Gizli Vesikalar
MUKADDİME
Her türlü hamd Allah'a mahsus, salât, Nebi'sine aid, selam ise âl ve ashabına ve
onların yolu üzerine olup, şaşmadan, sağa sola sapmadan, kıyamete kadar gelen,
müslümanlara da olsun!..
"Gerçekler gizlenemez!" serlevha altında "Er-Racülüs-Sanem" (Put Adam)'dan "Gizli
Vesikalar", "Ümmet-i Muhammed" Gazetesi'nde peyder pey neşredildi. Yalnız tarihî
vesikalar olduğundan Osmanlıca yazılı orijinallarla beraber, Latin harfleriyle
sadeleştirerek, küçük bir risale şeklinde okuyucularımıza takdim edebilirsek, tarihî
görevimizi yapmış olup, "Şeytan-i Merid", "Honhavari" (kana doymayan) "Put Adam"
olan, yalnız Türkiye'nin değil, İslam âleminin deccali bulunan "M. Kemal"i nesl-i cedide
tanıtabilirsek herhalde, Rabbi'mizin huzuruna çıkarken elimizde bir belge olur inşaallah!
Bu kitap; İlk evvel Osmanlıca olarak, "Sabık Türk Zabıtı" olan bir asker tarafından
yazılmış, kendi nesillerine bir zarar gelmesin diye ismini de mahfuz tutup, müsammasına
uygun olsun diye ismine de "Put Adam" koyarak kitabı neşretmiştir. Daha sonra
"Abdullah Abdurrahman" tarafından Arapça'ya terceme edilerek, İslam âlemi de bu
adamın ne mal olduğunu öğrenmiştir!
Elimizde asıl orijinalı olmadığından, Arapça tercemeli "Er-Racul'üs-Sanem" adlı
kitapdan, yalnız 33 adet "Gizli Vesikalar"ı sadeleştirdik.

Selam Hakk'a tabii olanlara olsun!..

M. Metin Müftüoğlu (Kaplan)
11. R. Evvel 1412 (8 Eylül 1992)

GERÇEKLER GİZLENEMEZ!
Her ne kadar zaman ve şartların ağır basmasıyla gerçekler gizli tutulursa da bir gün
gelir "mızrak çuvala sığmaz" kabilinden ortaya çıkar. Tarihte hemen hemen hep böyle
olmuştur.
Bu cümleden olarak, M. Kemal'in melanetleri, işledikleri zulümler, çevirdiği dolaplar,
millete, mukaddesata yaptığı ihanet ve hiyanetler, silahların gölgesinde, kanunların
himayesinde 60-70 sene kadar bir zaman bu milletten ve dünya insanlığından gizli
tutuldu ise de, son zamanlarda su yüzüne çıkmış bulunmaktadır.
Bu babda Ümmet-i Muhammed Gazetesi, bu gerçeklerin ortaya çıkmasında öncülük
yapmıştır ve yapmaktadır. Bundan böyle de yapacaktır!
Bu arada kendisine muasır olan, yaşadığı dönem ilgililerinin söz ve müşahadelerini
tesbit edip, bu yolda gelecek nesillere ve tarihçilere bir nev'i kaynak teşkil edecek olan
"Er-Racül'us-Sanem" ismindeki eserin ihtiva ettiği vesikaları, bu kitapçığımızda
okuyacaksınız.

Vesika: 1"Ben hanedana ve yakınlarına mensup değilim, sarayda da bulunmadım ve sarayda
yatişmedim. Fakir bir aile çocuğuyum, hiçbir suretle saray hizmetinde bulunmadım.
Millet ve memleketine ve padışahına ve Osmanlı hanedanına ve bu memleketin halkına
ve kahraman ordularına ihtiras uğrunda yapmış olduğu hudutsuz fenalıkları, hadiselerin
içinde bidayetinden beri gördüğüm ve bildiğim için bu üzüntüden kendimi tutamayarak
hayatıma da mal olsa, yazmaktan kendimi men edemedim.
Ancak oğlum ve torunlarımın hayatını şimdiye kadar tehlikeye atmak istememiştim."

Vesika: 2"M. Kemal Paşa'nın babasının kim olduğunu ve hususî halini sordum. Bana Cafer
Tayyar Paşa, M. Kemal Paşa için, "Evvel-ezel böyledir, yani ayyaştır, sefihtir!" demişti.
"Babası kimdir?" dediğim zaman, "Muhtelif şey söylerler!" demişti, babasının kim
olduğunu tesbit etmemişti. Manastır'da Şemsi Paşa'yı vuran, Çanakkale'li Topçu
mülazimi Cemal'i hadiseyi müteakip manastırda evinde saklayan zat (Seyfi Bey)
Seyfi'dir.
Büyük Cemal Paşa'nın fedaisi, sadık adamı Ittihatçı, Tekel İstanbul Başmüdürlüğü
müskirat-ı muamelât şubesi âmiri iken, kendisinden M. Kemal Paşa'yı öğrenmek istedim.
Bana dedi ki: "O bir Sırplı çavuşun bir çingene kızından, yahud karısından hasıl olma bir
ailedendir!"

Vesika: 3"Ben o zaman birinci ordunun emrinde vazife görüyordum Çanakkale cephesinde... M.
Kemal Paşa, "Bitlis'i, Muş'u düşmandan istirdat ettim (geri istedim)!" diyor. Halbuki
bolşevikliğin zuhuriyle Ruslar ikinci ve üçüncü ordu cephelerinden süratle çekiliyor,
topraklarımız üzerinden saracak, arazi birlikleri kalıyorlardı. Bunlar da Ruslar'a bizi
neden yanlız bırakıp gidiyorsunuz diye ateş ediyorlardı."

Vesika: 4"Diyarbakır hamamlarının kapatıldığı kaç kişi bilir? Bunu Diyarbakırlı lokantıcı Fuat
tafsilatıyla bilir. Gazoz fabrikasını işleten Fuat Bey... -Coca ve Pepsi Cola-"

Vesika: 5"Onun ezelden beri ayyaşlığını, sicilinin bozukluğunu bilmeyen yoktur."

Vesika: 6"Filistin cephesindeki silah arkadaşlarım, İngiliz süvarilerinin M. Kemal'in kumanda ettiği
ordunun cephesini yararak dört ordunun gerisine düştüğünü, akıl ve hayale sığmayan bu
felaketin başgösterdiğini, M. Kemal'in de kendi canını kurtarmak için Adana ve Konya'ya
kaçtığını söylerlerdi."

Vesika: 7"İngilizler M. Kemal'in emir ve kumanda ettiği ordunun cephesini süvari birlikleriyle yarıp
dört ordunun gerisine düşmüşler ve bu ordular kıtalarıyla, efradıyla, zabitanıyla,
malzemesiyle ve bütün eslihalarıyla (silahlarıyla), düşman eline geçmiştir. Dördüncü
ordu kumandanı Küçük Cemal Paşa bu bozgunda M. Kemal Paşa'yı devamlı surette
suçlu görerek itham etmiştir. Bir ordu cephesi bir süvari kuvvetiyle yarılamaz, bir süvari
kendi başına bütün orduları esir alamaz! Ancak bozulan orduların birliklerini takip
edebilir."

Vesika: 8"Rafet Paşa'nın ölmeden evvel Cumhuriyet'e (Cumhuriyet Gazetesi) bir beyanatı var:
"M. Kemal Paşa İngilizler'in müsaadesi ile Anadolu'ya geçti! Ben ise 18 (onsekiz) süvari
ile kendim vapura binip geçtim. Samsun'da kolordu kumandanlığını deruhte ettim!"
demişti. M. Kemal Paşa, İstanbul'dan ayrılırken üç kişilik bir heyet-i askerisi kendisini
teşi' etmişti (herkese açıklamıştı). Çolak Selahaddin Paşa ile mecliste bu maksadla sert
tartışmaları geçmişti. Bir Konyalı'dan işittim:
"M. Kemal Paşa'yı Samsun'a, İstanbul'daki işgal kuvvetleri başkumandanı "Harincetun"
göndermiş..."

Vesika: 9"Halbuki Milli Mücadele'nin ilk kurucularından şarkda Karabekir, garbda da Cafer
Tayyar idi ve her ikisi bu maksatla birlikte anlaşmışlardı. Fakat Anadolu'dan hususî
adamlar mârifetiyle Tekirdağ'daki zabıtalarla "Orada müdafaa yapmayınız, Anadolu'ya
geçiniz!" diye haber göndermeleri, zabıtanın fırkadan dağılmasına sebep olmuştur.
Bu hususu Cafer Tayyar Paşa dahi öğrenememiştir. Sonradan tanıdığımız jandarma
zabıtanından Şevket isminde bir subay bu cihetleri bana aydınlatmıştır."
Vesika: 10"M. Kemal Paşa'yı bu meclis hiç bir vakit murakaba altında tutamamış, ancak M. Kemal
Paşa bu meclisi kendi hedefine ve istediği istikamette götürmeye azmetmişti. İçlerinde
de bu mecliste beliren muhalif ve muarızları bila-perva (pervasız) yok ettirmeye ve
çoklarını da sindirmeye muvaffak olur. Ankara'daki hükümet meşru bir hükümet değil.
Adeta bir çeteler hükümeti olarak teşekkül etmiştir. M. Kemal'in bu meclisteki
konuşmalarında "Büyük meclisiniz" diye heyeti pohpohlaması, onlara şantaj yapması,
kendi gayesine onları çalıştırmak hedefine matuftu. Bu heyette sabrı tükenip de içi
yananlara, derhal konuşmalarını yarıda bıraktırır, bol bol tehdit savulabilirdi. Meclis
azalarının peşlerine hafiyeler de takmıştı. Bunu kendi de biliyordu."
Vesika: 11"Meclisin içinde ilk muhalefetin doğmasının sebebi de M. Kemal'in maliye vekili
Saraçoğlu, Şükrü'ye emir vererek birbuçuk milyon lirayı güya eslihata mubayeasi, namı
altında Avrupa'ya göndermiş olmasıdır. Meclis, "Kimden izin alarak bu parayı
gönderiyorsunuz?" diye Saraçoğlu'nu sıkıştırdığı zaman, "Paşa emir verdi!" demiştir.
Daha bidayette bir çete reisi gibi -la yüs'el- hareket etmekte idi. Halbuki fiilen hiçbir
çetenin emir ve kumandasını deruhte etmemiş, muhtıralı yerlerde bulunmamış,
müdafaaya girişmemiş, ancak Ankara'da, Ziraat mektebindeki ikâmetgâhta müdafaa ve
kordon altına meclise gidip gelmiş, sonra da Istanbul köşkünde Trazda Korku içinde
istediğini yaşadı, korku iliklerine kadar işlemişti. Sürur halindeki fedailerinin ve
polislerinin ortasında dolaşırdı."
Vesika: 12"Büyük Millet Meclisi içinde yapılan propogandalara, gayrî meşru sıfatları olan azalar
bile muhalifti. Ancak M. Kemal'in etrafında toplanmış bir kaç fedaisi ve dalkavuğu
müstesna...
Her vesileyle meclise tabancalı, silahlı giren ve azalar arasına sokulup oturan bu
fedailer, ufak bir işaret ve direnme halinde hemen silahlarına ellerini atarlar,
meclistekileri tehdit ederlerdi. Dünya komitecilerinin meclislerinde bile görülmedik bir
hali, bu mecliste azalar bol bol müşahade etmişlerdir."
Vesika: 13"Bu topluluk içinde grupların ekserisi M. Kemal'in davranışına ve tutumuna muarız
ettiler. Paşa'nın bir diktatör olmak, devleti ele geçirmek ve bir çiftlik gibi idareye
yeltenmek hevesine düştüğünü, her gördüğü işte kafasına bu zihniyetin hâkim olduğunu
pekâla fark etmişlerdir. Bu topluluğun içinden daima paşaya karşı itiraz seslerinin
yükselmesi, meclis haricine de bu seslerin aksi etmesi, yer yer memleket dahilinde

isyanların doğmasına ve meclis içinde de hatırı sayılır bir kuvvetli muhalefet gurubunun
vücud bulmasına sebep olmuştur."
Vesika: 14"Hatta devleti ilk halvede kuran ve kurtaran da bu çeteler... Bunlar olmasaydı ordu da
teşekkül etmezdi. Yunanlılar çok daha evvel Ankara'yı işgala fırsat bulabilirlerdi."
Vesika: 15"Bidayette Çerkesler de M. Kemal Paşa'yı tasfiye edebilirlerdi. Fakat suret-i haktan
görünmesini ve zamandan istifade etmesini bildi. Kör olası İngilizler, başımıza bu belayı
getirdiler! Bursa'da Çerkes Bekir Sami, Eskişehir'de Ali Fuad, Ankara'da Jandarma
Umumî Kumandanı miralayı Çerkes Beha, Ankara Alayı Kumandanı miralayı Çerkes
Remzi, Çerkes Ethem ve kardeşleri, Keskinli Rıza Bey, Yozgat'ta Çobanoğulları ve pek
çokları isteselerdi M. Kemal'i tasfiye edebilirlerdi. Alavere dalavere ile Paşa
kumandanlığı ele geçirdikten sonra, bir daha kaptırmamıştır. Fedaileri vasıtasıyla, karşı
gelenleri tehdit etmiştir ve yok etmiştir. Osmanlı ordusunda, bu kadar zalim ve hâris bir
asker görülmemiştir."
Vesika: 16"Şehzadeyi İstanbul'a çevirmişlerdi, Anadolu'daki meclisin başına geçer, orasını
temizler, meşru hale getirebilirdi. "Şimdilik size ihtiyaç yok!" demelerine karşılık, "Orduda
bir nefer gibi çalışayım!" dediği halde kabul edilmeyerek geri çevrilmesi, M. Kemal'in
maksadını apaşikâr ortaya koymuştu. Celaleddin Arif'i de bu maksatla meclisin başında
tasfiye etmesi, kendini onun yerine geçirmesi Anadolu'da bulunan paşaları birer bahane
ile sağa-sola, hudut haricine çıkarması, kendini hem meclis reisi ve hem de
başkumandan yaptırması, üç ayda değişecek bir başkumandanlığı sona kadar kendi
uhdesinde tutması, Kara Bekir'in kolordusuyla şarkdan yetişerek Yunanlılar'ı
püskürtmeye muvaffak olmak gibi muhtemel zaferinden, Ali İhsan Paşa'nın Afyon'da
birinci orduyu tensik ve islah ederek taarruza hazır bir hale taarruz tekellüfünde
bulunmasından kuşkuya düşen M. Kemal istişare-i askeriye yapalım diye Ali Ihsan
Paşa'yı çağırıp ikamete memur etmesi, paşayı emekliye ve divan-ı harbe sevk ettirmesi
gibi alçaklıklar..."
Vesika: 17"Vaktiyle Ankara Ziraat mektebinde ikamet eden M. Kemal Paşa'nın muhafızasında
İsmail Hakkı isminde bir mülazimin idaresinde bir piyade takımı mevcud iken kısa
zamanda bu takımı bir alay kadrosuna çıkarmak ve ayrıca da bir jandarma taburunu
refakatına almış, bu âli taburun başına Kılıç Bey'in yeğeni Salih Kılıç isminde genç ve
parlak bir zabıtı (subayı) yüzbaşılığa terfi ettirerek getirmiş, daha sonra Karadeniz'den
gelen Topal Osman'ın çetesini de bir alay haline sokarak ve Topal'a milis kaymakamlık
rütbesini vererek onu da maiyyetine muhafız almış, maaşlarını jandarma umum
kumandanlık kadrosundan ve ikmali efradı namı altında çıkarttığı tahsisatla beslemiştir.
Bundan başka bir polis mefrezesi de teşkil ettirerek muhafızasına ilave etmiştir. Kendisi
de Akif Kaptan gibi Rumeli eşkiyaları avanesi, muhafızları da Hasan Rıza, Cevad Abbas,
Salih Buzak, Recep Zühdü, İskilipli Osman Tufan... Sarıfın parlak mülazim Muzaffer
birinci yaver... Bunların birinci adamı Ernekvili katil ve sabıkalı Şa'ban..."

Vesika: 18"Cevdet Abbas, Kılıç Ali, Recep Zühdü, Salih Bozuk, Osman Tufan ve daha niceleri
onun fedaileri idi. Ankara polisinde çalışanlarla "A.P." adlı askerî polis teşkilatında
çalışanlar, birbirleriyle yarış derecesine adeta cesede basarak mevki teminine
yelteniyorlardı. Bu hafiyelerden hemen ekseriyet çekiniyordu."
Vesika: 19"M. Kemal Paşa, Cafer Tayyar'ın maneviyata, Hilâfet ve saltanata bağlılığını farketmişti.
(Ekilmez) soyadını alan Cafer Tayyar hakikaten sefalet içinde denecek kadar yoksulluk
geçirdi. Fakat onlara boyun eğmedi."
Vesika: 20"Ali Şükrü'yü mecliste feryat ettiği için, Topal Osman'a boğdurmuştur, cesedi bir çuval
içine sokarak Ankara'nın görünmez mağaralarından birinin içine attırmışlar...
Bu tertibi Kılıç Ali denilen habis, telefonla Çankaya'dan idare etmişti."
Vesika: 21"O meclisin içinde Selahaddin ve Mersinli Küçük Cemal Paşalar, Karavasıf ve
arkadaşları bir kanun teklifinde bulunmuşlardı. Memleket içinde beş sene oturmayan ve
bilmem ne kadar vergi vermemiş bulunanların, meclise âzâ sıfatıyla kabul edilmemeleri
şart koşulmuştur. Gaye M. Kemal idi!"
Vesika: 22"M. Kemal meclise hiç sormadan, karar ve muvafakat istihsal etmeden kendi seçtiği
arkadaşlarından üçer-beşer kişilik birer heyet teşkil ederek ve hudutsuz bir selahiyyet
vererek istediği vilayetlere göndermiş, emir ve muhafızlarına birer jandarma mefrezesi
tahsis ettirmiştir.
Bu muhkemler her kuvvetin üstündedir, her gittiği yerde halkın üzerine adeta bir korku,
bir kâbus gibi çökmüştür. Hiç kimseye sormadan bir düzüne insanı bir gecede idam
edebilir. Ve etmiştir de!.. Kararların istinafi, temyizi yoktur. Ettiği anda tevkif eder ve tahtı muhakemeye alabilir. Hiç kimseden emir almaya ihtiyacı yoktur."
Vesika: 23"Ali İhsan Paşa'nın Afyon cephesinden hileyle alınarak Konya'da ikamete memur
edilmesi Rafet Paşa'yı üzmüş, Paşa bu hareketin öz maksadını derhal kavramış, teklif
kendisine edilmiş olan Birinci Ordu Kumandanlığı'nı da bu sebeple kabuldan istinkâf
etmiştir. Kendisinden kalan orduya Kaçar Nureddin Paşa deruhde eylemiştir.
Başkumandanlık muharebesi Ali Ihsan Paşa'nın hakkıdır. Afyon'da orduyu tensik eden,
taarruza hazırlayan Ali Ihsan Paşa, parsayı (akçayı) toplayan M. Kemal olmuştur."

Vesika: 24"İsmet Paşa'yı, Lozan'a gönderirken ve Mudanya Mütarekesi'ni müzakereye memur
ederken meclise hiç sormamıştır, meclisi hiçe saymıştır. Halbuki bu "Mütareke" ve
"Lozan" müzakereleri ve kukla idare edebilecek, mecliste meslek bakımından da kifâyetli
ve kabiliyetli, seviyeli ve askerî olanlar vardı. Ama onları göndermek M. Kemal'in işine
gelmezdi. Çünkü "Mudanya"da "Harincetun" vardı. Onun himmetiyle Anadolu'ya
gönderilmişti. Onu memnun etmesi her bakımdan lazımdı. Rus politikasından, Ingiliz
politikasına atlamak zamanı geliyordu. Lozan'da Ingiliz politikasına baş eğilecekti."
Vesika: 25"İstanbul Merkez Kumandanı Cevad Bey Ankara'ya gelmişti. Malî duruma çok bozuktu.
Bizim taburun tabletinde Sarıkışla'ya gelerek yemek verdi. Arkadaşlara misafir kayıt
edilirdi. Bu zatı yok yere, sırf İttihatçı olduğu için ve daha ziyade M. Kemal, bu zatın
vücudundan ürktüğü için bir vesile ile İstiklâl Mahkemesi'ne sevk ettirip hapse attırmıştı."
Vesika: 26"Hindistan'dan, Âlem-i İslam'dan gönderilen -nakdî yardımı- alıp, İş Banka'sını
kurmak..."
Vesika: 27"İngiliz ne istemişse onu kabul ve yerine getirişi;
1- Musul'u terk;
2- Adaları Yunanlı'lara terk, Mısır ve Kıbrıs üzerindeki haklardan ferağat;
3- Yunanlılar'dan tazminat ferağatı;
4- İstanbul'u beynelmilel mıntıka haline getirmek (başta yanaşıldı);
5- Boğazlar'ı tahkimden ve asker bulundurmaktan üç kilometre genişlikte, Karadeniz
boğazından Çanakkale boğazına kadar olan mıntıkayı askerden tecrid etmek ve
sonraları da İstanbul'da Yunanlılar'ın kalmasına ve servetlerine sahip olmasına müsaade
etmek; (Bu maddenin de ilk kısmı sonradan ve daha büyük ivezler karşılığında
değiştirildi.)
6- Ruslar'a, Ingiliz dostluğunu takip için sırt çevirme;
7- Hilâfet'i ilga;
8- Laikliği tesis ve daha neler ve neler..."
Vesika: 28"Ordu zabıtanından (ordu subayı) hiçbirinin ağzından, "Biz Cumhuriyet istiyoruz!" diye
bir ses işitmediğim gibi meclisin hemen ekseriyeti de bu menfi propağandanın aleyhine
idi. Esasen Anadolu'ya geçen zabıtanın hepsi diplomalarını alırken, karada, denizde
dine, devlete, millete, orduya, vatana, Hilâfet'e ve saltanata ihanet etmiyeceklerine
namus-i askerleri üzerine söz vermiş ve Allah üzerine yemin etmişlerdi. Cumhuriyet'in
ilanında bu zabıtaların reyleri alınmadığı gibi, milletin de arzusu hiçe sayılmıştı."

Vesika: 29"M. Kemal masondur. Evet, F. R. hakikatı söylemiştir. Eğer M. Kemal mason
olmasaydı, onun devrinde böyle gizli bir cemiyete intisab etmek kimin haddiydi. Hususî
devlet ve hükümet emrinde vazifeli ve yüksek mevkii ve selahiyetli kimseler masonluğa
heves edebilirler miydi?!. Değil siviller, ordu ve jandarma mensubu bazı subaylar da hiç
çekinmeden mason localarına kayıt olmuşlardır. Onun (M. Kemal'in) bilâhare bu derneği
kapatması numaradır."
Vesika: 30"M. Kemal Paşa'nın mason ocaklarını kapatmasının sebebi şöyledir:
Paşaya mason locaları şerefi meşrik-i azamlığını vermemişlerdir. Bundan muğber olan
(gücenen) ve esasen devlet ülkesi içinde hiçbir kimseyi ve hatta tarihin büyük vezirlerini
ve hükümdarlarını bile kendinden pek aşağı gören bir hayli dalkavuğu sayesinde, millet
parasıyla midesi dolu bu güruhun sadece kurtarıcı, büyük dahi, büyük kumandan ve
Atatürk ünvanıyla kendisini göklere çıkarmalarından, "Bizi sen yarattın!" (hâşâ) der gibi
Hz. Allah'a mahsus kudreti bile onun naşında toplayıp göstermece çalışanlardan gurura
kapılmış ve şımardıkca şımarmış M. Kemal'in, yalnız mason localarını değil, Türk
ocaklarını da kapatmasının sebebi, Hamdullah Suphi'nin tedricen bir varlık haline
gelmesini çekememesindendir."
Vesika: 31"Türk ocaklarında âzâ kaydı için şecere arıyorlardı. Bu ise onun hiç işine gelmemişti.
Nihayet Ankara'da Evkâf otelinde verilen bir ziyafette Hamdullah Suphi'nin karısına
tecavüz ederek ondan intikam almıştı."
Vesika: 32"Makbule (M. Kemal'in kızkardeşi), (Sen Jury) lisesinde okuyan Saadet isminde bir kızı
alarak, Ankara'ya götürmesiyle M. Kemal'in koynuna sokmuştur ve buna mukabil, bu
kızın babasına Bankaldı'da, Nargileciyan Sokağı'nda emval-i metrukeden bir ev hediye
edilmiştir ve ayrıca da Galata Köprüsü'nün üzerinde ilk açılan tayyare bayiliği
barakalarından birini de yine bu kızın babasına vermişlerdir. Bu kızı "Bankaltı"da
tanımayan şöför kalmamıştı.
Kemal'in imzalı bir kartı vardı: "Seni kim alırsa, ona mühim bir vazife vereceğim!" diye
vaad etmiştir.
Kız hep bunu söylerdi. Sonradan, bir operatora ameliyatı yaptırması olmuştur. Fakat
kocası işi fark ederek onu boşamıştı."
Vesika: 33"M. Kemal ve avanesinin ziyan ettikleri bu kız (Saadet), ne kızlar ve oğlanlar vardır.
Avanesiyle birlikte, karılarını boşamışlar, işi sefahate dökmüşlerdir. Izmir'e giden Gül
Cemal Vapuru'nda pek çok kızın kanlı bezlerini tuvaletlerde bulmuşlardı. Bu hadise,
uzun uzun söylendi, durdu.
(Damdusyion) mektebinden kızları alıp otomobil içinde saraya götürdüklerini ben
gözümle gördüm (diyor yazar) ve yukarıda ismi geçen Saadet de bize geldi gitti.
Tanıştım ve ondan da hepsini öğrendim."

