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KIRK BEŞİNCİ İ N İ K A T 

9 Ağustos 1336 Pazartesi 

İkinci Celse 

REİS : Reisisâni Celâlettin Arif Beyefendi 

KÂTİP : Haydar B. (Kütahya) 

REİS — Celseyi kuşat ediyorum. 
Zabtı sabık hulâsası var, okunacaktır. 

1. — ZABTI SABIK HULÂSASI 

Otuzdokuzuncu İn'ikat 

24 Temmuz 1336 Cumartesi 

İkinci Celse 
Celâlettin Arif Beyin tahtı riyasetlerinde in'ikat 

ederek; azayı kiram tahsisatı ve harcırahları hakkın
daki encümeni mahsus mütalâası üzerinde cereyan 
eden müzakerattan sonra teneffüs için celseye ara ve
rildi. 

Üçüncü Celse 
Celâlettin Arif TBeyin tahtı riyasetlerinde içtima-

da; azayı kiram tahsisatı ve harcırahları hakkındaki 

encümeni mahsus mütalâası ve takrirler üzerinde mü
zakereye devam olunarak; mevzuan Kanunu Esasi 
Encümenine havalesi kabul olundu ve celseye nihayet 
verildi. 

Reis Kâtip 
Celâlettin Arif Kütahya 

Haydar 

REİS — Zabtı sabık hakkında mütalâa var mı? 
Reylerinize arz ediyorum; kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edildi. 

2. — BEYANAT 

1. — Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin, cephe
lere vaki teftiş seyahatleri sonunda vaziyeti harbiye 
hakkındaki beyanatı. 

REİS — Söz Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin-
dir. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Muh
terem arkadaşlarım, on bir gün seyyahattan sonra 
Heyeti Âliyenizle mülâki olmakla kesbi şeref eylerim. 
(Hoşgeldiniz, safa geldiniz sesleri) Arkadaşlarımızla 
vukubulan seyahatimiz hakkında bir fikir vermek için 
seyahatimize kısa bir nazar atfedeceğiz. 

27 Temmuz 1336 akşamı idi, arkadaşlarımızla 
Ankaradan müfarekat etmiştik. Ertesi gün Eskişe-
hire muvasalât ettik. Eskişehirde Garp Ordusu Ku
mandanı Ali Fuat Paşa Hazretleriyle vaziyeti umu
miye hakkında müdavelei efkâr ettikten sonra şi
male hareket ettik. Bursayı işgal etmiş olan düşman 
karşısında bulunan kuvvetlerimiz büyücek bir grup 
teşkil eder ve bunun ismine de Ertuğrul grubu de
mişlerdir. Daha şimaldeki' Adapazarı ve havalisinde 

bulunup İzmite karşı vaziyet alan kuvvetlerimize ka
dar seyahatimizi temdit etmek istedik. Binaenaleyh 
Ertuğrul grubundan başladık. Yalnız Bileciğe muva
salâtımızda Adapazarı havalisinde bulunan ahalii is-
lâmiyeye Meclisi Âlinizin selâmlarını ve Meclisi 
Âlinizin kendilerinden intizar eylediği hizmeti ve fe
dakârlığı tebliğ ettik. 

Bilecikte Kolordu Kumandanı Miralay Kâzım 
Bey tarafından istikbal edildik ve o geceyi Bilecikte 
geçirdik. Buraya muvasalatımızda daha istasyonda 
iken bazı kıtaatı teftiş ettik. Bu teftiş ettiğimiz kı
taat büyük cüz'ü tamlar değildi, küçük aksamı as
keriye idi. Bunların neticei teftişiyesi üzerimizde 
hüsnü tesir bıraktı. Ertesi gün Bilecikten bütün ar
kadaşlarımızla araba ile Eskişehir istikametinde hare
ket ettik. Bu istikamette bulunan mevazıımızın şarkın
da ve Yenişehir ovasına hâkim ve hazır olan meva-
zıda bulunuyor. Bu mevazıı aslisinin ilerisinde doğ
rudan doğruya düşman müfrezeleriyle temasta bulu
nan müfrezeleri ve gerek bunun gerisinde bulunan 
müfrezeler süvaridir. Bunları görmedik, yalnız mev-
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zîi aslî üzerinde bulunan kuvvetleri gördük. Yeni
şehir şarkındaki mevzii aslî üzerinde bizzat arkadaş
larımızla ve orada mes'ul olan kumandanlarla beraber 
tetkikatta bulunduk. Bu tetkikatımıza göre bu mevzi 
Yenişehir üzerinden gelecek bir düşmanı istikbal eden 
münasip bir mevzidir. İcabında bu mevzii işgal et
mek ve bu mevzide ifayı vazife etmek üzere tahsis 
edilmiş olan kuvvetleri de teftiş ettim. Bu kuvvetler 
kendilerine tevdi edilen vazifei harbiyeyi ifa edebile
cek kabiliyet ve kudreti göstermişlerdir. Bizde hâsıl 
ettiği kanaat budur. Zabitleriyle ve başlarında bulu
nan kumandanlar dahi vazifelerini idrak edebilecek 
kabiliyeti haiz olduklarını göstermişlerdir. Yalnız bu 
gördüğümüz kuvvetler malûm olan mütevali muhare-
battan sonra yeniden teşkiline iptidar edilmiş kuvvet
lerdir ve miktarını daha bir iki misli yapmak ihtimali 
mevcutur. Daha gerilerde depo halinde teşkil etmek 
ve bunları tensik etmekle meşgul bulunuyorlar. Bu 
kuvvetlerin ilbasını da arzu derecede mükemmel gör
medik. Askerî noktai nazardan teftiş ve tetkik ile 
meşgul olmakla bir taraftan da arkadaşlarımız muh
telif guruplara ayrılarak doğrudan doğruya kıtaatı as
keriye ile aynı gurupta ayrılarak efrat ile temasta bu
lunmak ve onları tenvir ve irşat etmek için lâzım ge
len nasayihte bulunmuşlardır. Bundan sonra tekrar 
hemen aynı günde geriye döndük. Bilecikten trene 
bindik. Karaköy istasyonuna çıktık ve oradan araba
larla Pazarcığa. Pazarcık Bursa istikametinde ve va
ziyete göre ve her vakit fevkalâde mühim olan bir 
sevkülceyş istikametinde bulunuyordu. Gerek bu ka
rargâhın ve gerek karargâhta mevcut olan kıtaatın 
ve doğrudan doğruya Pazarcık ahalisinin Heyeti Me-
buseye karşı gösterdikleri samimî kabul cümlemizi 
fevkalâde mütehassis etmiştir. Manzarai askeriye de 
fevkalâde muntazamdır. Bu istikametlerdeki kuvvet
lerde büyük bir intizama tesadüf edeceğimize beraatı 
istihlal teşkil etmiştir. Buraya muvasalatımız gece 
idi efendim. Ertesi gün sabahleyin tekrar arabalarla 
ve arkadaşlarla iki saat kadar kat'ı mesafe ettikten 
sonra büyücek bir kıt'ai askeriyeye vasıl olduk. Bu 
kıt'ayı teftiş ettik. Kıt'anın hal ve şanı ve derecei ta
lim ve terbiyesi ve heyeti zabitan ve kumanda heyeti 
bizi son derece memnun etti. Hatta bunu ufak bir 
teftişte bırakmadık. Muhtelif manevra kabiliyetini gör
mek için bir çok mesaili askeriye de hallettirdik. Ne
tice itibariyle fevkalâde memnun kaldık. Aynı suretle 
arkadaşlarımız bir peder gibi askerlere nasihat ver
diler ve temas ettiler. Bu temas ettiğimiz kıt'ai askeri
ye Ertuğrul gurubunun bulunduğu cephe gerisinde ih
tiyatı umumidir. Bunu gördükten sonra tamamen tne-

göle nazır olan mevzii asliyeye vasıl olduk. Bu mev
zii aslinin ilerisinde tnegölde de askerlerimiz vardır. 
Düşmanla hali temasta bulunan muhtelif kuvvetler 
ve kıt'alarımız vardır. İnegöl vadilerinde bulunan gu
rup ile temas hâsıl olamadı. Mevzii aslî üzerinde bu
lunan kıtaatla iştigal ettik. Orada mevziin tetkikatiyle 
bir müddet meşgul olduk, bu mevzi de pek iyi inti
hap edilmiştir ve şayanı istinat bir mevzidir. 

Mersin merkezine temas eden harekâtı kısmen 
gördük. Bunların da vaziyeti mucibi memnuniyettir. 
Mersin garbinde bulunan kıtaatı askeriyeyi görmek
ten sarfınazar ettik. Çünkü aynı kıtaatın eczasından 
idi. Çünkü gördüğümüz cüzütamlarla diğerler hak
kında bir fikir edinmiştik. Vakit dar olduğundan yola 
gelip bizimle mülâki olması için emir verildi. Diğer 
tarafın sağ cenahı ve sol cenahtaki kıtaatı görmek 
için geri dönmek icap etti. Arabaları terkettik ve o 
gün arkadaşlar ikinci defa olarak sağ cenaha vasıl 
olduk. Sağ cenahta kezalik gayet muntazam ve fev
kalâde şayanı ehemmiyet bir kıtai askeriyeyi teftiş 
ettim. Bu teftişimiz de bizi fevkalâde memnun etti. 
Onu müteakip ki Pazarcığa avdet ettik ve Pazarcık
tan sonra da tekrar Karaköy istasyonundan tren ala
rak Ertuğrula gittik. Efendim bu gurup mühim ola
rak iki istikameti ihtiva ediyor, biri Bursa İnegöl, Es
kişehir; diğeri Bursa ve Bilecik üzerindedir. En mü
him istikamet İnegöldür ve bunun üzerindeki heyet de 
kabiliyet itibariyle şayanı emniyet bir kıta olmakta 
dır. Yine aynı istikameti icabında muhafaza etmek 
veyahut aynı mevkii tehdit eden Yenişehir üzerinde 
de Kâzım kuvvetleri bulunmaktadır ki bunun heyeti 
umumiyesi itibariyle ve düşman şarka hareketinde bu 
iki ufak, fakat ehemmiyetli cephelerimizden bir veya 
diğer parçasına çarpar ve iki grup düşman üzerine 
müessir olur, ki bu grubun sağ cenahı Kâzım Bey 
kıt'asıdır. Bu kıtaatan Adapazar havalisinde bulunan 
ve bunun daha ilerisinde ayrıca kıtaat mevcuttur. Kâ
zım kıtaatında olduğu gibi Arif kıtaatının da tezyi
di ve daha gerilerde kıtaat teşkil ve tensikiyle iştigal 
edilmektedir. Buradan Eskişehire avdet ettik. Eskişe-
hirde bir kaç saat ordu kumandanı ile müzakeratta 
bulunduk ve bu meşhudatımız üzerine derhal tashih 
ve tamir ve ikmali lâzım gelen mahallinde icap eden 
emirleri icap edenlere vermekte idi. Onu müteakip 
Karahisar üzerinden Uşaka hareket olundu. Karahi-
sardan gece geçtik durmadık. Bu istikamette tesadüf 
ettiğimiz, temas ettiğimiz ilk kıt'a bu idi. Topçudan, 
miteralyozdan ve piyadeden ibaret olan bu kıt'anın 
manzarası ne vaziyetleri itibariyle ve ne de kendile
rinden talep ettiğimiz vazifenin ifasında bir kabiliyet 
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gösterememişlerdir. Herhalde memnun olmadık ve 
ademi memnuniyetimizi hazır bulunan kumandanların 
kâffesine izhara lüzum gördük ve derhal bu kıt'alâ-
rın ıslahı için evamiri lâzime verildi. Seyahatimize 
devam ettik efendim. Uşakta gerek mahallince te
şekkül etmiş gönüllü kıtaat ve gerek nizamiye kıtaatı 
ve gerek, halk tarafından büyük bir tehalükle teşkil 
olunan kuvvetlerden evvelâ askerleri basit bir teftişten 
geçirdikten sonra arkadaşlarımız halk ile temas edip 
onlara icrayı vesaya ettiler. Biz de kıtaatı askeriyeyi 
daha fazla bir dikkatle teftişe devam ettik. Bu kuv
vetlerden bir kısmı herhalde henüz vazifelerini hüs
nü ifa edebilecek halde bulunmuyorlardı, kendilerine 
ihtaratı lâzimede bulunduk. Bundan sonra yine gar-
be yürüdük, devam ettik. İkinci bir kıt'ai askeriyeye 
tesadüf ettik. Bu da mühimce bir kıt'ai askeriye idi. 
Bu kuvvetten de memnun olmadık. Bunun da tarzı 
telebbüsü ve hareketi bize emniyet bahş olmuyordu. 
Bundan sonra asıl düşman karşısında bulunan mevzii 
asliyeye gittik. Orada bulunan kuvvetleri teftiş et
tik. Mevazii aslî dediğimiz yer otuz kilometre kadar 
uzak olan yerdir. Mevzii aslî ile düşman arasında 
ileri sürülmüş bir kıt'a vardı. Buna temas etmekle iş
tigal ettik. Mevzii aslideki kuvvetler iyi ilbas edilmiş 
bir halde değildi. Fakat kabiliyet, emniyet, kuvvet iti
bariyle heyeti umumiyemizi memnun etmiştir. Bize 
kat'î bir emniyet geldi. Bütün pejmürde elbiselerine 
rağmen vazaifi askeriyeyi ifa ve icra edecek bir hal
dedir ve böyle bir şartı da esas olarak kabul etmeye 
mecbur olduk. Bu gördüğümüz kıtaatı askeriyenin 
kâffesi bir kumandaya merbut idiler. Dikkat buyu-
ruldu ise saydım. Karahisara geçtik. Burada bir kuv
vet, Uşakta bir kuvvet, ondan sonra diğer bir kuv
vet. Bu tertibatı beğenmedik. Tercih ettik ki bilûmum 
kuvvetler bir arada bulunsun. İstikametler üzerinde 
tarassut kuvvetleri bulunsun, dünyanın bir köşesin
den diğer bir köşesine kadar işgal etmek imkânı yok
tur. Eğer böyle muayyen bir hat üzerinde düşmanın 
vüruduna intizar olunursa düşman ya esir veya mağ
lup olur. Onun için oradaki kumandanlara tavsiye et
tiğimiz, emrettiğimiz bütün kuvvetleri bir araya top
layıp düşmanın vücudu tahakkuk ederse düşmanı ge
riden beklemeyip takip etsinler ve taarruz ederek düş
manı kendileriyle muharebeye mecbur etsinler. Fakat 
bizim noktai nazarımızı hüsnü telâkki etmek- ve on
ları tatbik ettirmek için orada muhatabada bulundu
ğumuz kumandan bize emniyet bahşolamadı. Derhal 
mahallinde bu kumandanı tebdil etrneye mecbur ol
duk ve tebdil ettik. O esnada yakın bulunan ve ken
disine emniyet caiz olan ve kabiliyeti fikriye ve as

keriyesi malûm bir zatı hemen kumandan tayin et
tik ve hemen en ileri hatta göndererek bu prensip 
dahilinde ifayı vazifeye davet ettik. Bundan sonra 
efendim Afyon Karahisarına döndük. Orada da yeni 
teşekkül etmekte bulunan birtakım kıtaatı teftiş et
tik. Burada tabiî onları söylemiyorum. Halk tarafın
dan fevkalâde istikbal edildik. Tezahüratta bulundu
lar. Cidden Büyük Millet Meclisine karşı hürmetkar 
bulundular. Büyük Millet Meclisinin mesaisi - ki 
muhafazai istiklâlden başka bir şey değildi buna 
karşı yapılan tezahürat cidden pek parlaktı. 

Bundan sonra cenuba seyahat ettik. Yalnız Af
yon Karahisarında diğer hususat ile de iştigal edildi. 
Meselâ Uşak, Nazilli, Afyon Karahisarı, Konya, mü-
dafaai hukuk cemiyetleri âzasından bir kongre ya
pıldı. Bu kongreyi kuşat ettik. Levazımatı umumiye 
reisi, erkânı harbiyei umumiye reisi ve hazır bilmec-
lis âzasından bir kısmı icrayı müzakerat ettiler. Bu 
kongrede tavsiye ettiğimiz ve binnetice talep ettiği
miz hukuk şu idi : Müdafaai Hukuk Heyeti merkezi-
yeleri sön heyeti vekile karariyle rüesayı memurini 
mülkiyenin tahtı riyasetinde ve tahtı emrinde bulu
nacaklar ve ifayı vazife edeceklerdir. Vazifeleri de 
müdafaai memleket hususunda mes'ul kumandanların 
kendilerine rica edeceği hususatı teshil etmek ve bu 
esasta kendilerinin de kanaatleri tahsil edilmek sure
tiyle kabul edildi. Efendim heyeti umumiyesinden de 
kumandanla temasa gelmek için biz esaslar üzerinde 
anlaştıktan ve kendilerine kabul ettirildikten sonra 
kendilerini terkettik. 

Karahisardan sonraki seyahatimize devamdan ev
vel seyahatimiz esnasında tesadüf ettiğimiz kıtaat 
hakkındaki efkârımızı arzedeceğim. Nihayete doğru 
uğradığımız hattı müdafaadan bahsedeceğim. Burası 
Kütahyadır efendim, Kütahya ve havalisi demin ar-
zeylediğim Ertuğrul gurubuyla ki bu vasi bir mınta-
kadır ve ayrıca bir mıntakadır ve burada da ayrıca 
kuvvetler vardır. 

Bizim temas ettiğimiz kuvvetler Kütahyada se
yahatimiz esnasında ve on gün zarfında teşekkül et
miş bir kıt'ai askeriye idi. Bütün bir alay piyade idi. 
Üç taburlu bin yedi yüz neferdi. Bir alay esasını vü-
cude getirmek için teşekkül etmiş bir bölük süvarisi 
vardır. Bu kuvvetin hemen kısmı küllisi tamamen il
bas edilmiş ve teçhiz edilmiştir. Efendim bütün bu 
kuvveti vücude getiren Kütahya ahalisidir. On gün 
zarfında bu suretle teşekkül etmiş ve bizim vardığı
mız zaman cephede bulunmalarına lüzum görülmüş 
derhal gece bir kısmı ileriye hareket ettirilmiş idi. Bu 
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suretle teşekkül etmiş olan kıtayı dikkatli bir su
rette teftiş ettik. Bu on günlük kıtai askeriyeyi vücu-
de getiren insanlar ötedenberi hiç silâhını terketme-
miş ve vazifeden firar etmemiş kabiliyeti askeriye ve 
inzibatiyeyi haiz kimselerdi. Hatta en muntazam ve 
muallem bir kıtai askeriyeye yaptırılması lâzım gelen 
vazifeyi bilâ tereddüt yapmışlardır. Bundan bütün 
milletimizin âdeta tabiaten muallem asker olduğu an
laşılmıştır. 

Kütahyanm ilerisinde ve arzettiğim iki gurup ara
sında Timurcu da mesmuu âliniz olmuştur. Ethem 
Bev gayet mühim bir muvaffakiyet ihraz etti. Düş
manın pek büyük bir kuvvetini zedeleyerek perişan 
etmişti. Düşman cephesini mühim kuvvetlerle takvi
ye etmeye mecbur oldu. 

Binnetice daha emniyetli bir hale koydu. Bu cep
heye ait kuvvetlerden daha iki kısım kalmıştır. O iki
si de Denizli cihetinde kalmış, birisi Çinede Muğla 
şimalinde bulunan kuvvetlerdir. Denizliye kadar git
mek münasip olmadı. Çünkü arada şimendifer inkitaı 
vardı, çok zaman sarfını istilzam edecek. Denizli ve 
havalisinde istihsal ettiğimiz malûmat bize bir fikir 
vermiştir. Zaten o kuvvetler hakkında ayrıca tedabir 
de düşündük ve emretmiş bulunduk. Onun için ora
ya gitmedik. Bu Çinede bulunan kuvvetlere gelince; 
o pek uzaktır. Oraya kadar prensiplerimizi isal et
mek için o kuvvetlere kumanda eden insanlar bizimle 
mülâki olmak üzere adamlar göndermişlerdi. Lâzım 
gelen evamiri verdik. 

Bu izahatımla doğrudan doğruya Garp cephesi 
denilen cephe aksamını arzetmiş oldum efendim. 
Şimdi Heyeti Âliniz Garp cephesi ve Garp cephesi 
kumandanlığı denildiği zaman bir fikir elde etmiş 
bulunacaktır. Kuvvetleri nazarı dikkate alarak aşağı 
yukarı muhakeme ve mukayese yapılabilir, tşte bu 
muhakematı yaptığınız zaman kanaat edilecektir ki 
bugün Bursada karşı karşıya bulunan ve Alaşehirde 
karşı karşıya bulunan kuvvetler arasında bugün için 
az çok muvazenet vardır ve bazı yerlerde bizim tefev
vukumuz dahi vardır. Fakat bu bapta daha kat'î ve 
daha uzaklara şamil söz söylemek istemiyorum. 

Bundan sonra Konyaya gitik, Konyaya giderken 
Akşehirde, Ilgında depo teşkil etmekte bulunan kı
taatı askeriyeyi gördük ve teftiş ettik. Bu kıtaatı as
keriyenin vücude gelmesinde ve libasında ahali, kuv
vetinin fevkalâde hizmeti olmuştur. Konyada mühim 
kuvvet yoktur. Onun için orada askerlikle iştigal et
medik. Konya ahalisi bizi pek büyük bir hararet ve 
samimiyetle ve büyük tezahüratla istikbal etti. Hü

kümet dairesine gittik ve ertesi gün umum ahali ile 
görüştük, ondan sonra Cenuba hareket ettik. Artık bu 
cepheyi terketmiş bulunuyoruz. 

Cenuptaki Adana cephesinde bulunan arkadaşla
rın karargâhı Pozantıdır. Biz de oraya gittik. Yalnız 
orada bulunan muhtelif müdafaai "hukuk heyetleri, 
ki onları Pozantıya davet eyledik ve orada vazaifi 
milliyesi ile iştigal eden zevatı davet ettik. Heyeti 
umumiyesiyle vaziyeti askeriye ve vaziyeti mülkiye 
hakkında müdavelei efkâr ettik. Askerî vaziyet efen
dim; düşman Adanada, Tarsusta, Mersinde bulunu
yor. Buna karşı şu bizim Adana cephesi ve Tarsus 
ve Mersine şamil olmak üzere bir cephemiz vardır. 
Mersinden sonra Silifkeye kadar sahili tarassut etmek 
üzere diğer bir şerit vardır. Bu arzettiğim üç cephe
den asıl iki cephe yani Adana ile Mersine karşı olan 
cephedeki kuvvetlerimiz hali* faaliyette bulunuyor, bu 
kuvvetlerde de oldukça intizam ve irtibat hâsıl ol
muştur. Malûmu âliniz bu kuvvetler kendiliğinden, 
hüdayi nabit gibi vücude gelmiştir. Tabiî bir çok in
tizamsızlık görülmüştü ve oraya bir fırka kumandanı 
gönderildi çok olmuştu, intizam ve irtibat vardır. 
Bizim kuvvetlerimizle düşman kuvvetlerini mukaye
se etmek istedik. Maatteessüf düşman kuvvetleri hak
kında kat'î ve sarih ve mevsuk malûmat bulunmadı
ğından bu hususu icabı kadar ihtar ettikten sonra, bu 
grupların iki cephedeki grupları hiç olmazsa daha bir 
misli tezyit için tavsiyede bulunduk. Bu kuvvetlerin 
elinde bulunan silâh vesaireyi ora'da ahali vermiştir. 
Yine ahali yeddinde bulunan silâhlardan tezyit etmek 
imkânı olduğu tahakkuk etti. Bu veçhile tavsiye et
tik. Fakat bundan başka olarak Müdafaai Milliye Ve
kâletinin mühim miktarda bu cepheye tahsis ettiği 
silâh ve cephane ile bu iki gruba ihtiyat olmak üzere 
kuvvetler teşkili için emirler verildi. Ümit ederiz ki 
pek yakında iki grubun gerisinde neticei katiye alma
ya müsait bir grup bulunacaktır. Diğer taraftan bu
gün Adana Vilâyetini düşünecek olursak, vilâyetin bu 
kısmında maatteessüf idarei mülkiyenin teşekkül et
mediğini gördük. Valisi, mutasarrıfı, kaymakamı, ad
liyesi, polisi, jandarması yoktur. Hiçbir şeyi yoktur. 
Ben doğrusu ahaliye karşı biraz mahcup oldum, in
sanların kanlar dökerek düşmanların elinden istirdat 
etmek istedikleri yerler elimizdedir. Bunu idare etmeyi 
unutmuşuz. Onun için derhal bir idarei mülkiye tesisi 
lâzım geldi. Bunun için vali ve kaymakamlar filân 
derhal tayin edilmek lüzumuna kani olduk vje orada 
hazır bulunanlardan Büyük Millet Meclisi Âzasıncfon 
ismail Safa Beyi (vekâleten vali tayin ettim, icra He
yeti kanaliyle heyeti celilenize arz olunup kati karar 
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alınıncaya kadar vekâleten tayin ettim ve) (1) kendi- I 
sinin iŞe başlamasını emrettim ve derhal Adanadan, I 
şuradan buradan hükümet teşkilâtı vücude getirme- i 
sine dair emir verdim ve şimdilik Pozantıyı Adanaya I 
merkez olmak üzere tesise lüzum gördüm. Mersin li- I 
vasi vücude geldi. Bunun böyle liva halinde hikmeti j 
vücudu Kalmıyor. Karaisalı kazası diye halk kendi I 
kendine idare etmeye başlamıştır. Mersin ve Tarsus I 
kazalarını doğrudan doğruya merkezi vilâyetle irtibat- I 
landırdik ve oralarda vekâleten ifayı vazife etmekte j 
olan zevatı vekil olmak üzere tayin etik ve Hükümet I 
için tedabiri lâzime aldık ve onlarda derhal ifayı va- I 
zifeye başladılar. Orada en çok şikâyet ettikleri hal I 
şimendifer civarında bulunan ahalinin korkması, ürk- | 
mesi, binnetice hasat ile meşgul olamamasıdır. Kısmen ! 
şimale doğru sureti umumiyede muhacerete rıza I 
göstermemekte (kararlı oldukları meşhudumuz oldu
ğundan) (2) düşmanı tazyik etmek tarafını düşündük 
ve o suretle tenbih ettik. Ondan sonra Mersin, Tar-
susta bulunan Müdafaai Milliye heyetleri vardır. I 
Onları da, malûmunuz olan karara tevfikan, oradaki 
kaymakamların tahtı riyasetine verdik ve bu heyetler- I 
den ikişer murahhas Pozantıya davet eyledik ve asıl 
Adana Heyeti idaresi, Heyeti Hükümeti işte bunlar 
olacaklardı ve üç zatın ki ikisi orada idi. Orada ka- I 
lıp valiye muavenet etmesini Meclisi Âlinizden istir
ham etmiştim. Tasvip buyurulmuş ona da teşekkür | 
ederim. Bundan sonra efendim, geriye döndük bütün 
hat boyunca oradan geçmekte olduğumuzu işiten halk 
gece gündüz toplanarak yanımıza geldiler, görüşüldü. 
Sonra Eskişehıre geldik ve heyeti umumiyesi hakkın
da Garp cephesi kumandanıyla da yine müdavelei ef- | 
kâr edildi. İcap eden tedabir de tespit edildi. Gördü
ğümüz kuvvetler alınan tedabir ile yakın bir zamanda I 
daha ziyade tezyit edilecektir. Konyada ciheti askeri
yeye ait bazı şedit tedabir almak lâzım geldi ki o te
dabir alınmıştır. 

Efendim bütün seyahatimiz hakkında hulâsatan 
arzedebileceğim budur efendim. Fakat bir çok tafsi- I 
lât vardır, gerek askerle temastan gerek halk ile mü
lakattan hâsıl olan tahassüsat vardır ki bunları da 
tespit edersiniz. Diğer arkadaşlarımız daha iyi bir su
rette tasvir ederler. Bazı hususata dair caiz olan, 
mümkün olan noktaları Heyeti Âliyelerine bildirirler 
efendim. 

BlR MEBUS B. — ... Denilince İzmit körfezin
den Yunanlıların çıkması melhuz olan bir kuvvetin 
olduğu anlaşılıyor. Aynı zamanda Kandıra civarından 
İngilizlerin Yunanlılarla beraber çıktığını haber aldık. I 

Bu havaliye büyük miktarda asker gönderilmiş oldu
ğunu «Adapazarlılar beyan ediyorlar. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Efen
dim bendeniz Garp cephesinin kuvvetleri hakkında 
tafsilât ve malûmat verdim ve bu madde hakkında 
bizim tetkikat ve teftişe başladığımız noktanın sağ 
cenahında kalmak münasebetiyle Adapazarındaki kuv
vetlerden bahsettim. Yalnız Adapazarındaki kuvvet 
değildir. Kandıra, Geyve, Üsküdardaki kuvvettir. Bü
tün o şibicezire üzerinde olan kuvvetlerdir. Bu hu
susta arzu ederseniz bazı tafsilât vereyim. 

BlR MEBUS B. — Minettar kalırız. 
MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) (3) — 

Malûmu âliniz bir fırkanın karargâhı vardır. Neresi 
tensip edilirse oraya gider. Binaenaleyh kuvvetler ye
rindedir ve Geyve boğazının şimalindeki tepelerde ka
rargâhını kurmuştur. Efendim, merkez sevk ve idare
sinin karargâhı Adapazarında olan kuvvetlerin büyük 
ve müteferrik teşkilâta maliktir. Bu teşkilâtta Adapa-
zarında ve garbinde şibicezire şeklinde Üsküdara ka
dar devam ediyordu ve bu kuvvetlerin şimdiye kadar 
ifa ettiği vazife gayet mühimdir. Evvelâ bu kuvvetleri 
bertaraf edebilmek için İngiliz müfrezeleri bir çok 
faaliyet yaptı, mümkün olamadı. Ondan sonra Yunan
lıları garpte (harekete geçirilen mütearızları) (4) tevkif 
ederek o havalide kaldılar. İşi ehemmiyetsiz tuttular. 
Evvelâ bir tabur, iki tabur gönderdiler. Sonra bir 
alay gönderdiler ve binnetice düşman, Yunanlılar iki 
fırkasını buraya göndermeye mecbur oldu ve o fır
kanın kuvvetleri büyük bir rol, büyük bir vazife ifa 
etmiş oldu. Ancak düşman bu kadar kuvvet tahsis 
ettikten sonra Üsküdardan ve muhtelif noktalardan 
başlayarak bir defa Kandıraya kadar gelmişti ve mağ
lup olmuştu. Ondan sonra fazla kuvvet getirdi, binne
tice Kandıraya düşmanın hâkim olduğu anlaşılıyordu. 
Kandıraya hâkim olduğuna dair son bir rapor vardır. 
Çekildiğine dair de malûmat vardır. Biz kabul ediyo
ruz ki şibicezire üstünde Adapazarı ve havalisine çekil
miştir. Son vaziyet bundan ibarettir. Adapazarı şarkın
da eskiden isyan etmiş olanlardan bazıları yine ufak 
tefek hareket göstermişlerse de bu münasebetsizlikle
ri de (derhal izale ettik.) (5) 

Efendim; başka bir malûmat emreder misiniz? 
(Çok teşekkür ederiz sodaları) 

FEVZİ PAŞA (Kozan) — Reis Paşa Hazretleri 
seyahatin heyeti umumiyesi hakkında beyanı malûmat 

(1, 2, 3, 4, 5) Parantez içindeki kelimeler tara
fımdan eklendi. M. Ünver 
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ettiler. Bendeniz yalnız vekâleti aciziye ait hususatı 
arzedeceğim. O da ilbas, iaşe, teçhizden ibarettir. 

libas meselesi memleketimizin büyük fabrikaları, 
müessesatı maatteessüf tstanbulda bulunduğu için 
Anadoluda elde ne kalmış ise bunların her birisine 
müracaat ederek parça parça eşya tedarikine teşeb
büs ettik. Bu hususda gerek Ankarada, gerek Uşakta, 
Konyada, Kayseride ve bazı mevakide bulunan men
sucat fabrikalarından ve ayakkabı yapacak sanatkâr
lardan istifade ettik. Mamafih bir orduyu lâyikli il
bas edecek miktarda melbusat tedariki mümkün ola
madığı için muavenete müracaat ettik. Maatteşekkür 
mebzul ianatta bulundular ve bu cümleden olarak 
gezdiğimiz cephelerde bulunan askerin hemen bir kıs
mı mühimmini ahalinin ianesiyle giydirilmiş bulduk. 
Esasen cephedeki asker iki kısımdan ibaret bulunu
yordu. Birisi muharebeye girmemiş kıtaattı. Bunla
rın melbusatı muntazam bir halde bulunuyordu. İkin
ci kısım muharebeye girmiş, oldukça örselenmiş sınıf 
idi. Bunlar takviye oldukları için melbusatı noksan 
bulunuyordu. Giydirilmek üzere cepheye gönderdik ve 
bir kısmını da peyderpey celbediyoruz. Az zamanda 
gerek askerin mahallerinde ve gerek müdafaai hukuk 
cemiyetlerince ahali tarafından, gerekse bizim buradan 
göndereceğimiz melbusatla giydirilmesi muhtemeldir. 

Ayakkabına gelince; yaz devam ettiği müddetçe 
çarık ve yemeni giymesini yazdım ve ekseriya bütün 
efrat ayaklarında yemeni ve çarık vardır. Kış için 
ayakkabı ihzar ettiriyoruz ve hariçten de bir mik
tar ayakkabı celbetfik. Ümit ederim ki kışın vürudu-
na kadar mevcut efradımıza ayakkabı tevzi edece
ğiz. 

Yağmurluk efradımızda maatteessüf hemen hiç 
yok gibidir. Yalnız Ertuğrul grubunda pek noksan 
bulunuyor. Bunlar için kazalara tevziat yaptık. Her 
kaza yüz kaput ihzarını vadettiler ve taraf taraf bun
ları yetiştiriyorlar ve en yakın kıtaata tevzi ediyorlar. 
Bu suretle kışın hulûliyle beraber kaputların ikmali 
de memulu kavidir. 

İaşe meselesine gelince : Malûmu âlileridir ki 
garp cephesinde kıtaatın yakın vakite kadar iaşesi 
müdafaai hukuk heyetlerine mevdu idi. Gerek kuv-
vayi milliye ve gerek kuvvayi muntazama ahaliden 
toplanan ianat vasıtasiyle besleniyordu. Vekâletin te
şekkülünden itibaren havalât itası ve havalâtın kabili 
taksim olan aksamı ile kısmen iaşe meselesi askerî ida
relerine geçmiş oluyordu. Fakat bu son teftişimizde 
gördük ki; henüz bütün kıtaatı iaşe edecek derecede 
elimizde müdahhar erzak olmadığı gibi elimizde para

mız da yoktur. Yeni varidat tedarikiyle kifayet ede
cek para buluncaya kadar yine askerimizden bir kıs
mı müdafaai hukuk heyetlerince iaşe edilmek mec
buriyeti hâsıl olmuştur. Ancak ekmek meselesi ev
velce asardan müdahhar bulunan ambarlardaki zeha-
irle idare olunuyor ve olunacaktır. Yalnız dolaştığı
mız cephelerde efradın iaşesi noksan bulunduğu hak
kında bazı şikâyetler dermeyan olunuyordu. Bunu tet
kik ettik. Et, kuru sebze, yağ gibi şeylerin noksan 
verildiği anlaşıldı. Bunları defaten vermek müşkül 
olduğundan kalori miktarını (3 300) den aşağı düşür
memek üzere ekmeği 900 gramdan bir kolaya iblâğ 
ettik ve bu suretle elimizde kâfi derecede iaşe ede
cek miktarda kalori miktarını artırdık ve olveçhile 
her tarafa tamim ettik. Bazı cihetlerin iaşe meselesin
de, erzak meselesinde suiistimallerden şikâyet olun
du. Bunlar hakkında tahkikat ve derakap takibata 
başladım. 

Bir kısmı, malûmu âlinizdir ki, ahalinin yedinde 
bulunan-silâhların cem ve celbi ve kısmen şarkta bu
lunan eslihanın celbi ve elimizde aksamı noksan olan
ların ikmali hususuna gelince; son vakayi üzerine eli
mizdeki eslihadan bir kısmı maatteessüf ziyaa uğra
mış. Fakat bunu derhal ikmal edecek tedabire teşeb
büs ettik. Bir kısmı malûmu âlinizdir ki geçen büyük 
çaplı eslihanın üç misli derecesinde ve çapça daha 
müessir olmak üzere müteaddit bataryalar ihzar ettik 
ve bunların bazı aksamını muntazam bir halde arka
daşlarımızla Eskişehirde gördük ve önümüzden resmi 
geçit yaptılar. Bu hususta (alınan tertip neticesi nok
sanları) (1) kafileler o kadar zamanda yetiştirmiş ki 
ve belki (kısa zamanda düşmana) (2) galip gelecek 
bir topçumuz vücuda gelecektir. 

Miteralyoza gelince; bu şarktan gelenleri Adana 
cephesine tahsis ettik. Adana cephesinde teşekkül eden 
kuvvetimiz gayet müessir bir topçuya malik bulunu
yor. Şimdi az zamanda Fransız topçularına galebe ve 
rekabet temin edilecektir. Bazı depboylarımızdan bir 
kısmını yollarda görmüşlerdir. Gerek garp cephesin
de ve gerek diğerlerinde cephane sözü işitilmemiştir. 
Biz de cephane istiyoruz diye bir telgraf gelmiş ise 
derakap onlara cephane yetiştirilmiştir. Muntazam bir 
halde şarktan garbe doğru yollarda bulunuyor ve 
Fransızların Adanada peyderpey büyüyen kuvvetleri
ni zannettikleri sırada karşılarına daha müesser silâh
larla çıkacağız. 

(/, 2) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan ek
lendi. M. Ünver 
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Askerin iaşe ve ilbası ve teçhizat hususundaki 
noksanlarının ahalinin himmeti vatanperveranesiyle az 
zamanda ikmal olunacağına emniyet berkemaldır. 
Cephaneler îtalyadan veyahut Avrupadan geliyor. 
Bu da tanzim olunan ordumuz ve bilhassa topçu ve
saire kuvvetlerimizin tekasüfünü görerek bunun mut
laka Avrupadan ve Îtalyadan geldiğine kani olmuş
tur. Antalyaya bir filo göndererek bahane ile istikşa-

fatta bulunuyorlar. Zannediyorlar ki elimizde bulunan 
esliha ve cephane noksanından bilâhare vasıtasız ka
lacağız. Efendiler esliha ve cephane noksanından do
layı bu memleket hiçbir vakit arzı teslimiyet etmeye
cektir. 

REİS — Bazı rüfeka celsenin aleni olmasını arzu 
ediyorlar. (Hay hay sesleri) 

Kapanış Saati : 5.50 
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