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YÜZ OTUZUNCU İNİKAT 

19 Kânunuevvel 1337 'Pazartesi 

flRÎNCl CELSE 

REİS : Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi. 

KÂTİPLER : Sait B. (Muş), Ziya Hurşit B. (Lâzistan) 

• 

REİS — Celse kuşat edildi. 
Zafkı sabık hulâsası okunaea'kıtır. 

1. — ZAPTİ SABIK HÜLÂSASI 

YÜZYİRMİ'SBKİİZİNCİ iJNİKAT 

14 Kânunuevvel 1337 Pazartesi 

ÜİiRÜNOr CELSE 
İkinci Reis Vekili Adnan 'Beyefendinin riyasetle

rinde iru'kat ederek; Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi 
Fevzi Paşa Hazretlerinin Sakarya Harbinden sonraki 
asikeri vazslyeti haikşkında verdiği izahat üzerCne açı
lan müzakerata devam olunaraik, ordunun ilbas ve 
iaşesi; mali, askeri, siyasi ve dahili vaziyet hakkında 
yapılan uzun müzalkerelerden sonra vaziyeti hâzırayı 

/. — Konya Mebusu Abdûlhalim Celebi'nin, 
evinde yakalanan casuslar, 

REİS — Müzakereye başlıyoruz., 
Söz Cebelibereket Mebusu İhsan Beyefendinin; 

(buyurun, efendim, 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Bir numaralı An
kara İstiklâl Ma'hikemesi, on baş gündür, Konya'da 
Yunanlılarla temas ve münasebette bulunan bazı ze
vata talimat geçtirmek üzere gelmiş Şemsimah na
mında 'bilir islâm 'kadımı ile Yergi namında Manisalı 
bir Rumun muhajkşrnesiyje iştigal etmdkîedir. Yuna-
nistanın Konya'da ibazı zevatla bilvasıta münasebette 
bulunduğu ve oraya gönderilmek üzere miktarı kâfi 
esiiha ve cephane ve asker ve para hazırladııklarını 
ve 'bunun için Şemsimah namında otuz yaşında ram
ca bilir fbir 'kadının memur edildiği haiber ahnır. Hü
kümet bu ist'itlâalta göre teyakkuz halinde bulunmak 
üzere emir vermiş ve Şems imalı hanım Konya Çele
bisinin hanesinde yakalanmıştır. 'Bu meyanda kadı
nın vücudundan haberdar olnuyan ©aîılüesir'li bir 
rumun. da.... sonra o da Konya Hükümeti tarafından 

her bakımdan teikl'k ve bir 'karara bağlıyarak umumi 
heyete arz etmek üzere bir encümeni mahsus kurul
ması ve azayı kiram tarafından riyasete tevdi olunan, 
müteaddit taiknirlerin bu komisyona havalesi kabul 
olunduktan sonra Cumartesi günü saat 1,30 da top
lanılmak üzere celseye nihayet verildi. 

Reis Kâtip 
Adnan 

REİS — Zaptı sabık hülâsasını kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

yakalanmış bu iki adam > mahkemeye karşı verdik
leri ifadede Yorgi namında orta boylu, etil, bıyığı 
kırpık zengince bir rumun, Yunan zabiti olmak üze
re omzunda üç yıldızı ve sol tarafımda kordonu olan 
zabitile, Manisa'da çiftlük sahibi Kemal Paşa ile., me-
amirini mahsusa ile Konya Çelebisi refi'ki muhtereme-
miz Abdûlhalim Efendinin maiyetine gönderildikleri
ni itiraf ettiler ive aralarında aynı şekilde dört parola 
vardır. Bunlardan Şemsimah hanım Konya Çelebisi 
arkadaşımızın evinde on beş gün müsafir kalmışlar ve 
ondan sonra da her gün Çelebi efendinin evine berayı 
ziyaret gitmişlerdir. Çelebi efendinin hanesinde giden 
ıbu iki casusun lifadatından Konya Çelebisi Abdûlha
lim efendi mahdumu 'Baikır Çelebiyi tahtı isticvaba 
almağa lüzum gördük. 

iBakır Çelebi huzuru mahkemede bidayette böyle 
şeylerden katiyen haiberdar olmadığı ve mevkiinin 
ve asaletinin memlekete ihanetine müsait olmadığını 
söyledi., vaki olan suallere karşı, artık mahlkemeye 
bildiıklerimli söyliyeceğlm, dediler, muhakemeyi hafi 
yaptık., ve yazılı ifadesinde diyor ki; - on birde affı» 
niza mağruren; - casuslarım ifadesine nazaran Halirrt 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 



İ : 130 19 . 12 ? 1337 C : İ 

Çelebi fotoğrafını göndermiş, vesika istemiş ve dört 
bin lira almıştır., şu vesika ile göndermiş olduğu an
laşılarak... Halim Çelebi almış. Kadın da o biri de 
bu ifadeyi müttehkdon bikürdiiler. Buna ıkarşı Bakır 
Çelebi de... evvela ıkadın geldi ve 'kendisinin filân yer
den memuriyeti mahsusa ile gelmiş olduğunu söyledi 
ve en zliyade Deliibaş'tan 'malumat alamıamışkr; onun 
hayat ve mematma dair de.. Falkat ben ve babam bu-ı 
nun bir iftira olduğunu anladık... oynatıyor dedik, 
Hükümete halber verirsek ele geçer, belki suizan olur; 
dedıilk, on beş gün lbesledii!k.. mahalline getirmek üzere.. 
adam geldi. Bu adıam da kendüsinin Manisa'lı oldu
ğunu ve... tarafından memuriyeti mahsusa ile -geldi
ğimi söyledi; hikâyeyi nakletti. Yine biz namusumuz
la (inandığına hükmettik. Fakat demlin söylediğimiz 
korku ile Hükümete halber veremedik., mahkeme iki 
casusum., ve memuriyeti mahsusa lile geldiklerini ve 
hangi yoldan geldik]erimli ımü'ttehiden huzuru mahJke-
möde söyliyen iki casus için, Bakır Çelebi... linitaç 
edöbilmdk için alâkadar gördüğümiüz Konya Mebusu 
Abdulhal'im. Çelebi efendiyi de isticvap etmek, mec
buriyetinde 'bulunuyoruz. Encümeni mahsusun kararı 
ne yolda ceryan ederse... 

REİS — Tahkikat, eşkâldan çııkar. Usule hürmet-
ıkâr olalım, bir şubeye verelim. Kanunun emrettiği 
ahkâm budur. (Gürültüler) Bunun içen makamı Riya
set reyi âlin/ize müracaat etmeğe dahi mecbur değil
dir. Tensip buyurursanız kurayı çekelim.. Yalınız, 
Celbi efendinin hangi şulbede olduğunu bilen arka
daşlar lütfen 'beyan buyursunlar?.. (Bir satır yoktur). 

Evrak beşinci şubeye de'vredii.lmiş'tlir, 
2. — Koçglri Heyetinden gelen telgraflar. 
REİS — Hafi celse akdedilmiş iken Koçgiri He

yetin mevrut iki şifreli telgraf vardır, okuyalım. 
(Koçgiri heyetinden gelen telgraf okundu) 
REİS — Amasya İstiklâl Mahkemesinden yazılan 

tahriratın tarihi 4 kânunuevvel'dir. Dört kânunuev-
vel'den bugüne kadar hafi celse akdedilmediği için 
okunması geri kalmıştır.... 

BİR MEBUS — Vaki olan teklifatta, Amasya İs
tiklâl Mahkemesinden (bir satır yoktur) geriye çağ
rıldığım bu gün haber aldık... Değil bazı mesail üze
rine buraya gelip avdet etmek içindir... Şimdi bunu 
madde madde müzakere edelim... ,(Bir satır yoktur.) 
Dahiliye Vekâleti bu mesele hakkındaki malûmatım 
izah ederse arkadaşlarımızın beyanatiyle tevakuf edip 
etmediği anlaşılır. 

{Koçgiri heyetinin diğer telgrafını Ziya Hurşit 
Bey okudu) 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim, 
bize, Meclisi Âliye gelen telgrafların, hatta mühim 
takrirlerin bu güne kadar kalması pek büyük bir 
hikmet tahtındadır. Bilirsiniz ki, bu gibi muhaberat 
ve hata mühim takrirler Reis Paşa tarafından görül
medikçe burada okunmuyor. Reis ve Divanı riyaset, 
istiklâlini muhafaza edemiyor. Mebusun, yirmi gün 
evvel gelmiş telgrafı divanda... Tedabirine tevessül 
olunacaktır. Yani böyle olursa... Bu günkü celsei ha
fiyede bunun için değil;- tesadüf istiklâl mahkeme
lerinin müracaatı üzerindedir. Büyük Millet Meclisi
nin divanında, makam vardır, kim olursa olsun... 

REİS — Bizim ifa edemediğimiz bir vazife... 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Yanlış an
laşıldı. 

REİS — O halde sözünüzü geri alın. 
Hatta maalesef geçen bir takririn okunmamasına 

karar verilmiştir; sonra Meclisi Âh muvafakat etmiş
tir... Etmemesini istirham ederiz. İstiklâline hâkim olan 
kimse kendi şerefine ve Meclisin şerefine taalluk eden 
hususatı, Reisi vekili, Reisisâni ne olursa olsun ken
disi... Paşa Hazretleri geldi, müsaade ettiler. Onun 
için okunuyor... Bu meselede 19 Kânunuevvel'de gel
miştir. Bir hafta, on gün evvel gelmiştir. Geçen gün
kü hayatî mesele varken sıra gelmemiştir... Bu mesele 
hakikat namına söyleniyor... Şifre halinde gelmiştir; 
Meclisi Âlinize... Hak ve hakikaten izharı için... 
Teehhür kalemde olmuştur. 

... Söylemesi şayanı teessürdür. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendiler, 
ben bu telgrafı işideli on gündür... Hatta Meclisin 
haiberi olmaksızın cevap verilmiştir. Ben her hakikate 
muttali olmadıkça söyliyemem... Haddi destile yazıl
mış, ayın dördünden beri bu telgraf hıfzediliyor. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Meseleye ge
lelim. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Arkadaş
lar ne diyorlar? Her gün icraattan şikâyet ediyorlar. 
Şikâyet; asırlardan beri bu memlekette takip olunan 
Hükümet sisteminin enkazının bekasından ileri geli
yor; her zaman bu suiistimal oluyordu.. Bu yolsuz
luklar, bu haksızlıklar, bu kanunsuzluklar her gün te
vali eder... Fakat... Büyük Millet Meclisi., emri muci
bince aileler sevkolunuyor; idam kâfi gelmiyormuş, 
İstiklâl mahkemeleri kâfi gelmemiş gibi bir de aile 
tagrip ediliyor. Dedikodu, fesat çıkarmak için bu kâ
fidir. Diyorki, efendi; jandarma ırzına tasallut edi
yor; nasıl oluyor?. Firar eden neferin çoluk çocuğu 
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ile bütün memleketin her tarafında hapishaneler do
ludur, Hürriyeti şahsiye nerededir? Cebren askerlik 
olmazsa ikna ile olur; o da milletin itimadı ile olur. 
Geçen İstiklâl mahkemesinden birisi diyorki bana 
47 adam getirdiler, bunları nasıl idam ederim. Çünkü 
aç, çıplak... Yalınız senin medenî Hükümet... Bütün 
cihanda efendiler zulüm vardır. Zulüm, büyük zu
lümler teşkil ediyor... Kumandanlar kendisine itaat 
etmiyor; Garp cephesi kumandanının;... Aileleri şev
kettim, nerede Büyük Millet Meclisi Hükümeti? Ge
çen sene Erzurum'da hapishane muhtarları gördüm... 
Firarı saklıyanlar hakkında kanun vardır... Böyle or
dunun hissiyatı üzerine;... Ordu mukaddestir, onun 
kudsiyeti adalet ile olur. Ordu, kendisinin ırzının, şe
refinin muhafazası için, ordudur. Yoksa bir kısım 
ekalliyetin zebunu olarak ordu değildir. İşte Büyük 
Millet Meclisi salâhiyet vermiş olduğu gerek vekille
rinin ve gerek kanunun ve gerek Meclisin şerefine... 
Görüyorsunuz ki her gün icraattan bir şikâyet... Da
ha görmediğiniz nice, nice hastalıklar var. İcra Vekil
lerinin tabi olduğu teşkilât, asırların attığı halde... 
Her işten geri kalmışsınız. Efendi ilmen, ırfanen ken
dimiz mucit olamayız.. Her zaman satarız... Dünya 
gelecektir, bizim düstûrumuzu tatbik edecektir... Ka
rıları askere göndermek... Bütün milletlerden terak
ki... Millete sor... Hissiyatiyle değildir; ah efendim 
her şey.... 

OSMAN BEY (Lâzistan) — Başı bozuklar bu 
mel'aneti yapmışlardır. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — O da Hü
kümetin hastalığı. Gayri mesul adamları gönderir;.. 
Maalesef rütbe de verdiniz efendiler... Hapishanede 
dul kadın, Ankara'nın gözünün önüne... Arkadaşları
mız buyuruyorlar ki biz bu memleketi teftiş edelim, 
efendim Anakara gözümüzün önündedir. Burayı teftiş 
ettik mi. Burada bile kadınlarnı öne katılarak sürül
düğünü görüyoruz. Bu sistem bozukluğu devam et
tikçe... Efendiler, Büyük Millet Meclisi geldiği za
man, ne gibi bir halk Hükümeti teşkil edeceğini; eski 
imparatorluğu ve kendisi Sultanların makamına Sul
tanların Sultanı Nasıl olur... Muttali olduğu dert 
hakikat değildir. Efendiler Haddi ve payanı yok
tur. Bunu islâha Vekillerimiz muktedir değildir ve 
veçhe tayin edemedi. Herkes kendi içtihadı ile sabah
leyin kalkıyor, zavallı bir şey düşünmemiş iken... 
Böyle olamaz. Ben âlim adamların kitaplarına bakı
yorum. Amerikalılar, Belçikalılar böyle yapıyor efen
dim... Hangi vekil gelse böyle yapacak. Çürtki veçhe 
tayin edilmedi. (Bir satır yok) Halledemez efendiler... 

j Madde 4 yenidir. Madde Hükûmetir. Şimdiye kadar 
I buna muttali olmayan... Kail değilim. Hükümet mut-
I tali olmamış. Meclise gelmemiş... Hükümet yoktur. 
I (Bir satır yok). 

TUNAL1 HİLMİ BEY (Bolu) — Vardır, hiç in-
I kâr etmem. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Eski Hü-
I kûmet vardır. Millî inkilâpçı Hükümet yoktur efen-
I diler. Millî inkilâbı yapanlar, millî mefkure ile çalı-
I şanlar... İki senedenberi ne iş görülmüş? Herkes eski 
I mefkuresinde yaşıyor. (Bir satır yok) İstiklâl mahke-
I melerini Büyük Millet Meclisi teşkil etti ve bunlar 
I Büyük Millet Meclisi namına icrayı ahkâm edi-
I yorlar... Bir inkilâp yapıyorum, bu inkilâba engel 

olacak... Büyük Millet Meclisi namına icrayı ah-
j kâm et, İstiklâl mahkemelerinin sebep bu idi. İkinci 

bir noksan daha; yapacağı işleri, icraatı kendilerine 
I gösterecekti. Vekiller Büyük Millet Meclisinin ka-
I naat ve içtihatlariyle hareket ediyor değildi. Bu ace-

liliği ben de kabul ederim. Fakat birtakım anahatlar 
vardır. Hergün burada soyuyorsunuz; misal olarak 
söyliyeceğim. Bekir Sami Bey Hariciye Vekili oldu, 

I başka başka kanaat... Demekki veçhe tayin etmemek
te aynı zamanda Büyük Millet Meclisinin icra encü
meni, yani Büyük Millet Meclisi, şahısların kanaat ve 
içtihadının arkasında gitmeğe mecbur kaldı. Yalınız 
Yusuf Kemal Beyin yaptığı işleri pek güzel... Diğer
leri lütfen yapacakları şeyleri yapmazlardı; berayı 

J- malumat arzediyoruz derlerdi. Siz mütalâa dermi-
yan... Olduğu için Hükümet arkadaşlarını, kendi ka-
naatları ve kendi içtihatlarını tayin etmeden,,, Onlar 
halâ Sultan Hamid'den. Sultan Mahmut'tan... Adat 
o, jandarma o. Hükümet o, zihniyet o, herşey o. Şunu 

I da ilâve ederim ki evvelce hiçbir mahkeme kanun
suz... Daima söz zamanı değildir. İki sene oldu hâlâ 
fevkalâdelik devam ediyor. Binaenaleyh, İstiklâl 
mahkemeleri arkadaşlarımıza demeliki: Ayağı biraz 
yorganımıza göre çekelim. Yoksa kanaat ve içtihat... 
Azmü iymanı noksan bir milletin.. Daha fehmi yok. 
Bir milletin gayri medenî olduğunu ilândır; anların 
Hükümet teşkili kabiliyeti olmadığını itiraftır. Biz 
hâkimi mutlak... İskenderlerin bile kanunları, böyle 
hükmü karakuşi ile, kanaati zatiye diyemiyeceğim,,.. 
Hiç bir kimse emniyet edemez, hiç bir kimse mem
lekete gelip oturmak istemez. Artık böyle şümullü ve 
dünyayı ihata eden cümlelerle, kanunlar manevi ız
rar... Benim burada yüksek söylemem, hatta maddî 
zarar.. Yani böyle şümullü ve umumî salâhiyetlerle... 
Başkumandanlığı... Verdiğimiz şeyler kâfi gelmez. Bir 
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de Başkumandanlık kanunu yaptık... İstiklâl mahke
melerine aza intihabı da dahil oluyor. Lâkin salâhi
yete de tecavüz edildi. Daima salâhiyet istiklâl mah
kemesine,... Dalâhiyet Başkumandana... Artık fevka
lâde zaman idi, memleket felâkete gidiyordu. Bu söz
lerin zamanı geçmiştir, bunlar söylenmez. Herhalde 
herşey kanuna rücu etmeli, herkesin salâhiyeti malum 
olmalıdır... Binaenaleyh, bundan yukarı bir adım 
atarsam... Binaenaleyh, şerefe tecavüz ettikçe ben de 
düşerim, millet de düşer... Şüpheli eşhasa tuhaf gel
mesin, ben hepinizden şüpheliyim,... Nasıl olur? Ol
maz efendim şüphe... Şüphe ile mahkûmiyet yoktur... 
Memlekete sokmamak... Bunun iradei milliyesi bo
zuktur. Hâkimiyeti milliyesi bozuk, nasıl takdir ettin 
efendi?.. Ben böyle anladım, bana Büyük Millet Mec
lisi salâhiyet vermiştir. Nedir efendi; böyle söz ol
maz. Bunlar ihtilâl değil inkilâp yapar. Biz nasıl firar 
ettik, Büyük Millet Meclisi nenden çıktı meydana?. 
Sultanlar büz satıyordu; bize danışmadan. Sen nesin, 
sana itaat ediyor... Büyük M ilet Meclisi böyle hak
sızlık yaparsa, yarın da bize karşı halk kalkacak ve 
ihtilâli de o vakit takdis etmek lâzım. Neden mey
dan verelim efendim. Mademki imanımız vardır. 
Eğer böyle devam ederse.. .Cebren yapıyorum diyen
ler aldanıyorlar. Büyük Milet Meclisi de kudretini is
timal ediyorum derse istikbalini felâkete düşürür. 
Hükümet, kabiliyetini göstermek için medenî olarak 
teşekkül etmelidir. Türk milleti bugün ihtira vaziyetin
de değil. Bütün kanunu çıkaracak... Bütün ruhlarda 
değildir. Halâ kurunu uladâki devri yaşıyorsun, sen 
yüce devletlere tefevvuk ettim diyorsun. (Bir satır 
yok) Memlekee seyahat -gidip geliyorsunuz hanginiz... 

Bir kişi var mı?. Elini kaldırsın, bin lira vereyim. Böy
le şüpheli eşhas ile hapishaneler dolmuş. Memlekette 
adaleti tatbik edebilmek için... Büyük Milet Meclisi... 
Fevkalâdelikler bizi düşürüyor. Büyük Milet Mecli
sinin handan iki sene evvelki mevki ile şimdiki mev
kii arasında fark vardır. Bugün mevkii günden güne 
azalıyor. (Gürültüler) Azalıyor, azalıyor. Madde 
madde söyliyeceğim efendiler. Esasen dün, bugün üç 
encümen toplanmış, bu yaraları sarmakla meşguldür. 
İsnat olunan bir fiilden dolayı Meclisin iradesine 
taalluk etmeli... Sakarya zaferini bilmem ne zaferini, 
itimat kazandı. Çanakkale zaferini itimat kazandı. 
İtimat, cebir götürmez. Esasen itimat için de... Kom
şu devletler, medenî milletler karılarını, askerlerin 
yerine karılan, çocukları, jandamalara teslimen... İs
lâm tarihine bakın, rica ederim. Bu gibi zulümleri 
kim yapmıştır?. Fakat Büyük Millet Meclisinin habe
ri yoktur. Arkadaşımız cilt cilt telgraf çeker, verir, 

şikâyetler katiyen okunmaz. Efendiler, tebrik telgraf
ları okunur. Arzettiğim gibi, memurlar, böyle yapı
yor. Bu zulüm artarsa bu, bizi yıkar. Meseleye vazı' 
yet etmeli, ne kadar zulüm yapılırsa bilinmeli. Bir 
şahsın zulmünd' dolayı bir miletin istinatkâhı olan 
Büyük Millet Meclisine itimat... Efendim, benim gön
derdiğim adam doğrudur... Keza arkadaşımız olduğu 
halde hepisi ihanet değil. Bunların beceriksizlikleri 
müdafaa edilemez. Efendiler kimin olursa olsun şüp
heli eşhas hakkında... Hükümleri artık nihayet bul
malıdır. Buna meydan vermeyin. Kanuna göre hük-
metmeli, mevzuatı kanuniyeye tevfiki hareket etme
li. Herkes demeli ki hu hüküm bir cürme müstenid-
dir... Velevki âdil olsun; adalet olmuş olsaydı... Ar
kadaşlarımızın bihakkın taleplerini is'af edelim ve bu 
meseleyi de kapatalım. 

Takrirler 
(Okunmamış) 

Cepheden 

17 . 10 . 1337 
Beyefendi Hazretleri 
Her türlü muVaffakiyat ve muzafferiyatı kendi

sinden beklediğim'iz ve milletin yegâne ümidi olan 
ordunun halefti ruh iyesin in ve ahvali dahiliyesini öğ
renmek ve buna memleketün selâmeti için bir çarei 
hal bulmak îsterseniz lütfen maruzatı âtiyeyi semi iti
bara alınız. 

1. Kendi kendini vurupta cephei harpten hasta-
haneye kaçanlar daha yüksek mevkilerde istihdam 
olunuyorlar. 

2. Yaralanmaksızın esnayı harpte vazifesini terk 
edip müteaddit defa geriye kaçanlar geride her türlü 
tehlikeden azade vazifelere tayin edil'iyorlar. 

3. Gece ve gündüz uykusuz, sırasınca günlerce 
aç kalan, vazifesini bihakkın ifa eden erbabı namus 
ölüme mahkûm. 

4. Gazetelerde okuduğumuz cephedeki efrad ve 
zabitan namına gelen tütünlerden yalnız bir defa gel
miştir. Diğerleri acaba ne oldu? 

5. Gerek hali sükûnette ve gerekse 'hali harekette 
kıta zabıtanı bulgur pilâvım bulamazken karargâh
larda beş altı türlü yemek yeniyor. Kıta kumandanı 
yalnız bulgur pilâvına mahiye yedi sekiz lira verir
ken karargâh zabıtanı dörfyüz beşyüz guruşla idare 
ediliyorlar. Acaba bu nasıl oluyor? 

6. Cephe zabıtanı namına elbise ve çizme geldi
ğini müteaddit defalar iş'Mik. Küt'a karargâhı zabitan 
ve efradından artıp bize gelmiyor. 
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7. Cepheden bir zabit memuriyeti geri mıntaka-
lara gitse buradaki memurini askeriyeden pek fena 
muamele görürler, tahkir edilirler. Bugün Ankara'ya 
memuren gönderilen zabtanın bir çoğu bu hakaretlere 
maruz kalmamak için gitmek istemiyorlar. 

8< Geri hizmetlerde ve karargâhlarda müstahdem 
zabitan ve efrat ile "memurini mülkiyet maaşlarını 
mülkiye maaşlarını muntazaman aldıkları halde biz 
daha Nisan maaşımı almadık. Acaba bizim temini za
ruri olan ihtiyacımız yök mu? Aid husus taşlarda, ça-

' lılarda sürünmek, çamurlarda yatmak dolayısıyle ne 
kadar çok elbiseye ve fotine ihtiyacımız olacağını na
zarı itibare alınırsa. 

9. Ahalinin hediye ettiğini gazetelerde okuduğu
muz çamaşır çorap ve saire, işittiğimize nispeten pek 
az geld'iği gibi gelenler de kollarda ve karargâhlarda 
müstahdem tarafından eskileri ile tebdil edildikten 
sonra geliyor. Verilmez veya deliksiz çamaşır gel
miyor. Her an hayatını istihkar eden efradımız buna 
mı lâyıktır? 

10. Karargâhlarda müstahdem neferler kıta za-
bitanraı kendilerinden aşağı görüyorlar. Bunun en bi
rindi âmili kıta kumandanlarını iyi bir kıyafete ma
lik olmaması, diğeri de kendi başlarında bulunan za
bıtanın bize tahlkiram'iz nazarlarıdır. 

11. Doğrudan doğruya cephe ile-temasımız olma
dığından, h'iç şüphesiz, hakikati bilmezsiniz. Fakat 
Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin nutuklarında da 
anlatmak 'istedikleri bir hakikat varsa o da harbîn za
bitan harbi olduğundan zannettiğiniz gibi harbi ne 
büyük kumandanlar ne de askerler yapıyor. Harbi 
yakın mesafeden takip eden kumandanlar bunu alâ 
görmüşlerdir. Zabitan ile efradın yaralı ve şehidi mu
kayese edilecek olursa bu hakikat tezahür eder. 

12. Vazifes'ini ifa edenler her türlü taltiflere inha 
olunuyor ise de bunlar birçoğu silinerek yerlerine 
karargâhtardaki maiyet zabıtanı yazılıyor ve nazarı 
dikkati celbetmemesl bunların kendilerine birer kıta 
kumandanlığı kayıt ediliyor. Bu suretle cephe zabi 
tanı her zaman mağdur oluyor. 

13. Vesaitin ademi müsaadesi dolayısı ile, kıta 
kumandanlarının eşyaları cem'edilip geriye sevk edil
di. Elyevm eşyalar tamamen zayi olmuştur. Sırtımız
daki çamaşır, elbise ve potinlerle kaldık. Bunlar da 
harap olup gitmektedir. Fakat buna karşı hiçbir ka
rargâh zabitinin eşyası yanından ayrılmamıştır. 

14. Sıhhiye arabaları karargâh zabitanının eşya
ları 'ile doldurulmuş olduğundan bir çok harekâtta bil
hassa ricat manevralarında müteaddit yaralılarımızı 
düşmana terke mecbur olduk. 

15. Zabitanm yalnız taahhütlü mektubu geliyor. 
Efrad ise taahhütlü mektup göndermek yani sivil pos
talar yasak olduğundan efradın hiç bir mektubu git
miyor ve gelmiyor. Bütün efrad bundan müştekidir. 
Sahra posta memurları maaş almaya mı memurdur
lar? ^ 

16. Karargâh kumandanının en mühim olarak 
iki sebebi vardır. Birisi mektupların gelmemesi diğe
ri de ahzıasker şuabatı memurininin jandarmaların 
ve köy heyeti ihtiyariyesinin asker ailelerine karşı ir
tikâp ettikleri zulüm ve işkencedir. Söylemeye teed
düp ediyorum. Fakat ara sıra müracaat eden ve aynı 
sözleri tekrar eden efradın şikâyetleri tahammül edi
lemeyecek kadar ağırdır. Bir neferin ailesine taarruz 
etmek isteyen bir alçak kocasının askerden firar et
tiğini ileri sürerek onu tehdit ediyor ve meramına nail 
olamazsa firarilerin ailesine yapılması lâzım gelen her 
türlü eza ve cefayı onlar tatbik ediyor. (İnsaf ve mer
hamet). 

17. Harp kelimesi çocuk oyuncağı gibi söyleni
yor. Fakat bu vazifeyi ifa edebilmek için sağlam bir 
vücut, asude bir fikir ve gözlerin geride olmaması 
lâzımdır. Bu şeraiti dahilinde .... bir dahil binlerce 
yanardağları teşkil eden ateşler içinde bulunabilir. 
Fakat vücut zayıf, muavenetsiz, gözler geride, dimağ 
aile ile meşgul olur ise. 

!8. Cephedeki zabitan ve efradın yedikleri ekme
ğin onda ikisini toprak teşkil etmektedir. Bunu ye
mek gayri kabildir. Acaba Ankara'da da zabitan ve 
efrat bunu mu yiyorlar? 

19. Harb'in şiddetli aylarınvhı tütün tiryakileri 
birçok zabitan ve efrat öksürmeys, tütünsüzlüğün yü
zünden verdiği sersemlikle düşmanı göremiyorlar. 
Efrat endahtlarını, zabitan kararlarını şaşırıyorlar. 
Bittabi bunun neticesi de pek vahimdir. 

20. Büyük Millet Meclisi azası cepheyi ziyarete 
geldikleri zaman ancak fırka karargâhlarına kadar 
geliyorlar. Daha aşağılara inmeye tenezzül eitmiyor-
Iar. Temasta bulunmak lâzım gelen ancak neferler
dir. Onların halini görmek, zabıtanın kıyafetini gör
mek isterlerse taburlara kadar gelmek lâzımdır. An
cak o zaman harp edenlerle temasta bulunmuş olur. 
„ 2. Manevrayı çeviren büyük kumandanlardır. 

Fakat harbi kazanan ufak zabitandr Harp kazanı-
Iırsa büyük kumandanlar nam alır. Kaybedilirse kü
çük kumandanlar lekelenir. Bir sevkülceyş hatası bir 
kıtanın mahvını, mühim nikatın elde çıkmasını intaç 
eder. Neticede bunun mesulü küçük kıta kumandan
larıdır. Bir çok misaller göstereb'ilirsem bâacel görü
rün^ 
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22. Bir kıta kumandanı yaralanıp hastahaneye 
gittiği takdirde yarası tedavi olmadan kıtasına sevk 
edilir. Halbuki karargâh zabitanı biliyoruz ki tıraş 
olur iken kafası ustura ile çizilen hafifçe bir yara ile 
hastahaneye gitti. Daha hâlâ gelmedi. Diğer bir bin
başı da bundan hiç farkı olmayan bir yarası ile elan 
kıtasına iltihak ettirilmemiştir. 

23. Geri hizmette karargâhlarda istihdam edilen 
zabîtanın vazifesine dikkat etmeyenler (cepheye gön
deririz) diye tehdit ediliyor. Cephedeki zabitan hep 
kabahatli ve namussuz insanlardan mı mürekkeptir.? 

24. Yukarıda arz ettiğim veçhile biz daha nisan 
maaşını almamış iken levazımda bulunan zabitan ve 
efrat teşrinievvel maaşlarını bile senet mukabilinde 
almışlardır. Bu hal böyle iken şüheda ailesinin pa
raya İhtiyacı yokmuş gibi şehit maaşı verilmiyor. 
Belki de bir kaç tanesi geberir diye kıtaat maaşlarını 
tehir ediyorlar. 

25. Levazımda bulunan şeker, kahve ve yağ gibi 
erzakı nadire kırk kuruşa karargâhlarından aşağı in
miyor. Kıtaat zabitanı bunlardan yemefk hakkına ma
lik değildir. 

26. Kıtaat (cephane) diye bağırırken cephane ara
baları kol kumandanlarının zatî eşyaları ile ticaret 
için taşıdıkları erzakı ve karargâh için gönderdikleri 
şeyleri taşıyorlar. 

27. Hulâsa : Küçük kıta kumandanları ve efrat 
esirdirler. 

28. Harpte terfi, takdirname, istiklâl madalyası 
ile taltif edilen zevatın kısmı azamı bunlara lâyık ol
mayan 'kıta koltuğunda olan kimselerdir. Bunlar için
de kıta kumandanı olan harbe giren pek az k'imseler 
vardır. Hatta taltif edilenlerin kıta kumandanı olma
dıklarını gizlemek için, kıta numaraları ile tamimi lâ
zım geldiği halde diğer esami yazılmıştır. Eğer bun
ların kendi maksatları tetkik edilecek olur ise görü
lecektir ki kısmı azamı yaver, emir zabıtanı, tarassut 
zabitanı, istihkâm zabitanı ve doktor, tüfekçi ve saire 
ile kıtaattaki büyük kumandanlardır. Acaba düşman 
ile göğüs göğüse gelen günde bin ölüm tehlikesi ge
çiren ve muzafferiydin en mühim âmili olan zavallı 
küçük rütbeli zabitan harbi umumide aşçı neferlerine 
kadar verilip de kıta kumandanlarından esirgenen 
harp madalyaları gibi istiklâl madalyaları ve takdir
namelerinin de erbabı vulcuf tarafından hiç bir kıy
meti kalmayacağını maalesef arz ederim. 

Benim basit dairei rüyetim dahilinde vukubulan 
havsalai kas'iranemin ihata edebildiği halatı berveçhi 

balâ arz ettim. Göremediğim ve işitemedeğim dahi 
bîşuur mefkuremin idrakinden aciz olduğu daha pek 
çok şeyler varsa da onları da zatı âlilerinin delalet ve 
vesatetleriyle tezahür edeceğine emin ve mutmain bu
lunuyorum. Ankara'da maruz ahvali nebacanın te
madisi orduda pek fena izler bırakacağı ve barınmak
ta olduğu efrat ve zabitanın vazifei cephiyelerini 
hüsnü ifa etmelerine bir engel teşkil edeceğini maru
zatıma terdif ediyorum. En büyük bir garam ve iman 
ile başlayan mücahedemizin mücahedei milliyemizin 
münteci muvaffakiyet alacağı bir hengâmda böyle 
bu gibi müessif halatın ademi temadisi esbabının is-
tikmali selâmeti millet ve istihlası vatan noktai na
zarının pek ehem ve elzemdir. Cenabı Allah muvaf
fakiyet versin efendim. 

Riyaseti Celi leye 
Fevzi Paşa Hazretlerinin beyanatı mühimmeleri 

arasında memleketin dahilinde tefrikayı mucip olacak 
surette menabii muhtelifeden düşmanlarımızın casus 
teşkilâtlarını takviye ve bu suretle vahdeti içtimaiye-
mizi ihlâle teşebbüs ettikleri anlaşılıyor. Bu gibi teh
likelerin girmesi melhuz olan menatık ve tarikler 
üzerinde Anadolu Hükümeti mrlliyes'inin en keskin 
silâhı tecarübü teaddidesiyle sabit olduğu veçhile is
tiklâl mahkemeleridir. Binanealeyh bu gibi mıntakalar 
neresi ise oralara istiklâl mahkemesinin izamını teklif 
ederim. 

17 Kânunuevvel 1337 
Lâzrstan Mebusu 

Ali Sabri 

Riyaseti Celileye 
Mesele müfettişi umumilik ve şuabatı idarei hü

kümet kâffei umuru muamelâtını teftiş değildir. Buna 
daha zaman vardır. Şimdilik encümen imizce teemmül 
ve tespit edilecek nokta, evvelki gün merkezde bir 
heyetin intihap ve teşkilini kabul ettik ve o heyet bir 
takım vazife ile tavzif edilecektir. Matlûp olan o he
yetin merkezde göreceği işin taşrada da hüsnü cere
yan ve tedVirini murakabe etmek ve çalışmayan me
mur ve zevatı faaliyete seVk etmek ve bu vesile ile 
halk ile teması muhafaza ve onların tenvir ve irşatlarını 
hizmet etmek üzere her mıntakaya erbabı ihtisastan 
Meclisi Âlice birer zatın intihap ve izamı hususunun 
kararlaştırtîmasrnı ve müzakerenin kifayetini teklif 
eylerim. 

17 Kânunuevvel 1337 
Yozgat 

Süleyman 
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Makamı Riyaseti Celileye 
Meclisi Âlinin selâfoiyeti icra'iyesini istimal ve tat

bikte zaman, zaman mütehaddis müşkülâtı izale ede
cek bir tedvir olmak üzere zire dercettiğim kanunun 
müzakere ve kabulünü teklif eylerim : 

«Madde 1. — Vekâletlere mevdu umuru icraiye-
nin Meclisin zaman zaman takdir ve tespit ettiği esa-
sat dairesinde tedvir olunup olunmadığına nezaret ey
lemek ve devairi merkeziye ile taşrada menattkı inki-
saem ederek bütün muamelâtı Meclise izafeten mu
rakabe ve hakimiyet ve müdafaa! milliye umdeleri iîe 
telif ve tevfi'k etmek üzere 30 azadan mürekkep bir 
icra komitesi b'ilintmap teşkil kılınmıştır. 

Madde 2. — îşlbu icra komitesinin vazaifi ve he
yeti vekileye salâhiyeti murakabesinin sureti istimali 
bir 'kanunu mahsus ile tespit ve tayin olunacaktır. 

Madde 3. — işbu kanunun icrasına Büyük Millet 
Meclisi memurdur.» 

Adana 
Zekâi 

(Encümene mahsus gönderilmek üzere Heyeti 
Um um iyeye. 15 minh). 

Riyaseti Celileye 
Vaziyeti harbiye hakkında iki gündür cereyan et

mekte bulunan müzakeratı hafiyenin hülâsai netaiyi-
cinden istidlal olunduğuna nazaran berveçhiati teda-
birin ittihazı maksadı erfaı olan zaferi biinayetullah 
teali temin edeceğini kaniim. 

Madde 1. -— Evvelemirde cephede ve saniyen ge
ride bulunan asakiri mevcudenin mükemmel surette 
ilbası ve iaşesi, 

Madde 2. — Birer bahane ile lüzumsuz hizmet
lerde ve bilumum şubelerde alıkonulan ümera ve za-
bitanın vehidematı hususiyede müstahdem neferatın 
tamamen cepheye şevkleri, 

Madde 3. — Bakayada ve firarda bulunan efradın 
her nevi tedabiri cebriye ile bilâ ifadei vakt kıtaatı 
lâzimesîne şevkleri için tedabiri müessire ittihazı, 

Madde 4. — Karabekür Kâzım Paşa kumandasın
daki Şark ordumuzdan 310, 311 tevellütlü efradı mu-
aileme terhis edilim'işlerse de bunların emsali cephede 
ifayı hizmet eylemekte olduğundan bu muallem asa-
kirden istifade olunmak üzere bunların da garp cep
hesine şevkleri, 

Madde 5. — Erbabı ihtisası gösterecekleri lü
zum üzerine sunufu bakiyeden alettertip miktarı kâfi 
neferatm tahtı silâha alınması ile ordunun hattı kifa-
yeye iblağı, 

Madde 6. — MMarı kâfi eslâha ve cephane ve 
saire ile ordunun düşmana faik bir surette mükem-
melen teçhizi, 

Madde 7. — Melbusat ve sair malzeme! harbiye 
mübayaatmda öteden. beri vukuu dermeyan kılınan 
suiistimale meydan vermeyecek tedabirin ittihazı za
ruridir. 

Esbabı mezkürenin mümkün olduğu mertebede 
istihsali için ne gibi fedakârlık ve ne misilTü tedabir 
iktiza eylediğini talimatı mahsusa şeklinde madde 
madde müstacelen tespit ve ona göre ahkâmı tatbik 
edilmek üzere heyeti muhteremelerinden erbabı ihti
sasla mahlut ve 30 zattan mürökkep bir encümeni 
fevkalâde teşkilini teklif eylerim. 

Heyeti Celileleri bu hususu hayatiyeye bizzat ve bil
fiil vaz'ıyed etmeyipte işi Müdafaai Milliye Vekâle
tine veya heyeti celilei vekileye terk edecek olursa 
mencerrebülmücerrep haletbihinnedame medlulüne 
masadak olacağımızdan korkmalıyız. Artık icrayı ica-
batıı heyeti celilerine maruzdur. 

13 Kânunuevvel 1337 
Karahisar Şarki Mebusu 

Mustafa 
(Nazarı itibare alındı.) 

Jımza adedi : 26 

Riyaseti Celileye 
Miktarı milyonlarca liraya bağlı olduğu halde 

hükümette, tam ve sahih bir hesabı bulum mı yan tdkâ-
lifi mi'Hüye muamelâtın m Mecî'si alidem müntehap 
bir heyet marifetiyle takip ve tasfiyesine dair olarak 
Muvazene: Maliye Encümeninden takdim olunan 
mazbatanın ordunun geri hidematına ve binmeöice mil
let ve memleketin istihlâsın-a şiddeti taallûku hasebiy
le müzakeratı cariye ile birlesştirilerek müstacelen 
bir neticeye rabtını teklif eyleriz. 

S a ruh art Biga 
Reşat Mehmet 
ıBifeal Biga 

Akif MehmSt Hamdi 

lîçel lîçel 
Mehmet Sam.'» Ali 

İçel Kars 
Haydar Lttt.fi (Fahrettin: 

İzmir 'Dersimi 
Retfet MuStafa 

Dersini Erzlincanı 
(Okunamadı) Hüseyiı* 

Antalya Entuğrul 
Afi Vefa Mustafa Kemal 
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.Erzurum 
Mustafa! iDuraJc 

Muş 
Rıza 

Siverek 
Sırrı 

Lâztistanj 
Ziya! Hufşit 

Bayazıt 
Atıf 

Ayrratap 
Ali Cemani 
Kütahya 

Besim At alay 

Ahmef ıHamdi 

ıSiirit 
Necmettin 

Ahmet! Hamdi 
Kırşehir 

Mü/fit! 
ıBayazıt 
(Şevket 

içel 
AH Rıza 

Bitlis» 
Sadullaih 

Bolu 
Şükrü 

Trabzon 
Recai 

Erzurum 
Hüseyin Avmi 

7. Harp encümeni fevkalâdesi, memleket dahilin
de lüzum göreceği menatııkita mlüdafaai memleketin 
istilzam, ettiği umur ve muamelâtı gerek kendi ara
sımdan aza göndermek, gerek meclisten aza talep et
mek suretiyle takip ve murakabe ettirir. 

8. Harp encümeni fevkalâdesi azasından maze
retle alettevalü 5 ve .bilâ mazeret 3 içtima iştirak et
meyenler müstafi a'kt olunur. 

9. Harp encümenıi fevkalâdesi, icraattan her 15 
günde 'bir Büyük, Millet Meclisine izahat ve malumat 
vermekle muvazzaftır. 

10. İş bu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 
11. İş bu kanunun tatbik ve 'icraasına Büyük 

Millet Meclisti memurdur, 

Maddei münferide - Memleket dahıilinde ve hari
cinde Büyü/k Millet Meclisinin amal ve mekasitini 
neşrü tamim ve efkârı umumiyeyi tenvir için Erkânı 

Haınbiyeyıi Umumiye Reisi ile Hafidiye ve Dahiliye 
vek&Ueniniı* ve maiBbualt ve posta ve telgraf ve telefon 
müdiri umumilerinin de iştirak edeceği Meclisi aliden 
müntehap 5 azadan ıtııüıektkep bir irşat encümenıi 
mahsusu teşkil olunmuştur. 19 Kânunuevvel 1337 

Hariciye Encümeni 
Reisıİ 

Erzurum; 
Celârettin Arlif 
YunıHs Naldl 

Kâ'tiıp 
Muhalifim 
,Lâzfiztam 

Ziya Hurşit 

Aza 
Dr. Fikret 

Mazbataı Mulharriri 
Trabzon 
Husrev 

Azıal 
Tralbzon 

Recaıi 
Aza 
Genç 

Dr. Haydar 

Mazbata, Muharriri 
Adana 
Zekâi 

Aza 
Yozgat 

Süley!mart 

Aza 

Mazbata Muharriri 
(Okunamadı) 

Bazı Nifcatınaı Muvafıkırn 
Salâhattin 

Aza 
Osman Server 

Müdafaatil 'Milliye 
Encümeni 

Reisti 
(İmzası yoktur) 

(Kâtip 
Karah'isar 

Mehimtel Şükrü 
Aza 

Ali Sururi 

Dahiliye Encümenli Reisû 
Vaın 

Haydar 

Kâtip 
Kayser*! 

Atırl 

Aza 
Karahisar 
Mustafa 

Aza 
Benice» 

»>•« .«.. 
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