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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 yemek 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 Icimseler 
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 azafhı 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 rütben' zabitan harbi umumide aşçı neferlerine 
kadar verilip de kıta kumandanlarından esirgenen 
harp madalyaları gibi istiklâl madalyaları ve takdir
namelerinin de erbabı vukuf tarafından hiç bir kıy
meti kalmayacağını maalesef arz ederim. 

Benim basit dairei rüyefim 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 mühimmelert 

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. 
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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 ndkta, 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 
kararlaştırı'mıasrnı ve müzakerenin kifayetini teklif 
eylerim. 
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