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YÜZ YİRMİ ALTINCI İÇTİMA 

İkinci Celse 

12 Kânunuevvel 1337 Pozartesi 

REİS : 

KÂTİPLER: 

REİS — Celsen hafiye küşad olundu. 
Geçen içtimaa ait zaptı sabık hulâsası var, okutuyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

YÜZ YİRMİ DÖRDÜNCÜ İNİKAT 

8 Kânunuevvel 1337 Perşembe 

İKİNCİ CELSE 

Hasan Fehmi Beyefendimin tahtı riyasetlerinde 
ttftrnikad ordu levazımatına dair Müdafaai Milliye-
den vaki otan müteaddit sual ve istizah takrirleri ka
bul olunarak Vekâleti müşaTÜnileyhaya tebliğine ka
rar verildi. 

/. — Ordu levazımatına, vaziyeti harbiye ve aske
riye hakkında Müdafaai Milliye Vekilinden istizah. 

REİS — Efendim istizah takririni Fevzi Paşa Haz
retleri cevaplayacaklardır. Buyurun efendim. 

FEVZİ PAŞA (ERKÂNI HARBİYEİ UMUMİ
YE REİSİ) — Bir kaç gün evvel ordumuzun vaziye-
Ifine dair malûmat vermiştim. Bu malûmat neticesin
de melbusatHi noksanı yaptığım tetkik atta 30 bin kat 
elbisemin bir iki haftaya kadar İnebolu'ya ve bir ikd 
haftaya kadar da Antalya'ya İtalya'dan gelecekti ve 
bu suretle ordumuz ilbas ediim'iş olacaktı. Şüphesiz 
'bu husustaki tafsilâtı Müdafaad M'ill'iye Vekili geldii-
ğÜ vakit söyliyecefcrir. Bugün benim söyl iveceğini 
düşmanın yaptığı tedariıkât ve faaliyete dairdir. Ma
lûmu âliniz efendim, bizim istihbaratımız üç Vekâlet
te» geçiyor. Birincisi, Hariciye, kendi matbuat ve is-
tihbaratı vasıltasliyîe; ikincisi, Dahiliye, memurları. 
Efendim yalnız menabM arz edeceğim, .tafsilata giriş-
mıiyeceğim. Aldığımız istihbaratın birincisi Hariciye-
riin menaîbii istihbariyesi ve memurları; ikincisi Da-
hdliyeriin menalbii istihbariyesi ve memurları ve me-

Bu içtimada Reis ve Kâtipler belirlenememiştir. 
M. Ünver 

Bilâhare Erzurum Mebusu Salih Efendimin Eskişe
hir'in hini tahliyesinde terkedilmiş olan şimendifer 
malzemesine dair Nafia Vekâletinden olan sual tak
ririne Nafia Vekili Rauf Bey tarafından cevap ita 
olunduktan sonra ceteei celsei aleniyeye tahvil edildi. 

Reis Kâtip 
Hasan Fehmi Muş 

Mahmut Sait 
REİS — Zaptı sabık hulâsasını kabul edenler... 

Kabul olundu. 

murini mahsusası, bunların içinde kullandığımız ha
fi memurlar vardır. Düşman ordusunda, her orduda 
olduğu gibi, adamlarımız vardır. Oralarda bizim me
murinin haricinde bir memuriyette bulunuyorlar. Fa
kat bize hizmet ediyorlar. İngiliz ordusunda, İngiliz 
karargâhlarında İngilizlere sadık bazı anasır, doğru
dan doğruya para ile satınailmmış bazı eşhas bizim 
menabii istihbariyemıizdettdîirler. Daima biri>i'rin!i ha
berdar ederekten toplu olarak neticeden bizi haber
dar ederler. Bendenizin son ay zarfında düşmanımı
zın - Düşmanımız deyince Yunanlılardır. Düşmanla
rımız dersek hepsinli anlıyabaliriz. - yaptığı istihzaratı 
arz etmek isterim. İstanbul'dan gelen raporlara naza
ran (gazetelerin mütemadiyen suîhten bahsetmesine 
ve Gonaris'in sulh meselesi için Avrupa'da dolaşma
sına...) (okudu). Bu meyanda şunu da arz edeyim. Düş
man teşkilâtı harbiye yapıyor. Yeni fırka ilâvesiyle 
değil, üç tane müstakil fırkası vardı. Bunları da bir
leştirerek bir kolordu teşkil etti. Yunanlıların har
ben... (okudu) Yunan taarruzu icra edildiği zaman 
168 000 kişi idi. Bütün Anadolu'da bundan 50 bin 
zayiat vermişti Bu zayiatı sonradan doldurmuş ol* 
duğu anlaşıldı.. İşte efendim, bunlar muhtelif istih
baratın hulâsalarıdır. Efendiler bu sulh propagan-
dasıdır. Malûmu âliniz Bekir Sami Beyi Avrupa'ya 

2. — İSTİZAH 
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gönderdiğimiz sırada da böyle sulh propagandası ol
muş, arkasından harp propagandası gelmişti. Aynı 
halin tekerrür etniğini görüyoruz. Efendiler şunu da 
arz edebilirim ki bu malûmatın mühim aksamı Fran
sızlar tarafından bize veriliyor, hafi olarak. Efendiler 
bu maddeten gayri mümkündür. Yunanlıların mena-
bii buna müsait değildir. Şüphesiz bu propaganda 
mahü yetinde olmakla beraber buna dair kararın Pat
rikhaneye iblağı bildirilmiş. (Okuldu) Şimdi efendim, 
malûmu âliniz Yunanlılar şimdiye kadar Hıristiyan 
propagandası yapıyorlardı. Âlemi Islama karşı Hıris
tiyanlık buğzunu 'ileri sürerek bu suretle Avrupa'yı ar
kasından sürüklemek istiyorlardı. Şimdi îsJârrilan 
da işe karıştırmak ist'iyorlar. Çerkezlere, Kürtlere 
ibirtakım propaganda yapıyorlar. Her türlü ifsatta bu
lunuyorlar. Fakat efendiler bunun en mühim ciheti 
ordumuzun ifsadı meselesidir. Şimdi gelirken almış 
olduğum bir haberi okuyayım. (Okudu) 

Şimdi efendim ordunun ifsadı üç suretle oluyor. 
Birincisi; bizden esir ettikleri veyahut köylerden gö
türdüklerinin ellerine birer vdslika verip bırakıyorlar. 
Bunlar serbestçe bizim tarafa geçiyorlar. Onlar mem-
lekelfe geldikleri vakit de ilk yaptıkları şey Yunanlı
ların kendilerine iyi muamele yaptığını ve Kimin esa-
rette adamı varsa Yunan kumandanına bir kâğıt gön
derdikleri Halde derhal salıverileceklerini söylüyor
lar. Memleketimizin hali tabiîde olmadığınla en bü
yük delil budur. Dahilî sansürü kaldırdık. Orduya 
bir çok mektuplar geliyor, geriden ne duruyorsunuz 
diye. 

Üçüncüsü efendim; birtakım kadınlar erkekler 
muhtelif şekillerde geriye gönderiliyor, muhtelif şekil 
ve kıyafötte casuslar gönderiyorlar. Gerilerde casus
lar ele geçerek - hatta kadın - istiklâl mahkemelerine 
verilmiştir. Buna karşı biz şüphesiz tedaibirden geri 
kalmıyoruz. Haber aldığımızı tutmaya uğraşıyoruz. 
Bunlar o kadar çoğaldı ki bir garnizonda hapislerini 
ordu kumandanı emretti. Kayseri Garnizonuna 'bun
ları göndermek bir nevi istürahaft demek olacağından 
ibu ciheti tecviz etmedim. Bunları Şark Cephesine 
göndermek istedim. Yunan lehine propaganda yapa-
mıyacaklan yerlere Efcezire'ye, Şark Cephesine bun
ları göndererek fenalığın önüne geçmek istedim. Son
radan fenalığı gidermek için orduya giren mektupla
rın, za'bitan tarafından hepsînû birer 'birer görüp on
dan sonra efrada vermesini emrettim. 

NUSRET BEY (Erzurum) — Efendim 'bunları 
Şark Cephesi kabul etmez. Bunları tnâlbad'â gönderin. 

FEVZt PAŞA (Devamla) — Efendim, bunlara 
hain denmez. Bunlar cahildir. Sonra istirham ettim. 

Geriden kendilerine emnıiyeitfbahş mektuplar yazılsın 
ve o yolda propaganda yapalım. Bu gibi şüpheli ola
rak gelen adamları sıkı sıkı kontrol altına alıp mem
lekete sevketmeli. Ordumuz Yunanın bir taarruz ha
zırlığına karşı lâzım gelen emri vermiş ve hazır, mü
heyya bulunuyor. Ancalk Heyeti Âl'iyenizdîen şunu 
istirham edeceğim, ingilizlerin sisteminden müsaade 
ederseniz burada biraz bahsetmek isterim. Bu arz et 
tiği'm menabiden peyderpey elde ettiğim malûmatın 
bir dosyası vardır. Onu 'bendeniz okudum. O dosya
dan aldığım malûmatı, ingilizlerin şimdiye kadar yap
mış olduğu ahvale mutabık olduğumdan burada arz 
üdıiyorum. ingilizlerin evvelemirde Saraya hulul ede-
rdk Saray muhitinde bulunan bazı eşhası memleket 
dahilinde nifak ikaına sevketmişleriiir ve bu vesaik 
de elimizde mevcuttur. Bu birinci kuvvet idi. 

ikinci kuvvet de malûmu âliniz Yunan ordusudur. 
Tamamen arz ettiğim vakit göreceksiniz ki bunlar bu 
iki kuvveti münavebeten istihdam ediyorlar. Evvelâ 
Yunan kuvvet, ki bu muntazam 'bir kuvvettir. Bunu 
saldırmadan evvel orduların gerilerindeki ihtaiyaıtliarı-
rnızı ailesi kaydına düşürüp onların maneviyetini kır
maktır. - Bu efendüm geçen sefer de böyle oldu, bu 
defa da böyle yapıyorlar, ingiliz sistemi... - Aynı pro
pagandayı taki bedii yorlar. Yine bu dosya içlinde elli 
kadar casus vardır ki bunlar sırf ingilizler tarafından 
Antalya'ya, Konya'ya, Mersin'e, KiMkya'ya ve bütün! 
memleket içine sevk edilmişlerdir. Bazıları yakalanı
yor, bazıları .gelmemiştir, islâm var, Hıristiyan var. 
Hatta, kadın var. ingilizlerin bu usulü yeni değildir. 
Filistin Cephesinde de 'böyle yapmışlardır. Gerimizde 
Arapları İsyan etfeirditer. Bu usul Avrupa'nın ananevi1 

zulüm ve biyanet usulüdür. Bunun başka manası yok
tur. Bugün bu sönmemiştir. Aynen tatbik olunuyor. 
Müsaadenizle bugün bir hakikat arz edeceğim. Kıyası 
maalfarik olarak söylüyorum ve bunu itimadı kalp ile 
söylüyorum. Almanya ordularını Lüdendorf idare edi
yordu. Bunun hatıratını okumuşsunuzdur, tekrar ede
ceğim. 1918 ye muazzam yarmalarla yüzbinlerce esir 
alarak zafer şenlikleri yapılırken benim kalbim kan 
ağlıyordu. Sebebi; çünki Şarkta komünist cereyanı 
Ordumuzun intizamını 'bozuyor, Garpten sulh cere
yanı milletin ve Meclisin bütün asabını gevşetiyordu. 
Filhakika bu korku çıkmıştır. Ordu mjuzafferiyelt or
tasında iken gördüğünüz sukutu azim meydana gel
miştir. Efendim, Heyeti al'iyeniz yeni farkına vardı. 
Bundan bir iki hafta evvel gazetelerimizi okuduğumuz 
zaman her tarafı gül gülistan görüyoruz. Ben o vakit 
istihbaratı aldığım zaman karakış görüyorum. Uykum 
kaçıyor. Düşünüyorum ki istihbarat gelmese de beri 
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şu gazeteleri okusam <da rahat uyusam. Acaba bu ga
zetelerdeki ihbarat avamı mas üzerine ne tesir yapı
yor? Demek ki her şey 'bitti, sulh oluyor, her şeyi bı-
rakahm diyorlar. Emin olunuz efendiler, bu ahali üze
rinde morfin tesiri yapıyor. Asker yoktur. Bendeniz 
kıyası maaffarik dediğim noktayı arz edeceğim. Ma
lûmu âliniz Süleyman Sami, İsmail Hakkı gi'bi Musta
fa Suphi'nin yerine kaim olmuş, (bunlar her suretle or
dumuzu ifsadetmek için uğraşıyorlar. Garpıten İngi
liz propagandası geliyor. Her tarafta su]h olacak 
diyorlar. Birtakım adamlar gönderiyorlar. Yani öyle 
şartlar söylüyorlar ki insanın oynıyaeağı geMyor. Mi-
sakı Millînin hepsini kalbül edeceğiz diyorlar. Öyle 
ise daha ne kaldı? Diğer taraftan Misakı Millîmiz-
deıj fedakârlık yaptığımız Fransız itilafına itiraz edi
yor. Hakikî 'sulh isteyen adam bu itirazı niçin yapı
yor? Misakı Millîyi kabul edeceksin, niçin bunu açık
tan açığa söylemiyor da etaiJtmdan söylüyor. Sonra 
efendiler diğer bir propaganda vardır. Bu da gerek ay-
n ızamanda bizim hariciye memurlarımıza ve gerek 
Samsun'daki Amerika telsizine verilmiş malûmattır. 
Bunlar hemen hemen yekdiğerini takviye ve teyid ey-
lîyecek veçhile, İngiltere, Manda meselesıini halletmiş
tir, bundan sonra •bütün küvvei siyasiyesini Şarka tev
cih etmiştir. İngilizin kuvvel si'yasiyesi nedir? Bun
dan başka bir şey var mıdır? Bunun ilk eserini görü
yoruz. Şimdiye kadar avuttukları 'Mısırlılara... Beyin 
lbir mektubu vardır. Himayeden vaz geçmişlerdir. İn
gilizlerin bunu bir taraftan bize, muhtelif menafeitien 
kulaklarımıza ihsas etmesi, Ibir taraftan sulh ile uğraş-
ması "bu sumun.pek bedava ölamıyacağına, her halde 
kendi dediğini yaptırmak için Yunanlıları bir taraftan 
müheyyayı hücum bulundurmak, bir taraftan da kuv
vet siyasiyesi - ki yalan, ifsadat, iğfalat ve ihtilâlat 
demektir - bir taraftan da gayet yaldızlı sözlerle bizi 
uyuştunmak, 'beş aşağı beş yukarı döktüğümüz kan
ları hedretderek Sevr Muahedesini kabul ettirmek-
th% 

Bugün umumi vaziyeti Heyeti Âliyenize arz etmek 
lüzumunu hissettim. Yunan vaziyeti anlaşıldıktan 
sonra Cenuba ve Garha geçmek isterim. Fransızlarla 
yaptığımız itilâf name mucibince çekilip gideceklerdi. 
Fakat sırf İngilizlerin teşvikiyle Kilikya'da bir Erme
ni meselesi çıkartmak iniyorlar ve 'bunu Amiral Bris-
tol de "bize şöyle Ibildiniyor... (Okudu) 20 000 îslâmın 
da heyecanda^ olduğunu işittik. Herhalde onlar İslâm! 
olamaz. İngilizler tarafından para ile Adana'ya gönde
riliyor. İslâmlar taraf nidan Ermentitere mezalim ya
pıldığını dünyaya ilân etmek için... Sonra efendim 
tabiî bundan Fransızlar da istifadelerini kaçırmak iş

itemiyorlar. Hamit Beyin telgrafı vardır. Mücmeîen 
okuyayım. (Okudu) Biz çıkarsak kutal olur diyorlar. 
Şüphesiz Reis Paşa Hazretlerine bunlar yazılmıştır. 
Kendisiyle görüşecekler. Bizim yaptığımız 'itilâftan 
hiç bir fedakârlık yapacak değiliz. Bu da bizim aley
himizde bir delildir. 

Irak'a geliyorum. Süleymaniye'de Mustafa ve Hain
di paşalar aleyhimizde propaganda yapmak için te
şebbüste bulunuyorlardı. Oradaki ahali tamamiyîe 
ıbize muhip olduğu için bu propaganda hiç 'bir tesir 
yapmıyor. Oralar İngilizlerin şenaatini görmüştür. 
İngilizler Ermenilerin, Hıristiyanların hamişidir. On-
b:n İslâm ve beş nasturi olan 'bir yere geliyor, nasturi-
lere hakimiyet evriyor. Bunu görmüşlerdir (bunlar. 
Onun için kandırmak güçtür. Simko namında bir Kürt 
vardır. Bizim tebaamızdan değildir. İran tebaasın-
c'andır. Bu bizim dostumuzdur. Naturiler Hıristiyan 
olduğu için İngilizler bu adama nüfuz edemiyorlar. 
Biliyorsunuz ki Emir Faysal'ı elde etmişlerdir. Onun 
vasitasiyle bunu elde etmek istiyorlar. Tutulan mek
tuptan bir parçasını okuyayım. (Okudu) Bunlar Simko 
vasıtasıiyîe sokmak istedikleri İngiliz propagandasıdır. 
İzmir'de Yunanlıların himayesinde çıkan propaganda
lar da bu suretledir. Halifei Zişan vardır. Hurucu ales-
sultandır diyorlar. Faysal'ın ağzından askere bu su
rette propaganda yapıyorlar. Şüphesiz bunlar hakkın
da tertibat yapılıyor. 

Şarka geçiyorum. Şarkta Ruslarla itilâfımız var
dır. Fronsızlarla itilâf yaptığımız sırada İngilizler 
ibizi Ruslara jurnal ettiler. Propaganda yapıyorlar, 
Ibolşsvikter sizin üzerinize hücum edecek diye. Rus
lar soruyor nedir diye? Mukavele vardır, doğrudur, 
dendi. 

Son verilen nota efendim. (Okudu) Mealini arz 
edeyim, diyor ki, siz Fransız kapitalistini kabul etmiş
siniz. Bu suretle kapital sizi esir etmiştir. Mademki 
sulh etmişsiniz bundan korkarız diyorlar. İngiılizteritt 
Ruslar aleyhinde yaptıkları propaganda yüzünden 
Rusların nazarında şüpheli bulunuyoruz. Bunun del'N 
li nedir efendim? Bunun delili Rus kuvvetleri Batum 
ve Tiflis'e gelmiştir. Batum'da idarei örfiye ilân eyle
miştir. İslâm cemiyetlerini hapse sokmuştur ve Batum'
da bize gönderilen cephaneleri tutmuştur. Vaziyetimizi 
gül renginde görmemeliyiz. Ben nasıl uymuyorsam 
Heyeti Âliyeniz de vaziyeti '1 ay ikiyle görerek, şimdiye 
kadar olduğu gibi, vahdetini bütün dünyaya ispat et
melisiniz. 

Bir şey daha arz edeceğim. İngilizlerin (bizim ah
valimizden ne gibi hisse aldıkları fıkrası vardır. Onu 
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da arz edeceğim. (Okudu) Efendiler görülüyor ki 
bunlar bize çok nüfuz etmişlerdir. Yunan muzafferi-
yötine bağladıkları bu kadar böl İnşallah tahakkuk et
meyecektir. Fakat şunu da arz edeyim ki bunların son 
fıkrasından ya Yunanlıların... Veyahut çekileceğiz Bol
şeviklerin idaresini kabul edeceğiz. Buna kadar gidi
yor. Efendim, İngilizlerin askerlik hakkında büyük 
bir darbı meseli vardır. Bu'nu söyliyeceğim ve sözüme 
'hitam vereceğim. İngilizler sözlerinde daima «nasıl 
dalgalar en büyük kayalara çarparak yorulmaz bir 
inat ile yıkılmaz kayaları yıkmak itiyadında oldukla
rını» söylemekle zevk alır bir millettir. Daima Heyeti 
âliyenize söyledim. İngiliz harbi yıpratma harbidir. 
Hal gösteriyor ki bizfi de yıpratarak imha etmek isti
yor. Bunu boşa çıkaracak ancak, ordumuzun demir 
gibi inzibata malik olması ve gerideki ahalimiziıı de 
tenvir edilmesidir. Fesat dalgalarının bir cezir halin
de memleketimizden çekildiğini düşmanlarımıza''İnşal
lah göstereceğiz. 

ŞERİEF BEY (Edirne) — Muhterem arkadaşlar, 
Erkânı Harbiye Reisimiz Fevzi Paşa Hazretlerinin bir 
lisanı mahremiyetle Meclise tevdi eylediği esrarı dinle
dik. Bendeniz vaziyeti hazıramız hakkında d'üşüntebil-
diklerimi arkadaşlarıma arz etmek istiyorum. Mah
mulü hata olsa da hüsnüniyete makrundur, bildiğimi 
söyliyeceğim. 

Geçen burada bir İngiliz heyetinin İnebolu'ya gel
diğinden bahsedilmişti. Evvelâ sıra ile başlamak için 
İngiliz Hükümetinin siyasetini ve tarihi siyasetini baş
tan aşağı okuyunuz. İngiltere her ne yapmış ise tica
ret için yapmıştır ve mutlaka ticaret işiyle girmiştir. 
Koca Hindistan'ı bir ticaret meselesiyle işgal etmiş
tir.. Onun için İngilizler daima kendisini gizler. Mak
sadını daima başka gösterir. Biz de bunu ehemmiyet
siz addetmiştik. Hayır efendim, İngiltere sarsılan va
ziyeti itibariyle kendisine bir vaziyet tayin etmek is
tedi. İngiltere'de bugün iki milyon işsizler alayı var
dır. Bunları doyurmak ister. Hangi milletin kanı pa
hasına, hangi milletin zararı pahasına olursa olsun 
İngiltere'nin maksadı budur. Kendi karnı doysun; 
başkası ne olursa olsun. Binaenaleyh İngiltere bir ke
re ne yapacağını düşündü. Zannetmeyiniz ki düşün
medi. Hayır, düşünerek yaptı. Mutlaka her ne paha
sına olursa olsun Türkiye'yi ezmekten başka yol yok
tu. Bütün Alemi İslâmın alemdarı olan Türk milleti
ni ezerse Hindistan kendi elinde, Irak kendi elinde, 
Suriye ve civarı Fransızlarda olsa bile onu da bir gün 
elde edecektir. Şu halde Mekke'nin Emini de kendi 
elinde, Mısır da kendi elindedir. Ortada bütün İslâm 

âleminin nazarını diktiği bu Meclisli Âli, bu Hükümet, 
İslâm âleminin başında bayrak çekmiş bizler varız. 
O halde 'bunları ezmeli. Demin Paşa Hazretlerimin 
buyurdukları gibi, İngiltere'nin tuttuğu yol belki ken
disince doğrudur. Fakat biz bu tuttuğu yolu seddet-
mek için mi bunu yaptık? Bu ikinci derecede kalır. 
Şu halde İngiltere'nin tuttuğu yol Makamı Hilâfeti, 
yani İslamların Hilâfetimi kendi himayesi altında bu
lundurarak, işte 'bakın, İslâm âlemi sağdır; camileri
niz, mabetleriniz, tekkeleriniz yerindedir, dedikten son
ra bütün açlarını doyurmak ve bizi soymak için, As^ 
ya, Şark olmazsa İngiltere'nin malını satacak yeri yok
tur. Onun için Şarkta İngiltere'nin bizi ezmesi kendisi 
için hayati bir meseledir. İngiltere bütün yaptığı şey
lerde muvaffakiyetlini katiyen casus teşkilâtına med
yundur. Cihan Harbinde İtalya'nın harbe sürüklen
mesi için İngiltere Hükümeti 22 milyon İngiliz lirası
nı Roma'da sarfetmiştir. Ve keza İngiliz casusu Al
man İmparatoriyle yemek yemiştir. İngiltere'nin mu
vaffakiyeti sırf buna münhasırdır. Bu casusluk bizim 
aramıza da girmiştir. Unütmıyalıtn. Mustafa Sagir'i 
daha geçen gün idam etftik. Efendiler, tekrar ediyo
rum. Bugünkü Meclis tarihe karşı vazifesini yapacak 
dakikalar yaşıyor. Hissimize değil, asabınıza değil, 
fikrinize güvenerek işi muhakeme buyurunuz. Yoksa 
hissimizle bunu halledemeyiz. Bu casus (teşkilâtını ni
çin yapıyor demektense onun casus teşkilâtını kırmak 
ve onu meyus ederek onun yaptığını bozmak lâzım
dır. İngiltere casusunun bir noktasını ikmal etmek için 
bendeniz vakıf olduğumdan dolayı arz edeceğim. Bi
rincisi; doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin işlerini anlamak, ordusunun işlerini anla-1 

mak ve ahalinin içinde kendisine uygun olan propa
gandayı yapmak, buna karşı gelen erbabı namusu ken
di casusudur diye ihbar ettirip istiklâl mahkemesine 
sevkettıirmek. Netekim geçen defa Garp Cephesinde 
geçen bir vakadan bunu istidlal ettim. Yani bu da 
casusluk teşkilâtına dahildir. İngiltere casus teşkilâtı 
bu suretle hareket edecek ki aramızdaki n'ifaku şika-
kı artırsın. Binaenaleyh şimdi maksada girerek diye
bilirim ki, Meclisi âliniz burada teşekkül ettiği vakit:. 
de bütün mekasıdı miliyesinıi yapmış olduğu Teşki
lâtı Esasiye Kanunu ile tespit etmiştir ve bunu ordu 
ile meydana getiriyor. Bir taraftan 'birimi refettik, 
diğer taraftan bir cihazı idari vücudla getirdi. Yalnız 
'Meclisin çekindiği bir niokta vardır ki Hükümet kalbi
ne usulü olmasın ve Meclisi Millî bir halde bulunsun. 
Fakat bir yerde çok hatamız var. Biz teşriî ve icraî 
kuvvetleri haiz olduğumuz halde yalnız teşriî meclis
lere ait nizamnamemiz var. O Nizamnamei Dahilîye 
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dtıtüba etmek için de biz Heyeti Vekile <ite elan müna
sebetimizi tanzim edememişiz. Keselenin esasSızlığı 
buradan geliyor. Eğer teşriî ve dcraî vazifeyi haiz 
olan Meclis Heyeti Vekile ile olan münasebet ve ona 
vereceği veçhelerden nıkatı (temasını temin edecek bir 
nizamnamei «dahilî vücuda getirmiş olursak vekil
lerle görüşebilirdik. Bu, meseleyi halledecektir. Mese
le bundan dolayı sakat olarak devam edip gidiyor. 
Şu halde Meclis teşriî vazifesini bir tarafa bırakıyor. 
îcraî vazifesini de Heyetti Vekileye tevdii ediyor. He
yeti Vekile yürürken Meclis ona veçhe veriyor. Veçhe 
iki türlü olur. Siyaseti 'hariciyemizde takibedeceği-
miz ana 'hat nedir? Bir gün Hariciye Vekili gelip de, 
siyaseti hariciyemiz hakkında bana bir yol gösterdi
niz mi düyecek "olursa ne yapacağız? Gösteremedik. 
Fakat bunu göstermemekle beraber - zaman ve inkı
lâp diyelim - zaman bizi öyle götürdü ki, hadisatın 
mantıkları bizi lâzım gelen noktaya götürmektedir. 
Binaenaleyh Türkiye Büyük Mîllet Meclisinin haricî 
ana hattı Garp değil Şarktır. Derlerki siyasete sami
miyet yoktur. Bilâkis vardır. Teşekkül ettiğimiz gün
den beri Şark siyasetimin çizilen ana halttım samimî 
surette taikibetrniş olsa didik ve (bu siyasette samimî su
rette yürüse idik, o zaman katiyen böyle bir hadise 
oîmıyacaktı. Çünki biz itam İnönü Harbini müteakip 
orta yere bir sulh sözü altrlinca, Fevzi Paşanın dediği 
gibi, asabımız gevşedi. Keza Sakarya Muharebesini 
müteakip Franklen Buyyon'un buraya gelerek bize 
sulh yüzü ğöstermeseydi asabımız gevşemezdi. Buna 
şüphe yok. Halbuki liyi bilirsiniz ki Fransa mütareke
yi yaptıktan sonra meşhur kaplan Klemanso bile sulh 
sözünü tekellüm eylediği için kendi rüfekayı mesai
sinden 159 kişiyi kurşuna dizdirdi ve hatla Tardieu 
sulh nam eserinde diyor ki: Elimde mendil ağtıyarak 
onları kurşuna dizdirdim. Anlara acıdım, fakat vata
nımı kurtarmak için yapıtım, öldürdüm. 

Şimdî Franklen Buyyon bize sulh sözünü getirdiği 
için Buyyon'u titreten bir endişe oldu. O da Rusya 
Mir. Bittabi tafsilâta lüzum yokltur. Çünki Rusya ko
mün işit esaslarını koyduğu vakit de yeni bir umde et
rafında toplandı. Onunla işe başladı ve onun için or
taya çıkmış, diyor ki: Ankara Hükümeti teşekkül etti
ği zaman onun ilân ettiği dâvanın esası, benim de 
mağdurların, mazlumların hakkı namına ilân ettiğim 
dâvanın bir eşidir. Vakıa onlar Bolşevik değiMr, dâ
vaları itibariyle onlar da 'benim siyasetime uygun
dur. Bu noktadandır ki Rusya bize yardım etti ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetli Rusya'dan 
bu muahededen- haberdar etmedi demem. Hariciye 
Vekâleti bittabi Rusya'yı son yapılan işten halbefdar 

etmekle oeraiber Rusya düşündü. Yaptığımız muahe
de bittabi şimendifer imtiyazı, maden imtiyazı, mektep 
imtiyazı g'i'bi para getirecek işleri vermeye başladık 
ve bunları vermekle Rusya'nın prensibi aleyhinde 
bulunduk. Çünki o vakıiit Rusya, Türkiye hem kapi
talizme karşı harp ediyor, hem de sermayedarlara kar
şı yol vererek bizden iffcifafc ediyor ve memleketline 
sermaye sokuyor diye bizden uzaklaştı. Endişe vere
cek şüphe, her şeyi altarak doğrudan doğruya siyase
ti umumiyeroizin ana hattını çizmemiz lâzflndır. Ma
atteessüf çizilhıemlişitir. Zanneder misiniz ki Franklen 
Buyyon buraya ilk geldiği vakit ingilizler Afganis
tan'da kendi siyasetini çeviriyordu? Hayır. İngiltere -
Afganistan'la muahede yapmak için bir seneden beri 
uğraşıyorlar. Her şeye rağmen Afganlarla anlaşmak 
siyaseti yaptılar. Bunu yapmakla beraber, keza Fran
sızların bizimle yaptıkları «itilâfnamenin kendilerince 
intifa edilecek noktalarım da aldılar ve kopardıkları 
yaygara arızi bir yaygaradır . Çünki Fransız itilâfını 
tngiltere biftyordu. Eğer samimî ve dürüst bir siya
set itakîbetmdş olsa idi daha o vakit yaygarayı basar
dı. Daha o vakit ilân ederdi. Sustu ve itilâfname mev
kii meriyete konacağı sırada gürültüyü kopardı ve 
bu yaygarasiyle yine İslâm âlemine bir kazık sokabi
lir miyim diye yaptı. Bu şüphesiz böyledir. 

Sonra efendum vaktaki şöyle bir Sakarya Harbi 
yaptık. Asıl işin ruhu hassası burada. Sakarya Har
binden bugüne kadar geçen harpleri yaşayalım. Çok 
rica ederim, hepimiz tarih muvacehesinde mesulüz. 
Eğer, o günden bugüne kadar bir defa nazar edersek 
yaptığımı işler bir çok takrirlerin havalesi ve ufak te-
fak işleri görmekle vakit geçirdik. 1,5 - 2 ay müddet 
zarfında-Allah razı olsun-geçen gün Fevzi Paşa Haz
retleri vaziyeti askeriye hakkında malûmat verdiler. 
Ondan sonra bugün geldiler, bize izahat verdiîer. Söy
lerken bendemiz düşündüm. Biz bir Başkumandanlık 
Kanunu çıkardık. O Başkumandanlık Kanunu muci
bince Meclis, orduyu tarsin edecek her türlü şeyi ken
di Reisine tevdi etti. Derken Müdafaai Milliye Ve
kâletinden izahat ve hatta istizah başladı. Bu istizahı 
Başkumandan Paşaya mı yapacağız, yoksa Müdafai 
Milliye Vekâletine mi? Başkumandan Erkânı Harbiyei 
Umumiye Kumandanlığı mevzuu'bahis değildir. Bütün 
Meclisin bu işin başına geçerek bu işi başarması lâ
zımdır. Artık tarie karşı bu vazife yapılmamış derken, 
farz edelim, Müdafaai Milliye Vekili yapmadığı hal
de miçin yaptırmadık? Bize maddi mesuliyetten bah
setmek dalgaya bir şekli sahih vermek demektir. Fa
kat bunun mesuliyeti maneviyesâ pek ağırdır. Geçen 
gün söylendi ki Müdafaai Milliye Vekâleti orduya eî-
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bise verememiş. Bendeniz tetkik ettim. Müdafaai Mil
liye Vekâletti orduya; Şubatta 125 bin kat elbise, 85 
bin kundura vesaire vesaire vermiş. Bunlar rakamla
rı dîe sabittir. Şimdi verilmiyen şey nedir ve ne yapıl
mak iktiza ederdi? Bir tek şey, bütün milletten ve 
bizden İstenilen bir tek şeydir. Kendi tarihlerinde 
mMi gelmemiş ve bir çok müslumanların buraya top
lanıp yarattıkları bir şey vardır. O da bu Meclislin 
vaziyeti. Bu vaziyet hiç 'bir Meclise benzemez. Bu ben-
zemiyen vaziyeti iyice anlamalı ve artık işe vaz'ıyed 
etmelidir. Şanlı başlayan bu tarihi yine şanlı yaşat
man veyahut bütün bu yük enkazının altında Meclis
te 'beraber gömülmeliyiz. Bunun başka bir yolu yok
tur. Biz burada oturalım, Dahiliye Vekâleti iş görmü
yor, Nafıa Vekâleti bunu yapmıyor, bilmem ne diye 
Soyüyeîim. Bu, olmaz. Acı bir şey söyliyeceğim. 
Mecidiye noktasında bir yüzbaşıdan bir mektup ai
dim. Diyor ki, - Efendim sen milletvekilisin, beni 
buraya gönderdiler, çalışıyorum fakat tam yedi ay-
4İan beri maaş almadım, karımdan aldığım mektubu 
«fese gönderiyorum. - Mektubu okudum. Karısı diyor 
kS: Sen Anadolu'da vaitanın müdafaası için çalışıyor
sun, ben belediye süpürgecisi yazıldım, çocukları bes-
Hyoruinı. îşte en büyük vatanperver o kadındır. 

Binaenaleyh; bırakınız biraz işlerimiz olmasın, 
teşfcttâtıimtaz olmasın, karnımız çok doymasın. Beş on 
tane kâğıt fişimiz azalsıff; Fakat yalnız asıl bir mak
sat vardır ki, o da düşmanı atmaktır. Bunu nasıl ata-
dağız? Bumu atmak için evvelâ para. sonra para. yi
ne para lâzımdır. Meclisin buna hayır dediğini duy-
ımadsm, 

VEHBÎ EFENDİ (Konya) — Filan daireyi lağ
vedelim dedik de hepimiz gülüştük. (Gürültüler). 

ŞEREF BEY (Devamla) — Müsaade buyurun. 
Bir-Dahiliye vekâletine, Sıhhiye vekâletine. Nafıa ve
kâletine arkadaşlar siz şimdi biraz oluriyle işinize 
balkınız, biz parayı orduya vereceğiz. Hepimiz bir iş 
başına geçeceğiz. Taksim edileceğiz. Hepimiz dairei 
İntihabîyemize gideceğiz. Ordu bize vazife verecek
tir. Ne olacak, siz de biraz tatil edin desek, efendi
ler bir itiraz varit olur. Bu suali mukaddere cevap 
veranek lâzımdır. Tatil ettiğimiz dakikada memleket
te hayat durur. Tarihte aynen bugünleri yaşamış mil
letler Vardır. Komünler yaşadıkları vakit 14 daireye 
ayrılmıştı. 14 komisyon yaptı, 14 komisyonu her ta
rafa koydu. O asibetyalar (?) ki, memlekette para edi
yordu, onlar da bir para etmedi. Fakat onlar işe va
ziyed etti. Hatta asker yalınayak idi. Fakat 14 ko
misyon bütün işe vazîyed etti. Hatta değil - haşa hu-

I zuru âlimizden - bütün seciyei ırkiyesi başkasının 
amalimi tatmin odan kaltaban Yunan; hatta Avustur
ya'yı, Hollanda, Prusya ordularını tarumar ve peri
şan etti ve memleket fethetti. Memleketin maddi ve 

I manevi bütün mensubu tammesini elde etmeli ve doğ
rudan doğruya yürüyerek düşmanı denize dökmeli-

I dir. Bunu atmak için bizi bir şey korkutur. 

I Meselâ bir tarafta bir evin yıkıldığını, birinin 
J öküzünün öldüğünü veya bir başka bir şey görünce 
I pek hassas adamlar olduğumuzdan acıyoruz. Fakat 

efendiler zaaf yok. Muvaffakiyetin en birincisi zaaf 
I göstermemektir. Diyecekler ki memlekette menabi 

yok. Aman efendiler böyle dersek düşmanın dediği-
I ni tasdik etmiş olacağız. Düşman ne diyordu? Yor

gun Anadolu diyordu. Yavaş yavaş tüvanı tükenmiş
tir. Aman efendiler, zavallı Anadolu bir gün şimdi
ye kadar oturup rahat etmemiştir ki.. Bir gün rahat 
görmüş, bir gün kılıcını bırakmış değikiir. Benim 
milletimin bu işi başarcağına imanım vardır. Binae
naleyh; İngiltere'de bir âdet vardır. Parlamento ko
misyon halinde toplanır. Yani mesai i umumiyesinden 

I hariç olarak komisyon şeklinde toplanır. Devletin ga
yet mühim olan işlerini o komisyon müzakere eder. 
Son sözüm Meclisi Millî bu dakikadan itibaren her 
türlü vazifesini ifa.edecektir. Vatanı düşmandan kur
tarmak için hangi membalara müracaat edecekse ve 
neye vaziyed edecekse etmelidir. 

I Meselâ bir harp komitesi yapalım. Bunu bu işin 
başına koyalım. Beraber çalışsın, orduyu idare etsin 

} demiyorum. Ordunun geri hizmetini ifa etsin. Şikâ-
I yetimiz geri hizmetlerindendir. Yoksa Mehmetçik va

zifesini yapıyor. Bize arka hizmetleri lâzımdır. Bun-
j lara koşmak lâzımdır. Bizim ordumuzda menzilimiz 

yoktur. Ben çalıştım. Ali Rıza, Fikret, Ali Rıza Bey-
I ler buradadır. Ben nasıl sevkıyat olduğunu gördüm. 
I Benim çalıştığım işe halk koşuyor. İ insanla koşuyor 
I ve o işi yapıyordu. Çünki muvafık surette sevkediıl-
I diğine inanıyordu. Menzilim vaziyed ettiği şeyler gö-
I rülmüyordu, yürümüyordu. Şiddetli emirler veriliyor, 
I terhip ediliyor, tehdit ediliyor. Onun emrini ya ko-
I misyon reisi cebine koyuyor, yahut nokta kumanda-
I nı kulak asmıyor. Bunu ben gözlerimle gördüm. 

I Binaenaleyh şimdi biz bu işi kurtaracak isek iki 
I iş vardır. Biri akıp gelen casus teşkilâtlına zaif dav-
I ranmamak lâzımdır. Bu casus teşkilâtı yaman bir şey-
I dür. Bunun ufak bir misalini göstereyim. Vaktaki biz 
I buradan panik zamanında hareket edeceğimiz zaman 
I Haymana arkasında, Çiçekdağında bir teşkiilât mey-
j dana getirmişlerdi. Başta Katil Ilyas olduğu halde bu-
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rodan hareket elden möbusiari kesmek içki bunlar 
doğrudan doğruya Yunaû ordusu afkasuıda ingiliz
ler tarafından yapılmış bir teşkiâıt idi. Buna hiç şüp
he yok. Bu teşkilâtı yoketmeli. 

ikinci teşkilâta gelince; Meclis bu işleri hep bırak
malı, her şeye vaz'ıyede ederek düşmanı sahile at
malıdır. Arkadaki hizmetler bozuktur, işte bizim ya
pacağımız bunlardır. Memleketin ve milletin menabü 
kuvasını anlamak lâzamdır. Biz bugüne kadar uyuş
tuk, oturduk. Şimdi evvelâ yapacağımız şey bir harp 
komitesidir. Bu harp komitesiyle bu işe vaziyed ede
ceğiz. Ondan sonra propagandaya karşı bir komite 
yapacağız. Ona da irşat komitesi mi diyeceksiniz, ne 
diyeceksiniz? Ona da vaziyed edeceğiz. Memlekette 
istiklâl mehakimine kuvvet vereceksiniz. Bir kaç yer
de daha açacaksınız. Zaaf göstermiyeceksiniz. Adle, 
istiklâle kavuşmak için zaaf yoktur. Büyük bir is
lâm vatanperveri diyor ki:. Fevkalâde yaratılmış ze
vat için felâket mekteibinden büyük dershane olmaz. 
Biz felâket içindeyiz. Siz beni istediğiniz kadar mua
heze edebilirsiniz. Tenkid etmek kolay, fakat iş yap
mak güçtür. Bir harp komitesi yapalım. Müdafaai 
Milliye, Maliye Vekâleti gelsin buraya, mevcudum 
budur, param budur desin. Bir çare arayalım. Bir ir
şat komitesi yapalım. Halkı irşat edelim. Yani Tür
kiye Büyük Millet Meclisi düşmanı memleketten at
mak için bizzat Hükümete, herşeye vaziyed etmeli
dir. 

VEHBİ EFENDİ (Konya) — Efendim gerek Pa
şa Hazretlerinin ve gerek Şeref Beyin söyledikleri İn
giliz propagandasına ve siyasetine ait olan mesaili 
icmalen, zannedersem, arkadaşların hepsi biliyor. 
Müfredatına vakıf olunmaz, o başka mesele.. Şu 
halde ingiliz propagandası bize ne kadar tesir edi
yorsa onun mukabili olmak üzere bizim de bir pro
paganda tarihi açmak üzerimize vacip ve lâzımdır. 
Malûmu âlileri her derdin devasını bulmak şarttır. 
Tabip derde göre tedavi eder. Derdi biliyoruz. Der
dimizi bilinmiyecek bir dert değildir. Biliyoruz. Fa
kat maatteessüf tedavisi müşküldür. Affınıza mağ-
ruren diyeceğim ki, biz bu derdi tedavi edecek kadar 
bir tabip olamadık. Şimdi hariçten akıp gelen casus
lar halkın zihnini ifsadediyor. Orduyu - maazallah -
ifsat etmek ihtimali vardır. Buna karşı orduya pro
pagandacı, tashihci, mürşit göndermek lâzım. Fakat 
mürşidin söyliyeceği sözü filiyat tasdik etmekle' ka
bulü mümkün olur. Mürşidin sözünü tasdik ettirecek 
filiyat var mıdır? Cepheye, nefeer söylediğimizde: 
Sen burada sebat edersen tarih namını şöyle kayde

decek, böyle kaydedecek dediğimizde «Efendi, aya
ğıma, sırtıma bir bak.» diyecektir. O vakit o mürşit 
ona karşı ne diyebilecektir? Sözün tesiri olur mu? 
Sonra halka karşı propagandacı gönderelim, diyelim 
ki, - zaten adedimiz fazladır - her memleketin me
buslarının ikişerini, üçerini memleketine gönderelim. 
Fakat memlekette mebusun sözü tesir edecek Hükü
metin filiyatı yoktur. Mezalim cereyan ettikçe hiç bir 
mebusun sözü geçmez. En cahil, en edna bildiğimiz 
bir fakir öyle insanı sükût ettiriyor ki efendi. Niçin? 
Çünki daima filiyattan birlûtüf görmüyor. Bunun 
için ne deseniz tesir etmiyor. Ne yolda propaganda 
edeceğiz, rica ederim buyurun? Anın için - gerçi Pa
şa Hazretlerine teveccüh etmez - efendiler tam geçen 
sene giden (heyetin temin ettiğine beyan olunan silah 
ve cephane hâlâ) (1) İtalya'dan gelecek. Rica ederim, 
Berlin'e, Almanya'ya giden para, ben 1,5 milyon lira 
diyorum. Belki hesapta yanlışlığım vardır. Oraya 
mubayaa için gönderilen para ne oldu? Götüren kim
di? Neden gelmiyor? Kaç ay oldu gideli? Bunları halk 
biliyor efendiler. İngilizlerin yapmış olduğu propa
gandaya mukabeleten yapacağımız propagandanın 
tesiri yoktur. Bu propagandayı tesir ettirecek bir fi
liyat yapmak lâzımdır, efendiler. Böyle oldukça faide 
yoktur. Bu böyle akıp gidecektir. Sonra bu kürsüden 
denildi ki adliyesiz olmaz, yalnız bir hakim, Dahili-
yesiz olmaz, Dahiliyede de. bir valinin yanında bir 
valinin yanında bir kâtip kâfidir. Kazada ise bir kay
makam kâfidir. Sonra bu iki üç daireyi ayırdıktan 
sonra bize ne sıhhiyenin lüzumu var, ne iktisadın lü
zumu var, ne de maarifin lüzumu var. Bunun hepsi 
memleket bizim olduktan sonradır. Bu kürsüden bun
lar söylendi. Hatırlardadır ki maatteessüf kahkaha 
ve istihza ile karşılandı. İşte bir sene sonra bu söze 
geldik. Bunu böyle yapmadıkça fayda yoktur efen
diler. Son sözüm yalnız düşmanla uğraşmaktır efen
diler. 

OSMAN BEY (Lâzistan) — Paşa Hazretleri vaki 
olan beyanatlarında az çok bildiğimiz bazı mesail-
den, elim şeylerden bahis buyurdular. Yunanın teşki
lâtından, taarruz vaki olacağından bahsettiler. Tabiî 
bunlara karşı bizim de bir hazırlıkta bulunmak lığı
mız lâzım geliyor. Fakat burada bendeniz biraz ma
ziye ircaı nazar edeceğim. Mayıs ayı ihtidasında bu
rada bir encümen vardı. Orada oturuyorduk. Bunu 
kemali samimiyetle hatırlatmak isterim. Hiçbir mak-

(1) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan ek
lendi. M. Ünver. 
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şadım yoktur. Çünki biz daima son noktaya geldi
ğimiz zaman, yahut bir tehlike gördüğümüz zaman 
hemen bizi ateş alır. İtiyadımız böyledir. Hemen şöy
le yapalım, böyle yapalım deriz. Bu böyle olmakla 
beraber ben Paşa Hazretlerinin beyanatından mü
teessir olmadım. Çünki bundan daha acı günler geç
ti. Tehlikenin daha ziyade etrafımızı istilâ ettiği gün
leri geçirdik. Cenabı Hakkın inayetiyle bunları atlat
tık ve bunu da inayeti Hakla atlatacağız. Fakat yal
nız şunu hatırlatmak isterim ki; burada encümen 
odasında ben dedim ki, Paşa Hazretleri bu millet ve 
B. M. Meclisi sizden yalnız bir şey istiyor. Buna mu
kabil herşeyi vermeye hazırız. Bu, efendiler belki 
dünyada ilk defa vaki olmuştur, başka yerlerde kuv-
vei icraiye fazla para almak isterse milletvekilleri ya
hut millet buna karşı, bunların taleplerine karşı dai
ma eksik verir. Bu cümleden olmak üzere biz herşeyi 
fedaya hazırız. Fakat yalnız zafer isteriz. Fakat ma
zeretsiz bîr zafer istiyoruz. Meselâ; benim bütçemde 
noksan vardır, bütçede olan bu noksan dolayı siyle 
bir kolordu yapamadım ve bu yüzden mukavemet 
edemedim gibi şeyler istemiyoruz. Meselâ bu bir fi
kirdir. Buna mümasil fikirler serdine mahal yoktur 
ve bu gibi şeyleri dinlemek istemiyoruz. Hepsini ya
palım. Hata arzetmiştim ki, hepimiz birer tarafa gi
delim. Her taraftan kuvvet toplıyalım. Canım kor
kuyorsunuz, itimat etmiyorsunuz dediler. İtimadımız 
vardır, hürmetimiz vardır ve bu hürmetimiz bakidir. 
Yalnız bir noktayı nazan dikkati âlinize vazedece
ğim. Bolşevikler son zamanlarda bize karşı birtakım 
vaziyetler takınmışlar, vaziyetimizden şüphelenmişler. 
Burada bir celsei hafiyede Başkumandan Paşa Haz
retleri buyurmuşlardı ki: (Naçaratos) Fransızlarla ya
pılan itilâfnameyi bir an evvel yapınız diye bize söy
ledi, dedi. Yani efendiler «Biz mukaveleyi tasdik 
edersek Rusya buna karşı ne diyecek?» diye sual va
ki oldu Bu suale karşı bilâkis bizi teşvik ediyorlar 
denildi. Paşa Hazretlerinin o günkü sözlerine ircai na
zar edecek olursak bugünkü vaziyetin hasıl olmaması 
lâzım gelir. Yani Ruslar temin edilmişti. Böyle bir 
vaziyetin ihdası hatıra gelmezdi. Bu nasıl olmuştur? 
Bunun sebebi nedir? Bunun izalesi mümkün müdür? 
Lütfen izahım istiyorum. Bendeniz 1,5 sene evvel si
lâh sevkederken Ferit Paşanın sükutiyle İstanbul'da 
Tevfik Paşa kabinesinin mevkii iktidara gelmesi üze
rine Ruslar kuşkulanmışlardı. İstanbul ile Anadolu 
uzlaşıyor diye korktular. Emrine vermiş oldukları 
34 vagon mermi ve topları bir bahane ile Tuvaliye' 
den aldılar, başka bir tarafa şevkettiler. Bu başka 
yere gidecekti. Sehven size geldi dediler. Halbuki bü-
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tün konşimentolar benim namına idi. O vakit biz 
uğraştık. Çalıştık, bu sui zannı izale ettik. Sevkıyat 
başlamış idi. Harp komitesini Şeref Bey biraz izah 
ettiler. Bir harp komitesi elzemdir ve bu harp komi
tesi seVkiyat ve mübayaat işleriyle iştigal edecek, on-. 
dan sonra propaganda. Bu da mühimdir. Bizim da
hilde propaganda namına bir şeyimiz yoktur. Yapa
mıyoruz. Teşkilâtımız yoktur. Bir takım istihbarat 
müdürlerimiz var. Polisten yaptığı tahkikatı bize bil
dirirler. Boş yere maaş alırlar ve biz de onların ver
diği havadislere güvenerek burada otururuz. Paşa 
Hazretleri buyurdular ki, sansürü kaldırınız. Halbuki 
orduya karşı her vakit sansür vardır. Bolşeviklere 
verilen teminata mukabil acaba bolşevikler neden 
kuşkulanıyorlar. Fiilî sahada gördükleri şeylerden 
korkuyorlar. Bu sefer mezunen Lâzistan'da ve bütün 
sevahilde bulunduğum zaman gördüm ki, oralarda 
bir kargaşalıktır gidiyor. Bolşeviklerin tütün yüklü 
bir kayığı geliyor. Bunu cahile yanaştırmıyorlar. 
Tahtı tarassutta bulunduruyorlar. Birtakım suubetler 
çıkarıyorlar. Bütün eşyayı muayene ediyorlar. Hal
buki gelen kayık içinde olan beş kişidir. Bomba olsa, 
patlasalar iki kişiyi yaralıyamazlar. Dahiliye Vekâle
tine yazılıyor. Hatta bu hususta Paşa Hazretlerinin 
de, Dahiliye Vekâletinin de tatmimleri vardır. Bu 
hep idaresizlikten ileri geliyor. Binaenaleyh demek 
ki, Türk Milletinin bize karşı bir kin ve gayızlan 
vardır. Tatlı tatlı teminat veriyorlar. Fakat fiilî sa
hada bizim bir tütün kayığımızın görmediği hakaret 
kalmıyor. Biz bir vakitler bilmiyerek hepimiz komü
nist olduk. Sonra bundan ürkerek o kadar antiko-
münist olduk ki komünistler bundan korkmaya baş
ladı. Bu mıntakada mutlaka Meclisi Âliniz namına 
harekâtı teftiş edecek bir müfettiş lâzımdır. Bu su
retle Rusya'daki cereyanları bertaraf etmiş oluruz. 
Rusya'dan gelen her adam buralarda incinmiştir. 
Bana bizzat söylediler. Dediler ki canım biz size silâh 
veriyoruz ve bütün mevcudiyetimizle yardım ediyo
ruz. Fakat siz bizim Trabzona çıkan adamımıza fe
nalık yapmışsınız, diyorlar. Bizi milletten komünist
lik lehinde söyliyen olamaz. Açık söylüyorum. Bu
gün orada da söyledim. Meselâ: Lâzistan ve Trab
zon mıntakası ki en ziyade Rusya ile temas eden ora
lardır, buralar Bolşevikleri görmüşlerdir. Doktor di
ye bir adam prezante ediyorlar. Entarisi yok, içgöm-
leği yok. Efendim bu darülfünundan mezun bir dok
tordur. Bir memleketin efkân münevvere sahibi olan 
kimseleri, sahibi salâhiyet olan kimleri inkılâp neti
cesinde şu şekli iktisap ederse bu şeklin peşinden 
koşmak abdallıktır, cinnettir.Onun için o gibi adam-
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larm köylere girmesinde zarar yoktur. Rusya ile ara- i 
muzdaki bu halin ıslahı çok lâzımdır. Şifahi teminat j 
kâfi değildir. Filiyat sahasında pek mühim ıslahat . 
yapılması lâzımdır. | 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim, 
Paşa Hazretleri propaganda ve siyaseti hariciyeden 
'balhis buyurdular. Müsaade buyurulursa evvelâ ordu 
•ihtiyacım temin buyursunlar. Takip edeceği siyaseti 
hariciye ikinci olarak gelir. Ona tütünle, çorap tesir 
yapıyor. Nefere propaganda tesir yapmaz. Cephedeki 
nefer çıplakdır. Cephedeki nefer sizden çorba bek
liyor. Evvelâ orduyu mevbuubahis edelim. Bu husus-
da müteaddit istizah ve sual takrirleri vardır. Diğer 
hususat ikinci derecede kalır. Neden ordu ihtiyacı 
temin olunmuyordu? Bunu halledersek daha isabet 
ederiz. (Doğru sesleri) Müsade buyurursanız bugün 
müzakere edilecek bir şey yoktur. Müdafaayı Milliye 
Vekilinden sualler vardır. Karar verdikki Müdafaai 
Milliye Vekili geldiği vakitte bu meseleyi uzun uza-
drya bahsedeceğiz. Ben de sizinle beraber Fevzi Pa
şanın beyanatını dinledim. Daha ziyade vaziyeti as
keriyeyi uygun görmedim. İngiliz propanganda yapı
yor. Biz buna mukabil burada teşkilât yapamayız. 
Bizim işimiz arzettiğimiz gibi ordunun takviyesi ça
resine bakmak. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Efendim, 
bendeniz ordudan bahsedeceğim ve Cebelibereket 
mebusu İhsan Beyin sözü ile söze başhyacağım. Yine 
Müdafaai Milliye Vekâletinden bir istizanda buyur
muşlardı, ki bu mes'eleyi Fevpi Paşa yapamadılar, 
ondan sonra gelecek bilmem hangi paşa da yapamı-
yacak. Maatteessüf İshan Beyin bu sözü bugün isbat 
olundu. Hakikaten Refet Paşa da yapamadı ve ya-
pamıyacaktır ve bundan sonra gelen de bu iş bu şe
kilde kaldıkça yapamıyacaktır. 18.000 kat elbise İne
bolu'ya, şu kadar bin kat elbise filân yere gelecekdir 
teranesi belki de bir senedenberi devam ediyor. Mü
dafaai Milliye Vekâletine dair hangi bir mes'ele açıl
sa, işte efendileı bir haftaya kadar gelecek, üç güne 
kadar gelecek diyorlar. Ondan sonra da zavallı Ma
liye Vekiline hucünı ediyorlar. Maliye Vekili para 
vermiş olsaydı elbise meselesi olacaktı derler. 18 bin 
kat elbise İnebolu'ya çıktı ise niçin bu ana kadar gel
miyor? Ben Kastamonu ve İnebolu mebuslarını ishad 
ederek söylerim ki bir çok esterler var. Mevkii kuman
danlarına ve ahzı askerlere odun getiriyolar. Bunla
ra vaz'ıyed etmelidir. İşte efendiler tekâlifi milliye 
olarak ahaliden alınan bu hayvanlar odun getirmekle 
meşgul. İşte efendiler, eğer elbiseler İnebolu'ya gel
diyse beheri on kat getirse bu kadar elbise gelmiş 

olurdu. Sungurlu'da 200 nakliye arabası var. Bunla
rın hepsi şurada burada kullanılıyor. Zavallı köylü
lerin elinden aldığımız arabaların bir kısmı bu suretle 
mahvoluyor. 

Osman Bey biraderimiz en büyük bir derdimize 
dokundular. O da; memurini Hükmette ikilik, üçlük, 
hatta on beşlik olmasıdır. Bu çok doğrudur, efen
diler. Yalnız Beyefendi bizi temin etmişlerdi ki, mü
dahale edenleri yıkıyorum ve bir çok efaliylede bunu 
tevid ettiler ve inşallah bunları bihakkın' yapacak
lardır. Velhasıl çok söyleyip tasdi etmektense benim 
yalnız bir teklifim vardır, onu arzedeyim. Bu daki
kadan itibaren - harp komitesi mi diyeceğiz ne diye-
ceksek - bu işde mütehassıs olan arkadaşlarımızı iş 
başına göndermek lâzımdır. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Efendim gerek or
dunun devamı inzibatı ve gerekse memleket dahilin
de memnun olmamak ve ordunun takviye edilmes» 
esaslarında sarf olunan gayretlerden hiç birimiz şüp
he etmeyiz. Herhalde her makamdan ziyade memle
keti kurtarmak, binaenaleyh gerek ordunun vaziyeti ve 
memleketin vaziyetini düşünürken, müzakere, ederken 
kendi mesuliyetimizi nazarı itibara almak lâzımdır. 
Acaba şu suretle bir karar versek Müdafaai Milliye 
Vekâleti razı olur mu? Erkânı Harblyei Umumiye 
Reisi razı olur mu? İlah diye birtakım şeyler hiç bir 
vaikt mevzuubahis olamaz. Saniyen kararımızı verir
ken gerek memleketin vaziyetini arzu edilmiyecek 
leri geçirdik. eCnabı Hakkın inayetiyle bunları atlat-
bir şekle koyan fertleri ve gerekse ordunun vaziyetini 
memnun olamıyacağımız bir şekle, bir hale gelmesi 
için elbisede terahi, mubayaada, iaşede terahi, sev
kıyatta suiistimal yapanları takipte göstereceğimiz 
ciddiyet hiçbir ferdi ne müteessir eder, ne de Meclise 
bu kadar şiddet olur mu diye bir şey söyler. Bu nok
tayı iyi düşünelim. Fertlere merhamet eden milletler 
cemiyetleri feda etmiştir. Fertleri cezadan korumayı 
düşünen heyeti içtimaiye heyeti umumiyeyi kötülüğe, 
mazarrate sevkederler. Eğer hakikaten arkadaşlar ta
rafından sayılan bu noksanlıklar bir ihmal neticesi 
ise ihmal eden fertler meydana çıkmalıdır ve çıkarıl
malıdır. Bu Meclisin büyük bir vazifesidir. Bu nok
tayı sükûtla geçiştirecek olursak, yarın bu terahî, bu 
ihmal bu suiistimal neticesinde memleket, - Allah 
saklasın - bir felâkete maruz kalırsa millete karşı 
kendimizi mesuliyetten kurtaramayız ve kendimizi 
müdafaa edemi yz. Çünki Hoca Vehbi Efendi Hazret
leri burada bir şey buyurdular: Niçin gitmiş ve haki
katen niçin gelmemiş? Hakikaten gönderilmiş de eşya 
mubayaa edilememiş mi? Saniyen Meclisin koridor-
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lannı sekiz aydır işgal edercesine îtalya'daki muba
yaa, oradaki gerek siyasi ve gerek mubayaa işleri 
niçin bu Meclisten şimdiye kadar saklanıyor. Niçin 
her şeyden mesul olan bu Meclise bildirilmiyor? Ora
daki bir arkadaş hakikaten İyi hareket etmiş ise mü-
daafası icabeder. Yoik, bu memleket namına,, bu mil
let namına bir ihanet yapmışsa hesabını vermelidir. 
Bugün tırnağiyle çırılçıplak memleketi müdafaa eden 
köylüler ve bu millet, Roma'da sefahat yapanların 
hesabını isteyecektir. Arkadaşlar geçen gün de Fevzi 
Paşa Hazretlerine sormuştum ki italya'dan bize ge
len elbiseler fena imiş, doğru mudur dedim. Evet, 
doğrudur, fena çıktı, fakat zaruretten naşi aldık dedi. 
Neden kabul ediliyor? Bunu güveli olarak neden al
mışlar? Güveli elbiseleri bize yutturmak, bu, bir hi-
yaneti vataniyedir. Bizi onu kaibule mecbur etmek 
nedendir? Saniyen; orduyu takviye etmek; şurasını 
nazarı itibara alalım ki arkadaşlar, ordunun ilbasmı 
temin lâzımdır. Bundan başka çare yoktur. Ordu eğer 
evinden, köyünden, ailesinden mutmain olarak bulu
nabilirse o vakit cephede durur.. Bununla şunu arz-
etmek isterim ki, Hükümetimizin gerideki makinası 
halka refah getirmiyecek bir halde olursa orduyu ne 
kadar takviye edersek, memleket tezebzüp içinde bu
lundukça orduyu yine dağıtırsın. Hepsi başının kay-
gusunu, ailesinin kaygusunu çeker. Bendeniz müta-
lâatımı iki noktadan arzediyorum ve iki teklifte bu
lunacağım. Biri ordunun levazımı harbiye, libas, iaşe
si ve nakliyat ile iştigal etmek üzere bugünden itiba-
ben bir encümen teşkil etmeli. Bendeniz 5 zat teklif 
ediyorum. Heyeti Celile ne isterse öyle olsun. 

İkincisi de arkadaşlar; ordu cephede meşgul iken 
halika emniyet verecek bir şekilde memleketi idare et
mek, memleket dahilinde birtakım propagandaya 
mani olmak için Meclisten olmak üzere müfettişi 
umumilik teşkil etmek. Çünki her şeyde mesul sizsi
niz. Meclisle Hükümet hiçbir vakit ayrı düşünüle
mez. Meclis yalnız sual ve istizahla memlekete ait 
hiçbir işi halledemez. Meclis geçen sene bulunduğu 
tehlikeden memleketi, gönderdiği istiklâl mahkeme
leriyle kurtarmıştır. Bugün arkadaşlar, memleketle
rine kendi gözcülerini göndermeli ve o suretle ma
kineyi daima kontrol altında bulundurmalıdır. Bun
lar olmazsa arkadaşlar ordu cephede olmaz. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Ben fazla söyle-
miyeceğim. Zaten söylenecek söz yoktur. Fevzi Pş, 
Hz. İngiliz propagandasından bilmem daha başka 
şeylerden bahsettiler. Tabiî bunlar Erkânı Harbiyei 
Umumiye Riyasetine aidolduğu için bendeniz kendi
lerine teşekkür ederim. Efendim, fiilimiz gayet bozuk

tur. Tehlike de vardır. Yevmiye 30, 40, 50 nefer fi
rar ediyor. Hatta Ankara'da gözümüzün önünde ge
ziyorlar. Fakat buna dedikodu çare olamaz. Yani 
bendeniz diyorum ki, Müdafaai Milliye Vekili bir an 
evvel gelsin, askerin ilbas, iaşe levazım ve teçhizatı 
tanzim edilsin. Meclisi Ali bundan sonra mesuliyet 
sözünü ağzına almasın. En ağır ceza idamdır. Bunun
la ise iş bitmez efendiler. Düşününüz ki milyonlarla 
insanın hayatını, namusunu üzerinize aldınız. Dediniz 
ki; sizi muhafaza "edeceğiz. Vazifeye gelince; bir kaç 
sancağımız çiğnendi. Anadolu'nun msfı sayesinde git
ti. Artık serveti umumiyei memleket tenakus etmiş
tir. Gerek erzak menabii, gerek insan menabü vesaire 
tenakus etmiştir. Düşman kavidir. Avrupa'dan kon
servesinden şekerine kadar geliyor. Demin buyruldu-
ğu gibi 200 küsur bin Mehmet vardır cephede. Hoca-
efendi Hazretlerinin dedikleri gibi, sırtlarında çama
şır yoktur. Emin olunuz, bana iki yorgan az geliyor. 
Hiçbir şey temin edilmiş değildir. Şimdi bugünkü 
vaziyet, düşman taarruza hazırlanıyor. Bu da iki su-
retlidir. Biri içeriden, diğeri dışardan. Geçen defa Sa
karya'dan çekildiğimiz zaman emin olunuz ki, ordu 
propagandamn tesiriyle geri çekilmiştir. İnebolu'ya 
giderken 80 kafile gördüm. Nereye gidiyorsunuz diye 
sordum. Efendim dedi Yunanlılar bir şey yapmıyor
muş. Vaziyeti hakikiyeyi kendilerine anlattığım za
man hüngür hüngür ağılıyordular. Mehmedin bir 
ihtiyacı daha vardır: Demin Hocafendi söylediler. On
ların itimadını celbetmek lâzımdır. Maatteessüf ve
killerimiz memleket dahilinde intizamı temin ede
mediler. Mehmet kendi evinden, köyünden müsterih 
olmak ister. Halbuki Meclis bu hususta itimadı kay
betmiştir. Halkın itimadını Meclis ayaklariyle çiğne
miştir. Yüzlerce köy yıkıldı. Askerî ihtiyacı söylüyo
ruz. Ankara kumandanının manası nedir? Merkez ku
mandanı, mevki kumandanı, bilmem ne kumandanı 
diye Ankara'da gözümüzün önünde bin tane kuman
dan var. Merkez kumandanı nokta kumandanı, hep 
cephede lâzımdır. Sonra efendiler, memleket 80 mil
yon ordu bütçesi veriyor. Öyle olduğu halde neferi 
cebhede açtır. Hiç bir millete böyle bir şey yoktur. 
Beş miyon ahali iki milyon vergi veremezken biz bu 
kadar vergi alıyoruz milleten. Demek ki, sistem bo
zuktur. B. M. M. yeni hükümet teşkil ederken İstan
bul teşkilâtını almış. Müsteşar, müsteşar müsteşarı 
vardır. Yarayı tedavi etmek istiyorsanız cebhedeki 
askeri düşününüz. 70 bin askerimiz varmış. 50 bini 
firar etmiş, 20 bin kişi kaldı. Biz bununla müdafaa 
edemeyiz ve muzaffer orduların teşkilâtım besliye-
meyiz. Alacağınız para yoktur. Maazallah izmihlal 
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karşısında 'bulunuyorsunuz efendiler. Düşman Anka
ra'da resmi geçit yapacak. Avrupa'dan dileniyor, or
dusuna getiriyor. Bir düşün, onun menabii iki milyon, 
seninki beş milyondur. Üzerimize aldığımız bu dâvayı 
millîyi halletmeliyiz. Bir arkadaşımın güzel bir misali 
var. Bu memleket lokomotif gibidir, biz de öyle. Va
gonları terketmiş arkamıza önümüze katiyen bakmı
yoruz. Evet bu millet bütün ananesinden, tarihinden 
vazgeçti. Bize itimat etti. Biz de o imparatorluktan 
başka bir şey yapmadık. Köylere giderseniz, yine o 
aşar, yine o rüsum, yine o köhne iş. 

MUSTAFA BEY (Gümüşane) — Çaresi?.. 

SALİH EFENDÎ (Devamla) — Benden evvel 
söyliyen arkadaşlar çok güzel buyurdular. Harp ko
mitesi faaliyete girmeli. Ankara'da 30 bin adam var. 
Bunun manasını anlamıyoruz. Sen yapacaksın diye 
herşey biçare Metomedin üzerine kalmış. Kimseden 
hiç himmet yok. içiniz yansın, el ele veriniz efendi
ler. Son tarihî vazifenizi yapıyorsunuz. Yoksa felâket 
mukarrerdir. Harp komitesi bugün işe vaz'ıyed etmeli 
ve Meclis de onlara müzaheret etmelidir. Yoksa bu
rada hikâye dinler gibi dinleyip gelmemelidir. 

REÎS — Efendim, yarın içtima etmek üzere cel
seyi tatil ediyorum. 

(Takrirler okunmamış) 

Riyaseti Celileye 
Mesele tamamiyle tenevvür etmiştir. Müzakere 

kâfidir. 
İktisat Encümenin mazbatasının reye vaz'ını tek

lif ederim. 
13. 11 .38 

Kozan Maraş 
Hüseyin Avni Tahsin 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. 

Malatya 
» Feyzi 

Riyaseti Celileye 
Mezkûr ikinci maddeye Mersin limanının dahi it

halini teklif ederim. 
Siirt Mebusu 
Mustafa Sabri 

Riyaseti Celileye 
Karadeniz sahiline buğday, arpa ve mısırın veya 

bunların daliklerinin rüsumu asliyesiyle müddeti mu-
vakkata için ithaline müsaade buyrulmasmı arz ve 
teklif ederim. 

Sinop Mebusu 
Dr. Rıza Nur 

Riyaseti Celileye 
Harp ve siiyaisetii harici'yeyi fiilî munakjaîbe alfanda 

ibutadurmaik ve Meclise nüevlkut ve muntazam bir 
sııreittbe arzı malûmat etmlelk üzere Meclisçe 15 zattan 
mıüîiclklkfep bir encümen teşkilini Heyetli Celileye teik-
lif öderiz. 12 Kânunuevvel 1337. 

Isitiainlbuî Möbusu 
Nuimatt 

Brituğrul Meibusu 
A. Haimldi 

Gelibolu Mebusu 
Celâl Nuri 

Ergani Möbusu 
Halkikı 

Elâziz Mdbusu 
Hüseyin 

Ergani Mebusu 
Sırrı 

îçdî Mebusu 
Ali Rıza 

Kütahya Mebusu 
Cevdet 

Bayazıi 'M'elbusu 
Atıf 

Kozan Mebusu 
Hüseyin Avni 

Çorum Möbuısu 
Sıddık 

'(Encümeni mahsusa 
u'muım^yeye) 

Tra'bzon Mebusu 
Hafız Meihmet 
Edirne Mebusu 
Meihmet Şeref 

Eıtuğrul Mebusu 
Mustafa 

Gaziantep Möbusu 
Kılıç Aîi 

KarahisansaMp Mebusu 
ismail Şükrü 

Siverek Mebusu 
Abdülgani 

Ergani Mebusu 
Mehmet Einnin 

Erzincan Mebusu 
Hüseyin 

Karan'isar Şarki 
Mustafa 

Sifirt Mebusu 
Necmettin 

Diyanbeklir Meşbusu 
Kadri 

gönderilmek üzere heyeti 

<Büyülk Millet Mecfsi 

Riyaseti Ceîi'lbs'ine 

Cephedeki ıkardeşîer'lm'izi ziyaret edip emri idare 
ve liai?£:];ervn!i tetikii'k ve noksanları var ise medıen iba
ret olduğunu Meclise arzüümlk ve cephedidki effad 
ve za'bjtana Anikara'da mövcult bilumum meıbus ar
ık ada Şiarım izm 'istihkakından mahsubu icra edilmek 
üzere 50'şer liralık lüzumu derecesinde alınacak tü
nün, sigara, siiigara kâğıdı, k'iıbrSt, söker, çay, mektup 
Ikâğıdı, zarf ve Ikaîem ğM hediyeîerinıi takdüöi eylie-
ırtdk lüzers 5br azadan mürdklkep. 2 heyetin totÜhabi 
ile lifim 'bayrulmasiım telküif eyledim. 11 Kânunuev
vel 1337. 

((Nazarı icbara alındı) 
Erzurum Mebusu 

Hüseyin AVnd 

— 464 — 



t : 126 12 . 12 . 1337 C : 2 

Riyasetti Cefâeye 
12.12.1337 

Mayeiîâ vekile raisinin harici ve dahilî vazfiıyett hak
kındaki miücmuel bayanaitüardan berveohi atil ımıevad-
dtn (talhltı kararı 'aiınmaısı lüzumu 'hasıl olimalkltadır. 

İL Fransız ihtilâf namesinin Mecliste müzakeresi 
sıralarında vaziyeti haridiye ıhalkkındaki maruzatımı 
meyanında Haridiye Vekâletinden istirham eylediğim 
veçlhils Anadolu, haltta ımümkünısie İstanbul m'altbualtı 
neşriyatının hissiyatı cengâveraneyî idame edecek 
surette 'tevcih ve 'idaresi, 

2. Haricî lolduğu gübi, müddeti muvakkate için 
de, dahilî sansür vaz'ı; 

3. Mücavir kazalar 'beyninde seyahat edecekler 
mıUsltesin'a olmak lüzere, seyahat vesikası usulünün ke-
ızalilk muvakkat müddet 'içtin ihyası; 

4. (Makamı riyaset tarafından İstiklâl mehakimd-
miizin bu vaziyet halklkınd'a nazarı dikkatlerinin celp 
lediSmıeısli; 

5. K'ezafliik makamı riyaset tarafından mezun ve 
memur arkadaşlarımızın bulundukları mahallerde va
ziyeti ahirenlin istilzam eylediği -mesai ve İrşa - data 
şevkleri; 

6. Seriye vekâletinin irşat maksadı ile tamimler
de ıbuiluniması; 

7. Ponıtüs siyasetinle oeveterbgâh olan menatık ile 
İrt^ife - Irak krallığı teşekkülü ile 'büslbüıtün kesbi 
ehemmiyet tiden elcezire mütalâası asayişiindıen müd
detli muvakkatte için lidarei askeriyenin mesul tanın
ması. 

(Nazarı dikkate alındı.) 
Trabzon Mebusu 

Hüsrev 

Riyaseti Oelifleye 
iMlüzakere kâfidir çünkü fezayi fiesihİ kavliyat pek 

vasidir. Huitdba'ı kiram icaM efkâr ederek bu bapta 
söylenmedik söz beyan buyrulimadık nutktedıilknedik 
tenkidalt hemen (bırakmadı gibidir. Binaenaleyh (Hay-
tüi kielâm niakall'avedble) mukffcezasınca müstaoellen 
yapılacak vazifemiz yaühtz saıhâi fiiliyata en seri halt-
velerle ibilâ tevakkuf geçmleklted'ir. Şu faalde rüfakai 
kiramjımızdan Hacı Ilyas Efendinin fiiliyata ait be
yanatının mevkii fiiliyat ve icraya vazını teklif eyle
rim. 

Muş 
A. HamtcE 

Riyaseti C&Iileye 
Vazıyetteki mehalike ve fevkdâdefokfcre dair 

Fevzi Paşa Hazretlerinin verdikleri izahat pek müi-

hârridlir. Bu ımıdhiaikte kalrşı ftJedalbM kötüye ve âcile it
tihazı da pdk CaibüdSr. Ancak 'bunu; vaziyeti yakın
dan gören ıhıeyelü vekille düşünmüş ve 'bu «eMkelllere 
karşı ibrr programı hazırlamış mıdır? Yoksa bu teda-
\M re ten heyeti mühıteremıemd Sttütaz edecektir? Hü
kümet düşünıeoekse Ibu pek mühim ve gailei ibfir za-
manlda Heyeti Veki'leyi vazifelerinden alıkoymamak 
İçin programı ihemien yaparak MecM Âliye program 
ile gelmelerini, Meclisçe düşünüfecekse haıüiplerinııi-
zin doğrudan mıaddeten yapılacak ıtfâdaıbttre dair ira
de! kielâm buyurmalarını teklif ederim. 12 Kânunu
evvel 1337. 

Saruhan 
Reşat 

(IMüzakeratın intacı ile ıtedabir üütiihazıma) 

Riyaseti Celleye 
'Mevzubahis nı-eselenin ehemtoiyelt ve diddiyetmıe 

binaen Meclis (tarihi vazifesini ifa ve müıhmiel mfâsaSİ 
hakkında kıalt'i Ibir karar iittihaz etmek üzere gece yat-
rısıha kadar müzafcerata ıdeVam editaesinS, söz alan 
bütün hatiplerin tamamliylie ve sözleri ktestimfiyerek 
söz söylemelerini teklif eyleriz ve Meclîsin evvel öoür-
de yalnız 'bu işle iştigal ederek müspet "bir hattı hare-
ketin'in tanzüm ve ıtespliıt olunmıasını rica ederiz. 

tsıtanbuH Mebusu Eırtıuğrul 
Hüseyin Hüsnü A. Hamdı 

Gelbolu Menteşe 
Celâl Nuri Dr. Tevfük Rüşıtlü 

Lâzistan Niğde 
Ziya Hurşilt VehibS 

İzmir • 
(Okunamadı) 

(Kaibul eblilmemliş celısei ferdaya Itaik olunmuştur) 

RiyaSelü Cellid'eye 
Galip eideciek vaktimiz yoktur. Müzakere kâfidir, 

bu vadideki münakaşaya müdaf aai mMyeden yapı
lan i&tiiıhzarlar zamanında devam oilunalbilir. Binalbe-
rin zirdaM mevadın süratle ıtalhtı kanara alınmasanı 
töklif ederim. 12 Kânunuevvel 1337, 

(Bursa ıMıebusu 
Opr. Eltııiiln 

MaJdde 1. — Sovyet Rusyası ile akıtöttigaöiiz mu* 
hadenet ahlitnamesinte sadık kaMığnmızı bir oelsei aib-
niıyemizde ıteyit etmek suretiyle eîyevm zufauniyaitaı 
rnütstenüit oîan suizannm derhal izalesi ve şu surette 
İngiliz entrikalarının fiilen Mcaiı cfilhöbitte gfidSlmıesli, 

'Maddte 2. — Badehu üldarei dahiliye, haaidiıvie ve 
iktisadiye hakkında dahi ıtaıtbük «dilmek üzere evvel 
emirde tevazsm, sevikiyat ve nakliyat ve iaşe ve 'Ibası 
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hususliydtö ittÜfidi iştigal edlmek (üzere 15 azadan mü-
ırdkflflap bir 'harp fcörniLtesi'niin ünıtühap ve tevzSS, 

Madde 3. — Düşlmıainlarîmızao b6zî gafil aıvfaya-
rak sulh propagandası amtmdia yaptaödarı harp hazır
lıklarını beyannamelerle ve matbuat üe ahaliye anîat-
anafc lâzımdır. 

(Nazarı lıribare alındı.) 
'Büyük Milat Meclisi 

Riıyasetü CeKiasâne 
İM gündür müzakerede bulunduğumuz mesaıil bu

ttun azamız üzerimde mühiim (bîr tesür bırakmışta-. Bi
naenaleyh ordunun kuvveti nıanie îyesîniin daha ne de
recede bozulduğunu mahal'indie tetkik ve daha ziya
de takviye edtiknek üzere ımtüstecelten bir heye*in gön-
deriîmesirti teklif eylerim. 12 Kânunuevvel 1337. 

Malatya Mebusu 
SıSfcı 

Rliyaseftü Geifeye 
12 Kânunusani 1337 

Uzun münâkaşalar emri valklilerso telâfiü mafatma 
mıerheım oîamıyacaktır. Gayeyi mıukaddesimizih fis-
tühsaffi ordumun ürttüzaımıria ve bu intizamın temimi d© 
Büyük MıiTet iMecM azayi mııhteremesiöin muraka-
beü daSmıasiiyie (kabil olacağından biâ izaei vakt ordu
nun İaşe, üSbas, nakShyaitmm tesrii İcmali için onar 
zaJttan mürekkep üç 'komisyon teşM'K ile bu işlere biz

zat vaziyeti edilmesinin tahtı karara alınmasını tek
lif eyteriim. 

Erzurum 
Safin 

Riyaseti Ceöeye 
M'iÜdaafaa 'Müffiye Vekilinden istihzam kabul edi-

kn mevadın ka'bilî tehir olamıyacağı kanaatti hâkim 
bulunduğundan müsaraaten vekiiln cdbileye icabatı 
rrtukitaaıyeniin bi'lâ tehir iicrasmı kemaîi ehemmiyetle 
teflcffif eyleriz. 12 Kânunusani 1337. 

©Mfe Erzurum 
Yusuf Saİh 
Ordu Bitlis 

Rüstem M. Arif 
Genç Erzurum 

Fikri Faik Hüsrev 
Aydın Dersim 
Esat Mustafa 

Siverek Ordu 
LütfÜ Yasin 
Kars Batum 

Fahrettin Ahmet Nuri 
Biga 

Hamdi Ali Rıza 
Siverek 

{Okunamadı) 
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