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Bugün Türk umumi efkârı önünde bir kah

raman gibi İkinci Dünya Harbi yıllarında 
inkılâp Rejimini, Cumhuriyet Hükümetini de
virmek için ideal arkadaşları ile beraber or
du içinde gizli 'komitelerin kurulduğunu ya
zan hâtırat sahibi hangi siyasi ve fikrî temel
ler üzerinde bu müşterek hülyasını gerçekleş
tirmek istediğini şimdi size birkaç cümle ile 
açıklıyayım. 

Bilirsiniz bu hareketin fikriyatını yapan 
bir lideri vardı. Hâtırat muharriri de tam mâ
nası ile bu zat ile mukadderat birliğine gir
mişti. îşte size bu eski gizli komitenin müspet 
vesikalarından birkaç cümle : 

«Biz bu savaşta yenilirsek bunun en büyük 
iki mesulü birinci ve ikinci Cumhurreisleridir. 
Birincisi memlekete saçtığı ahlâksızlıkla, ikin
cisi korkaklığı ile buna sebebolacaklardır. Bi
rincisi on beş yıl Cumhurreisliği ettiği halde 
orduyu imhal etti. İnkılâp hastalığına uğra
mış bir çılgındı. Etrafına ahlâksız insanları 
toplamış ve onların memleketi soymalarına 
göz yummuştur. İkincisi on beş yıldan birinci
nin mesuliyetlerine tamamen iştirak ettiği için 
suçludur. Ve İtalya'dan korkacak kadar 
Korkan bir adamdır. Birincisi şuursuzdur. 
İkincisi ahmaktır. İkincisinin de müşterek 
vasfı hilekârlıklarıdır. Millet 'Meclisi diye 
topladıkları satılmışlar meclisi ile kendi ri
yasetlerine meşru bir şekil vermek istemiş
lerdir. Fakat bunu dünyaya yutturuyoruz sa
nacak kadar gaflet göstermişlerdir. Ben pek 
iyi bilirsin ki, Cumhuriyet Rejimi için en ufak 
rahatımı bile feda etmem... 

Okullarda oğlumuza yapılacak Cumhuriyet 
propagandasını bütün varlığınla önlemelisin. 
Oğlumuz nerede ve ne şekilde olursa olsun 
Cum'huriyetin pespayelik olduğunu öğrenme
lidir.» 

Sayın arkadaşlarım, 

İşte yalnız 'kendilerini, Türk milliyetçisi 
ve Türk vatanperveri addeden Atatürk 'ü ve 
Cumhuriyet Rejimini, bir Türkün ağzına ya-
kışmıyacak hattâ aklından bile geçirmıyecek 
çirkin sözlerle tezyif eden sözde Gizli Komite 
liderinin hâtırat sahibi ile paylaştığı ve bu
güne kadar da beraberce devam ettirdiği fi
kirler... 

Gökhan Evliyaoğlu arkadaşımız bunları 
her halde duymamış ve okumamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Size diğer bir vesikadan birkaç cümle daha 

okuyacağım : 
«İç düşmanlarımız şunlardır... Ermeniler, 

kürtler, zazalar, çerkesler, abazalar, boşnaklar, 
arnavutlar, pomaklar, lâzlar, lezgiler, gürcü
ler, çeçenler, çingeneler içerdeki düşmanları
mızdır. Bukadar çok düşmanlarla çarpışmak 
için iyi hazırlanmalı.» 

Şimdilik bu ikadar kâfi. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Türk Gençliğine kendilerini vatanperver 

ve gerçek milliyetçiler olarak tanıtan insanla
rın fikirleri emelleri tasavvurları... 

İşte İkinci Dünya Harbinde ölüm kalım 
savaşı veren bir milletin en buhranlı anla
rında Devlet varlığını ve millet birliğini arka
dan vurmak istiyenlerin haMki düşünceleri... 

Bu emeller ve bu adamlar yine bugün 
memleketin ve Demokratik Cumhuriyet Reji
minin ve Atatürk ilkelerinin korunulması ve 
isavunulması karşısında yine beraberce sadme
dedirler. Hem de şimdi masum Türk gençliği
ne ve kahraman genç ordu mensuplarının da 
içine de sızmaya çalışarak zehirlerini insafsız
ca akıtmak için çırpınmaktadırlar. 

Bütün gücümüzle müdafaasını yapmaya ye
min ettiğimiz Türk Milletinin millî bütünlü
ğüne ve Demokratik Cumhuriyet Rejiminin te
mel ilkelerine, Atatürk inkılâplarına açıkça 
ve pervasızca cephe alan bu tehlikeli cereyan
lara 'karşı Parlâmentonun uyanık olmasını 
bilhassa rica ve istirham ederim. 

Mu'hterem arkadaşlar, 
Korkunç komünistlik tehlikesini nasıl, bu 

memleketin üzerinde bir 'kâbus gibi görüyor 
ve bütün varlığımızla ve imkânlarımızla ona 
karşı koymak için birleşmiş bulunuyorsak, ma
sum mefhumları ve kutsal duyguları kalkan 
yaparak hasta kafaların ve sönmez ihtirasla
rın 'zebunu olan bu maceracılara ve aynı de
recede tehlikeli cereyanlara karşı da uyanrk 
ve birlik olmalıyız. 

Benim samimî düşüncelerim bundan ibaret
tir. 

Hürmetlerimi sunarım. (Orta sıralardan 
bravo ve alkışlar) 
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