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KIRK YEDİNCİ İNİKAT
4 Şubat 1341 Çarşamba
İKİNCİ CELSE
Kuşat Saati : 3
REİS : Kâzım Paşa
KÂTİPLER : Şeref (Bey (DJyarbeWr), Talât Bey (Kângırt)
REİS — Celseyi açıyorum . Efendim Hükümet ta
rafından hafi celse aflcdi teklif edilmişti. Samiinin sa
lonu terk etmesi icabeder.
FETHİ BEY (Başvekil ve Müdafaai Milliye Ve
kili) (İstanbul) — (Efendiler, Hükümetin şimdi bir ha
fi celse akdetmek için vaki olan teklifini muhtasaran
an edeyim.
Evvelemirde; Yunanlılar tarafından bir sınıf aske
rin silâh akına aldıkları için vaki olan tedbirlerine
mukabele olmak üzere biz de bir tedbir ittihaz et
tik,

Saniyen; hududun tarassütunu daha ziyade, şid
detli bir surette temin etmek için jandarma şeklinde
olan teşkilâtı takviye etmek lüzumunu hissediyoruz.
Esasen bütçede vardı, bu teşkilâtı bütçe çıkmadan ev
vel o teşkilâta başlanmak için Meclisi Âlinizden bir
müsaade istiyoruz. Bunların müzakeresini temin et
mek için Heyeti Celilenizden hafi celse akdini talep
ettik. Muvafık görürseniz hafi bir surette bu mesele
yi müzakere edelim.
REİS — Efendim hafi celseyi kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kal
dıran... Kabul edilmiştir.
Şimdi zaptı sabık hulâsası okunacaktır.

1. — ZAPTI SARIK (HULASASI
KIRK DÖRDÜNCÜ İNÎKAT
22 Nisan 1340 Çarşamba
DÖRDÜNCÜ CELSE
Ali Süruni Beyefendinin Riyasetlerinde inikat ede
rek; Lozan Muahedenamesi mucibince ilan olunacak
affı umumiden hariç tutulması muktazi 150 kişiye ait
ve Heyeti Vekilece tanzim olunan ikinci defter, üze
rinde cereyan eden müzakerat neticesinde listeden üç
kişinin çıkarılarak yerlerine listeye ithalleri Heyeti

Umum iyece muvafık bulunan üç kişinin alınması su
retiyle, kabul olundu ve celsei aleniyeye geçildi.
Reis
Kâtip
Ali Süruri
Katığın
Talat
Kâtip»
Zonguldak
Ragıp
REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında söz iste
yen var mı?.. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD
/. — Pdtrik'in teb'idi münasebetiyle Yunan Hü
kümetinin ittihaz ettiği tedbirlere karşı tedabiri aske
riye ittihazı ve Avrupa siyaseti hazırast.
REİS — Ruznameye geçiyoruz.
Söz Müdafaai Milliye Vekilinin. Buyurun efen
dim.
FETHİ BEY (Başvekil ve Müdafaai Milliye Ve
kili) (İstanbul) — Evvelâ şunu arzetmek isterim ki;
Yunanlılar silâih altında mevcut olan 923, 924 efra
dından mada 925 senesi efradını silâh altına davet

etmişlerdir ve 923 senesinin efradını dahi terhis et
memişlerdir. Binaenaleyh mutadın fevkinde olmak
üzere bir senelik efradı fazla olarak orduya celbetmişlerdi r ve binaenaleyh ordularının kuvveti bir senelik
efradın inzimamiyle tezayüd etmiştir. Bu tedbire kar
şı bizim de hareketsiz durmaklığımız ve Yunanın bu
tedbirine karşı mukabele etmemekliğimiz ve ona ta
kaddüm vermekliğimiz caiz olamıyacağı için dün Er
kânı Harbiye Reisi Paşa Hazretleri ve Reisicumhur
Hazretleri) ie vaki olan müşavere neticesinde esasen
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