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1 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Hali harpte bulunan ordular yaralılarının 

tehyini iztirap ve ıslahı halleri ve üseraya yapıla
cak muamele hakkındaki mukavelenamelerin tas-
dikına dair kanun lâyihası (Millî Müdafaa ve 
Hariciye Encümenlerine). 

2 -r- 11 haziran 1930 tarih ve 1715 numaralı 
kanıma müseyyel kanun lâyihası (İktisat, Maliye, 
Bütçe Encümenlerine). 

3 — Seyrisefain idaresinin 1927 senesi hesabı 
kafisi hakkında kanun lâyihası (Divanı Muhase
bat Encümenine). 

Tezkereler 
4 — Bartının Ahmetpaşa Köyünden Kınalıoğul-

larından Aîioğlu Memedin ölüm cezasına çarpıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi (Adliye Encü
menine). 

5 — Çıldırm Meredis Köyünden Zilâloğullarm-
dan Saferoşlu Pehlivanın ölüm cezasına çarpılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi (Adliye Encüme
nine)." 

6 — Dörtyolun Ocaklı Köyünden Hacı Abdur-
rahmanoğlu Kavlak Mustafanın ölüm cezasına 
çarpılması hakkında Başvekâlet tezkeresi (Adliye 
Encümenine). 

7 — Giresun Nahiyesinin Ağırlık mahallesin
den Sürmelioğullanndan Mustafaoğlu Yusufun 
ölüm cezasına çarpılması hakkında Başvekâlet tez
keresi (Adliye Encümenine). 

8 — İlgazın Karacaviran Nahiyesinin Eskiahır 
Köyünden Ömeroğlu Himmetin ölüm cezasına çar
pılması hakkında Başvekâlet tezkeresi (Adliye En
cümenine). 

9 — Jandarma neferi Memetoğlu îbrahimin 
ölüm cezasına çarpılması hakkında Başvekâlet tez
keresi (Adliye Encümenine). 

10 — Kütahyanın Ortagireği Köyünden Ah-
metoğlu Hüseyinin ölüm cezasına çarpılması hak-
inrida Başvekâlet tezkeresi (Adliye Encümenine). 

11 — Şükrüoğlu deli İsmail, Ahmetoğlu Ma
hir, Alioğlu İzmiz İsmail ve Paikoğlu Tevfikin 
ölüm cezasına çarpılmaları hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (Adliye Encümenine). 

12 — Ecnebi kadınlarla evlenmek memnuiyeti 
hakkındaki kanunların ücretli müstahdemine teş
mil edilip edilmiyeceğinin tefsirine dair Başvekâ
let tezkeresi (Memurin Kanunu Muvakkat Encü
menine) . 

13 — 8 haziran 1929 tarih ve 1513 numaralı 
kanunun tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi (Ma
liye ve Bütçe Encümenlerine). 

14 — 17 şubat 1341 tarih ve 552 numaralı ka
nunun 6 inci maddesinin tefsiri hakkında Başve
kâlet tezkeresi (Maliye ve Bütçe Encümenlerine). 

15 — Kars Meb'usu Ağaoğlu Ahmet Beyin teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi (Adliye ve Teşkilâtı Esasiye Encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümene). 

=$&= 

-UIRlıVCI CELSE • 
Açılına saati : 15 

Reis — Kâzım Paşa 
Katipler : Ruşen Eşref B. ( AFYONKARAHİ5AR), Avnl B. ( YOZGAT ) 

Reis — Yoklama yapılacaktır efendim. (Yokla
ma yapıldı). Ekseriyetimiz vardır. Meclis in'ikat 

etmiştir. 

RİYASET DÎVANININ HEYETİ UMÜMİYEYE MARUZATI 
1 — Meclisin içtimaa daveti hakkında Riyaseti 

Cumhur tezkeresi. 
Reisicumhur Hazretlerinin Meclisin içtimaa 

daveti hakkındaki tezkereleri okunacaktır. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
YÜKSEK REİSLİĞİNE 

Millî paramızın kıymetini korumak için alınması 
lâzımı selen acil tedbirlerin arzını temin maksadı 

ile İcra Vekilleri Heyetinin 13 eylül 1930^ tarihli 
teklif karan tasvip olunarak Teşkilâtı Esasiye 
kanununun 19'uncu'maddesi mucibince Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin eylülün 22 inci pazartesi 
günü içtimaa davet edildiğini arzederim efendim. 

Reisicumhur 
Gazi Mustafa Kemal 

Reis — Tezkere hakkında Başvekil Hazretleri 
izahatta bulunacaklardır. 



Başvekil ismet Paşa ( Malatya ) — ( Süerhli 
alkışlar arasinda kürsiye gelerek ) . 
• Muhterem arkadaşlar! Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin sureti mahsusada içtimaını istilzam eden 
sebep neşrolunmuştur ve şimdi de Büyük Meclise 
malûmat verilmiştir. Bu sebep bir iki keli
me ile tekrar edilmek istenilirse, ' Büyük 
Millet Meclisi millî paranın kıymeti üze
rinde yeni bazı karar ve tedbirleri mütalea etmek 
için davet olunmuştur dinebilir. Yeni vaziyet; millî 
paranın kıymetini sukuta karşı muhafaza etmek 
mevzuu değildir. Sizi bir çok endişe ve tedbirlere 
sevkeden bu vaziyet, sekiz aylık ciddî.bir mücade
leden sonra tamamen makûs bir hale gelmiştir. 
Artık millî paranın sukuta karşı muhafazası endişe
sinden bu gün azade bulunuyoruz. Buna mukabil 
millî paranın kıymeti ziyade yükselmek ihtimali 
karşısındayız. Yani ecnebi' dövizlerinin fazla arzını 
Türk tedavül vasıtasile karşılayamamak vaziyeti 
vardır. Bu mesele bizi millî paranın kıymetinin 
nasıl muhafaza etmenin memleket ahvali iktisadiye-
sine muvafık olacağı mevzuunu tetkika şevketti. 
Bizim bu husustaki kanaatimiz; ithalat ve ihracat 
noktai nazarından millî paranın yükselmesine 
karşı Meclisin bazı meseleler ve esaslar mütalea 
etmesi lâzım olduğu zeminindedir. Hükümetçe bu 
hususta -alınabilecek tedbirler kamilen alındı. 
Fakat daha alınması lâzım olan tedbirler artık 
Hükümetin salâhiyeti fevlana çıktı.' Bu noktai 
nazardan bu meselenin kabili teahhur olmaması 
yüzünden Büyük Millet Meclisi bir an evvel bu 
mühim mevzua temas etmek vaziyetinde bulunuyor. 
Bu bapta düşündüğümüz kanun lâyihası Büyük 
Millet Meclisine takdim olunmuştur. Usulü veçhile 
encümenlerde tetkik olunduktan sonra huzurunuzda 
müzakere edilecektir. Meselenin teferruatına simdi 
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J( 11 IIIICH.IV tedbirleri sureti kat iyede 

temas etmek ve < ))(l g ü n v a k i t m u s a i t değildir. 
takrir ettirıneU < (l||j|<|Cn som**-meseleye temas 
Encümenler t«"< . (Jj,.|M tafsilâtı Verecek ve Meclisi 
edilince IlüUn«M<'' ^ v e r c c e k t i l . Hükümet bu 
Alî de onu «o''» y m i l e ı ı tesriîı etmeği vazife 
lâyihanın Antıhııi 
addeder. ıwıı,,i' kanun lâyihası ait olduğu 

• R p i c _ _ 'î ( • İ M İ " " ', . . 

encümene-le\<M , j ^ ; 1 c zk ere ve lâyiha da ait ol-
duldan enctııin'HM'" H . 

<• -.-/' Mvb'usu Cemal Hüsnü Beyin 
2— Oilnunf1""' ' \ ^ 

istifası 
• > 11„,ııiıi(*ıniwlc Cemal' Hüsnü Beyin 

R e i s - H » * ' , „ m c a k t l l . : 
istifanamesi vıınln 

, M y ()KSHK REİSLİĞİNE 

Tavin ediMilll':' 
Hei'iı) elçiliğini kabul etmiş 

AL 
BAŞVEKİL İSMET PAŞANIN ŞARK 

iyin cıMM 'i-1 Meeüsi âzalığından istifa 
olduğum için "; '(,(|iyorUm. Bu vesile ile Millet 
mm. kabuluııjı » Maarif Vekâletinde bulundu-
Meclisi âznliKi'K ' (i(!t| | d adaş l a r ımın ve Zatı 
ğum csıiiKİn. mu . gösterdikleri sevgi ve te-
Devletlerinin İm u V n | | j | i n m ı arzederim. 
veccühe k.'irşı '<" ; , • l û t f e n kabul buyurunuz 

Derin l.ilniM' ^ "" 
Reis Paşa II^/1ı',l | , ,, ' Gümüşane Meb'usu 

Cemal Hüsnü 
im a büyük uğurlar olsun, Allah 

(Yolu iKjff ' ^ ' V }
 J 

selâmet versin ^ '^. ^ ^ k e s b e t m i ş t h , 
Reis - - ftl(M' ^(ijni^ane meb'usluğuna diğer bir 
İnhilAl eden 11 ({ufuııete bu gün tezkere ya 

şatın intilinin iv" 
zılacaktır. 

HADÎSELElU HAKKINDAKİ BEYANATI 

Reis — Ruznamemizde müzakere edilecek başka 
bir madde yoktur. Başvekil Paşa Hazretleri beya-

• , natta bulunacaklardır, kendilerine söz veriyorum. 
V . Başvekil İsmet Paşa ( Malatya ) — Bu yüksek 

toplanıştan istifade ederek, içtimaa fasıla verdi
ğiniz zamanlar zarfında memlekette hadis olan 
büyük vakaları tafsil etmek isterim. Bu sene şark 
vilâyetlerinde mühim taarruzlar ve kıyamlar 
karşısında bulunduk, hudut haricinde fesatçı ve 
ihtilâlci bir çok teşkilât senelerden beri yaptıkları 
hazırlıklarını bu sene ikmal eyledikleri zannmda 
bulunmuşlardır. Bu teşekküller bir kaç senedenberi 
içten içe çalışmalarının memleket dahilinde millî 
birliği az çok sarsacağını, ve belki kendi taaruz-
larma iştirak edecek bir çok aksamı vatan buluna
bileceğini zannetmişlerdi, kezalik hudutlar haricin
den vuku bulacak.taaruzlann Türkkiyeniıı komşu-
larile münasebatmı vahim ihtilâfa sevkedebilece-

,ğini tevehhüm etmişlerdi. Bundan başka fesatçıla
rın bu sene için hazırlaclıkları taarruzları tehir 
etmemek için başlıca iki sebep olduğu da tevsik 

ri,,|,(iplerden birisi şimendifer 
İlli kısmı tamamlanmadan evvel 
)(1(,ıijni almaktı. İkincisi memle-

, •• uimio İHlIııııan Ağrı dağında seneler-
ketm bir koşeM"• ( ) | u n . j ; c s a t ocağının ortadan 
den beri barın"1' • ; m c ı ı c l l umdukları neticeyi 
kalkmasına ıınl""1 . I...JI„„ X.:K, 1.+„ „„ ™ı-™ 

olunmuştur. İni 
şebekesinin lıeiiN'/. 
hazırlıklarının 

almaktı. 
İHI | m roketler bilinmekte ve yakın-

* ı.V1 ,ı.|0 İdi, bu esbap tahtinde haziran 
dan takip etilin»' ' | | ( |< |„|,|arda intizar edilen büyük 
sonundan ılıl'"' ' ' ' | l t l. oldu. Hemen her huduttan 
taarruzlar ve li!:,(((||(||,ı,„ memleketimiz dahiline 
yekdiğeri n ı ''' j ' j |1( 11, | J0ş buldukları yerde hâkim 
müsellâh t-etelei f. j ^ . kendilerine iltihaka icbar 
olmağa çalı^i'iH - Ntırot.lc kıyamı; müteakiben ve 
etmek istediler. ^ v||Ayctimizde umumî bir hale 
tedricen bir \m \\i\\xm bu emelleri her nokta-
getirmeğe. çtı W " ' ( | y n makûs neticeler verdi, 
smda âsiler W» '« . (jLijmlar) İran hududunda 
kat'î hüşrıtn«ırMJ , ,.lü | ı aais'olan (Zeylan) kıyamı,; 
vuku bulnn leeıiAN ^ iltihak etmek gafletindej 
müteccvizlerııı V _ |,(,|jmhtların tamamen tedip ve] 
bulunan l)tv km"11 ,M ! 
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tenkil ol unmasile neticelendi. (Alkışlar) Bu hare
ketin başlaması ve bitmesi ancak yirmi gün kadar 
sürdü. Bundan sonra İrak hududundan (Barzan)-
dan bazı çeteler içeri girdiler. Geniş yüzlerce kilo 
metre imtidat eden hududun herhangi bir noktasını 
boş bulmak iş değildir. Fakat bu boş bulunarak 
girilen yerde az bir zamanda Cumhuriyet kuvvet-
lerile karşılanıp onun kuvvet ve satvetile ezilme
leri de gecikmedi, tahayyül ettikleri ümitleri ken-
dilerile birlikte imha edildi, Bundan sonra, Suyire 
hududundan bir kaç noktadan tecavüz vuku 
buldu. Bu tecavüzler de, hareketlerinin akim kal
ması ve ümitlerinin kırılmasile neticelendi. Teca
vüz edenler dahilde ümit ettiklerini de asla bulama
dılar. Şurada burada bir iki köy kendilerine iltihak 
etti ve cezasını çekti. Asilerin bir çok propaganda
lar neticesinde ümit ettikleri vasi mikyastaki ma
hallî kıyamlar tahakkuk etmedikten maada bilakis 
vatandaşlar cumhuriyeti ve vatanî birliği müda
faada müsellah kuvvetler derecesinde gayret ve 
tehalük gösterdiler, (Alkışlar). Şark vilâyetlerinde 
ekseriyeti.mutlakanm vatanı ve cumhuriyeti müda
faa etmek için ordu ile beraber çalıştıklarını 
bir çok mukni ve parlak misaller ile zikredebilirim. 
(Bravo ve aferin sesleri) Bu kahremanlıkların, bu 
Cumhuriyeti mal etmiş olmanın mütebariz misali 
olmak üzere Büyük Millet Meclisinde Erciş, Van. 
Adilcevaz ve Ahlat halkının gösterdikleri kahre-
manlıkları sureti mahsusada yad ve tezkâr etmek 
isterim. (Bravo sesleri ve sürekli alkışlar). Tecavü-
zatın Türkiyenin komşularile münasobatını ihtilata 
sevkedebilmesi hayali de; ümit ve itimat ettiğimiz 

.gibi kat'î inkisara uğradı. Bütün komşularımız 
' Türkiye ile eyi dostluk, eyi komşuluk ve hudutların 
emniyeti noktalarından aramızdaki mukavelâta 
riayeti; serserilerin bekledikleri ümitlere her 
hangi bir fırsatı vermemeğe tercih etmişlerdir. 

Demek istij'orum ki ; bütün komşularımız; bu 
mütecavizler tedip olunduktan ve yerlerine firar 
ettikten sonra hiç yüz vermediler ve hareketlerine 
kafiyen müsamaha etmiyeceklerini kendilerine ih
tar ettiler. Hatta bir çok yerlerde takip, tedip ve 

. nefyedildiler. Bu hal Türkiyenin beynelmilel mü-
nasebatta haiz olduğu itibarı gösterdiği gibi ken
disinin diğer komşularına karşı sadıkane ve hali
sane emniyet, dostluk ve eyi komşuluğa müstenit 
hattı hareketini, fesatçı anasıra kendisinin bizzat 
müsait olmaması tarzındaki faaliyetinin mukabelesi 
addolunabilir. 

Bundan sonra Ağrı Dağı harekâtı başladı. Te
cavüz sebeblerini tasnif ederken birisinin de; bir 
kaç senedenberi Ağrıda yerleşmiş olan şekavet oca
ğının ; Cumhuriyet kuvvetleri elinden kurtarılması 
arzusu olduğunu söylemiştim. 

Arkadaşlarım; bizim senelerdenberi şark vilâyet
lerinde gösterdiğimiz gayret ve mesai; geçmiş zaman
lar siyasetinin tasfiyesi mücadelesi ve millî vahde-

' , tin vatanın o parçasında da tesis ve istikran mes
elesidir. Biliyorsunuz ki Hamidiye alayları teşki-

• lâtı ve şaire şeklinde şark vilâyetlerimizde eskiden 

imtiyazlı, mükellefiyetten azade bir kısım sınıflar 
vücude gelmişti. Cumhuriyetin teessüssile imtiyazlı 
sınıflar kalkmış, mükellefiyette bütün vatandaşlar 
müsavi bir hale gelmiş olunca hususî vaziyette bu
lunanların menfaatleri tabiatile muhtel oldu. Ken
dilerini Cumhuriyet idaresinin müsavatperver ka-
nunile tatmin etmek müteassir bir hale geldi. Bunun 
aksülamelini tabiî görmek lâzımdır. Cumhuriyetin 
bütün vatandaşları müsavi tutan, bütün vatandaş
lara ayni hakkı veren esas prensibinden vazgeçmek 
bizim için imkân haricindedir. Bunun karşısında 
menfaatlerini muhtel görenler Cumhuriyetin ka
nunlarına bilâkaydü şart itaat etmeyip mukavemet
te israr ederse kendileri için emellerine nail olama
mak ve yahut mahvolmak mukadderdir. (Alkışlar). 

Biz Cumhuriyet ülkesinde, her yerde tekmil va
tandaşların kanun karşısında ve mükellefiyette ka
nunu ve müsavatı filen tatbik etmek mecburiyetin
deyiz. Cumhuriyetten evvel Zeylanda ve Ağrıda 
ve diğer bazı yerlerde Kurunu Vustaî feodalite 
ve aşiret teşkilâtı vardı, fazla olarak bunların 
rübeli rüesası da vardı, adeta bunlar bulundukları 
yerlerde derebeylik ve hatta ufak hükümet halin
de idiler, Devlete karşı olan vazifeleri merbuti-
yetleri kadar zaif idi ve gittikçe zaiflemisti, Dev
lete karşı vergi ve bittabi askerlik mükellefiyeti 
de yoktu, idare ve kanun nazarında kendileri hu
susî ve mümtaz bir vaziyet iddia ediyorlardı, Ağrı 
dağdaki hal de böyle idi. Bu sistemden vatan iki 
suretle zarar görmüştür. 

Birisi bu teşkilât altında bu zihniyetle yaşayan 
kümeler gittikçe daha iptidaî bir hale geliyorlar
dı, Devletin murakabesinden, nüfuzundan, kanunun
dan, himayesinden ve medenî terbiyesinden uzak ve 
kendi kendilerine yaşamak kendilerinin seviyesini 
gittikçe düşürüyordu. 

ikincisi; Bu kümeler etrafında yaşıyaıı vatan
daşlar bu filî imtiyazlardan istifade etmek için 
gerek zihniyetleri ve gerek yaşayışları itibarile on
lara iltihak ve imtisal etmeğe yelteniyorlardı. Gö
rüyorsunuz ki; milliyetten de kaybediyorduk, me
deniyetten bedeviliğe ve iptidailiğe doğru gidiyor
duk, bu iki sebebin ikisinin de kaldırılması lâzımdı.* 

Ağrı dağında bulunanlar bu iki sebebin bütün 
noksanlarını kendi mevcudiyetlerinde timsal haline 
getirmiş olan bir avuç halktır. Ağrı dağı eskiden 
Çarlık Rusyası, Iran ve Türkiyenin mültekasında 
bulunuyordu ve dağın büyük bir kısmı Türkiyenin 
değildi, bu arazinin hususî menaatı vardır, burada 
yaşayanlar, yazın karlar eridikçe karlarla beraber 
zirveye kadar çıkarlar ve kışın kar bastırdıkça etek
lere inerler. Bütün bu geliş gidişler esnasında ma
işetleri bir taraftan yaylalarda iptidaî ziraattan 
diğer taraftan da etrafa sarkıntılık yapmaktan ve 
çalışkan halkın emvaline tecavüz etmekten ibarettir. 
Bu son senelerde Ağrı dağı, hudutlar haricinde 
çalışan siyasî mülteci ve daha ziyade müfsitlerin de 
ayrıca makam olmuştu. Tabiî memleket karşısında 
bu hudut üzerindeki hususî vaziyetler kendilerinin 
silâh ihtiyaçlarını tatmin için müsaitti, işte bir 
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kaç senedenberi mübaleğa ile işaa edilen bu vaziyet 
hariçte bulunanlara ve bizzat Ağrı dağında bulu
nanlara mukavemet olunmaz bir kuvvet oldukları 
vehmini telkin etmişti. 

Bazı tetkiklere göre Z ey lan kıyamından sonra 
muhtelif yerlerde vuku bulan işaalar, propaganda
lar ve diğer hudutlara da tecavüz olunaeakmış gibi 
gösterilen gayretler kuvvetlerimizi Ağrı dağına 
sureti mahsusada cemedip te bu şekavet ocağına 
kat'î hareket yapmaktan bizi alakoymak gayesine 
matuftu.' Nihayet Ağrı hareketi ilk haftasında 
kat'î cereyanını aldı ve takriben bir hafta kadar 
süren askerî bir hareketten sonra Ağrının girilme
miş hiç bir noktası kalmadı ve Ağrıda barınanlar 
kısmen imha edildi, kısmen firar ve iltica ettiler. 
Hülasa şekavet ocağı halinde, bilhassa hariçteki 
müfsitlere senelerden beri ümit veren bir yuva 
bastırılarak tamamen'ezildi. Bu seneki taarruzları 
ve kıyamı idare eden zihniyette memleketi sefer
berlik gibi büyük tedabire sevkederek hadiseden 
azade olan kısımları sureti mahsusada yıpratmak 
hedefi de takip edilmiştir. 

Arkadaşlar, bu hadisatı bastırmağa memur 
edilen kuvvetlerimizin, gerek ordu ve gerek jan
darma kuvvetlerimizin hazarı kuvvetle ve az bir 
mevcutla hakikî bir sefer hayatı göstermiş oldukla
rını zikretmeliyim. 

Ancak onların kalırcmanlığı ve her tehlikeye 
vakfında yetişen ve her tehlikeyi kat'i surette bas
tırmak için aziz canlarını hiç bir şeyden esirgemiyen 
zihniyet, kıymet ve cesaretleri vatanı, kendi aley
hinde ümit besliyenlerin bütün tahayyül a tından 
masun tutmuştur. (Şiddetli alkışlar) 

Tahammül etmeğe mecbur olduğumuz feda kar
lıkları istisgar edemem, jandarma ve orduda zabit 
ve nefer olarak şehit verdik. Bunlar ölçülmez 
zararlardır. Harekâta sahne olan yerler, hatta mü

tecavizlere iltihak etmek betbahtlıklannda bulu
nan bazı mahdut yerler haşarata ve tahribata ma
ruz kaldı. Fakat zayiatımız elde edilen neticeler, 
vatanın tamamiyeti, millî vahdet ve Cumhuriyet 
hudutlarının emniyeti noktayı nazarından alınan 
semerelerle gayri kabili kıyas olacak kadar azdır. 
Buraya temas etmekten maksadım, şehit olarak bu 
uğurda canlarını veren evlatlarımızın namlarını 
hürmet ve tebcil ile yat etmek ve onların Cühuri-
yeti müdafaa ederken gösterdikleri gayretin; va
tanlarında Cumhuriyetin ilelebet yaşayacağına da
ir olan itminanla mükâfat almış olacaklarını hu
zurunuzda tekrar eylemektir. (^Sürekli al
kışlar). Bu bahsi uzatmamak için şöyle hülasa 
edebilirim. Eğer Türkiyenin beynelmilel münase-
batında ihtilâtatTdüşünmüşlerse bu ümitleri tama
men kırılmıştır. Bilakis iltica ettikleri memleketler 
Türkiye ile dost bulunmak ve aradaki mukavelata 
riayet etmek gibi mütekabil taahhüdünü tuttukça 
kendileri Türkiycye tecavüzde takip olunduğu gibi 
fesat ilka etmek için iltica ettikleri yerlerde de 
fesat ilka imkânından mahrum kaldıklarını görmüş 
olacaklardır. Memleket dahilinde halkı vasi mik
yasta tahrik etmek ümidi de vatandaşlardan kat'î 
ve hatta müsellah ret cevabı almıştır. Ondan sonra 
seferberlik ve saire gibi büyük tedabiri istilzam 
ettiği için külfet ihdasile önüne geçebileceğini 
zannettikleri kıyamlar ve taarruzlar cumhuriyet 
kuvvetlerinin hazarî mevcutlarile hatırı hayale 
gelmiyen şiddetle imha edildi. Devletin bu büyük 
muvaffakiyeti cumhuriyet kuvvet ve kudretinin; 
herhangi bir tecavüze karşı; gerek vatandaşları ve 
gerek orduları tarafından müdafaa edilebilecek 
bir halde bulunduğunun kat'î bir delilidir. Bu 
semerelerden dolayı Millet Meclisini fahrile 
tenvir etmeği ve memnuniyeti tahrik etmeği bir 
vazife addettim. (Şiddetli ve sürekli alkışlar) 

4 — TAKRİRLER 

Reis — Efendim; bir kaç takrir vardır, okuna
cak : 

1 — Afyon Meb'usu Ali Bey ve arkadaşlarının 
şark hâdiselerini tenkil eden ordu ve yerli halka 
Meclisçe beyanı takdirat've teşekkürat edilmesi hak
kında takriri 

BÜYÜK RİYASETE 
Şark havalisinde hariçten müsellahan hudutla

rımızı geçerek halkı kıyama teşvik eden asilerin, en 
lâz-.m tedbirler vaktında alınarak sür'at ve kat'i-
yetk tedip ve imhaları hususunda büyük muvaffa-
kıyeteri görülen kıymetli kumandanlar elindeki 
ordu \e jandarma kuvvetlerile memurlarımızın ve 
bunlar^ harekât ve icraatını teshil ve yan yana 
Cümhuıiyet ve vatanı müdafaa eden yerli halkın 
kahrema>lık ve fedakârlıklarının takdirini Büyük 
Meclise a-.z ve teklif ederiz. 

Afyon' Ri z e İzmir Bolu 
Ali \ Atıf M. Celal Şükrü 

Tekirdağ 
Cemil 

Kocaeli 
İ. Süreyya 

Gaziantep 
Kılıç Ali 

İsparta 
Hakim Rıza 

Antalya 
i Rasih 

Siirt 
Mahmut 

Sinop 
Recep Zühtü 

Bursa 
Esat 

İzmir 
Münir 

Çorum 
Ziya 

Yozgat 
Salih 

Sivas 
Rasim 

Kırklareli 
Dr. Fuat 
Erzincan 

Abdülhak 
Aydın 
Mitat 

İzmir 
Münür 
Bursa 

S. Asaf 

2 — Trabzon Meb'usu Nebizade Hamdi Beyin; 
tenkil harekâtını kat'î bir muvaffakiyetle netice
lendiren kahraman kıt'atımıza ve -zabıtan ve ku
manda heyetine takdir ve şükran hislerinin iblağı 
hakkında takriri. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
(Ağrı) tenkil harekâtını kat'î ve kahir bir mu-
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vaffakıyetle neticelendiren kahraman kıtaatımıza 
fedakâr ve aziz zabitan ve kumanda heyetine Mec
lisin takdir ve şükran hislerinin iblâğını teklif 
ederim. 

Trabzon 
II. Nebizade 

3 — Benizli meb'usu Mazhart müfit Beyle ar
kadaşlarının, şark şakavetini ortadan kaldıran ku
manda heyetlerile zabitan ve efrada teşekkür edil
mesine dair takriri. 

YÜKSEK RİYASETE 
Şark şekavetini kahhar süngüsile ortadan kal

dıran ordumuzun kumandan ve zabitlerile efradına 
meclis namına teşekkür edilmesini teklif ederiz. 

Denizli Balıkesir İstanbul Kastamonu 
Mazhar Müfit İsmail Hakkı İhsan Hasan Fehmi 

Reis — Efendim; her üç takrirde ayni maalde-
dir. Eğer tasvip buyurcak olursanız Meclis Riya-
setince icabeden yerlere yazılır. (Muvafık sesleri). 

Takrirleri tasvip edenler el kaldırsın. Etmiyen-
l e r ; . . Takrirler müttefikan tasvip edilmiştir. Ma
kamı Riyasetten icabeden yerlere yazılacaktır. Bir 
takrir daha var: 

4 — Afyon Meb'usu Ali Beyle arkadaşlarının; 
Başvekil İsmet Paşanın nutkunun teksir ve tevzii 
hakkında takriri. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Başvekil Paşanın şark ahvali hakkındaki 

bu beyanatının teksiri ile vilâyet ve kazalarda neşir 
ve tamimini teklif ederiz. 

Tekirdağ 
. Cemil 

Kocaeli 
İbrahimSüreyya 

Sinop 
Recep Zühtü 
Gaziantep 
Kılıç Ali 

Çorum 
Ziya 

İsparta 
/ / . Riza 

Reis — Efendini; nutuk zabıt ceridesinde neşir 
ve ilân edildikten sonra bu takriri reyinize arzede-
ceğim, belki gelecek içtimaımızda mümkün olur. 
Ruzııamemizde başka madde kalmamıştır. Meclis 
perşembe günü saat on dörtte içtima edecektir. 

Kapanma saati: 15 40 

Afyon 
Ali 

Rize 
Atıf 

vırklareli 
D. Fuat 
Boln-
Şükrü 
Bursa 
Esat . . 

İzmir 
M. Celâl 

Aydın 
Mit at 
Erzincan 

Abdülhak 
Siirt 

Mahmut 
Antalya 

Rasih 
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