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ALTMIŞ YEDÎNCÎ İNİKAT 

22 Haziran 1338 Perşembe 

İKİNCİ CELSE 

Açılma Sati : 4.10 (Sonra) 

REİS : İkinci Reisveküi Musa Kazan Beyefendi 

KÂTİPLER : TAyvt Hurşit Bey (Lazistan) 

REİS — Celseyi kuşat ediyorum. 

Efendim; bir takrir var, okutuyorum. 

Riyaseti Celileye 
Müdafaa! Milliye Vekili Paşa Hazretleri cephe

den avdet etmliş oldukları cihetle vaziyeti askeriye ve 
ordu hakkındaki meşbudat ve mahsusatuıı Meclise 
bildirmesini teklif ederiz. 

Burdur Mebusu İstanbul Mebusu 
İsmail Suphi Soysallı Numan 

İstanbul Mebusu 
Ahmet Şükrü 

İzmir Mebusu 
Enver 

Karahisarısahip Mebusu 
Ali 

Sanman Mebusu 
ibrahim Süreyya 

REİS — Efendim, bu /takrirde hafî bir celse ya
pılması da teklif olunuyor. Celsenin hafi olmasını ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Celse hafi ola
rak kabul edilmiştir. 

Geçen hafi celse zaptı sabık hulâsası var, okuna
caktır. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLASASI 

ELLİ YEDİNCİ İNİKAT 

18 Haziran 1338 Pazar 

BİRİNCİ CELSE (HAFİ) 
Reisi sani Rauf Beyefendinin tahtı Riyasetlerin

de bilinikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen ka
bul olundu. 

Protesto noffcası hakkında hafiyen müzakere cere
yan ederek bu sırada Hariciye Vekili Yusuf Kemâl 
Bey Hariciye "Vekâletinde bir tahkikat yapılıncaya 
kadar Vekâlette bulunamıyacağını beyan etti ve bir 
müddet müzakereden sonra teneffüs için celse tatil 
olundu. 

İKİNCİ CELSE (HAFİ) 
Rauf Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde bil'inikat 

prdtesto notası hakkındaki müzakere kâfi görüldük
ten sonra, Bursa Mebusu Emin Beyle rüfekasının, 

metnin Hariciye Encümeni ile, Hükümet tarafından 
bir daha tetkikle parlâmentolara tevdii hakkındaki 
takriri kabul ed'ildi. Hariciye Vekili Yusuf Kemâl 
Beyin istifasının keenlemyekûn addolunması hakkın
daki takrir kabul olundu. Mezuniyet hakkında Diva
nı Riyaset kararı Meclise arz edilerek tasvip olundu. 

Reis Paşa Hazretlerinin seyahatları hakkında Ha
riciye Vekili Yusuf Kemâl Bey tarafından izahat ita 
olunduktan sonra celsei aleniyeye geçildi. 

Reis Kâtip 
Reisisâni Kayseri 

Hüseyin R.auf Atıf 
Kâtip 
Van 

Hakkı 
REİS — Zaptı sabık hulâsasını kabul edenler... 

Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

EVRAKI V//RİDE 

1. — Ali ihsan Paşanın Ordu Kumandanlığından 
çekilmesi. 

Buyurun Paşa Hazretleri. 

KAZIM PAŞA (Müdafaai Milliye Vekili) 
(Karesi) — Efendim, cepheye gittim. Zabitan, efrat 
ve kumandan arkadaşlarımızın hepsi ile görüştüm. 
Cephenin ahvali umumiyesi iyidir. Arzı hürmet eder

ler ve tebliğini de bendenizden rica etmişlerdir. Arz 
ediyorum. 

Sonra cephe hakkında malumat isteyen arkadaş
larımızın takririnde neye dair malumat istedikleri tas
rih edilmemiştir. Kendilerinin takrir verdiklerini ha
ber alınca sordum. Cevaberj Ali İhsan Paşanın emir 
ve kumandadan çıkarılmasının ne sebebe mebni oldu-
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ğunu öğrenmek istediklerini beyan ettiler. 
Efendim, bu Orduya ve Ordunun zaptı raptına 

müteallik bir keyfiyettir. Ali İhsan Paşa zaptı rap
ta muhalif harekette bulunduğu için cephe kumanda
nı kendisinden Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetine 
şikâyet etmiştir. Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti 
de Başkumandana yazmıştır. Başkumandan Paşa da 
vazifesi başında devamı memuriyetini gayri caiz gö
rerek emir ve kumandadan çıkarılmasını bildirmiştir. 
Evrakının da usulü dairesinde tanzimi ile muamelei 
kanuniyenin takibini emretmişti. Evrak cephede ih
zar edildi ve Erkânı Harbiyei Umumiyeye gönderil
di. Oraca emir ve' kumandaya ait cihetleri tetkik edil
dikten sonra Müdafaai Milliyeye verilecek ve orada 
muhakeme dairesinde tetkikat yapıldıktan sonra mu
amele usulü dairesinde cereyan edecektir. Bu mese
lenin heyeti umumiyesi ve şekli kanunîsi budur. Bu
nun teferruatına dair şimdiden Meclisi Âliye malu
mat arz etmek lüzumu yoktur zannederim. Mamafih... 

İBRAHİM SÜREYYA BEY (Saruhan) — Paşa 
Hazretleri, bendenizin de verilen takrirde imzam var
dır. Bendenizin sorduğu Ali İhsan Paşa hakkında de
ğil, Ordunun kabiliyeti harbiyesi hakkındadır. Bu
nun hakkında malumat verilmesini rica ederim. 

KAZIM PAŞA (Devamla) — Ordunun kabiliye
ti harbiyesi hakkında böyle doğrudan doğruya nasıl 
sormak istiyorsunuz? Maksadınız nedir? Yani Ordu 
taarruz edebilir mi? Eğer maksat bu ise zannederim 
bunun şimdi mevzubahis olması münasip değildir. Şu
nu arz edeyim ki, Ordu Meclisi Âlinizin emirlerini 
ifaya hazır ve amadedir. Bunu bu kadar olarak arz 
edebilirim. 

Ali İhsan Paşa hakkında hususî mahiyette olmak 
üzere meselenin şekli kanunîsini arz ettim. Evrak he
nüz kanunî mahiyet ve şekilde Müdafaai Milliye ve
kâletince tetkik edilmemiştir. Esasen Orduya ait ve 
Ordunun inzibatına ait bir keyfiyet olduğu için şek
li kanunîsi hususî mahiyette bir hasbihal olmak üze
re arz ettim ve bu kâfidir zannederim. Hususî suret
te oradaki arkadaşlarım öğrenmek isterlerse hasbı
hal şeklinde söyliyebilirim. (Kâfi, zapta geçmesin ses
leri) (Gürültüler)) 

TEVFİK EFENDİ (Kângırı) — Müsaade buyu
run iki kelime söyliyeyim: Mesele Ali İhsan Paşa 
meselesi değildir. Ali İhsan Paşa askerî bir mesele
den dolayı Başkumandan tarafından vazifeden affe-
dilmiştir. Onun yerine başka bir kumandan getirir, 
kor. Ben bu mühim bir mesele olmakla beraber Ali 
İhsan Paşa hakkında askerlerin ve sivillerin kısmı 

âzamında muvaffakiyet hissi zannı vardı. Ali İhsan 
Paşanın geri çekilmesi inkisarı hayalimizi mucip ola
cak derecede bir hal mi? Bunu bilsek de müsterih ol
sak iyi olur. Yoksa kumanda heyeti- arasında bir re
kabet midir? Değil midir? Sonra ahvali harbiyeden 
bizim bir parça malumatımız olmak lâzım geliyor. 
Yaz geldi. Dağlar aştı. Biz taarruz mu edeceğiz, sulh 
mü olacağız? Bizi tenvir edemiyorsan, biz tenevvür 
etmek istiyoruz. 

BİR MEBUS — Zabıt kâtipleri çıksın. 

REİS — Efendim, esasen sual Paşa Hazretlerinin 
cephe hakkındaki ihtisasatına aittir. Sualin şekli tah
rirîsi... 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Reis Beyefen
di sual bendenizle rüfekam tarafından verilmiştir. 
Paşa Hazretlerinin bize verebileceği malumatı ver
mekti. Bendenizce sualimi kâfi görüyorum. 

REİS — Kâfidir efendim. (Gürültüler) 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Paşa Haz
retlerinin verdiği malumatı biz matbuatta da okurduk. 
Eğer lütfen verecekleri fazla bir malumat varsa ke
mali sükûn ile dinlemeye amadeyiz. Yoksa, bu ka
darsa malumatı zaten Ordumuzun faaliyetini ve Mec
lise muti olduğunu ve kumandanın esbabı azlini ga
zeteden öğreneceğimize vakıftık. Bizim takririmiz... 

REİS — Efendim sual sahipleri verilen cevabı 
kâfi görüyorlar. (Hayır kâfi değildir sesleri) 

ABDULLAH EFENDİ (İzmit) — Takrir sahiple
ri cevabı kâfi görüyorlar diyorsunuz. Fakat takrir sa
hibinin takririyle olmamıştır. Heyeti Umumiyenin ka
bulüyle olmuştur. Kâfi değildir. Heyeti Umumiye ma
lumat arzu ediyor. 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Müsaade ederseniz 
arkadaşların bazısı merak etmiştir. Çünkü kanunî şek
li henüz yapılmamıştır. Buna dair fazla malumat ver
mek, kanunî şeklinde kabil değildir. Müzakere has-
bihaldir. Zabıt tutulmasın (Zabıt tutulmasın, has-
bihaldir sesleri) 

(Dosyasından Mevrut Takrirler) 
Riyaseti Celileye 

Cepheden avdet buyuran Müdafaai Milliye Ve 
kili Paşa Hazretlerinden ordunun vaziyetinden malû
mat vermesini teklif eylerim. 

Bitlis 
Vehbi 

Riyaseti Celileye 
Müdafaaî Milliye Vekili Paşa Hazretleri cephe

den avdet etmiş oldukları cihetle vaziyeti askeriye 
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ve ordu hakkındaki meşhudat ve mahsusatını Meclise 
bildirmesini teklif ederiz, 

Burdur İstanbul 
İsmail Suphi Soysallı Numan 

İstanbul Karahisarısahip 
Ahmet Şükrü Ali 

îzmir Saruhan 
Enver (Okunamadı) 
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