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BİRİNCİ CELSE 
Açdnm Saati ; 1,30 Badezz&val 

REİS : lldnd RelsreHİ YOM Efendi Haandfcrf 
K ATİP : IHapdıer Bey (Kihahya) 

REİS- — Efendim zaptı sabık okunacak dinleyelim. 
ı(Kâ% Haydar Bey zaptı sabıkı okudu).,, 

1. — ZABTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

İkinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendinin 
tahtı riyasetlerinde zevali saat birbuçuikta fcüşaıt edil
di. Zaptı sabık hulâsası 'kıraat ve aynen kabul olun
du. Heyeti Vekileden mevruft Adana Vilâyetinin iş
galinden evvelki kazaları ihtiva etmek üzere Cebe
libereket sancağîyle yemden teşkiline dair lâyİhai ka
nuniye Dabiliye Etıoüımenîne, Yabanabat Kaymafcam 
Vekili Aıli Ri2a Efendinin ailesine hkteriMtı vataniye 
tertibinden maaş taîisisine ve akarat vergisine beş 
misli zam icrası hakkındaki levayihi kanunîye Kava-
nin ve Muvazene! Maliye encümenlerine, muallimin
den olan IHtiyat zabitlerinin askerlikten tecillerine 
dair Yasin Efendinin teklifi kanunisi Rasttı Eferidi 
tarafından evvelce veritmis olan -teklifle birleştiril
mek üzere Lâyiha Encümenine havale olundu, 

Meclisin aJhrvali dahiliyesine müteallik bazı mu
tum mesailin müzakeresi için bir celse hafiye akdi 
hakkındaki on beş imzalı takrir kıraat ve kabul olun
du. 

İçel Mebusu Nahn Beyin sual takririnin şifahen 
cevap verilmek üzere' Dâhiliye Vekâletine tebliği ka-
rargir oldu. Eskişehir Mebusu Veli Efendi hakkındaki 
teklif okunarak Mumaileyhin Büyük MJltet Meclisti 
âzasından addolunması kabul edildi. Baltalık kanu
nunun ikinci maddesinin encümenden mevrut muad-

' del şekli kıraat ve tasvip olunarak kanunun ikindi 
müzakeresine geçilmesine karar verildi. Muessesaitı 
rühbanriye' eşyasinm gümrük resmine dair kanunun 
heyeti umumiyesi hakkmda müzakere cereyan ederek 
kanunun mevaddı aynen ve heyeti umumiyesi de ek
seriyeti azime ile kabul olundu. 
• Mekâtîbi askeriye tatebesin» verilecek rmrâatssa-

sât hakkındaki 'kanunun maddeleri aynen ve heyeti 
umumiyesi tâyini esami ile reye vaeolunarak on yedi 
redde karşı doksan iki rey He kabul olundu. Ziraat Ban
kası muvakkat butçesİfcanunununbîrrncimaddesitiMu-
vazeneî Maliye Encümeninin ve dördüncü maddesi Ka-

ralhisar Mebusu Şükrü Beyin teklifleri veçhile ta'dtlen, 
İkinci ve üçüncü maddeleri aynen 'kabul olundu ve 
kanunun heyetli umumiyesi tâyini esami ile reye ko
nularak dört redde karşı seksen dört rey İle kabul 
edildi. Canik Mebusu Süleyman Beye üç ay mezu
niyet itası karargir olarak teneffüs için celse tatil 
edildi. 

İkinci Celse 
İkinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendinin 

tahtı riyasetlerinde zevali saat üç buçukta inikat etti, 
Matbuat ve îstihbaralt Müdİriyeti Umumiyesi bütee-
•sinjn m'üza'karesİoe başlanmış İse de, Matbuat ve İs
tihbarat Müdürü Umumisi Beyin talebi üzerine mü
zakeresi ruznamei âtiye tehir olundu. Düşman isti
lâsına mâruz mahaller memurin ve ailelerine verilecek 
harcırahlara dair lâyihai kanuniye Muvazeneİ Maliye 
'Encümenince (tetkik edilmemiş olduğundan mezkûr 
encümene havale olundu. Kastamonu Mebusu Sateni 
Beyin tarik mükellefiyeti hakkındaki teklifi kanunisi
nin heyeti umumiyesi hakkında müzakere cereyan 

| ederek maddelere geçilmesi kabul edilmediğinden ka
nun red'dohrndu. Kızılca nahiye müdürünün ailesine 
maaş tahsisine dair olan lâySıai kanuniyenin heyeti 
umumiyesi hakkında müzakere cereyan ederek kanun 
Karesi Mebusu Vehbi Beyin teklifi veçhile yeniden 
tetkik edilmek üzere encümene iade olundu. Bilâhara 
Zonguldak'ta hastane küşadına dair Kastamonu Me
busu Suat Beyin teklifi kanunîsinin müzakeresine ge
çilmiş ise de va'ktin gecikmesinden ve Mecliste ekse
riyet kalmadığmdan cumartesi günü içtima edileceği 
Makamı Riyasetten büttebliğ saat dört buçukta iç
timaa nihayet verildi. 

Riyaseti Saniye Vekili Kâtip 

Hasan Fehmi Feyyaz Ali 
Kâtip 

Haydar 
RBtS — Zabtı sabık hulâsasını kabul edenler el 

kaldırsın, aynen 'kabul edilmiştir. 
Efendim, evrakı varideye geçiyoruz. 

_ 2 — 



I : 86 9 . 1 » . 133* C : 1 

3. — LAYİHALA» 

L —Seferberlik ve cephe zammı maaş kanunu 
lâyihası. 

REİS — Seferberlik müddetince erkân, ümera 
ve zatritan raaaşatına zamaim icrası hakkında He

yeti Vekilenin bir teklifi kanunisi var. Muvazenei Ma
liye ve Kavanini Maliye encümenlerine havale ediyo
ruz. 

4. — TE2KERELE» 

/. — 'fludut sıhhiye ̂ bütçesine tahsisat ilâvesi hak
kında Sıhhiye Vekâleti tezkeresi. 

RStS — Huduf sfehiye bütçesinin tezyidi hakkın
da Siirtliye Vekâletinin bir tezkeresi var. Arzu buyu-

rulursa okuyalım, isterseniz doğruca Sıhhiye Encü
menine havale edekm. Bu surette muvafık değil mi 
efendim? (Muvafık sesleri) 

2. — AZAVİ İÜRAM MUAMELATI 

I. — Siverek 'Mebusu <îhsan Beyin istifanamesi. 

REİS — Siverek Mebusu ihsan Beyin istifaname
si var okunacak. 

Mİ ULVİ SEV (Burdun) — Nereden istifa edi
yor? 

KUAT BEY (Çorum) — Reis Efendi Hazretleri! 
Mecliste ekseriyet yoktur, yoklama yapılsın. (Ekseri
yet vardır sesleri) 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Bendeniz saydım, alt
mış bes kişi var. 

FUAT BEY (Çorum) — Altmış beş kişi ile ek
seriyet olamaz ki... 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Ekseriyet 
hasıl oldu da Meclis kuşat edildi 

DR. SUAT BEY (Kastamonu) — Yoklama ya
pılsın efendim. 

REİS — Haber gönderdik şimdi gelirler. 
VEHBİ BEY (Karesi) — Yoklama icra edilsin. 
CEVDET BEY (Kütahya) — Ekseriyet vardır 

efendim, hacet yok. 
MUSTAFA SABRİ EFENDİ (Siirt) — Yoklama 

yapılsın, gelmeyenlerden kıstelyevm icra edilir. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Bazı arka
daşlar da geldi. Maaziyadetİn ekseriyet .hâsıl oldu. 

REİS — Mevcut âza yetmiş dört kişidir. 
NBBİL EFENDİ (Karatıİsarı Sahip) — Seksen 

dört kişi ile nisabı ekseriyet hâsıl olur. 
HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) — Arkadaşlar

dan beş kişi daha geliyor, ekseriyet hâsıl oluyor. 

RıEIS — Efendim ekseriyet hâsıl oldu. Müzake
reye devam edelim. Siverek Mebusu İhsan Beyin isti
fanamesini okuyunuz. 

Ankara : B. M. M. Reisi Mustafa Kemal Paşa 
(Hazretlerine 

25 Eylül 1336 tarih ve 774 numaralı memuriyetle 
mebusluğun içtima edememesi hakkındaki kanun ve 
tebligatı celileri ahkâmına tevfikan Kayseri Mutasar
rıflığını tercih eylediğimi atz eylerim. 

4.10.1336 
Kayseri Mutasarrıfı ve 

B. M. Meclisi 
Siverek Azası 

'İhsan 
REİS — İstifayı kabul buyuruyorsunuz değil mi 

efendim? (Kabul .sesleri) 
İstifa kabul olundu. 
2. — Bursa fiebusu Hasan Fehmi Beyin istifa

namesi. 
REİS — Buna Mebusu Hasan Fehmi Efendinin 

istifanamesi kıraat olunacak. 
B. M. Meclisi Riyaseti Celtlesme 

Memuriyeti haztramı mebusluğa tercih eylediğimi 
arz eylerim efendim.. 

3.10.1336 
Matücemei Temyiz 

Reisi Evveli 
Hasan Fetımİ 

REİS — Bu da fcatoul Duyuruluyor mu? Kabul 
edenler lütfen el kaldıran, .kafaıl edilmiştir. 

_ 3 
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5. — SUALLER 

7. — \Kayseri Mebusu Sabit Beyin, Zafer Ticaret
hanesi sahibi Yusuf Ziya Beyin hanesinin abluka edil
mesi 'esbabının beyanına ^air Dahiliye 'Vekâletinden 
sual takriri. 

REİS — Efendim Zafer Ticarethanesi sahibinin 
hanesinin abluka edilmesi esbabının sualine dair Kay
seri Mebusu Sabit Beyin bir takriri var. 

FEYYAZ ALt BEY (Yozgat) — Dahiliye Vekâ
letine havale olunsun. 

REİS — Okunmasını arzu ediyor musunuz? 
(Okunsun seslen) 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilcsine 
Zafer Ticarethanesi sahibi Yusuf Ziya. Beyin ma

ni halin 1 - 2 nci gecesi hanesi abluka edilerek mu
maileyhin ailesine polisler tarafından hakaret edil
miştir. Yusuf Ziya Bey memleketçe tanınmış ve istih
sali meşrutiyet uğrunda hizmeti sebketmi; bir şahsi
yettir. Memleketi zulüm ve esaretten kurtarmak için 
mesaisi görülen namuslu simaların kalbi ümmette lâ-
yetezelzel bir mevkii tebcil ve tevkire istihkak kes-
bettiklerî derkâr iken âleme karşı hakkı hayat ve ada
let iddiasıyla meydanı mücadeleye atıltn Meclisi Ali
nin münakK bulunduğu bir muhitte sahnei Hükü
mette en ziyade adalet yoluyla mükellef olması lâ
zım gelen polis memurları tarafından mumaileyhin 
duçarı tecavüz ve zulüm olması hakikaten her türlü 
teessüflere cezadır. Bıgayrihakkın haysiyeti şatosiyesi 
ihlâl edilen mumaileyhin bir islâm ve alelhusus dai-
rei intiha'biyemden bulunması itibariyle manız kal
dığı haksızlığı takbih ve mütecavizlerin cezasını talep 

etmek evvelemirde âcizlerine ve saniyen de Heyeti 
Alİyeye düsen bir vazife olsa gerektir. Binaenaleyh 
bu haksızlığı ne grbi resmî bir muamelenin tevlit ey
lediğinin Dahiliye Nezaretinden sual buyurulmasını 
teklif eylerim efendim. 

5 Teşrinievvel 1336 
Kayseri Mebusu 

Sabit 

REİS — Sual olunmasını arzu edjyor musunuz 
efendim? 

NEBİL EFENDİ (Karahisarı Sahip) — Bu bir cü
rümü âdidir. Eğer kendisi tahkir edilmişse mahkeme
ye İkamei dava eder. (Gürültüler) (Sual olunsun ses
leri) 

REİS — Efendim muhavere etmeyin, gürültü et
meyin, rica ederim. Hasan Fehmi Bey bunun hak
kında söz söyleyecek. 

HASAN FEHMÎ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
bu bir sual takriridir. Reye vazetmeye hacet yok
tur. Dahiliyeye gider. Oradan gelecek cevap üzeri
ne sait ile mesil arasında teati i efkâr edilir. Heyeti 
Celile suali kâfi görmezse istizaha kalbeder. Şimdilik 
mevzubahis edilmeye lüzum yoktur. s 

REÎS — Efendim Dahiliye Vekâletine yazrlma-
sını arzu buyuruyor musunuz? (Muvafık sesleri) Da
hiliye Vekâletine yazılacaktır. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyanbekir) — Gün tayin 
edilsin efendim. 

REİS — Önümüzdeki ictimada cevap verilsin. 

2, — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI (Devamı) 

3. — Berayi irşat Kastamonu'ya izam edilecek 
olan Burdur Mebusu Mehmet Akif Beyin mezuniye
tine dair Divanı Riyaset kararı. 

REİS — Burdur Mebusu Mehmet Akif Beyin me 
zuniyetine dair evrak vardır okunacak. 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesİne 
Burdur Mebusu Mehmet Akif Beyin berayi İrşat 

Kastamonu havalisine izam edilmesi mucibi fevait 
görülmüş mumaileyh muttehü azimet bulunmuş ol
duğundan kendisine mezuniyet itasiyle keyfiyetin He
yeti idareye tebliği istirham olunur efendim. 

4 Teşrinievvel 1336 
Matbuat ve istihbarat 

Müdürü Umumisi 
Galip Bahtiyar 

Divanı Riyaset Celilesine 

Merbut tahrirat 7 Teşrinievvel sene 1336 tarihin
de münakit Divanı Riyasette tezekkür edilerek âtide
ki karar verilmiştir : 

Karar : Tahsisat ve tazminatını buradan almak 
üzere bir buçuk mah mezuniyeti Heyeti Umumiyeye. 

REİS — Divanı Riyaset karan mucibince Meh
met Akif Beyin bir buçuk ay mezuniyetini kabul 
edenler el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

— 4 
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6, — MUHTELİF EVRAK 

REİS — Efendim Kâzım Karabekir Paşanın bir 
telgrafı var okunacak. 

I. — )&ndfc Cephesi Kumandam Kazan Karabekir 
Posadan mevrut lordunun hürmetlerinin Meclise ar
zına dair telgrafa 

Ankara Büyük Millet Meclisi Reisi 

Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine 

Cepheden avdet ettim. Ordunun lâyezal olan hür
met ve samimiyetlerini başta zatı samileri bulunduğu 
faalde Büyük Miylet Meclisine arz eylerim. Şark Or
dusu ve halkının vatan ve milletin saadet ve selâmeti 

/, — Erkânı Harbiyei \Umumiye Reisi İsmet Be
yin Şark Cephesi hakkında beyanatı. 

REİS — Efendim dinleyelim. Buyurun İsmet Bey. 

ERKANI HARBÎYEt UMUMİYE REİSİ İS
MET BEY (Edirne) — Arkadaşlar, Resmî Tebliğ
lerde arz ettiğin) gibi (İşitmiyoruz sadalan) 2 8 - 2 9 
Eylülde Şark Cephesinde kısa bir ileri hareketi yap
tık (İşitmiyoruz sadalan). Bu salon değil, sigara içi
liyor, 

OPERATÖR EMtN BEY (Bursa) — Makamı Ri
yaset menetsin efendim. 

REİS — Mustafa Efendi sigarayı bırakın. 

İSMET BEY (Devamla) — 28 - 29 Eylülde Şark 
cephesinde kısa bir ileri hareketi yaptık. Safahatı 
hakkında kısa maruzatta bulunmak istiyorum. Biz 
uzun müddettenberi Şark cephesinde intizar vaziyetin
de idik. Bu vaziyet içerisinde Ermenilerin mütemadi 
taarruzlarına maruz kaldık. Takriben Ağustos ortasın
dan itibaren muhtelif vakayii arz edeyim : 12 Ağus
tosta yüz kişilik bir Ermeni kuvveti (Ottu) mıntıka
sında (Taşkent) şarkındakİ müshiman köylerini işgal 
ettiler. (Palazkirt) şarkuıdaki köyleri işgal ettiler. (Çu-
lagen) köyünü yaktılar. Yirmi Ağustosta yüz kadar 
Ermeni piyadesi (Hüseyİnağa) dağındaki mevkümize 
baskın yaptılar tardolundular. Ağustos gecesi bir Erme
ni taburu (Oltu) mmt&asında bizim bir müfrezemizin 
üzerine hücum etti, taarruz etti, tardohındu. Eylül
de iki Ermeni tayyaresi tnevazıımız üzerine bom
ba attı. Makineli tüfek ateşi yaptı. 7 Eylülde (K&-
ğrcman) ve (Karip) mıntıkasında) muntazam Ermeni 

için her fedakârlığı yekvücut olarak ifa edeceğini ke
mali fahriyle teyit eylerim. 7 Teşrinievvel 1336 

Şark Cephesi 
Kumandanı 

Kâzım Karabekir 
{Teşekkür ederiz. Cevap yazılsın sesleri) 
REİS — Divanı Riyasetten lâzım gelen cevap ya

zılır. 
Efendim, gecenki içtimada bir karar verilmişti. 

Bazı hususatın takriri için. O karar mucibince cel-
sei hafiye icra edilecektir. Samiin efendiler lütfen 
dışarı çıksınlar, 

(Celsei hafiye iki saat devam etmiş ve müteaki
ben aleniye tahvil edilmiştir) 

kıtası gayri müsellah ahatii islâmiye üzerine tazyik 
ve tecavüzata başladılar. (Kağızman) da ahalinin 
vesaiti nakliyesini kamilen topladılar ve 9 Eylülde 
Kağızman etrafındaki köyleri işgal ettiler. Oradan 
hicret edebilen ahali kamilen bizim arazimize de
halet ettiler. 9 Eylülde (Çığır) mıntıkasında - ki (Ba-
yazıt) karşısına düşer - (Ağdiz) mıntıkasında bizim 
mevzilerimize ve ahalimize taarruz ettiler. Fakat 
mukabil hareket üzerine tardolundular. Bu günlerde 
(Kulp) u İşgal ettiler. (Serayaparcanis) dedikleri 13 
Eylülde beş yüz kişilik bir kuvvet de Bayazıt şi-
maltndeki kıtaatımıza taarruz ettiler ve tardolundu
lar. (Kulp) dan cenup istikametine ilerleyen Er
meniler kamasız bîr top aldılar ve orada bulunan 
(milis) yerli afcah' kuvvetlerini ricata icbar ettiler. 
Oltu müfrezemiz bu esnada kendisim daha ziyade 
tazyik eden 12 - 13 Eylülde bir Ermeni taburuna 
mukabil hareket yaptı. (8) top, 2 makineli tüfek aldı. 
Burada topladığımız vesaiki arzederim. Ermeniler 
(Kulp) cenubu garbisinde bulunup hicret etmekte 
olan müsllüman ahaliyi İmha etmek içitı İhata elti
ler. Fakat museflâh olanların mukavemeti sayesinde 
ahalinin bir kısmı arazimize ricat edebildi, 16 Ey
lülde eküribiçen ahaliyi top ateşi altına aldılar. 22 
<Eylûlde (Merdenek) İstikametinde bir kaç köyü yak
tılar. 22 Eylülde külliyetli bir kuvvetle (Bardiz) 
cephesinde kıtaatımıza muntazam taarruz yaptılar. 
Bu taarruzu tandetitik. Bir iki makineli tüfek aldık. 
Burada elde ettiğimiz vesaik, Ermenilerin ta Erzu-
ruma kadar ileri hareket yapmak niyetiyle bize 
taarruz ettiklerini gösteriyor. Bu vaziyet karşısında 

7. — BEYANAT 

— 5 — 
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hiç bir hareket yapmaksızın mütemadiyen Ermeni 
taarruzuna intizar etmek, zayıf no&talaranızı keşfet
tirmek için artlara fırsat vermek, sonra ahalimizi 
toilâ müdafaa onlara teslim etmek mahiyetinde oldu. 
Onun için bunların hareketini tevkif etmek ve en a-
yade tehlikeye mâruz bulunan hududumuzda bulu
nan ahain islâmiyeyi «eri bir hareketle kurtarmak 
mecburiyetinde kaldık. Bu mecburiyete binaen 
28 Eylülde şark cephesi kumandanı (Kars) istikameti 
umunriyesinde kıtaatına ileri hareket emrini verdi, 
28, 29 günleri devanı eden kısa ve seri hareketlerle 
ordumuz kırk kilometre kadar bulunduğu mevzi
den ileri gitmiş, burada mukavemet etmek istiyen 
Ermeni kıtaatı toplarını bırakarak ricata mecbur ol
muşlardır. Diğer taraftan (Kulp), (Kağızman) mıntı
kasında faaliyette bulunan gayri müsellâh ahaliyi 
mütemadi hicrete mecbur eden Ermeni müfrezeleri 
çekilmeğe mecbur oldu. Bu suretle gerek (Kars) isti-
ıkaınetinde ve gerekse (Kağızman) ve (Kulp) istika
metinde en ziyade tazyika mâruz bulunan haîkı kur
tarmış (bulunuyoruz. Şarktan sağ cenahtan (Araş) a 
kadar kıtaatımız İlerlemiştir. (Kars) istikametinde 
(Sarıkamış) taralımızdan işgal olundu ve kıtaatımız 

Sarıkamış'ın şarkına geçti. Sol cenahımızda (Mer-
denek) havalesinde bulunuyor. Burada Ermeniler 
mukabil hareket yapryor. Ermeniler bir kaç günden-
beri (Merderrek) civarında bulunan ahalimize ve kı
taatımıza taarruz ediyor. Fakat tardediliyorlar. Yap
tığımız hareket; islâm ahali aleyhine vukubulan teca-
vüzatı <ve krtaaıtmuza aylardambeni-toizim inüzarmuzdan 
istifade ederek-Serbestçe vukubulan taarruzu durdura
cak k*sa bir hareket mahiye'tindedir ve bu hareket inti
zam ve «muvaffakiyetle cereyan etmiştir ve bu hareket 
esnasında sayanı hayret derecede maaşşükran az zaiat 
vererek düşmandan ceman bir iki günlük hareket 
esnasında on altı top aldık. Bir kaç düşman alayı, 
bilhassa tefevvuku mânevimiz, askerimiz ve ahali
mizin de manen gösterdikleri tevevvuk ve azntü iman 
karşısında dağınık bir surette çekilmeğe mecbur ol
dular. Harekâtın bugünkü safhasında emin ve hâ
kim bir vaziyet askeriyeye malik bulunuyoruz (Sü
rekti alkışlar). 

RBİS — Efendim on dakika teneffüs edilmek-
üzere celseyi tatil ediyorum. 

İkindi «flse haftfr, 


