mesai ile meydana çıkardık ve o mesainin de ne ka
dar büyük olduğunu bütün cihan takdir etmiştir, hat
ta cihanı hayrete düşürmüştür. Yine aynı mesaiyi sarf-
ederek aynı orduyu ihzar imkânı vardır. Fakat zaman 
meselesidir. Hatta altı ayda çıkardığımız orduyu üç 
ayda çıkaracağımızı tasavvur etsek dahi Anadolu boş 
kalacak, düşman istediği yeri istilâ edecekti... etmek 
için bazı fedakârlıklar yapmak lâzım geliyordu. Or
dumuza yeni bir mıntıkai tahşit verdik. Bu da Eski
şehir ve Seyitgazi istikametidir. Biraz tafsilât vermek 
istiyorum, iyice anlaşılsın... (Evet anlaşılsın sadaları.) 

Dumlupınar'dan Seyitgazi doksan, yüz kilometre 
kadar bir şeydir. Düşman onda taarruza... iyi bir yü
rüyüşle üç günlük bir mesafedir. 12 de Seyitgazi'yi 
almak, 13 de orduyu temamile muattal bir hale ge
tirmek imkânı vardı. Belki ordumuzu kurtarabilirdik. 
Fakat ağır malzemelerimizi, cephanemizi terke mec
bur olurduk. Cephanemiz bizim için pek kıymettar
dır. -Bu suretle 12 de düşmanın gelmesi hesaben 

mümkün olabilir. Düşman gelmesi hesaben mükün 
olan bir yere takriben on dokuz yirmide gelmiştir, 
ki yedi sekiz gün tehhür etmiştir. Bu yedi, sekiz gün
lük teahhür orduyu kurtarmıştır ve düşmanın yegâ
ne ümit bağladığı kıymetli manevrayı temamile hiçe 
indirmiştir. Malumu âliniz dört günü Döğer şark ve 
garbinde... (kazandık). Düşman Eskişehir cenubuna 
doğru ilerliyordu. Söğüd'ün, Seyitgazi'nin garbinde 
buna mukabil taarruz yapıldı. Bir alayı perişan edil
di. Diğer alayı mağlup edildi. Bir gün de böyle kazan-
dik. Bir günü daha., bir gün bir gece taarruz ile Se
yitgazi'ye yaklaşmış olan kuvveti geri attık. Bu suret
le bir gün daha kazandık. Bir gün şarktan çıkardığı 
yeni bir fırkaya süvari fırkalariyle mukabele ettik. 
Muharebe neticesinde bir günü de öyle kazandık. Bu 
suretle yedi gün kazanıldı. Üç günü de zaten yol idi, 
on gün, demekki düşman üç günde geleceği yere on 
günde geldiği için, bütün malzemelerimizi, kuvvetle
rimizi muntazaman hiç bir şey dağılmaksızın Eski
şehir hattına çekebildik. Demek ki ordunun kurtarıl
ması Döğer ve Seyitgazi mıntıkalarında yedi gün hat
ta geceli gündüzlü devam eden muannidane muhare
beler sayesinde mümkün olabilmişti. Bu muharebeler
de muzaffer olamadık. Fakat muvaffak olduk. Çün
kü biz bu muharebeleri ordumuzu yeni tahşidat yap
mak için yapıyor idik. Bu huharebatı ordumuzun ta-
mamiyle arkasım keserekten memleketi ikiye ayırmak 
için yapıyordu. Muvaffak olaamdı. Sevkulceyş muha
rebesinde muvaffakiyet bizde kalmıştır. Fakat tabiye 
sahasında... çünkü gayet kuvvetli bulunuyor, istediği 
gibi cephane, mühimmat getirebiliyordu. Bu suretle 
fazla kuvvet ve fazla zayiat vererekten bizi o cena
hımızdan geri sürebilmiştir. Eskişehir'de ordumuz top
landıktan sonra burada bir meydan muharebesi ver
mesi takarrür etmişti. Çünkü tehlike bertaraf olmuş 
idi. Geri hatlar emin idi. Fakat düşman da hemen 
bütün kuvvetlerini Eskişehire toplamıştı. Demek ki 
düşmanın bütün kuvvetleri Eskişehir pişigâhında top
landığı sırada bizim de tekmil., toplanmış bulunuyor
du. Şu fark ile ki sol cenahımız ve düşmanın sağ 
cenahı takriben bir haftadan beri ciddi muharebatta 
bulunuyorlardı. Sağ cenahımız ise henüz, daha ciddi 
muharebeye girişmemiştir. Yalnız Kütahya'da bir gün 
muharebe oldu; düşman taarruzu tard olunmuştu ve 
ehemmiyetsiz bir şeydi. Bu esnada düşman, iki fırkası
nı, gösterilen faaliyet sebebiyle ayırmaya mecbur ol
du; birisi şimalden Kocaeli kıtaatı taarruz ettiler, Bi
leceği, Yenişehiri ve hvalisini aldılar. Bazı otomobil
lerini de zaptettiler. Bu suretle düşman, bir fırkasını 
bu cihetle ayırmaya mecbur oldu. Karahisar taarruz 
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edildi. Orada düşmanın iki alayı bozuktu. Bu suretle 
bir fırkasını da oraya ayırmıştır ve bizim burada ha
rekâtı askeriye icra eden kıtaatımız, her halde düş
mandan ayrılan kıtaattan daha az idi. Yani bizim 
nefimize olarak düşman ayrılmıştı. Fakat mütebaki 
dokuz on fırka kadar tahmin olunan kuvvet... sonradan 
bazı kuvvetlerini getirdiği istihbar: olunuyordu. Bu kuv
veti Seyitgazi ile Eskişehir arasında... hatta Eskişehiri'n 
biraz daha şimaline, Eskişehir'in biraz daha cenubuna 
geçerek ve Boz dağından biraz ileri geçerek Seyitga
zi ile Eskişehir arasında, yüz kilometrelik bir hatta, 
Yunan, dokuz on fırkasiyle tekrar taarruza başladı. 
Malumu âliniz burada iki hat vardı. Birisi şimendöfer 
hattıdır ki bizim ordumuzun beslendiği yegâne hat
tır. Bu hattın üzerinde ve tabii bu hattan beslenecek 
olan Seyitgazi grupları vesaire daha müşkil... İkinci
si; Seyitgazi hattıdır ki bu hattı; yine düşman ilerler
se, şimendüfer hattını (Alıp) istikametinden katederek 
sağ cenahımızı tehdit ederdi. Demek ki bu vaziyette 
muharebeyi kabul eden bir ordu, daima geri hatların
dan müteessir olacağından ona göre muharebeyi ida
reye mecbur idi. Ordu kumandanının verdiği emirna
mede bu nokta nazarı dikkate alındı... en büyük kuv
vetlerini Eskişehirle Seyitgazi arasında topladı. Sonra 
Seyitgaziden büyük bir çevirme hareketiyle arkasına 
düşmek için de süvari kuvvetlerini Eskişehir'in şark 
ve cenubunda topladı. Muharebe başladığı sırada tak
riben bir fırka kuvvet Boz dağına... Boz dağında bu-
lunna bizim kuvvetler tarafından mağlup edildi. Eski-
şehire kadar takip edildi.... Yukarıdan bir fırka daha 
getirdi, malumu âliniz... birisini tuttuk, diğeri de boş 
kaldığı için onunla takviye etti. Kuvvetlerini: bizi 
mukabil taarruzla tekrar Boz dağına sürdü. Fakat Boz 
dağından yapılan muharebede, iki tarafta mevziimizi 
muhafaza ettik... Bu suretle muvazenede kaldı., cenu
bundaki muharebede düşman bir gün evvel taarruz etti; 
muvaffak olamadı çekildi... yine muhafaza edemedi. 
İki fırka ile taarruz etti, muvaffak olamadı, çekildi. 
Bizim orada bulunan büyük gruplarımız mukabil 
taarruza geçerek düşmanı Eskişehire kadar atlattı. Ye
gâne yapılacak manevra idi. Biz, solumuzdan ilerle
yen kuvvetlerin yani gerilerine - düşerek onları da 
bertaraf ederek muharebeyi kazanmak imkânını istih
zar edecektik. Fakat düşman yeniden çekildi. Son
ra bizim kuvvet yeni kuvvetlerle takviye olundu. 
Tekrar taarruza geçti... geri çekildi, tekrar bizimki
ler takviye olundu. Akşama kadar bu suretle hattı 
asli üzerinde gayet hunrizane muharebe oldu ve 
bizim kabul ettiğimiz hat üzerinde akşama kadar 
cereyan eden muharebatta mevzilerimize sahip ola

rak kaldık.... tevkif olunmuştur. Bu halde düşma
nın kısmı küllisi diyelim, hiç muharebeye girmemiş 
olan kuvvetlerinin, şimendöfer haddi boyunda yap
mış olduğu taarruz; muvaffakiyetle tardolunmuş-
tur. Bu sırada sol cenahımızda, yani Seyitgazi ile 
Eskişehir arasında Tahtalıbaba ve Seyitgazinin da
ha cenubundan ilerleyen takriben üç dört düşman 
fırkası şiddetli taarruzlara devam ediyorlardı ve bu
rada cidden büyük ve kahramanane muharebeler ce
reyan etti. Süvarilerimiz, makineli tüfekler üzerine 
kılınç çekerek hücum ettiler. Su yok ve oralarda ha
raret gayet şiddetli ve asker hararetten düşüp bayı
lıyordu; böyle iken düşmanın bu hücumları tevkif 
edildi. Fakat yedi günden beri devam eden muhare
be askerimizi yormuştu. Burada düşmanın tevkifi; 
emniyet ihsas edemiyordu bize. Düşman daima ye
ni, yeni takviye kıtaatı çıkardığı için Seyitgaziden 
Mahmudiyeye doğru gelip, arkaya gelecek bir kuv
vetin Eskişehirin şarkında bulunan bütün kuvvetle
rimizin arkasına düşüp, bütün malzemelerimizi al
mak tehlikesi mevcut olduğu cihetle bu muharebede 
fazla ısrar etmeyi münasip görmedik. Kuvvet şar
ka. doğru çekildi. Fakat öyle ümit ediyoruz ki, düş
man bu muharebede çok zedelenmiştir. Çünkü ta
kibatını hemen kesmiştir. Bugün düşman, takibattan 
sarfınazar etmiştir. Bu esnada Afyon karşısında bu
lunan kuvvetlerimizden bazı aksamım aldık ve bun
lar Aziziyeden, düşmanın yani gerilerine Mahmudiye 
istikametine doğru sevkedilmişti... taarruz etti kuvvet
lerimize, onlar çekilmeye muvaffak olmuştur. 

Orada da muharebe his edilmiştir. Aynı zamanda 
düşman, şimalden de Bilecik istikametimde taarruz 
etmiştir. Orada kuvvetlerimizi düşmanın girmesinden; 
... -çünkü erzak ve cephane şevkinde müşkülât gö
rüyorlardı- ileri şevkettik; Bilecik... takriben iki yüz 
otomobil ile erzak ve cephaneden mahrum kalmamak 
için tekrar taarruz etti ve Bileciği tekrar istirdat etti; 
geri hatlarını temin eyledi. Her halde bir hat elimiz
de kalmıştır. 

Buraya kadar yaptığım hulâsadan anlaşılacağı 
üzere muharebe devam ediyor. Fakat muharebenin 
birinci safhası bitmiştir. Düşmamn taarruzu sevkulceyş 
şiddetine vasıl olamamış ve ordumuz, düşmanı; tak
riben sol cenahta on gün ve sağ cenahta iki üç gün; 
düşmanın ilk savletlerini tevkife muvaffak olmuştur. 
Bundan sonra yapılacak ikinci devir geliyor;... Yorul
muş olan ordumuzu biraz dinlendirmek ve takviye et
mek ve kurtardığı eslâha ve cephaneyi daha, fazla geri
den gelen ile... ilerledikçe yorulmakta ve muvazenesi 
bozulmakta olan... ordusu arasındaki kuvvet muvaze-
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nesi; yavaş yavaş azalmakta bulunduğu için ve bizim 
ise geriden daima kuvvetlerimiz geliyor, geriye doğ
ru çekildiğimiz için ordumuza kuvvet verecek ve ye
ni ve kati bir darbe ile, bir meydan muharebesiyle 
düşmanı mağlup edeceğimizi ümit ediyoruz. (İnşallah 
sadaları.) 

Şimdi efendim, düşmanın bu harekatı karşısında 
bazı tedabir ittihazı lâzım geliyor. Cephane ve esiaha 
zayiatımız az bir şeydir. 

On, on altı kadar mitaralyöz, cenup muharebatın-
dan kalmıştır. Top zayiatımızın az olduğuna delil 
ise.... kanlı meydan muharebesinde düşmanı geri at-
maklığımızla... hatta burada beş altı batarya ağır top
larımızın endahtı ile düşman ilerleyememiştir. Malumu 
âliniz kademelerimiz Samsun'dan İnebolu'dan, Di-
yarbekir'den, Erzurum'dan başlar ve bu yollardan 
gelmiştir; cepheye ve düşmana sevkolunmuştur. Cep
hane; lâzım olduğu kadar cepheye gönderiliyor... cep
haneyi bir an evvel geri sevketmiştir. Bizim en zi
yade malumat aldığımız, düşman tebliğ resimleridir. 
Düşman en küçük bir şeyi büyültmek istiyor... on bir 
makineli tüfek aldım diyor, dört top aldım, bilmem 
20 sandık cephane aldım diyor. 

NUSRET EFENDİ (Erzurum) — Biz, düşmandan 
bir şey almadık mı?. 

FEVZİ PAŞA (Devamla) — Biz düşmandan top 
almadık. Fakat bir kaç muharebede düşmandan biz de 
bir kaç tüfek, bir kaç sandık cephane aldık; otomobil 
aldık ve onlar içinde bir çok mühimmat aldık. İnsan
ca telefatımız daha malum değildir. Fakat bu uzun 
muharebeler neticesinde zayiatımızın her halde beş 
altı binden aşağı olmayacağına kaniim. Lâkin düşma
nın zayiatını buna mukabil, daha fazla olduğunu ka
bul edebiliriz. Çünkü düşman uzun yürüyüşler yap
mış ve bazen ağır toplarımızın endahtma münferiden 
yakalanıp alayları perişan edilmiştir. Eskişehir mu
harebesinde ağır toplarımızın tesiri altında iki defa 
ağır zayiatla tardolunmuştur. Öyle ümit ediyorum ki 
düşmanın zayiatı; on binden noksan değildir. Bu
nu da ufak tefek malumatla mukayese ediyoruz. 
Kütahya mıntıkasında biz gayet hafif bir muharebe 
verdik. O muharebede yalnız bir fırkanın zayiatı -ora
da bazı esirler almıştık- bir küçük sihhiye neferi, üç 
yüz kadar mecruh geldiğini söyledi. Bunun da lâakal 
yüz kadar maktul olduğuna nazaran demek ki zayiatı 
yekûnu -ufak bir muharebede- dört yüzdür. Daha 
büyük muharebeler yapınca zayiatını buna kıyas et
meli. Bu gibi ufak tefek muharebelerle kıyas edecek 
olursak yapılan büyük muharebelerde, bahusus Dü
ğerin şimalinde yapılan muharebede verilen maluma

ta nazaran bu alay cepheyi yarmış, ilerlemiş, ileri ye
tişen kuvvetler yanlardan, cepheden ileri giderek bir 
saat kadar ileri gittiği için; kendileri söylüyorlar, 
Prens Andrenin Fırkası dört yüz maktul vermişti. 
Dört yüz mecruhu da buna ilave edecek olursak de
mek ki bir alayı kamilen perişan olmuştur. Bu suret
le düşmanın müteferrik kol başlarının duçar olduğu, 
muharebeler deki zaiyat ve Bilecikteki, Köprühisarda-
ki yapılan muharebatta her iki taraftan tazyik edildi; 
atıldı. Tabur, tabur gelmiş idi, biz onu her iki taraf
tan tazyik ederek mağlup ettik. Çal'da, Işıklı'da yapı
lan muharebede, küçük muharebatta bir iki tren 
naklolunmuştur. Bunlardan anlaşılıyor ki düşmanın 
mütearrız olmasından dolayı zayiatı bizden daha faz
la olacaktır. 

Şimdi efendim ordunun emniyetle harekâtı aske
riye icra edebilmesi... malumu âliniz biz Ankara'da 
bulundukça ordu daima Ankara'yı nazarı dikkate al
mak mecburiyetindedir. Ordu Ankara'yı nazarı dik
kate aldıkça düşman da manevrasını ona göre yapa
caktır ve bizi daima bir noktaya bağlayacktır. Bun
lardan âzâda kalan bir ordu şimdi Eskişehir'den da
ha emin bir vaziyettedir. Çünkü hatlarımız çok. İster
sek Kırşehire doğru, Kızıl ırmağa Beypazarına doğru 
bir cephe yapabiliriz. 

Biz burada Ankara'da bulundukça ordu başka bir 
şey düşünemiyeceği için her halde merkezi hüküme
tin tebdili zaruriyetindeyiz. Bunun için Heyeti Vekile 
yaptığı müzakeratta Kayseriyi münasip görmüştür. 
Kayseri, malumu âliniz. Anadolu'nun göbeği addo
lunur. Konya'ya yakındır. Adana'ya yakındır. Oto
mobil yolları üzerindedir. Orada barınacak emakin de 
vardır. Hükümetin orada tesisini, ordunun harekâtı 
noktai nazarından, daha emin addediyoruz. Sonra 
efendim; malumu âliniz, düşman böyle ilerledikçe 
bazı müfsitlerin ortaya çıkması imkânı vardır. Bu
nun için biz düşmanın en ziyade faaliyet yapmak is
tediği mıntıkalara bir iki İstiklâl Mahkemesi gönder
meyi münasip görüyoruz. Meselâ Konya'ya Delibaşı 
Mehmet girmiştir. Bazı kuvvetler vererek çıkaracak
lar, birtakım fenalıklar yapmak isteyecek. Bunlar ola
bilir. Bunun bir kaç avenesi vardır. Adliyede muhake
me edeceğiz. Bu. usulü kavanine tabi olduğundan 
tesiri olamıyor. Burada bir İstiklâl mahkemesi bulu-
nupta bir iki müfsit derakap tecziye edilirse yapıla
cak ifsadatın önü kesilir. 

İkincisi de; Malumu âliniz İzmit tarafından Ereğ
li, İnebolu., cüzi kuvvetlerimiz vardır. Sinobu, Ereğ-
liyi bombardıman etti. Orada da bazı müfsitlerin mem
lekete bir fenalık etmek ihtimali vardır^ Demek of 
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du Ankara havalisinde bulundukça denizden, İzmit'ten 
gelecek ifsadata karşı bir İstiklâl mahkemesi, cenub-
tan Antalya'dan ve Karaman'dan veyahut doğrudan 
doğruya birtakım müfsitlerin Yunan Ordusunu taki
ben memlekete gireceğine binaen bir de Konya hava
lisinde bir İstiklâl mahkemesi bulunursa ordu cena
hından emin olur. Sonra efendim geçenlerde Sinoba 
bir kaç mermi attı gitti. 

RIZA NUR BEY (Sinop) — Sinobu topa tuttu 
mu?, 

FEVZİ PAŞA (Devamla) — Efendim beş altı top 
atıp gidiyor. Meselâ Ereğliye, Trabzona bir kaç top 
atıp gitti. Böyle açık şehirlere bir şey vesile ederek 
top atıyor, gidiyor. Başka bir şey yok. Fakat bun
lar nedir? Memleketin ruhunu izaç etmek ve orada
ki bazı müfsitler... olarak bir kaç top atıp gidiyor. 
Bunlar da bundan cüret alarak ifsadatını daha emniyet
le yaparlar. Mesele budur. Yoksa bir şey yapacağı 
yoktur. 

Şimdi efendim» bu mesaile badelmüzakere merke
zin tebdili içiö bir karar vermeli ve hemen işe başla
malıyız. Ordu serbest olursa takip ihtimali o kadar 

* Çoktur. İnşallah bu kadar müşkül vaziyetten kurtu
lan ordumuzun memleketi kurtaracağına emniyeti ka
milen vardır. 

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum) — Efendiler, 
biz bu azim davaya başladığımız gün elimizde ne böy-

. le bir ordu ve ne böyle bir silâh vardı. Bunun için 
uzun boylu söz söylemeye lüzum görmüyorum. Bu
gün pek çok kuvvetli bulunuyoruz. Çünkü karşımız
da azemetkâr, kuvvetli bir ordumuz mevcuttur. Biz 
hakikaten ordumuzu kademe, kademe harp ettirirsek 
yüzde seksen, doksan ihtimal ile galip geleceğimizi 
kuvvetle ümit ediyorum. Tabii bu bendenize ait bîr 
vazife değildir. Orduya ait bir vazifedir. Ancak ben
denizin burada söyleyeceğim bir kaç nokta vardır. 
Bendeniz zannediyorum ki Heyeti Vekilenin verdiği 
bu karar yanlıştır Bu, orduya aksi tesir hâsıl eder. 
Çünkü bütün millet Ankara'da bulunuyor. Efendiler, 
bendeniz dün aşağıya inmemiştim. Bağlara tuhaf, tu
haf haberler geldi. İşte Meclisi Mebusan-da toplan
dılar, karar ittihaz edilmiş, Meclis kaçıyormuş, Mebus
lar kaçıyormuş gibi tuhaf, tuhaf sözler işittim. Şehre 
geldim, bir çok yerlerle temas ettim, hakikaten kuvvei 
maneviye kırıktır. Bendeniz böyle demiyorum. Bende
niz diyorum ki; ordu kendine serbest bir program çiz
sin, biz müdahale etmeyelim. Ordu şehir bekçisi değil, 
ordu İstiklâl bekçisidir. Nerede canı isterse orada har
bini yapar. 

İkinci meseleye gelince; Büyük Millet Meclisi bu
radan gitmemelidir. Yalnız Hükümet bir program çiz-
meli ve bize söylemeli, halkı serbest bırakmalı, aileleri 
serbest bırakmalı, ne varsa hepsi gitsin. Biz bugün 
burada öleceğiz, tam o gün gelmiştir. Büyük Millet 
Meclisi azaları birer tüfek alsınlar, burada top patla-
yıncaya kadar burada kalsın. Meclisin buradan gitmesi 
bütün milletin kuvvei maneviyesini kırar, ikiyüz .ka
dar adam çok bir şeydir. Efendiler bugün size şarktan 
garpte ikiyüz bin kişilik bir ordu ihzar eden millet... 

HAŞİM BEY (Çorum) — Ölmek kolaydır. (Gü
rültüler) 

MUSTAFA DURAK BEY (Devamla) — ».. Her 
vakit mevcut kalacaktır. Arkadaşlarımızın hiç birisi
nin çekinecek bir şeyi yoktur. Kanımızı, canımızı fe
da etmek için geldik. Hiç bir vakit korkmayalım. Bü
yük Millet Meclisinde... İnşallah o günleri gösterme
yecektir. Biz bu kürsüyü bekliyoruz. Ankarayı bekliyo
ruz. (Gürültüler) 

REİS **- Haşim Bey oturunuz. 
MUSTAFA DURAK BEY (Devamla) — Büyük 

Millet Meclisinin» böyle bir zamanda Ankara'dan çe
kilmesi hem ahaliye ve hem de orduya pek büyük te
sir edecektir, buradan kalkması hem ahaliye hem or
duya pek büyük tesir yapar. Meclisin, geri alındığım, 
geri çekildiğini ordu duyarsa kuvvei maneviyesi kırı
lır. Korkarım orduda panik olur. Bendeniz burada 
çitihadımi söylüyorum. 

Müsaade ediniz bir şey arz edeyim. Soğuk kanlı
lığımızı muhafaza edelim, mantıkla muhakeme edelim. 
Birbirimize uzun boylu itiraz etmeyelim. İyisini alır, 
kötüsünü bırakırız. Ben burada içtihadımı söylüyorum. 
Ben tek bir adamım* hata edebilirim, içtihatlar top
lansın. Meclisin buradan gitmesi fena tesir yapar.. Hü
kümet programını çizsin. Büyük Millet, Meclisinin 
kalkması lâzım gelirse kalksın. Hükümet isterse bu
gün buradan maliyesini de kaldırsın, çeksin, biz bu
rada içtima edelim. İcabederse bir kaç çadır alalım* 
Millet bahçesinde içtima edelim. İcabederse dağ ba
şında içtima edelim. Biz buradan karargâh ile bera
ber ayrılacağız. 

Sonra efendiler, rioa ederim. Hiç telâş gösterme
ydim, heyecana düşmeyelim. Çünkü millet bizi ke
mali ciddiyetle takip ediyor. Millet yüzümüze bakı
yor. Eğer bizde bir heyecan ve telâş görürse herke
sin kuvvei maniviyesi gaip olur. Millete biz heye* 
can vermeyelim, metin olalım, ölürsek ölürüz. Yedi 
senenin içinde milyonlarca insanlar telef ettik, biz o 
milyonlarla insanlardan büyük değiliz. Biz de feda 
olalım. (Gürültüler), Hükümet tedabin ittihaz et-
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sin, programını çizsin, icabında Kayseriye mi, Kır-
şehirine mi göndermek lâzım geliyor, nereye gönder
mek lâzım geliyorsa ve gidecek bir şehir varsa ya
vaş yavaş, gitsin. Büyük Millet Meclisi azalarının, 
karargâh buradan çıkıncaya kadar, çıkması doğru de
ğildir. Sonra bugüne kadar yaptığımız şeyler heba olur. 
Her şey batar, gider. Bendeniz bu fikirdeyim. 

Sonra efendiler, ikinci bir teklifim daha vardır : 
Heyeti Vekilede bulunan arkadaşlarımıza, bilmem ka
bul buyurur musunuz? Buhranlı bir zaman geçiriyo
ruz. Heyeti Vekilede bulunan arkadaşlara hepimizin iti
madı berkemaldır. Fakat böyle şeylerin emsali var
dır. Az bir müddete ait olmak üzere Heyeti Veki-
leye on kişi gönderelim. Bendeniz münasip görüyorum. 
Bunda ademi itimad yoktur. (Gürültüler). Katiyen 
ademi itimad yok... Memur değil, müşavir efendim, ri
ca ederim.; 

TUNALI HÎLMÎ BEY (Bolu) — Reis bey müsaa
de ederseniz, bu o kadar derin bir müzakeredir ki bir 
birimize söz atıyoruz. Bu katiyen caiz değildir. Ken
dimizi zaptedelim. 

DURAK BEY (Devamla) — Bendeniz kanaatimi 
söylüyorum. Kabul edip etmemek elinizdedir. Böyle 
söz arasında söz kesiyorsunuz. Siz de buraya çıkar 
söylersiniz. Ya kabul edersiniz, ya reddedersiniz. Bu
nun emsali vardır. Heyeti Vekile arkadaşlarımıza yar
dım etmek üzere on kişi tefrik ederiz. Onlarla bera
ber müzakere, müşavere eder. Daha kuvvetli olur. Bu
nu siz isterseniz kabul eder, isterseniz etmezsiniz. 

Yalnız bir şey arz etmek istiyorum. Dışarıda 
vesaiti nakliye için bir çok heyecan var, vesaiti nak
liyeyi tutuyorlar, bunun önüne geçilmelidir. Bu kararın 
bir saat evvel ittihazını istirham eylerim. İnzibat me
muru mu götürüyor, bilmiyorum. Evet efendim, şim
di memlekette bir heyecan hâsıl olmuş, bu heyecanın 
önünü almak için de ne gibi karar ittihaz etmek lâ
zım geliyorsa tabii bunu Heyeti Celileniz ittihaz ede
cektir. 

Muvafık olup olmadığım sorarsanız, lehte mi, 
aleyhte mi anlaşılır? 

REİS — Efendim, şimdi Durak Beyin ifadelerin
de... Halbuki Durak Bey biraderimiz aleyhinde bu
lundular ve dediler ki; lehte söylensin, aleyhte söy
lensin. Bendeniz usulü müzakere hakkında söyleye
ceğim. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Efen
dim, her halde Paşa hazretlerinin dermey'an ettiği bir 
noktaya aftı nazar etmek lâzımdır. Ordunun çevril
mek, ezilmek ihtimalleri vardır. Binaenaleyh Meclis 
burada bulundukça, ordu burayı setretmek mecburi

yetine bulunacaktır. Bütün kuvvetler buraya geliyor. 
Binaenaleyh Meclis burada kalsın denildikçe bunu na
zarı dikkate almak icabeder. Durak Beyin sözlerin
den bendeniz öyle anladım ki; efkârı umumiyede bü
yük bir heyecan vardır. Burası elden çıkabilecek bir 
vaziyete girdiğinde Meclisi aldırmak cihetini de dü
şünmek lâzımdır. Yani söz söyleyecekler bunun iki
sinin ortasını bulmak suretiyle bir fikir beyan etsin
ler. Ordu istediği yere hareket edebilir. O da bütün, bü
tün hariç bir şey değildir...; 

Bir Mebus —? 
ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) — Müsaa

de ederseniz söyleyeyim. 
REİS — Meclis zati âlinize söz verdi. 
ABDULLAH AZMİ BEY (Devamla) — Paşa 

hazretlerinin sözlerini gayet mühim görüyorum. Son
ra Meclisin vereceği bir karar Meclisin tehlikeye ma
ruz kalması, kalmaması değil, elde bulunan ordunun 
erimesine sebebiyet verebilir. Durak Beyin dermeyan 
ettiği mütalaada temamiyle hariç değildir. Temamiy-
le varit bir mütalaadır. Neticesi orduya kadar sira
yet edebilir. Biz gayemiz uğruna her türlü fedakârlığı 
gözönüne almış, buraya gelmişiz. Şimdi bizim bun
ları silkerek bırakıp gitmek gayri insani olur. Evvel 
beevvel bence muhaceret eden adamların ailelerini 
düşünmek lâzımdır. Zira bu adamlar bizim ateşimi
ze yanmıştır. Meclisin dışarı gitmesi demek, ordunun 
Ankaraya kadar çekilmesi manasıbı ifade eder. Bitta
bi bundan başka mana anlaşılmaz. Bütün aza, aile
lerinden bir müddeti muvakkata için tecerrüt etmeli
dirler. Bunlar içinde kendimiz tarafından bir teşkilât 
yapılmalıdır. Karargâhın gerisinde Meclisin mevcudiye
tini dahil ve harice karşı göstermek lâzımdır. Herkes 
ailesini her hangi bir tarafa nakil ederler ve burada 
aza, karargâh taciz etmemek üzere, sebükbar vazi
yette bulunur ve icabında her hangi bir tarafa gi
dilebilir. İhtimalki ordu Ankara önünde istediği ma
nevrayı yapabilir. Bendeniz, ancak bunu düşünebildim. 
Evvelâ onu tatbik etmek lâzımdır. Sonra bizim yo
lumuza muhacir olan bu muhacirini... (Ne için bi
zim yolumuza sesleri.) Çünkü, biz vatan için çalışan
ların başında bulunuyoruz. Onlara rehberlik ediyoruz. 
Onlar da bize tebaiyyet ediyorlar. Onların mümessili, 
bu işi benimseyenlerdir. Binaenaleyh evvelâ bunlar 
düşünülsün sonra Mebusların aileleri bir heyet vası-
tasiyle sevk ve idare edilsin. 

Bunun için de kargaşalığa meydan vermemek için 
bir encümen teşkil edilmeli ve bu encümeni teşkil 
edecek zevatın, bu işi idareye muktedir kimseler ola
rak içimizden intihap edilmesini münasip görüyorum^ 
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Aynı zamanda buraya hicret eden muhacirini de dü
şünmelidir ve kn Müdafaai Milliyede teşekkül ede
cek komisyon marifetile değil, Meclisin kendisinden 
teşekkül edecek bir heyet vasıtasile sevk ve idare edil
melidir. İaşesini kendisi idare etmek ve hiç bir su
retle bar olmamak üzere, karargâhın gerisinde bu
lunmasını münasip görüyorum bendeniz. Evvelce 
bu ihtimalat nazarı dikkate alınmıştı. 

YASİN BEY (Gaziantep) — Şimdi efendim üç 
noktai nazar vardır. Burada birisi, Meclisin Kayse
ri'ye gitmesi. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Hangisini 
dinleyelim? 

YASİN BEY (Gaziantep) — Şimdi iki vaziyet 
karşısındayız. (Gürültüler) 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim bu işe başlı-
yan bütün arkadaşlarımız, yani bu heyet, bu ihtima-
latı nazarı dikkate almıştı. Binaenaleyh şu vaziyeti
miz fevkalâde bir buhran değildir, bizim için. Fakat 
memleket için büyük bir buhrandır. İki vaziyet kar
şısındayız, iki zarar vardır, bizim için. Bir kerre na
kil etmek zarardır, oturmak yine zarardır. Bu iki ta
rafın hangisinin ehven olduğunu tetkik etmek lâzım
dır. Eğer biz buradan Kayseri'ye nakledecek olursak 
bunun orduya, dahile, harice yapacağı tesiratla ve 
burada kaldığı zaman Meclisin mukavemet göstere-
meyip de bilâhara inhilâli dolayisiyle dahile, harice 
ve orduya karşı yapacağı tesiratı mukayese edelim. 
Şimdi bunu şöyle bir tetkik edelim. 

Eğer biz ailelerden sarfınazar, aileleri çıkararak, 
burada otururken orduyu bizi düşünmekten azade 
bırakabilse idik, yani ordu bizden emin olsa idi ki, 
hepimiz ledelhace Polatlı'da son istasyonda harp olur
ken biz de hayvanlarımıza, arabalarımıza binerek 
ve sebükbâr toplu olarak buradan çıkabiliriz. Ordu 
buna kani bulunsaydı en evvel yapılacak yol bu ola
cak idi. Fakat bu kürsüde bağırmak lâzım gelirse 
bendeniz de bağırayım. Her felâkete katlandıktan 
sonra memleketin son ümidi bulunan bu Meclis da-
ğılmaz. Fakat burada şimdi tatlı, tatlı söyleriz, biz 
bunun içinde bulunduk. Orduyu gaip etmiyeceğiz. 
Bizim de salâhiyetimiz vardır. Evvelâ ordu kuman
danlarına itimadımız vardır. Ordu kumandanlarının 
vicdanına, imanına, muhabbeti vataniyesine iman et
tikçe bu harekât esnasında tenkid etmek, bence ha
tadır, benim kanaatim bu. Binaenaleyh onların ka-
naatlarına bizim tabi olmaklığımız lâzımdır. Bize, 
siz bildiğiniz yere gidiniz, orduya suitesir yapmıya-
caktır derlerse buna tebaiyyet etmek lâzımdır. Neti
cede bizim burada dağılmak ihtimali mevcut ise bu

rada görüşelim, karar verelim. (Bravo sadaları). Eğer 
biz burada durabilecek isek bilâhare buradan toplu 
olarak çıkmaya muvaffak olacak isek bunu yapalım. 
(İmkânı yok sesleri) Yok bunu yapamıyacak isek 
beyhude vakit zayi etmiyelim. Hükümeti askeriyenin 
tedabiri askeriyesini de işgal etmiyelim. 

Sonra Mebus ailelerine gelince : Mebus aileleri, 
bizim Heyeti İdaremiz vardır. Heyeti İdarenin vazi
fesi yalnız para tevziine memuriyet değildir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Meclis hakkın
daki noktai nazarınızı söyleyiniz. (Karışmayınız ses
leri, gürültüler) 

VEHBİ BEY (Devamla) — EfendUm, kanaatimi 
söyledim zannedersem. 

Sonra Mebus ailelerine gelince; bunları da Heye
ti İdare temin eder, zannederim. Bunu yapacak kabi
liyettedir sanırız. Bittabi böyle günde bu işler bizim 
Heyeti İdaremize aittir. Filân yerdeki iaşe meselesi
ni tenkid etmek, kahvede, köşe bucakta tenkit et-
mekliğimiz doğru değildir. Bu, memleketin felâketine 
sebep olur. Filân yerdeki harekâtı harbiyeyi tenkit et
memiz de doğru değildir. Binaenaleyh bizim için mu
kavemet göstermek zamanıdır. Ölümü de göze aldık. 
Başkasının söylemesine hacet yoktur. Biz en ziyade 
tenkit edecek noktalan bilhassa böyle anlarda, fakat 
şurada burada, faraza içimizde bir zabit misafir bu
lunuyor. Her meslekten adam bulunuyor. Binaena
leyh buradaki sözü her yerde söylüyoruz. 

Sonra şunu arz edeceğim, istirham edeceğim ki 
şiimdi karar verilecek ve bu karar burada kalacak. 
Binaenaleyh bunun en ziyade aleyhdarı olanlar dahi 
aynı kanaatla müdafaa etmezlerse yine memlekete 
felâket getirir. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Efendim ben
denizin fikrimce Meclisin burada kalmasile Kayse
ri'ye gitmesinde fark yoktur. (İşitmiyoruz sadaları.) 

Efendim Meclisin burada kalmasile Kayseri'ye 
gitmesinde bir fark görmüyorum. Her halde bir ma
hal tayin etmek lâzımdır. Meclis nerede olsa ifayı 
vazife eder. Yalnız şimdi deniliyorki; orduyu hare
kâtında serbest bırakabilmek için Meclisi Ankara'dan 
ileri sürmek icabediyor. Ordu olabilir ki, Ankara'yı 
terk eder, çekilir. O vakit Meclis de çekilir. Şimdi 
evvel çekilmek, ahar çekilmek meselesi var. Meclis 
derse ki; gitmiyeceğim, Ankara'da kalacağım. Ne 
vakte kadar? Orduyu işgal etmiyecek, sonra Meclis 
ordunun gerisinde çalışır, ördü çekileceği vakit on
dan evvel Meclis buradan kalkarsa Kayseri'yemi gi
decektir, Kırşehri'ne mi gidecektir? Serbest bir vazi
yette olabilmek için evli olanlar ailesini şimdd nereye 
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nakledecektir? Meclis azalarının bir yer tayin etmesi 
lâzımdır. Asıl meselenin mühimmi Meclisin hareket 
edeceği mahalli tayin etmek lâzımdır. O vakit aile
sini oraya göndermek çaresini düşünür. Bu aile me
selesini halletmek için Meclisi Âlinin en ziyade nak
ledeceği mahalli tayin etmek lâzımgelir. Meclis aza
ları ailelerini istediği mahalle nakleder. Şimdi bura
da Meclisin mevkiini tayin etmek meselesi vardır. 
Bazı arkadaşların dediği gibi, Mebuslar kaçıyorlar 
gibi sözler başhyacaktır. Bir takım edepsizler mey
dan almaya başlıyacak, bu aileler nakledilmeye baş
lanınca. Bu ailelerin hüsnü naklini temin etmek için 
mutlaka nakil olunacak havali Mebuslarının bunun
la alâkadar olmaları lâzım gelir. Meselâ, Kırşehir, 
Yozgat, Çorum, Kângırı Mebusları bununla alâka
dar olmalı, böyle buradan sekiz tane araba tutup su
reti muntazarnada sevk edilmeli. En evvel yapılacak 
iş, Meclisin nakil edeceği mahalli tayin etmek ve son
ra haydi uğurlar olsun diye bunları sureti muntaza
rnada göndermek lâzımdır. Bu cihetin nazarı dikkate 
alınmasını teklif ederim. 

HAKKI HAMİ BEY (SİNOP) — Efendim He
yeti Vekile Reisi muhteremi Fevzi Paşa Hazretleri
nin beyanatı aliyeleri arasında... vaziyeti tamamile 
anlatmak lâzımdır. Devam eden sükûnet karşısında 
bugünkü vaziyet mühim olmakla beraber, Meclisin 
içtima ettiği günkü kadar mühim değildir. Filhakika 
bir fevkalâdelik var. Fakat mucibi endişe bir hal 
yok. Böyle olmak beraber bazı tedabir ittihazına lü
zum olduğu kanaati herkesin olduğu gibi, bendenizin 
kanaatim, Heyeti Vekilenin kanaatına tamamen te
vafuk edemiyor. Edebilir, bir şartla. Eğer Heyeti Ve
kile verdiği kararla Meclis burada kaldığı halde ordu
ya fena tesir yapmıyacağını, yani ordunun zaptu rap
tı bu günkü gibi devamını temin ve memleket dahi
linde bazı aksi tesir hasıl etmiyeceğini ve fenalıklar 
hudusuna meydan vermiyeceği hakkında teminat ve
rirlerse bendeniz bilâitiraz Meclisin bir tarafa gitme
sine, daha emin bir mahalle gitmesine taraftarım. Fa
kat sekiz on senedir hepimiz yaşımızla gayri müte
nasip vukuatlara şahit olduk. Bir çok muharebeler 
gördük. Bir çok hicretler gördük. Onların ordu üze
rinde, ahali üzerinde tesirleri vardır. Fiiliyata müs
teniden bendeniz nasıl görüyor isem, Heyeti Celileniz 
de öyle gördü. Ben korkarım ki bizim bu ittihaz etti
ğimiz karara tebaiyyet etmemiz, bir hal olursa maa
zallah korktuğumuza uğrarız. Efendüer Yunanlılar 
İzmir'i işgal ettiğinin üçüncü günü bendeniz İzmir' 
den kaçup gelen bir iki neferin ve ahaliden kurtulup 
gelenlerin sözleri üzerine, sui niyet her ne ise, elli ye

dinci fırkanın mevcudu üçe inmiş idi. Maatteessüf 
Menderes çayına çekildik. Sabahleyin mevcut üç ne
ferle bütün hayvanat, bütün toplar Menderes çayın
da üç günde, dört günde mahvoldu. Buna sebebiyet 
veren, İzmir'e Yunan çıktı, Aydm'a Yunan geliyor 
sadasını işiten ve bittabi en ziyade tecavüze maruz 
kalması ihtimali mevcut olan zabitan ve memurin 
ihtimalki memlekette hırıstiyanlarla arası açık olan
ların ailelerini şuraya buraya göndermeye başladık
ları dakikadan itibaren bu hal başlamıştır. Memle
ket dahilinde öyle bir hale geldik ki, ne mutasarrıfı 
Komiser dinler ve ne Komseri polis dinler. Bendeniz 
bunu bundan iki sene evvel gördüm. 

Şimdi Meclislin burada kalmasında bir tehlike var. 
Gitmesinde de bir tehlike var. Bunun hangisi tercih 
edilmesi lâzım? Şüphesiz hafif olan cihetin tercih 
edilmesi lâzım. Bendertiz Meclisin hem burada kal
masını, hem de hiç bir suretle heyecanda bulunma
masını, hatta bütün memleket dahilinde asayişi te
min etmek lâzımdır. Ailesi bulunanlar vardır. Bu
rada Meclisin müzakeratına halel gelmemek şartile 
bir miktar aza ailelerini Kayserli'ye nakledebilirler. 
Fakat nakliyatta, evvel emirde halkı serbest bırak
malıdır. Deruhde ettiğimiz vazifenin azameti karşı
sında ihtimalki düşman buraya gelecektir. Size haber 
veriyorum, istediğiniz yere gidebilirsiniz, biz sonuna 
kadar çarpışacağız demelidir ve millet anlasın ki bu 
Meclis kendisi millet için deruhde ettiği vazifeyi bi
hakkın ifa ettiğine kani olursa, emin olunuz o millet 
gitmiyecektir, arkamızda kalacaktır. Düşman o vakit 
gelemez, ihtimali yoktur. Mebusan ailelerini naklede
lim. Fakat burada en son noktaya kadar Meclis va
zifesine devam etsin. Bendenizin arz ettiğim gibi olur
sa daha isabet etmiş oluruz. Heyeti Vekilei muhte
reme, biz asayişi temin ederiz derse, bendenizce bir 
kuru lâftan ibarettir. Memleket gittikten sonra kim 
mesul olacaktır, efendiler? Bendeniz korkarım ki; 
memleket elden gider. Ne mesul edilecek şahıs mey
danda kalır. Hissiyata kapılmıyalım efendiler. Ciddi
yet üzerine konuşalım, memleket elden gider ve bu 
gayet mühim bir meseledir. Çine'ye nakletmiş olan 
bir fırka bizim kuvvetlere karşı yapmış olduğu bir 
hareket üzerine İtalyanların Çine'de bulunduğu za
man orada bulunan asker aileleri tahrik etmişlerdir 
ve belki de halk buna mani olacaktır ve diyecektir ki 
sizin ailelerinizin nasıl ırz ve namusu mukaddes ise 
bizim ailelerimizin de ırzı ve namusu mukaddestir. 
Emin olunuz ki, bu gibi haller karşısında kalacağız. 
Ne haysiyetimizi yerine getirebileceğiz ve ne ordu
nun mevcudiyetini yerine getirebileceğiz, kolay değil-
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dir ve bunun önüne geçemezsiniz. Çünkü bu topu 
kullanan bu milletin adamıdır. Mesele mühimdir. 
Bugün bu milleti yaşatacağız. Öyle on kişinin vere
ceği kararla, söyliyeceği sözlerle nakil meselesi hak
kında bir karar vermek kadar tehlikeli bir şey düşü
nemiyorum. 

Kumandanlıkları ihzar ettik. Yani bu gibi teşki
latı askeriyenin noktai nazanndan askerin orduda 
yani bulunduğu yerde .... tabii istimal etmekten çe
kinmiyorlar. Fakat lâzım gelen muamele hakkında 
heyeti aliyenize muamele yapılmak üzere bir lâyihai 
kanuniye verilmişti. Fakat heyeti aliyeniz bu husus
ta Hükümete yardım ederek ne tarzda firarin önü 
alınmak lâzım gelirse O halde bu vazifeyi heye
ti aliyeniz kabul ettilerse heyeti aliyenizin kabul et
tiği şey, yine civarında olmak üzere gayri munta
zam kuvvetler .... ilah. Bir de Müdafaai hukuk me
selesi mevzubahis oldu. Bu hususta nazarı itibara 
alınmış bir şey de Hükümet heyeti aliycnizle olmak 
üzere diyordu ki; bu memlekette ordunun muvaffa
kiyeti dolayısile milletin muvaffakiyeti ... ordu
nun intizamını temin etmektir. Yani her 
tarafta Müdafaai Milliye tarafından yapılmış 
teşkilat, o teşkilatı da icraatı, müdafaai vatanı mü-
himsemediği zamanda hepimiz sebkedenler... her hal
de vatan namına şükrü minnetle hitap edilmiş adam
lar bulunmuştur. Bu zamanın ihtiyacı değildir. Bü
yük Millet Meclisi teessüs ve Hükümet teşekkül ettik
ten sonra artık ilânihaye bu teşkilatın idamesi caiz 
değildir. Hizmetten ziyade bazı mahallerde suiisti-
malâta sebep oldu. Bazı cihetlerde bir hükümet me
murunu bulamadıklarından dolayı maaşlarını almak 
dolayısiyle idame etmektedir. Bizim bazı verdiğimiz 
emirlere o kadar mukabele ediyorlar ki, hatta vatan
perverlikten bahsediyorlar. Bir takım şikâyetler vaki 
oluyor. Biz buna göz yumuyoruz. Bana bugün bir 
muhasebeci yazıyor. Bu tarzda evamir verenler, mü
dafaai hukuk cemiyetinde bulunanlar tamamile va
tanperverlikten mahrum adamlardır. Müteessir ol
mayınız; 'intizamı tesis etmek için bu bir devri muta
vassıttır. Bir taraftan ihtilâl devrinden intizam devri
ne .... müdafaaya gayret ediniz. Müdafaai hukuk 
hakkında Hükümetin verdiği talimatın Garp Cephesi 
Kumandanı tarafından ceza edilsin. 

Her halde bu mesele inşaallah tahkik edilir. Mü
nasebet düştüğü zaman heyeti aliyenize arz ederim. 

.... saklıyorum. Bana müdafaai hukuk reislerin
den yazıyor ve diyorlar ki; hatta Paşa Hazretleri Af
yon Karahisarına geldikleri zaman memurini milki-
ye ile.... iane celbetmelerine mümanaat ediyorsunuz. 
Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin mevcut bulundu
ğu müzakereden zannederim ki o zamana kadar mu
ta' olmuştur. Riyaseti altında kumandanlıklardan 
gösterilecek iüzum üzerine ifayı vazife etmeleri dev-
rei mutavassıta idi. Hükümetin nazarında ... olmadı
ğı zamana matuf idi. Çünkü yapabilecek kuvvette, 
yapabilecek bir kabiliyet ve istidatta değil idik. Efen
diler, Müdafaai hukuk meselelerinden dolayı bende
niz daima hatta arkadaşlarımdan bazılarından şikâ
yetler işittim. Efendiler, müdafaai hukuk meselesin
de, rica ederim, beni fazla söyletmeyin. Müdafaai 
hukukların hizmetleri gayet meşkûrdur, gayet takdir 
ederiz. Muntazam bir teşkilât tesis ettikten sonra 
artık onların mevcudiyetlerine, hizmet ederiz diye 
ayrıca millet üzerinde menabi tesis etmeye hacet yok
tur. 

Müteaddid tetkikat neticesinde bazı sahifelerin 
noksan zuhurundan dolayı bizzarur noksan olarak 
tevfıid edilmiştir. 

Cevat Ramız 

Vergi tarhı suretile halkı bizar etmiştir. Köylünün 
malını yağma ediyor, hukukuna tecavüz ediyor. Son
ra kesesini dolduruyor. Ya Müdafaai Milliyede ve
ya Heyeti merkeziyede bulunan bu suretle mezalimle 
getirilenler de birer birer kaçıyor. Bu defa dairei in-
tihabiyemde bin beş yüz kişi kadar toplanmış, mek
tebe koymuşlar.... On günde .... hamiyetsizlik değil, 
haikta hamiyet var, vicdan var. Memleketi müdafaa 
etmek de istiyor. Fakat haksızlığı, zulmü görüyor. 
Hükümetin de bunu önlemeye muktedir olmadığım 
görüyor. Efendiler hatırlarsınız ki, tekrar ediyorum 
bu, bir vazifei vicdaniyemdir ve bugün bunu hususî 
olarak söyledim. Tekrar etmek isterim. Heyeti Veki-
lemiz bir karar vermişti. Müdafaai hukuk, mutasar
rıfların riyaseti altında... müdafaasını şey yapacak
lar. Başka şeye karışmıyacaklardır. Tamim edildiği 
zaman, hatırlarsınız, bendeniz bunun tatbikinde 
himmet edilmesini rica etmiştim. Teşekkürle karşıla
yarak... Heyeti Vekileden istirham etmiştim. Bilirsi
niz Celâlettin Arif Beyefendi ... bu kararı vermezdi 
dedi. Efendiler o karar tatbik edilmedi. Malum, o 
karar livalara bir takım hiyel ve desaisle ... işine gel-
miyenler ancak birer birer Garp Ordusu Kumanda-, 
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nına, efendiler sizin Büyük Millet Meclisiniz emir 
verdi ki Heyeti, Vekilenin kararını tebliğ etmeyiniz. 
Binaenaleyh dert bir değildir. Herkesin bir birini ta-
mmamazlıkta bir nizam ve intizam altında halkın 
itimadını kazanacak surette bunu temün etmek ve 
bilhassa halkı memnun edecek, halkı hâkim kılmak 
suretile Hükümet tesis etmek lâzımdır. Hükümet te
sisi nasıl olabilir.? Arkadaşım ve bunu samimiyetle 
hiç bir vakitte bilâriya halkın eline vermek yine o 
halka/ezdirecek surette halkı hâkim kılmak üzere 
içinden çıkar. Bunu vermekten çekiniyor ve bunu 
kemali samimiyetle halka vereceğimizi göstermek is
tediğimiz zaman; bana bunu gösteriyor. Felâket ya
kından bizi takip ediyor. Yaklaşmıştır ve felâket mu
hakkaktır. En ziyade halkın itimadını haiz olan, hal
kın mazbutatı mutasarrıfı buraya Müdaafai Hukuk
tan iki kişi geldi. Müdafaai Hukuk Heyetinden... 

İşbu celseye ait zabıt müsveddeleri numarasız, ta
rihsiz olarak birbirine girift olan perakende evrak 
mey anından müteaddit tetkikat neticesinde yine nok
san zuhur etmiş ve bizzarur tevhidi elzem olmakla 
noksan olarak tevhid edilmiştir. 

Rainiz Cevat 

Kıtada kuvvet tahsili, kumandada kuvvet tahsili 
meselesini ilâve.. Çünki onların fedakârlıkları ifadatı 
görüldüğü gibi daima.. Efendim asker meselesinden 
bahsediyorum. Liyakati mahsusa iktisap edenlerin 
burada uzun uzadıya münakaşası ne caiz, ne de kabil
dir, bu zalbiıt ve kumandan tedariki meselesi mühim
dir ve ehemdir ve memba da vardır ve kolayı var
dır. Fakat biraz geç olur. Falan kumandan buna ter-
cihan ve heyeti ali yelerini haberdar eder. Binaenaleyh 
teklifimin bu noktasını izah etmekliiğimi istiyorsanız 
bütün bu işler içtin, tensip buyıurulursa izah etmek is
terim. Bu zabit ve kumandan tedariki.. Fakat uzun 
uzadıya müahaze şimdi sırası değildir. Biz evvelbeev-
vel biir vahdeti milliye ve bir vahdeti fikriye ve tek
mil vatanın evlatları ittihad ve encümenimiz., ve dai
ma.. yalnız takibat.. Bu mesailde fazlaca Itnabı kela
ma mahal yoktur. Ordu iyidir. Biz çalışırsak memle
keti kurtarırız. Fazla izahata, lüzum görmüyorum. Ça
lışalım efendiler ve çalışınız efendiler... ve size malu
mat versinler. Başka bir çare bulan varsa.. 

İBen heman b'ir iki kelime söyLryeceğim. Evvelâ 
heyeti aiiyenizden sual ediyorum, heyeti vekile var-
mıdır, yok mudur? Varsa Heyeti vekile niçin cephe
deki Mehmedin işini görmüyor. İkinci bir sualim; 

Ankara'da gölgede, şurada, burada yatan efendilerin 
Temmuz maaşı veriliyor, onların kunduraları vesai-
releri veriliyor da asker olanlara ne için maaş ve kun
dura verilmiyor? Bu tercih nereden geliyor? Yoksa 
burada gölgede yatmak ayrıca bir meziyet olduğundan 
mıdır?. Rahat yatanların maaşı verilsin de cephede ıka-
nile; camile çalışanların maaşı verilmesin.. Emirber 
vesaike gibi boş gezen neferle haille harp eden asker 
arasında fark varda*. Niçin buradan sekiz elbise, dört 
ayakkabı gidiyor? Öte yanına geçme, cepheye geçme. 
İşte bunu Müdafaai Milliye Vekâletlkıden ve Heyeti 
Vekileden soruyorum. Evvelbeevel elbise ve eşya, 
cephenin neferinden başlayıp gelmeli efendiler. Bura
daki neferlerin yatacak yeri bulunuyor. Hizmetçâı-
sinin altında döşek, üstünde yorgan bulunuyor. Cep-
hedekilerin ne altında bir serileceği var, ne üstünde 
örtüneceği vardır. Neden dolayı bunlara iki ay maaş 
verilmiyor? Bu merhamet midir, bu hükümet midir, 
bu Heyeti vekile midir?. Halâ yaran, ahbap yerleş-
dirmektedirler. Neye düşünüyor millet? Rioa ederim. 
Malta'dan gelenleri. Onları düşüneceklerine cephede
ki efradı düşünseler olmaz mı? Efendiler, yürek acı
sıdır. Hâlâ Hükümet memurlarımızı tekaüde seıvket-
mek, onların yerine kendi yaran ve ahbaplarını kayır
makla meşguldürler. Cephede olan neferatı, efradı 
düşünmüyorlar ve düşünmeyeceklerdir. Heyeti Ve-
kilenin düşüncesi tamamen harbe müteallik olacaktır. 
Hangi günlerde içttima ettilerde Mehmet'lerin halleri
ni teftişe, dair görüştüler, söylesinler? 

BİR MEBUS — Efendim, zannederim ki Müda
faai Milliye Encümeni intihabı bir günde olmaz, Bir 
günün kiymeti vardır. Herhalde şimdi rica ederim, 
şimdi yapalım. 

BİR MEBUS (Devamla) — Onun için bir iki nok
san kaldı, bunları ilâve edeyim. 

Mekkâre hayvanile beraber semer lâzımdır. En zi
yade pantalon lazımdır. «Kış hulul edincİye kadar, 
acilen, zabit başına iki battaniye ile birde., lâzımdır. 
Birini altına sersin, birini üstüne.. Bir de bir kaç tem 
ile kumaş göndersinler. Sol cenahtaki kıtaatın bulun
duğu yerlerde bir dikili ağaç yoktur. Yemek pişir
mek için odun lâzımdır, İki de çeşme vardır. Biri ga
yet çok akıyor, biri gayet az. İdamei hayat 'için efra
dın bunlara ihtiyacı vardır ve yemek için biraz odun 
göndermek lazımdır. Uzaklardan çöp toplayıp yakı
yorlar. Bir de zabitan meselesinde not ettim. Bafra' 
daıkd arkadaşlar maaşlarım almamışlar. Aileleri de 
ancak nisam maaşını almışlar. Ümera ve zabtitaa rica 
ediyorlar. Hangi ailelerdir, bunlar nereye gönderil 
mistir? 
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Erkânı Haılbiye-dan bilhassa ıiica ve listürhamjm; ev
velâ orduyu takviye etmek için ne yapmak lâzım geli
yorsa' acilen yapsınlar. Yeni teşkilâtçılık usulünden 
vaz geçsinler. Sonra bize gelirken malumya vaziyeti
miz ne yapmak lazımsa el birliğiyle yapmaktır. Dü
şündük hep bera'ber gidelim, dedik. Mihaliçte bulu
nan fıkarayı göremedik. O grup açıkta Ikialdı. Kocaeli 
grubuna ve Afyon Karaihisan kıtamıza araiba bulun
maz. Yalnız üçer kişi gönderelim. İkisi rükûp ve nü-, 
zule muktedir arkadaşlar ayırarak birinci gruba gön
dermek.. Binaenaleyh o grup açıkta kaldı.. 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim bende
nizden evvel söz söyliyen .rüfekayı kiram, tabii vazi
yeti gördükleri için olanca çıplaklığı ile heyeti umumi
ye huzurunda arzettiler. Temas olunan bazı noksan
lar üzerinde birkaç söz söylemek istiyorum. 

Söz söyliyen rüfekayı muhterem enin İsrar ettik
leri bir nokta var ki, Heyeti Vekile demiyeceğim, biz 
de dahil olduğumuz halde bu güne kadar esaslı bir 
şekilde 'işe sarılmış değiliz. Bunda pek haklıdırlar. Biz 
maatteessüf şekli idareyi aynen naklettik hele bazı
ları aynen İstanbuldakl Babıâli gibi. Demin arka
daşlar ordumuzda süngü sayısı eksiktir, bu süngüyü 
ikmal edelim, dedi. Bendeniz bir şey hatırlatmak isti
yorum. Geçenlerde ailemi almak üzere Trabzona 
gitmiştim. Kastamonuya gittiğimde Üçüncü Fırka 
karargâhını nakleden bir gemiye eşyayı ticariye kon
du ve hadiseden orada bulunan nakliye kumandanı 
ha/berdar oldu. Tafsilât vermiyor. Sonra bilmem ne 
olmuştur. Nakliye kumandanı, bunu çıkarmayın ve 
çıkarırsanız her balyada on lira alırım diye emir gel
di. Ne için bunu yapıyorsunuz dedim. Beylik eşya
ları diye.. Bendeniz orada mevcut bulunuyordum. 
Biz 'beylik gemi (ile nakil edilen eşyayı askeriyeden 
navlun almayız. Yalnız eşyayı askeriye diyerek sev-
kedilen süngülerin bırakılması suretiîe bunu da Hü
kümetin göstereceği.. Kimin eşyası olduğunu bilmiyo
rum. Tüccar eşyası... Sonra işin garibi levazım komis
yonundan orada bulunan siz karantina edin, eşya 
Ankaraya gelir diyerek emir verdi. O eşya Trabzona 
gitmiş. Fırkaya elbise yapılmak üzere kumaş vere
cekmiş ve bu bir müteahhide verilmiş. Bu veçhile ba-
dihaıva naklolunmuş ve Ankaraya gelmiş, alınmış ve
rilmiş ve maatteessüf burada alınmıştır. Trabzon 
Fırkası almadı. Sonra bunun üzerine 'biraz bir yere 
söylenmiştim. Sonra îneholuya geldim., isek eşyanın 
sahibi yüzüm'üze gülmüş, Ankaraya götürmüş, bir çok 
masrafla buraya vermiştir. Şimdi şu levazım içinde 
ne işler olduğunu.. Fakat sonra efendim mesmuat 
çok, meşhudatmu söylemek isterim. Yine Ineboludan 
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buraya gelirken ıbir batman eşyaya elli lira aldılar. 
Bendeniz öyle verdim ve maatteessüf o eşyamı satın 
aldım., cephane nakli lâzım geliyor. O aralık bom
bardıman başlamıştı. Fakat bilhassa cephane nakili
ne memur olan beylik araba, yoktu ve maatteessüf, 
eşyayı zatiye taşıyor., parası oraya gidiyor. Çünki He
yete! Vekileye buradan mülhem olarak.. Demin ar
kadaşların teklif atı vardı. Bunlar musiptir. Fakat her 
halde Müdafaai Milliye Encümeni bu işe memur edi
lecek ise şimdi levazımat işini şahsi takip ile yapmak 
mümkün değildir. Yapacağı tavladan ibarettir. Bunu 
yapacak olanlar ikinci.. Fevzi Paşa Hazretleri iş gör
memişlerdir ve çalışmamışlardır. Bittesadtif Maliye 
Vekili Beyle burada bulunuyorduk, Levazımdan bir 
zat geldi. Ankarada yirmi beş bin kişi var. 

Sonra zabıtandan. bahsolunuyor. Eğer bizim istedi
ğimiz.. ve efrat nevakısından bahsolunuyor ve bunu 
daha fazla takviye etmek mümkindir. Geri kalan has
ta değildir. Beş bini hademedir. On bini hakikaten la
zımı olan efrattan rniüteşeklküdir, daha faz!a takviye 
ermek mümkindir. 

Şimdi efendim fazla söz söyleyip başınızı ağrıt
mak, istemem. Yalnız ısrar edeceğim bir nokta var
dır ki cephe gerisi, cephe kadar mühimdir.. Çünki 
bunun., önüne geçmek istiyorum. Efendiler, halkı biz 
kendimize ısındıracak olursak, halkın kalbini kazan
mak gayet kolaydır, basittir. Lâkin halk memnundur. 
Misalini gördük. İstiklâl mahkemeleri halkın teveccü
hünü kazanmıştır. Bundan halkın ürkeceğini fena ola
cağını zannetmiyorum. Bugün asmak, kesmek oldu
ğu halde, halik bunu iistiyior. Ha'lk adaleti tevzi ettiği 
için istiyor. Halk, vazifesini görmiyen memurinin 
tecziyesini gördüğü zaman Hükümete dört el ile sarı
lacaktır. Onun için bunun teminini arkadaşlarımızın 
kabul ettiği şekilde.. Bendeniz bir kaç gün evvel tek
lif etmiştim. Efendim, gerededen aldığım malumata 
göre.. 

YASİN BEY (Ayıntap) — Cepheye giden arka
daşlarımızın söylediğini unutmıyalım. Belki biz tut
tuğumuz şeyleri unuturuz. Müdafaai Milliye Veki
linden soralım. Söyliyecektir. 

HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim, Bendemiz ve 
cümlemiz zannederim ki iş zamanıdır. Binaenaleyh 
en ziyade ehemmiyet vermiş olduğunuz istiklâl mah
kemeleri azaları arkadaşlarımız hâlâ "buradadırlar. 
Yola çıkarılsın. (Müzakere kâfi sesleri) 

BİR MEBUS BEY — Bittabi hep kalplerimiz ay
nı düşüncelerle çırpınıyor. Şimdi kim bilir neler olu
yor. Binaenaleyh, istirham ederim, istiklâl mahkeme
leri arkadaşları bir an evvel yola çıkarılsın. Rüfekayı 
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kiram mdişelerimizi söylediler. Ihtiyacatmuzı temini 
ve., öne geçen Heyeti Hükümet memlekestü kurtar
mıştır. O da irtikâp ve irtişadır. Evet budur efendi
ler. Size gayet acı şeyler söyliyeyim. Mflel'i gayri müs-
lime hakkındaki bir 'kanunun maatteessüf tarihi nsşn 
rinde icabederse huzuru alînizde.. Lâkin bize tebliğ 
edildiği için sizi burada alıkoyuyoruz demişlerdir. 
Bize onar lira vermelisiniz diyerek teklif etmişlerdir. 
Bu irtikâp ve firtişa memleketi mahvetmiştir. Bugün 
kimi gönderirsenüz gönderiniz, ne yaparsanız yapınız.. 
Hükümetin kudreti maddiye ve maneviyesim büsbü-
tü temelinden sarsmak demektir... idamdır ve kanun 
da müsaittir. Eğer bu irtikâbın önüne -geçerseniz 
emin olunuz ki cephede efradın adedi o kadar çoğa
lacaktır ki azemetli bir ordu vücuda gelecektir., ku
lağımla köylerde 'işittiklerimi söyliyeceğjm. Bundan 
sonra doktorlara laf anlatamıyoruz. Çünkü istiklâl 
mahkemeleri var. Tezkereyi aldığı gibi beni sevkedi-
diniz, diyor. Bugün merkezi hükümette*, onun tohu
mu irtikâp ve irtişadır. Eğer burada olduğu gibi diğer 
yerlerde de oluyorsa biz başa baş kalıyoruz. Bendeniz 
arzetmek istemem. Herhalde şiddetle takibatta bulun
dukları.. işte birincisi budur. Bunun önüne geçmek 
için lâzım gelen çareye tevessül etsinler. Mesele hal
ledilmiştir. İlâve edilecek bundan başka bir şeyim 
yoktu*. 

HEYETİ VEKİLE REÜSİ FEVZİ PAŞA (Ko
zan) — Efendiler, bir müttehem mevkiinde gelip hu
zuru âlinizde izahat verdiğimden dolayı hissettiğim hi
cabı ifadeden âciz bulunuyorum. 'Berideniz burada 
son darbe ile düşmanı ezerek davayı millimizi kaza
nacağımız ümidi kavisini huzuru âlinizde arzetmiştim. 
Arkadaşlarımın ifadatından anladığıma nazaran, bu 
ümitle bazı tezelzülât hasıl olmuştur. 

Bunu iki suretle arzedeyim: Birincisi; şimdiye ka
dar yapılan işler; ikincisi de, şimdi yapılmakta olan 
işlerdir. Rıza Nur Beyefendi ile diğer arkadaşların 
ifadatı anasında en mühim mesele hakikaten milleti 
takviye etmek ve gördüklerini Meclise arz ederek bir 
çarei âcil bulmak basebile söylediklerinden dolayı.. 
Bu üç vazife, üçü de mühimdir.. Başkasına bırakıp 
hiç bakmamak, milletin itimadını suiistimal etmek, 
Bu belki de müstahiîdir. Bunun hepsini tasdik ede
rim. Fakat yalnız şunu arzedeyim- îâ.-.sjlmatımdan, 
rahatımdan pek çok fedakârlık yaparak"' çalıştım ve 
çalışmakayım. Ancak çalışmanın b% neticea müsmi
re verip vermiyeceğirsi istikbal gösterecektir. Emin 
olunuz ki vücudumu siper edip bu vazaâfi görmeğe 
çalışıyorum ve uğraşıyorum. Bu vazife gayri kabili 
iktihamdır ve çok müşkildıir. Bugünkü vaseiyet bizd bi-
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raz sinirlendirmiştir. Mamafih., bir çok hakayiik el
de etmişlerdir. Her bir ademi muvaffaikliyet nöticf-
sinde hasıl oltan zaaf ı kalp tabiidir ki önlü alınamaz 
ise derhal., tevessül ederekten buna daha ordu çdrif-
moden sizden müsaade., ve tayam ofuramıû bur. Demefio 
bunu düşündük. Bugün heyeti âUüyemze arzedemiye-
ceğim bazı bakayik vardır. Ordunun elindeki vesaiti 
hafbiyenin.. kanaati vicdaniye hasıl olmadığı takdir
de artık benim evvel emirde düşman kuvvetine mu
kabil bizde kuvvet Sızar edilmediğine dair hor fikir 
vardır. Düşmanın çıkaracağı kuvveti biz hüve nüve
sine.. Birinci tnönü ve İkinci İnönü muharebesinde 
kuvvetimizi tazif eıtltik, şimdlka muharebe arasında. 
iki üç misli kuvvet yaptık. Durrdupınar muharebesin
de düşman son kurşununu atıyordu. Bu muharebe
den sonra iki buçuk ay geçti «fendikar. Üç fırka cep
heye getirilmiştir. Burada gayet zail bir fırka ikmal 
edilerek gönderilmiştir. Kuvvetler geliyordu. Elbise 
yoktu, teçhizat yoktu. Fakat hepsi gözümüzün önün
den geçiyordu. Teşkilât merakı yoktur. Düşman fır
kalarına muadil teşkilat icrasile fırka "fceşkâîi lüzumu 
vardıt Düşman on iki fırka, on sekiz fırka var ki 
lâafcal ben iki üç fırka ile tefevvuk temin edemem. 

Sonra efendiler Yunan gerişlinde denk ve büyük 
milletlerin parasına hâkim, şimendiferlere hakim, biz 
kaçakçılarla ikmal yapıyoruz. "Bugün İngilizler mani 
oluyor, Yunanlılar mani oluyor, ve bugün bizim ken
di adamlarımız cephaneyi koymuşuz. Müslüman için
dekiler, İngilizlere teslim etmişler. Efendiler bizim dü
şündüğümüz ne idi? Elimizdeki vesaitle insan mena-
biini tevhid edelim. Ne netice hasıl olacak? ve Bü
tün çalışacak insanîarı toplamak, muharebede elimiz
de silâh tutalım.. Yapmıştık. Firarilere mümanaat 
meselesi var. Arikarada bar kortik» vardır. Haymana-1 

dan Beypazarına kadar zinoir yapmışlardır. Muka
vemet etmıiyenleri bütün tutup cepheye sevkedjyor-
lar. Bütün delikler tıkanamaz. Aradan, şuramdan bo
radan kaçar. Yedi kişinin.. elH kişilik hüeurri olur. 
Hatta şehid de oluyor. Maamailh bu tedabirdir iki 
firarı taksir etmiştir. 

Depo kıtaatı buyurdular. Elyevm ikmal edilmek
tedir. Fakat depo, zabıtan mesetesâdir. ©agöfityine' he
yeti âlimize biiifenıişjtir. Zabitan «ofkisanldre. ^Bumolb-
sanı ikmal için mektep açtık. Bir taraftan küçük st-
hiye zabitlerinden alıyoruz., ve buyurdukları gibi eğer 
Müdafaai Milliye uyumuş olsaydı, bugün fcsrinci ve. 
ikinci İnönü muharebelerinde muvaffakiyet olmaz
dı. - •'".-" 

Çarık meselesini buyurdular,\Mahaiau âföftSfc, flao-
harebe iki hafta., etmliffcrdir. ;B%îm çariklam ; böyle 
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taşlık yerlerde üç haftada mevcudiyetini muhafaza. 
edeceğini hüç kimse tekeffül edemez. Çünki sağlam 
çarık olsa.. Biz evvelce bu çarık ihtiyacını nazarı dik
kate alarak., kıtaata verilmedi. Maamafih burada ha
zırladığımız.. Kıtaata tevzii ettik. Beraber götürdük. 
bizzat götürdüm. 

Cepheye ekmek meselesi; malumu âliniz cephe yal
nız şimendifer üzerindeki kitaat değildir.. bulunuyor
du. Cephe hazan otuz, kilometre geri, ileri mütehar
rik bulunuyordu. Menzil noktası Sanköye kadar gi
der. Sevk olunan ekmekler o civardaki kıtaat vazi
yetlerine, harekâtı harbiyelerkıe.. Aç kalmış ise geri
de ekmeksiizlik.. Biz de görmüşsünüz ki ekmek gitmiş, 
fakat alamamışlar. Bahusus iböyle geri ricatlarda kı
taat geri çekilir. Düşman kıtaatını almak için.. Sivri-
hisardâki menzilden beslenmiştir. O halde Sarıköy-
deki ekmekler çürümüştür. Bu, harekâtı harbiye ica
bıdır. 

Casuslardan bahsolundu efendim.. Meviüt oku
maz derler. Bizim düşman ordusunda onun da bi
zim ordumuzda casusları vardır. Uğraşacağı bir me
sele vardır. Nitekim burada bir casuslarını yakaladık. 
tsmii îslâm, kendisi islâm. Bir adam kulüpte askerim 
diyerek orduya girdiği zaman ancak efal ile belli 
olur. Ne zaman ağzından zehir akıtmaya başlarsa o 
vakît yakalanır, tecziye ederiz. Eşhas söyler ise, kim
lerden ibaret ise.. 

îşbu celseye ait zabıt müsveddeleri numarasız, ta
rihsiz olarak birbirine girift olan perakende evrak 
meyanından müteaddid tetkikat nceticesinde yine 
noksan zuhur etmiş ve bizzarur tevhidi elzem ol
makla noksan olarak tevhid edilmiştir. 

Cevat Ram iz 

Yine bendenize hücum ediyordu. Hatta hususi 
t>ir encümen de umumii bir seferiberlik yapılması 
için., bunlar yok iken umumi seferberlikte ne yapa
cağız? Pratikman düşünecek olursak febiha.. O yeis, 
heyecana münkalip oldu mu, netice ne olacak? Biz 
elimizdeki menabii iktisat edeceğiz. Çünkü önümüz
deki iktisat kuvvettir. Bugüne kadar îki muzaffe-
riyet kazanmış ve bugün bir ademi muvaffakiyete uğ
ramış bulunuyoruz. Mamafih ordumuz sağlamdır... 
yalnız hel'ki muzaffer olabilirdik. Fakat bu muzafferi-
yet (% 50) ise % 50 de mağlubiyet ihtimali vardı. 
Onun için çekildik ve elimizdeki Silâh ve cephane ile, 
ellimize geçirdiğimiz esliha ile ordumuzun takviyesini 

düşündük. Malumu âliniz iki ay evvel celbe karar 
verdik. Fakat celb edip böyle oturmamak için. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim şüphelerin liza-
hatı., 

FEVZÎ PAŞA (Devamla) — Maaş meselesinden 
bahis buyurdunuz. Fil hafcika biz.... evet dedik. Size 
beş altı yüz bin lira verebiliriz. Her ay verirsek her 
ay maaş verirsiniz. 350 bin lira aldı gitti. Yine maliye 
Vekilinin yaptığı tahkikat üzerine Fakat hem mü-
taalhhitlere verelim, hem maaşları verelim. Bu, müm-
kin değil.. Bu paralar çıksın, Maliye Vekili Beyefen
dinin... Sonra, bazı mıntakada sunadirdir. Bunun için 
fıçı temin edilmektedir. Matara meselesi mühimdir. 
Bir tkısım matara 'tedariük edıilmiişir. Zabitan, ve efra
dın aileleriyle haberleşme mevzuu vardır. Bu sahraJ 
postaları açıldıktan sonra efrat ve zabitan süratle 
muhabereye başladılar. Bir aya yakın devam eden 
harekât neticesinde şüphesiz ki bu sahra postaları da 
lâyıkile işlayememiştir. Cephe vaziyeti biz Eskişehir-
den geri çekilmek lüzumunu hissettiğimiz zaman bir 
kat daha geri gitmek lüzumunu hasıl olduğunda ken
dilerine, nereden olursa olsun, nısıf maaş verilmek 
üzere., velisi kim üse muamelei mahsubiyesi icra edil
mek üzere hem velileri malumat alacaklar, hem de 
nerede olduklarını haber alacaklar. Bu harp ve hare
kât dolayısile gönderemedik. Bu gün mademki Ükiyüz 
bin pa'ket hazırlanmıştır.... Namaz kılmak, krldırmak 
hususu tabur imamları vasitasile ifa edilmektedir. 
Namaz kılmak men edilmemiştir". 

MUSTAFA KEMAL PAŞA — Mahmut Esat Be
yin beyanatı meyanında yirmi hin kişi cepheye gön
derilirse ümit ederiz fci on beş güne kadar bunun ar
kası alınır. Efendim on iki kıta tabur halinde sevke-
dikn ektedir Gayri müslim on beş bin kişi eder. 
Topu, mitralyözü, süvarisi vardır. Yani müşkil hal
de 

Müteaddit tetkikat neticesinde bazı sahifelerin 
noksan zuhuruna binaen bizzarur noksan olarak tev
hid edilmiştir. 

Cevat Ramiz 

FEVZt PAŞA (Devamla) — bir fırkaya «evket-
tiğim vakit geride bir fırka teşkil ettiriyordum ve bu 
sayede külikyadân dört ve Merkez Ordusundan dört 
fırka.. Fırka teşkili demek, zabıt celbi, cephane celbi 
demektir. Bunların hepsi deve sırtında gelecek.. Bunu 
biraz düşünelim. Niçin Garp Cephesinden bütün kuv
vetleri cenuba tevcih edip de tahtie.. Aynı veçhile 
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mağluıbiyeit, aynı veçhile felâket.. Bütün kuvvetleri 
getirip gerilere bıraktığımız vakit bir Pontus.. Kilikya-
yı. daima açık bırakarak büsbütün emniyet varmış gi
bi kuvvetleri çekse idik, Kayseriye doğru.. Ancak en 
tehlıike nerede ise azami kuvvetini oraya getirir, ikin
ci derecedeki tehlikeli yerlere daha az kuvvet bırakır 
ve lüzum oldukça oralardan celbeder. Bir tane fırka 
alıp tekrar yapınız der onun.. Her bir taraftan düş
manlarımızın tehacümünden bizi kim muhafaza ede
cektir? Şüphesiz ki biz her tarafımızda kuvvetlerimiz
le.. Çarpışıyordu. Biz bunları def ediyorduk. Bu
gün oradan kuvvetlerimizi çekti isek.. Düşmanlarımız 
oradan harekete kıyam edecek olurlarsa burada aza
mi kuvvet sarfına mecburiyet.. Ancak bir ay ev
vel ikmal etmişlerdir.. Teşkilâtı nısıftır. Efendiler, 
yine onları yapıyoruz.. Mamafi büsbütün verilmiye-
cek değildir. Maliye eline geçen para ile gerek ordu
nun ihtiyacını.. Cephe ve ordunun ihtiyacatını, İaşe
sini temin edebilmek için bütün maaşatı.. silah mese
lesinden bahsettiler. Bir milyon silah alalım. Bir bu
çuk milyon dahi asker., italyanlardan gelecek diye 
en küçük teferruatla meşgul olmuşumdur. Emin ola
bilirsiniz ki bir çok silah ve cephane gelmiştir.. Rusya-
dan alıp cepheye yetişüirmişizdir. Geride, depolarda 
cephanemiz vardır. Lüzumu kadar cephaneyi getir
mek üzere uğraşılmıştır. Fakat bu sırada bir çok fe
nalıklar olur. Birisi.. Biz parayı bankaya koyuyoruz, 
parayı geri alamıyoruz ve bu suretle muamele yap
tığımızdan dolayı hem paramız zayi... Şimdiye kadar 
sui istimalden bir şikâyet vaki olmamıştır. Şahsen 
sui istimal vaki olmuşsa hasır altı edilmiş yoktur.. 
Mamafih heyeti âliyenizle el birliği ile bu derdi de 
kaldıracağıma eminim. Bu irtikâp ve irtişayı da biiz-
nillahi taalâ kaldıracağım.. O hususta kendisile maat
teessüf hem fikir olamıyacağım. Kendileri buyuru
yorlar ki; Hükümet usulü tedrici ile gidiyor. Bunu 
bilâ teemmül kabul edemiyeceğim, Geçen sene ma
lûmu âliniz Yunanlıların taarruzu sırasında.. Umumi 
seferberlik yapılması vesaire hususunda bendenizi sı
kıştırıyorsunuz. Ben buna karşı deidim, umumi se
ferberlik yapmak içim mutlaka.. Bundan bir netice ha
sıl olur. Herkes heyecana gelir, koşar. Muvaffak 
olursa ne ala, muvaffak olamayıp ta.. Önümüzdeki 
düşman muharebeleri sahralarda değil, kıyıda yapan 
bir düşmandır. (Kalplerde kazanan düşmandır.) 
Onun yegâne usulü yıpratma., emniyetle düşmana 
mukabele edecek bir halde görüyorsak.. O da kuvve
timizin sayesinde olur. Eğer geçen sene.. O mağlubi
yetin neticesi o heyecanın ye'se inkılâbı idi. Elimiz
de kalmazdı. Bendeniz elimizdeki silah ve cephane.. 

Ordumuzun takviyesini ve ona göre efrat şevkini dü
şündük.. Celbolunuyor. Dört beş alay teşekkül etmiş
tir ve bunlar cepheye kuvvet dahli vermişlerdir ve bu
gün bir.. Maaş meselesini aırzetltim. Filhakika biz maa
şatı seyyanen vermek hususunda bir karar ittihazı 
mecburiyetindeyiz. Buradan Maliye Vekili 500 bkı 
lira aldı gitti. Levazım reisi bir mikdar daha aldı git
ti. Sonra.. Zabıtanın maaşından akdem olarak ordu
nun iaşesinin temine sarfetmesini düşünmüş ve mü
teahhitlere.. Bendeniz altmış lira rica ettim, aldım. 
Zabıtana biraz para -veriniz dedim.. Defetsinler. 
Su meselesi, filhakika ordunun.. Bir kısım matara el
de edilmiştir. Bu filhakika kifayet etmez ve saka kır-
balari'la bunun her halde temini mümkündür ve ça
lışılıyor. Firar üzerinde sahra postalarının hüsnü te
siri görüldü. Gerilerde ailelerine yazdığı mektuplar
da ümitbahş şeyler. Belki bir aydan beri mektup işi 
bozulmuştur. Sükûn bulur bulmaz muhaberatın te
mini tabidir. Bir kısmı Sivrihisarda, bir kısmı başka 
yerlere dağılmıştır. Her bir ihtimale karşı kumandan
lıkça tahliyesi düşünülmüş.. Nısıf maaş sipariş olarak 
verilmek hususu" tekarrür etti. Bu suretle lâzım gelen. 
Hem malumat alacaklar, hem de parasını alıp alma
dığını anlıyacaklardır. Gazeteler.. Sevkolunaoaktır.. 

NUSRET EFENDİ (Erzurum) — Kâfi değildir. 
Efrattan.. Paşa hazretleri efrat bendenize müracaat 
ettiler. Efradın başlarında bulunmak şartile bes vakit 
namaz.. Cepheye gönderilirse düşmanı ezer. 

FEVZİ PAŞA (Devamla) — On iki kıta teşek
kül olarak da cepheye sevkolunmuşîur.. Yani mun
tazam tabur halinde gidiyor. Takviye ediyoruz. 5 000 
kişi kadar eder.. Müşekkel kıta halinde gidiyor. Arz-
ettiğim veçhile İstanbul'dan ceîbediyoruz.. İzmit'te ge
lip bir çok mezalim yapmasına rağmen zabitan büyük 
bir aşkı vatanla her türlü tehlikeyi göze.. Yunanlılar 
karşımızda öyle bir düşmandır ki hukuku düvel yok
tur. Japonlardan gelenleri Atiinaya götüren.. Vesaiti 
nakliye meselesi geçen de arzettiğim veçhile.. Ve bu 
peyder pey takviye olunuyor. Mamafih bir ordunun.. 
Mamafi çalışılıyor. Ali Şükrü Beyefendinin ifadatı 
arasında suiistimalatan.. Bir cinayettir. Müsebbip
leri yakalanır. İstiklâl mahkemesine verilir. Çare yok
tur.. Rica ettim zâti âlinize. Fakat ihtiyaç nispetinde 
çalıştığımı iddia ediyorum. Eğer bu çalışmayı bir kat 
daha ileri sürmek.. Kuvvet menbaından daiha fazla 
kuvvet çekmek için ne lazımsa yapalım. Çekebilmek 
için ben de heyeti âliyenizle hemfikirim.. Başka türlü 
ceryan etmiyordu. Siz Baş Kumandan vekâleti.. Reisi 
muhteremimiz dahi.. Mamafih bunu arzu ediyorsanız 
o düşünülür. Fevkalade tedabir lâzım mıdır, değil mi-
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dir? Son zamanda Romalıların bir darbı meseli var
dır. Ederlerdi, birinci, ikinci saflar kırıldıktan sonra.. 

Bence iş sarpa :armıştır. SeVkediyoruz. 
Çadır, kaput meselesi : İsmarlanrnıştır. Çadır ve 

kaput gelmekle beraber bir taraftan vesait.. Malumu 
âliniz bir kadro encümeni vardı.. Geldiler, ariz ve 
amik her şeyi gördüler. Yine gelirler.. Zabit vekili 
olması bu geçen seneden düşünülmüş ve yerleşmiş 
idi. Muharebede emsaline faik surette.. Bu salâhiyet 
zaten ordu kumandanlarına verilmiştir. Kendiliğinden 
yapabiliyor. Bize sormağa hacet yok. - Yani yok ben
deniz âcizim. Eğer var isem heyeti âl iyeniz takdir 
eder - Diğer arkadaşlar da askere bir şey vermiye
lim, biz alalım demiyorlar. Askere bir şey verilecek.. 
(İnşallah öyle olsun sadaları) Sonra efendim harp 
heyeti vesilesi diye bir şey.. Ordumuzu nasıl teçhiz ve 
takviye edelim ve gerilerdeki milletin kuvayı maddi-
yesini nasıl takviye.. Pantolan göndeririz, sabun gön
deririz ve daha ziyade göndermeğe gayret ediyoruz. 
..Şimdi de yemek için Sazak istasyonundan odun gön
dereceğiz. Şevki düşünülmüş ve burası içim de Ya-
banabattan.. tahkikat icra ediyoruz. Yeni fırkalar ya
pılmasın buyurdular. Bunları takviye ve tanzim ede
lim. Yalnız şunu arz edeyim; Hüsrev Beyefendiye ki 
düşmana., yeniden kuvvet ve silah sevkederek kuvei 
maddiyesini bulunuyorduk. Bunların kuvei maddi-
yesiiii büyüterek yavaş yavaş Yunan., iki buçuk aydır. 
Bu zamanda bu kadar yapılabilirdi. Daha fazla yük
seltmek imkânı olsaydı onu., bundan bir ay sonra ya
pılabilir. Altı haftadır. 

HÜSREV BEY (Trabzon) — Benim maksadım.. 
muhtacı takviye olan orduyu takvıiye etmektir. On
dan sonra onsekiz, yirmi numaralı fırkayı yapınız. 

BİR MEBUS — Varsa harbe girebilir. Yoksa kı
taatı hazıra., yapmalıdır. Hakkı Hami Bey irtikâp ve 
irtişadan bahsettiler., bunu defaat ile arz ettiğim veç
hile kim ise meydana çıkar. İstiklâl mahkemesi ceza
sını verir. Bundan sonra heyeti aliyenizin ... ihtiya-
cat ve nevakası arz ettim. Kılınç, kasatura ikmal' olu
nuyor. Mevcut kabardığı iy*n yeniden getirtiliyor. Bir 
ordunun kemiyet ve keyfiyeti telif olunmazsa o ordu 
vazifei harbiyesini ifa edemez.. Bizim ordumuz 
yirmi bin kişi olursa şüphesiz muvaffak ola
maz. Onun için kemiyet ve keyfiyet., ne ka
dar esföıha, cephane, pala elde ettikse;. yapa-
raktan ve yapmaktayız ve bu suretle ikmal ediyo
ruz. Yüzbine yakin ihtiyaç olduğu için süngü bu
lunur. Jandarmanın süngüye ihtiyacı yoktur. Tahmi
nimize göre jandarma depolarında süngü vardır. Ne

rede süngü varsa vaz'ı yed ediyoruz. Başka sorulacak 
bir şey var mı? Müsbet neetice budur, bunu bilelim. 

BİR MEBUS — Bu 'Müdafaa! Milliye Encümeni
nin teftişi onu kabul ettik.. Serbesti temin olunamaz. 
Ordu kumandanı bu.. Bu heyet girebilir ve muhare
be edebilir.. Bendeniz diyorum ki bunlar hep ahvali 
adiyeye.. 

RIZA NUR BEY (Sinop) — Evvelce beyan bu-
yurulduğu veçhile bunu gördüm. Önümüzde şey
dir. Meclisi buradan kaldıracak olursak bütün bütün.. 
bir surette olacaktır. Perşembenin gelişi Çarşambadan 
bellidir.. Nisabı ekseriyeti eskisi gibi altmışa yetmi
şe indirecek olur ise., gerisinde bile daha^mucibi fe-
vaid olacağını biz reyülayn.. 

BİR MEBUS — Bu mesele müstakil bir mese
ledir. Bendenizce bu uzun uzadıya bir meseledir. 
Bugün tatil edelim de başkabir gün.. Her madde hak
kında reyi âlilerini verirsiniz. Erkânı Harbîyei Umu
miye Riyaseti ve Müdafaai Milliye Vekâletinin.. Ka
dar bu gün meselâ Kastamonuya, Konya'ya 
heyeti âliyenizden bir aza... ve salâhiyeti kâfiye ve
rilir.. Yani bu günün icabı olmak üzere bazı rüfe-
kamızın... beherine bir sancak veya vilâyet yerilerek 
usul dairesinde., hususatın takibine memur ettiler. Bu 
heyet meyanın da bendeniz de.. Temamile maksudu 
asli teftiş değildir. Maksat iş görmektir. (Gürültüler, 
şiddetli gürültüler).. Ben fikrimi söyliyeceğim, behe
mehal fikrimi söyliyeceğim.. umuru maliyeyi tan
zime gayret etmektir. Yoksa başka bir şey değildir.. 
Bundan başka kendim gördüm, bir memur iş gör
müyor.. Benim maksadım budur. Fakat, size anlata
mıyorum - Bugün asker derdi en mühim ihtiyacı
mızdan - ve bunları sevkedecek, tahrik ettirecek ar
kadaş o dairei intihabiyeden olan., mutlaka zannım-
ca o dairei intihabiyeden olan zavattan olmalıdır., ve 
diğeri olamaz. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim mesele takrirde teklif olunan müfettişlik.. 
Dinlemiyorsunuz. Evet ben ahmak değilim, dinliyo
rum, rica ederim; bu mesele mühim meseledir.. Ev
velce intisap etmiş, tayin edilmiş. Onlar işlerine bak
sınlar. Onun menatıka taksimi bir takım menatıka 
taksim olunacağı için., bittabi müfettişlik olduğu için 
ufak ufak olmıyacaktır.. Memleketin aynı zamanda 
inzibatının temini mevzubahistir. İrtişa da mevzuba
histir.. Müfettişi umumi., onun için., mevzubahis et
tiler. Büsbütün başka maddedir.. Binaenaleyh bunu 
Hükümet sekiz aydanberi salladı.. Bu sırada ve en lâ
zım bir zamanda memleketin hayat ve memat., vazi-
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fesini görmeyenler vardır. Hiç olmazsa ana hatlarını 
takip etmek için tatbik.. 

REtS — Alelıtlak müfettişi umumiliği kabul eden
ler el kaldırsın.... 

(Salih Efendinin diğer takriri gayri m üstünlerin 
istihdam edilmemesi hakkındaki takriri okundu, red
dolundu) 

(Cepheden gelen Hüsrev Beyin takriri okundu, 
kabul olundu). 

BİR MEBUS — Müsaade buyurun, bendeniz ha
riçten geliyorum, münevver zevatın gördüğü gi<bi 
görmüyorum. Çok şeylere ihtiyacımız vardır. Paşa 
Haziretleri manyatizme etmiştir. Umumun itimadını 
kazanmıştır. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ 
(Ankara) — Bana ait takriri Heyeti vekileye havale 

ederim. (Muvafık muvafık sesleri) Bu teklifimi ka
bul edenler lütfen el kaldırsın.. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Müdafaaii Mil
liye Encümeni çalıştırmak istiyorsa bu encümeni tak
viye.... 

(Nusrat Efendinin takriri okundu ve müdafaai 
millryeye havale olundu). 

Gaziayıntap Mebusu Abdurrahman efendinin tak
riri okundu, reddolundu. Efrada iki günde bir tütün 
verilmesine dair takriri reddolundu. Tunalı Hilmi 
Beyin taikriri Dahiliye vekâletine havale edildi". Süley
man Sırrı Beyin takriri okunarak reddolundu. 

İçtimanm sonu olduğu anlaşılıyor. Fakat temin 
edilememiştir. Mustafa Ünver 
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