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YÜZKIRK BİRİNCİ İNİKAT 

7 Kânunusani 1338 Cumartesi 

İkinci Celse 

REİS : Birinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi 

KÂTİP : Haydar Bey (Kütahya), Ragıp Bey (Kütahya) 

• 

REİS : Celseyi kuşat ediyorum. 

1. — ZAPTI SABİK HULÂSASI 

YÜZOTUZ DOKUZUNCU İNİKAT 

3 Kânunuevvel 1338 Salı 

BİRİNCİ CELSE (1) 

Birinci Reis Vekili Musa Kâzım Efendi Hazretle
rinin tahtı riyasetlerinde bilinikat Amasya İstiklâl 
Mahkemesi heyetince vukua getirilen suiistilmalat hak
kında Erzurum Mebusu Salih Efendi tarafından veri
len takrir üzerine müzakerat icra ve heyeti müzkûre 
azasından Canik Mebusu Emin Beyin izahatı istima 
olunduktan sonra Gelibolu Mebusu Celâl Nuri Beyin 
kifayeti müzakereyi natık takriri ve Adliye Vekili Re
fik Şevket Beyin hukuku şahsiyeye ait kısmı icranın 
tehiri hususatı reye vazedilerek ekseriyetle kabul edil
di. Bu bapta mutî takrirler kıraat olunarak Erzurum 
Mebusu Salih Efendinin bilumum istiklâl mehakimine 
şamil mevaddı kanuniyeyi muhtevi teklifi bittefrik 
Kütahya Mebusu Haydar Beyin takriri üzerine araya 
müracaatla mahkemei mephusece hükme raptedilmiş 
olan evrakın celbi ve Meclisten müntehap bir heyet 
marifetiyle tahkikat icrası ve Canik Mebusa Nafiz 
Beyin takririnde münderiç tahkikatın alelusul bir şu
beye havalesiyle tesrii icra ve ikmali teklifi kabul olu
narak keşide edilen kura dördüncü şubeye isabet ey
lemekle bittebliğ berayı teneffüs celse tatil olundu. 

İKİNCİ CELSE 
Musa Kâzım Efendi Hazretlerinin tahtı riyasetle

rinde kuşat olunarak Harp Encümeni fevkaledesi teş
kili hakkındaki lâyıhai kanuniyenin müzakeresine ge
çildi ve söz alan zevat leh ve aleyhte olmak üzere tas
nif edildi. Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Bey kanu
nun birinci maddesinin Teşkilatı Esasiyeye ait ve na-
mahdut, tefsiri şümullü ve namütenahi olduğunu, Teş
kilâtı Esamiyemizin kabiliyeti tatbikiyesi görülemedi-

(1) Birinci celsenin aleni cereyan ettiği anlaşıl
maktadır. 

— 586 — 

ğini. Meclisin Heyeti Vekile vezaifini tesbit etmediği
ni, Ordunun takviyesi için mevcut Müdafaai Milliye 
ve Erkânı Harbiyei Umumiyeye ilâveten Başkuman
danlık makamı ihdas, istiklâl mehakimini teşkil, tekâ
lifi milliye vesaire gibi eşkâle müracaat, Müdafaai Mil
liye bütçesi bilâ münakaşa tasdik olunduğu halde or
dunun yine tensik, siyasetimizin tevzin edilemediğini, 
madde kanunu esasi maddesi olup Harp Encümeni ka
nununa sıkıştırılamıyacağını, Meclisi Âlinin salâhiyeti
ni tahdid, Heyeti Vekilenin mesuliyetini refeylemek 
olduğunu, üç ay sonra tekrar tadil zarureti hasıl ola
cağını, Meclisin vazifei hukukiyesini ve şekli hüküme
tin ve ordunun hareketinin ve münasebatı hariciyemi
zin tayini lazımeden bulunduğunu, bir dikdatörlük 
tesisinden ve tekâlifi cedide tarh ve tevzii mahiyetin
den başka bir şey olmadığını ve Encümen Reisi Erzu
rum Mebusu Celâlettin Arif Bey bu cihet encümence 
mevzuu müzakere edilerek işbu heyetin vergi tarhına 
salâhiyeti olmadığı takrir edildiğini, Hüseyin Avni Bey 
devamla vazifesinden izharı aczeden heyeti hükümetin 
mesuliyeti, vekâletten tebdili, ordunun tahriki matlup 
ise~~Müdafaai Milliye Encümeninin tetkikat ve tahki
kat bilicra ihtiyacatı hakikiyeyi tesbit eyli ye bileceğini 
(Vekiller encümenlerin mütalaasını alabilir) fiili ikti-
darîsi yerini alır şeklinin kabulünü, her encümene mu-
tahassıslar ikamesini, kanunun mevcut takrirler hari
cinde tedvin ve dikdatörlük tesisi mahiyetinde tesbit 
edildiğini ve lâyihanın taalluku itibariyle Kanunu Esa
si encümenine tevdii lazım geleceğini ve bu bapta bir 
de takriri olduğunu, Karahisarı Sahip Mebusu Şükrü 
Efendi Teşkilâtı Esasiyemizin mühim nevakısı mev
cut olduğunu teslim etmekle kanunun lehinde bulun
mak tenakuz teşkil etmiyeceğini, ahvali fevkalâdenin 
indifama kadar Meclisi Âlinin icra ve teşri salâhiyet
lerini nefsinde cem'edeceğini ve rücu mümkün olmı-
yan bu esas dairesinde muhakeme takdirinde encüme
nin lüzumu vücuduna itiraz edilemiyeceğini, madde
nin kabulü ile mesuliyetin mürtefi olmıyacağına, hu-
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kuku esasıyeye tenakuzla eşkâl haiz olmıyacağını, hu
kuku esasiye şerayii ilahiyede müdevven ve mevcut ol
duğunu, Hariciye Vekâletinin mehamı umurda Hari
ciye Encümeninden ahzı malumat eylemekte bulun
duğunu, bunun imaline rağmen diğer encümenlerin ih
mali haiz olmadığından sair vekillerin de encümenlere 
müracaata mecbur edilmesini, bunun fevkinde salâhiye
ti vasıtayı haiz Başkumandanlık makamı âlisi olduğun
dan bilakis harekatı men etmek üzere icraatı muraka
be zımnında harp encümeni teşkiline zaruret bulundu
ğunu, Müdafaai Milliye Vekili Refet Paşa Hazretleri 
Müdafaai Milliye cümlesile ifade edilen müdafaai 
memlekete ait bazı maruzatta bulunacağım, encümen
de bir diktatörlük görebilse kabulünü istirham ede
ceğini, harbin büyük bir Meclisle değil demir gibi 
kuvvetli bir el ile idare edilebileceğini, encümenin iş
leri yeniden iğlak edecek yeni bir teşkilât olduğunu, 
Meclisin heyeti umumiyesi her gün kendisini davet, 
tenkit, istihzah ile işgal ve iskat ve tebdil eyliyebilece-
ğini, bu şekilde encümenle münakaşat cereyan eyliye-
ceğini, encümenin vezaifi kanunun dördüncü madde
sinde musarrah olup altıncı madde ile zuhura gele
cek ihtilaf atta heyeti umumiyenin hakem olacağını, 
vergi tarhı maddesi encümenin dairesi salahiyetinden 
hariç bulunduğunu, encümenin Müdafaai Millîye veki
line bir veçhei hareket tayin edeceğini, o dairede ha
reket edilmediği ve ihtilaf tahaddüs ettiği takdirde 
Meclisi âli huzuruna çıkılacağını binaenaleyh, evvel
emirde veçhei harekâtın tayin ve bilahare tenkit ve 
murakabe icra olunacağını, üç yüz kişinin tenkidatı 
ile harbin idare edilemiyceğini. şeref tehlikeye atılma
dıkça bu işin yapılacağına ve istiklâl Harbinin kaza
nılacağına kani olmadığını, akdemce vekâleti kabul
de mütereddit iken Başkumandanlık Kanununun 
tasvibi üzerine derhal kabul ettiğini ve fakat zanno-
lunduğu veçhile yine kısa ve katî bir yoldan yürünü-
lemiyeceğini, şimdi buna bir de encümen ilâve edil
diğini, encümenin teşekkülünün onuncu günü çürüye
ceğini, Heyeti Vekile azasanın Meclisin içinden oldu
ğunu, ihtilâf hudusunda yine Meclisi âli huzuruna çı
kılacağını, encümen heyetinin mesul olmadığına gö
re azamî mesailerini pek az sarfedebileceklerini, işlerin 

niçin matlup surette yürümediği tetkik olundukta 
Teşkilâtı Esasiyemizin maksada muvafık olmadığım 
Meclis Heyeti umumiyesiJe icraî ve teşrii sıfatı haiz 
ve muayyen veçheleri idare için vekillerini tefrik eyle
miş olduğunu, üçyüz elli kişi icrayı mukarrerat ittihaz 
eyliyebilirse de tatbikatını yapamıyacağını, kurulan 
makinenin kolunu çeviremiyeceğini, makinist olamıya-
cağını, Heyeti Vekile riyasetine İstiklâl mehakimi 
ve sair hususat ile müstekilen iştigal etmek üzere 
herhangi bir vekâletle meşgul olmıyan bir zatın inti
hap edilmesini, bu suretle harbin muntazaman idare
sini, Müdafaai Milliye ve Erkânı Harbiyenin birleşe
bileceğini, Harp Encümeninin Heyeti Vekileden bazı 
zevata Mebuslardan arkadaşlar ilâvesile teşkil edil
mekte olduğunu, mamafih Müdafaai Milliye Encüme
ninin kendisini her gün davet ve istizah hakkını haiz, 
bizzat reylerine müracaat vazîfesile mükellef olduğu
nu, neticeten Meclisi âliye arzı malûmat olunacağım, 
Müdafaai Milliye Encümeninin takviyesini, vekâlet 
dairesinde içtima ve inikadını, şube müdürlerinin her 
zaman kendilerine vaziyete ait izahat vermelerini, 
mevzubahis şikâyet mevaddının mahallinde tetkikini, 
basit hususattan dolayı davet ve istizahtan tahlisini, 
Müdafaai Milliye, Nafıa, Maliye, İktisat, Dahiliye 
vekâletlerinden alınacak birer zattan mürekkep diğer 
bir encümenin de memleketin umuru iaşesiyle iştiga
lini ve bu şekilde Müdafaai Milliye Encümeninin He
yeti Vekilece teşkil edilecek işbu encümenle tevhid ve 
teşriki mesai halinde tekmil işlerin daha kısa ve mun
tazam bir muntazam bir surette yapılabileceğini, ka
nun .hakkındaki mütalaasına gelince sıkıntılı vaktinde 
hoşuna gideceğini ve fakat şahsen hiçbir kıymeti, fai-
desi olacağına kani bulunmadığını söylediler. 

Ekseriyet kalmadığından perşembe günü müzake-
rata devam edilmek üzere celseye nihayet verildiği ta
rafı alii riyasetten tebliğ olundu. 

Birinci Reisvekili Kâtip' 
Musa Razım Haydar 

Kâtip 
REİS — Zaptı sabık hulâsasını reylerinize arz edi

yorum: Kabul edenler... Etmiyenîer... Kabul edilmiş
tir. 

2. - - EVRAKI VARİDE 

Tezkere 
/. — Roma Mümessilliğine Celâlettin Arif Beyin 

tayini tezkeresi. 
REİS — Roma mümessilliğine arkadaşlarımızdan 

Celâlettin Arif Beyin tayin olunduğuna dair tezkere 
vardır, okutuyorum.; 

(Tezkere okundu) (1) 
(Allah muvaffak etsin sadaları.) 
SIRRI BEY (İzmit) — Arkadaşlar, Hükümetler 

arasında biri biri nezdine gönderilmekte olan rnümes-

(1) Tayin tezkeresi dosyada bulunamadı. 

— 587 
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sillerin, sefirlerin sureti intihap ve izamlarını hukuku 
düvel sarihan beyan etmektedir. Bunu bilmeyen arka
daşlarımız yoktur. Kanunun o sahifesi tetkik edilir, 
anlaşılır. Ancak geçen Ukrayna sefirinin burada okut
turduğu mektubun veyahut tabiri resmisiyle intihap-
namenin mahiyeti bizi bu hususta bir az tefekküre 
sevketmektedir. Yani bize karşı adeta Hükümetten 
değil milletin nezdinden olduğunu söylemişti ve onu 
ifade etti. Ondan dolayı nezdimizdeki sureti ka
bulü fevkalâde olmuştur. Bizim Hükümet teşekkülü
müze göre bizim tayin ettiğimiz sefirimiz Hükü
met tarafından değil, Büyük Millet Meclisi tarafın
dan gönderildiğini ihsas ve tefrik etmiş olmalıyız 
ki o sefirimiz orada söz söylediği zaman Hükümetin 
değil, Büyük Millet Meclisinin olduğunu gösterirse 
orada daha ziyade müessir olur. Eğer münasip gö
rülürse giden mümessilimiz bizim tarafımızdan gön
derildiğine dair vesaiki hamil bulunsun. 

CELÂLETTİN ARİF BEY (Eskişehir) — Arka
daşlar; Heyeti Vekilei muhteremenin deruhtei acizi-
ye tefviz buyurduğu memuriyeti alkışlarla kabul ey
lediğinizden dolayı teşekkürlerle mukabele etmek bor
cumdur. Şimdiye kadar cümle rüfekamm da" malumu 
olduğu üzere, ben vatanımdan başka bir şey (hiz
met etmem, hiç bir şey düşünmem.) (1) Burada na-

1. — Harp Encümeni fevkalâdesi teşkiline dair ka
nun hakkında Hariciye Encümeni mazbatası 

VEHBİ EFENDİ (Konya) — Efendim; son mü
zakereye dair iki kelime söyleyeceğim. Harp encü
meni kanunun başlayışı böyle değildi. Cümlenizin 
malumudur. Üç beş kişilik bir encümenden ibaret 
iken. Sair bazı sui tefehhüm olan yerleri tetkik edip 
arz etmek idi. Maatteessüf başka safahata döküldü, 
gitti. 

Efendiler, maksadınız işi takip etmek ise böyle 
günlerce müzakerede bizim için faide yoktur. Binaena
leyh birinci madde hakkında müzakere kâfidir, mad
denin tayyını teklif ediyorum. Bir de takrir veriyo
rum. (Handeler, kabul kabul sadaları.) Müsaade bu
yurunuz, eğer efendiler bu maddeler, tamamen bu 
kanunun maddeleri farz olunacak ise bir noksan var
dır. Tatbikat şu kanun mucibince devam ettikçe 
Heyeti Vekile mülgadır. Harp ecümenii devam et-

(1) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan eklen
di. M. Ünver 

sil ifayı vazife eylemiş isem orada iken de aynı su
retle ifayı vazife edeceğime kani olunuz. (Alkışlar.) 

İstifa 
2. - - Nafia Vekili Rauf Beyin İstifası 
REİS — Nafia Vekili Rauf Beyin istifanamesi 

okunacaktır. (İstifaname okundu.) (1) 
REİS — Rauf Beyefendi söz tap etmiş bulunu

yorlar. Buyurun Efendim. 
RAUF BEY (Sivas) — Arkadaşlar, Riyaset tara

fından arz edildi. Bu maruzatımın samimiyetine iti
mat edeceğinizi ümit ederim. Şu ve bu suretle tefsir 
etmeyeceğinize kanaat ediyorum. Ben, ne düşünüyor
sam onu söyler bir adamım. Bana itimat buyurun, 
rahatsız olduğumu bilerek deruhte ettim. Fakat vazi
feyi deruhte ettiğimden bugüne kadar son dirhem 
azmime rağmen yapamıyorum. Günden güne sıhha
tim daha fena bir surette rahnedar oluyor. Yapama
yacağım bir işi size yaparım diyecek bir adam de
ğilim. Size hakikati arz ediyorum. Bunu hüsnü telak
ki buyurmanızı rica ederim. Yanlış tefsir buyurma
yınız,. hakikati arz ediyorum. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Bravo: Rauf Be
yin aramızda bulunmakla. 

(1) İstifaname dosyada bulunamadı. 

tikçe efendiler; Heyeti Vekilenin mülga olduğuna 
dair bir madde lâzımdır. Efendiler; hiz (bu kadar 
geniş salahiyetli) (2) bir harp encümeni kanunu ısdar 
edecek olursak, (sonra icraattan) (3) kimi mesul 
edeceğiz? Şimdiye kadar vaki olan bütün şeyleri, 
kötülükleri üzerimize alacağız. Rica edenim, tak
ririmin kıraetdni temenni ederim. 

2. — Amasya İstiklâl Mahkemesinin müddeti so
na erdiğinden dava dosyalarının normal mahkemelere 
tevzi hakkında. 

REFİK ŞEVKET BEY (Adliye Vekili) (Saru-
han) — Efendim; Amasya'daki arkadaşlarımıza teb
ligat ifası lâzım gelecekti. Tabiatiyle İstiklâl mah-
kemelerinlin umurundan mütevellit tebligat riyaset 
tarafından yapılacağı için., bir nokta... Amasya İs
tiklâl Mahkemesi tarafından tahtı tevkife alınmuş 
dörtyüz, beşyüz (kişi muhakemelerini beklemektedir. 
Fakat, bu seçim münasebetioyle) (4) bunlara ait, 
maznunların muhakemelerine ait evrakın tetkiki 
geri kalmıştır. Bu zevat buraya geliyor. Buların 

(/. 2, 3, 4.) Parantez içindeki kelimeler tarafım
dan eklendi. M t Ünver 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

— 588 — 
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yeniden intihap edilmesi bu adamların bilâsebep ka
nunî temadii mevkufiyetleni imtıdat ediyor. Bu bi
ninci sebep. 

İkinoi sebep ise; bunların ellerinde bulunan ev
rakların tetkikile afdan istifadeleri icabedenlerin 
kimler olduğunu takdir edecek blir heyet yoktur. 
Efendim; onun için bendeniz heyeti muhteremeye 
arz ediyorum. Adiliye encümenimde görüştük, on
lar da bunu kabul ediyorlar. İkinci bir İstiklâl Mah
kemesi gidip gitmemesi, (ikinci bir mesele olmak 
üzere İstiklâl mahkemesine ait evrakın mahallî müd-
dei umumilerine tevdi ile her kesin cürmüne göre ma
hallince kanun mucibince rüyetinün temini ve bit-
tetkik af dan istifade edeceklerin tefriki için (İcabeden 
muamelâtın ifası lâzım gelir.) (1) Bakınız mahke
menin ilgasına karar vermeden bir çareti hal lâzım
dır. Pek çok evrak tahminen dört veya beşyüz kişi 
muhakemesi derdesti rüyet olarak bulunuyor. Efen
dim; bunların yeniden gidecek İstiklâl mahkemesine 
(bırakılması, zaman bakımından, bazılarının mağ
duriyetini mucip olacaktır.) (2) O halde bir ikinoi 
şık kalıyor. Eğer müsaade buyurursanız, yalnız bu 
af kanunundan istifade edeceklerin, evrakının tet
kikine nazaran af olunacakların mümkün ise tahli-
yesiine; (bu vaziyette olanların bilâsdbep) (3) yatma
larına meydan vermemek için o maznunlara ait ev
rakın tetkik ve intacını Amasya'da bulunan İstinaf 
Mahkemesinni tetkikine müsaade ediniz. Efendim; 
evrak yine buraya gelecektir, 

ABİDİN BEY (Lâziztan) — Zaten karra veril
miştir. Evrak buraya gelecek. (Eshabı ne olacak 
sesleri) 

VEHBÎ BEY (Konya) — Evvelce (hükme rapte
dilen kararların buraya gelmemesi karargir olmuştu. 
'Evrak buraya gelmiyeceğine göre bunların) (4) müd-
dei umumiye tevdii doğrudur. Hususi mahkeme 
ilga edilmiş gibi, dosyanın ait olduğu mahkemeye 
verilmesi, yani (salâhiyet bakımından) (5) tevzi ve 
taksftm meselesi mevzuu bahis olsa, bittetkıik bu 
kanundan istifade edeceklerin takdiri, af kanunun
dan kimlerin istifade edeceğini takdir etmek üzere, 
hiç olmazsa evrakın tetkiki hakkını oradaki mah
kemeye vermeliyiz. Evralkın celbi ve yeniden tet
kiki meselesi başka, hükme ra*btolunmamış evrak 

(l, 2, 3, 4, 5) Parantez içindeki kelimeler tarafım
dan eklendi. M. Üver 

ayn mesele. Fakat hükme rabtedilmıiş olanlar üze
rinde ise durulamaz. 

REtS — Adliye Vekili Efendi buyuruyorlar ki 
Amasya İstiklâl Mahkemesinin henüz hükme rabte-
dilmiş Amasya İstinaf mahkemesinin... 

NAZİF BEY (Canik) — Mesele encümende mev
zuu bahis olmuştur. Arz edeyiim. Bu mesele Ad
liye Vekili Refik Şevket Beyin huzurile Adliye En
cümeninde münakaşa edilmiştir. Encümenin nök-
tai nazarım arz ediyorum. İstiklâl mahkemeleri bu-
lunmıyan yerlerde bu vezaifi bidayet mahkemeleri 
ifa eder. Yani bidayet hakimi İstiklâl mahkemele
rinin vârisi kanunisidir. O oradan çekildiği zaman 
vazifesini kendisine ihale eder. Şimdi İstiklâl mah
kemesini Heyetti Âliyeniz buraya celbetti. Orada 
bakası tasavvur edilse de, refi karargir olsa da yi
ne gelecek zevatın tekrar gitmesini zannederim tas
vip buyurmazsınız. Gidip işe başlaması zamana 
mütevakkıftır. Gitmdyecek olurlarsa o başka mese
ledir. iHir çok eşhas bilâ muhakeme kalırsa şüphe
siz mağduriyetlerini muoip olur. Halbuki af kanu
nu mucibince bunların bir çoğunun istifade etmesi 
melhuzdur. Bunların mağduriyetlerine mahal kal
mamak için oradaki evrakın derhal mahalli müd
deiumumiliğe tevdi edilmesi ve onlarca tetkik edi
lerek af kanununun tatbik edilmesi ve hatta eğer gi
decek olan İstiklâl mahkemesi uzayacak, yahut 
hiç gitmiyecekse sonra bir de buraya gelecek evrak 
vardır. Binaenaleyh malumuâliniz buraya gelecek 
olan mahdut bir evraktır. Erdin Beyefendinin hesap 
buyurdukları devalirdeki arkadaşlara isnat edilen 
mesaiile evrak gelebilir. İstiklâl mahkemesi evrakı
nın heyeti umumiyesiinin buraya getirilmesi düşünü
lemez. Bunda esasen mana yoktur. Bidayet mah
kemesine itası Adliye Encümeninin noktai nazarına 
muvafıktır. Ar kanunundan bir gün evvel İstinaf 
mahkemelerine tevdii... Adliye Encümeni de buyu
ruyor ki İstiklâl mahkemesinin vârisi kanunisi ma
kamında telâkki edilen Bidayet mahkemeleri var
dır. Bu derece kanuni mahkemeye vermektense 
mercii tabiyesine evrakı devretmek lâzımdır ve ev
rakı Bidayet mahkemesine devrinin kabulünü rfca 
edenim... 

REİS — Adliye Encümeninin noktai nazarını 
tasvip edenler... 

Fakat, yalnız af kanunundan istifade edecekle
rin istifadelerini temdn için değil, icrayı muhaike-
mesi lâzım gelenlerin muhakemesini icra (etmeleri 
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de iktiza eder.) (1) Çünkü yeniden istiklâl mahkeme-
Jerian intihap olunup gönderilmesi (muhakkak bdr 
zamaa alacaktır. Bu itibarla af kanunundan fayda
lanamayanların da bundan istifade etmeleri) (2) .(lâ-
zımgelir, Aftan istifade edeceklerin) (3) temadsi mev-
fcufiiyetieri nasıl matlup degifcıe, haÜ nazında (maz
nun olanlardan bir kısmınan da masum olması ihti
mali badd değiMir. Bu itibarla, İstiklâl mahke
mesi gidinceye kadar, diğer davalar da Bidayet 
raattkemdieırfeLn rûyet etmeleri muvafık ı adil ve na-
safet olur.) (4) 

EMİR PAŞA (Sivas) — Tekrar İstiklâl mahke
mesi gittiği zaman devretmek lâzımdır. Bidayet 
mahkemesi zaten vazifedardır. Doğrudan doğruya 
bidayet mahkemesine devri muvafık değildir. 

REİS — Efendim, Ali Süruri Efendi bir kayıt 
Hâve buyuruyor. Evrakı aftan istifade edeceklerin is
tifadesi için diğer bir istiklâl mahkemesi azası oraya 
gidinceye kadar muhakemeyi rüyet etmek üzer. 

REFİK ŞEVKET BEY (Adliye Vekili) (Saruhao) 
— Bu mesele hakkında heyeti tenvir edeyim. Bida
yet mahkemesi (ancak kendi mevzuuna giren davala
ra bakabilir.) (5) İstiklâl mahkemelerinin (vazaifi me
yan ında) (6) hıyaneti vataniye meseleleri de vardır. 
(Bidayet mahkemeleri) (7) bunlara bakamaz. Onun 
için doğrudan doğruya bidayet hâkimine veya ait ol
duğu mahkemeye tevdi yerine, mercii 'kanunisine 
sevkctmek üzere müddeiumumiye verilsin. (Müddei
umumilik) (8) herkese ait olanı verir tevzi eder. 

ALİ SÜRURİ EFENDİ (Karahisan Şarki) — 
Müddeiumumiliğe tevdi olunacak ve müddeiumumi 
ait olduğu mahkemeye verecek. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Kayseri mahke
mesine ait evrakları da mesuliyeti kabul ile almıştır. 

REİS — Adliye Vekilinin tekufi veçhile kabul 
edenler... Yani ak olduğu mahkemeye tevdii zımnın
da meıkez müddeiumumiliğine tevdiini ka/bül eden
ler ellerini kaldırsın... Kabul edildi. 

Harp Encümeni Fevkalâdesi Kanununun birinci 
maddesinin... Birisi Hoca Vehbi Efendinin, birisi de 
Emin Efendinindir. 

SALAHATTİN BEY (Mersin) — Harp encümeni 
fevkaladesinin lağvi yürüyemez. Bu kanunu ret ede
ceğiz, pek güzel olacak. Fakat yerine ne koyacağız? 

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) Parantez içindeki kelimeler 
tarafımdan eklendi. M. Ünver 

Y.ne muattal yalayacağız. Efendim; düşman eüi 
bin lira... Bu nıkaıtın tenviri lâzımdır. Beyhude vakit 
geçiyor. Bendenizce bu tenevvür etmeden maddeyi 
atmıyaîım, çünkü yine karanlık kalıyor. 

NECATİ BEY (Lâzktan) — Safâhattin Beyin fik
ri üzei'ine usulü idare aynı zamanda bu usulü idare 
nakıstır, noksandır. Müsaade edin, burada söyliye-
ceğirn. Eğer herkes söz söylemek hakkını haiz değil
se çekilip gideyim. 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Reis Bey, tak
riri okuttunuz. 

Riyaseti Celileye 
Adliye Vekilinin beyanatı Meclisi Âlice kabul 

olunduktan sonra müzakerenin tatviline hacet kal
madığından müzakerenin bu kısmına nihayet verile
rek, bundan sonra ne yapılması lâzım geldiğinin mü
zakeresine geçilmesini teklif ederim. 

Gelibolu 
Celâl Nuri 

(Kâfi değil, devam sesleri) 
REİS — Müzakerenin kifayetine dair bir takrir 

vardır. Reye koyuyorum. Birinci maddenin... kabul 
edenfer ellerini kaldırsın... Kabul edilmedi. 

NECATİ BEY (Lâzistan) — Müsaade buyurunuz, 
rica ederim, sözümü kesmeyiniz. 

Efendiler, Harp Encümeni fevkalâdesi müdafaai 
memleketin istilzam etîği istihzarat ve münakalat ve 
sair nevakısın ikmaline gayret etmektir. Eğer madde 
ilki, muharip devletler arasında aktedî'ten bir muahede
nin maddesi olsaydı, ben de, diğer arkadaşlarım ka
dar telaş ederdim. Neticede şöyle olur, böyle olur di
ye telaş ederdim. Bunun için değildir. Bu madde bu
gün cephede namlı ile Tanrıdan başka isıtinatgâhı 
oîmıyan Mehmetçiğin sırtını giydirmek içindir. Her 
şeyde para yoktur. Her şeyde her türlü umumu ile 
alâkadar bir arkadaşınız olarak karşınıza çıkıyorum. 
Diyebilirim ki para, para, para. Evet esasında lüzum
lu şeydir. Fakat bizde iman kuvveti, azim ve sebat
tır. Baişka bir şey değildir. 

Efendiler, veaiti nakliyeden bahsediyorsunuz. Mü
saade buyurunuz vesaiti nakliyemiz yoktur. Ordu 
ileriîemiyor, taarruz edemiyor. (Ses dışarda işitiliyor 
sadası) Zaten işiti'lecektir. Falan yok efendiler. Bilirsi
niz ki biz buraya Misakı Millinin temini, istiklâli mil-

(/, 2, 3, 4) Parantez içindeki kelimeler tarafım
dan eklendi. M. Ünver 
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%i temin, mıücadelei milliye ile vatan ve. dinin istih-
tesı içlin muvaffak olacağız diye geldik. İtikadım böy
ledir İdi yüzdıe yüz müvaffalk olacağız, bu muhakkak
tır. BerJm itükadımca 'bunu istihsal etmezsek, Allah 
göstermesin, siz bu memleketin kaldırımlarını alttın 
yapmış olsak 'hiç bir kimseyi tatmin edemeyiz. Onun 
içtin ordumuzu takviyeye çabalarken soğuğa karşı gö
ğüs ®ermliş ıbu mukaddes ordunun kumandanı olan. 
ıbrzfer memleketimizi isıttiİhlaıs etmek, ahdi millî dahi-
Kride hâkim'iyetirrıizi istihsal etmektir, gaye. Bunun 
için bize lâzım olacak, Mehmedi giydirmek, Meh-
metfi kuşaitmak, Mehmedin karnını doyurmak, cep
hanesini yetişftiırmelk. Evet mesulüz efendiler, Heyeti 
Velcrle de mesuldür. Bundan daha evvel Mehmet içim 
bir şey lâzım idi ki o da ruhunu okşamak. Efendiler, 
hcJkes hariçte gördüğümüz gibi • değildir. Biz ne ile 
harp ediyoruz, ne ile gidiyoruz, nemiz de meçhuldür? 
Çünkü bizim sahibi hakikimiz Cenabı Hak, ve imda
dına bizi maznar ettiği Peygamberi Zişan vardır. Efen
diler, size ufacık bir kıssa arzedeyim. 34 senesinin 
ağustos iptidasında Kafkasya'ya gidiyorduk. îran -
Tüılkiye hududu dahilinde Rayat nahiyesi vardır. Bu 
Rayat'ın dört saat mesafesinde Paren dağları vardır. 
40 k'işü ile bu boğazın tutulmasına memur edildim. 
Aşnu'dan kaçan Ermeniler tesahup etmeden bizim 
.gidip o boğazı tutmak lâzımdı. Binaenaleyh, ihtiyat 
liçin, oraya gider gitmez arkadan o dağlara çıkmakta 
Jken aiskerîer tırmanarak çıkmıştı. Bir de yarım saıat 
geçer geçmez arkadan haber geldi, cephane geMyor. 
Ben hesap ettimık'i, müsaade buyurun, vesaiti nakliye 
hakkında, istihzarat hakkında bir misal arzedeyim. 
Bir de ne görelim ta uzaktan 'bir karaltı geliyor. Ben 
imam dedim, gele ıgele iki deve, dört sandık cephane 
yükletmişler, geldi. Efendiler, deve ağaca çıkarmış, 
hak'iki söylüyorum. Deve ağaca çıkar mı dediğim za
man herkes İni sözü nehyederdi. Fakat ben o zaman 
kani oldum idi. Çünkü sonra oradan aşağı inmek için 
Ski üç neferi kayadan düşürdük. Biz de rahatsız ol
duk. iBöyle harikalar gösteren 'millet için yokluk yok
tur. Yalnız Ibir azim var, bir metanet var, bir sebat 
var. Eğer ıbiz metaneti, azmi elde edersek bizim için 
yolsuzluk yoktur. Tevelhhümdür, vehme itibar yok
tur efendiler. Biz bu maddeyi bu projeyi okurken 
•bazımız evet bu Heyeti Vekilenin hukukunu, salahi
yetini taihdilt ediyor diyoruz. Hayır efendiler, tahdit 
etmiyor. Tevehhümdür. Kanunu Esasi yapıyormuşuz. 
»Bu da vehimdir. Size de Kanunu Esasi (hükmüne 
»göre ordunun Baş-) (1) kumandanısınız. Meclisimi
zin vazife! icraiyesi, vazifei teşrii yesi vardır. VaZife'i 
içraüyesini istimal etmek lâzımdır. Ordusu cephede 

bulunarak düşman karşısında tüfenk çalarken, sıoğuğa 
göğüs gererken bu mukaddes ordunun kumandamı 
bizler burada falan yerde ziyafet verilecek, falan ka
nun müzakere edilecek vesaire üzeninde çıkıp bura
da malumat fuıruşluk yapıyoruz. Malumat fuıruşluk 
yapmanın lüzumu yoktur. Evet mesulüz, Heyeti Ve
kile mesuldür. Hepimiz mesulüz. Her şeyden âzâde 
olarak ta mesuliyeti Vicdaniye ve diniye vardır. Lâzım 
değil midir ki (âyet okudu) o peygamberin eserine 
tabi olmak lâzımdır. O halde biz neden korkuyoruz? 
Mesul imişiz, şöyle imişiz, böyle imişiz. Cenaze Es
kişehir'de duruyor. Bu Eskişehir'de Yunan cenazesi-
dir. Memleketin terakkiyatı, memleketin imaratı 
•mevzuu bahis değldir. Yalnız bize (düşken o cena
zeyi oradan atmaktır. Mesele budur.) (2) Bunun için 
bize lâzım olacak şey ne idi? Evet mademki efradt-
mız, evladımız, arsJanlarınuz cephededir. Biz de bu
rada içerimizden 'bir harp encümeni fevkalâdesi teş
kili üe, bilfiil değilse, bilkuvve onlara iştirak etmiş 
oluruz ve böyle kendilerini düşünmekte olduğumuz
dan dolayı, o arslanîanmızın yüreklerine bir kuvvet 
daha Ha ve etm'iş oluruz. Ben de biliyorum, Büyük 
Millet Meclisinin yapamadığı şeyi on kişi yapamıya-
caktır. Para lazım ise bulunacaktır. Bilmem öteki la
zım ise tedarik olunacaktır. Berikisi lazım ise bulu
nacaktır. Çok kere bulunamıyanları Heyeti Vekile 
bulmuştur. Şuna bîr misal olarak 'arzedeyim. Madde
ye mütealliktir. Sıkıntı vermesin. Kocaeli cephesine 
bendenizi memur ettiğiniz Müdafaai Milliyenin tez
keresi üzerine Kocaeli cephesine gitttim. Akıncı teşki
lâtı yapamamış idik. Kâzım Paşa ile beraber gidiyor
duk. Kâzım Paşa benim her türlü nevalkısımı ikmal 
edecekti, hana yardım edecekti. (Kapı açık sesleri) 
Ben sözümü isbat edeceğim. Kâzım Paşa Hazretleri 
ile Nallıhan'da birleştik. Beraber Düzce'ye kadar 
gittik. Ben düşünüyorum, hakkım, var. Ben lâyüselim, 
şöyleyim, böyleyim demiş' olsaydım Kâzım Paşa üe 
bir saat hareket ettikten sonra zor gelr dedim. Beni 
Kâzım Paşa ile beraiber ıgönderdin'iz ama geçineme
dim, döndüm geldim. Evet 'bende mebusluk falan 
yoktur. Şimdi ben de ancak fedakârlık etmek ve mem
lekete hizmöt için gelmiş ıbir adamım. Kalktık Düz
ce'ye-gittik. Benim eski müfrezemden bulunan efrat 
yanıma geldi. Ve dediler ki; biz de seminle geleceğiz. 
Sakarya boğazının garbında zaten Yunanlılar vardı. 
Şarkında da birçok fenalıklar hükümferma îdi. Ben 
yapayalnız Sakarya boğazına gidemiyordum. Hiç ol-

(1, 2) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan 
eklendi. M. Ünver. 

— 591 — 



t : 141 7 , 1 , 1338 C : 2 

fnazsa iki kişi veriniz dedim ve ilki kişi ile Sakarya 
boğazına gitti jm. Sakarya'nın garp sahili düşmanla 
•meşgul, dalhilî ise eşkiyalarla dolu idi. Oraya gitti
ğim zaman bir talkım adamlar yanıma geldiler. Pa
ranız var mı diye sordum, yoktur dediler. Diğer bir 
bölüğe gittim, oraya da gönderilmediğin» öğrendim. 
Böyle olduğu halde arkadaşlar, benim ancak ve yal
nız bir imanım var. Üç buçuk ay zarfında hiç para
sız olan bir alayı işitmdmıişıtim. Düşmanı Sakarya'nın 
garp saMlinidien tutturarak ata ata İzmir'e ve oradan 
denize dökmek bir şey değildir. Bendenizin teşkil et
miş olduğum müfrezelerdir ki, tahdisi nimet olarak 
söylüyorum, tüfenk de aldım, bomlba ve cephane de 
aidim. Askerimi de iaşe ettim. Bunu tefahür için arz-
etmiiyorum. Tefahür değildir, haşa; yalnız tahdisi ni
met için zikrediyorum. Evvelce müzakere etmiiş ol
saydık bir adaim sip sivri oraya gidSp teşkilat yapa
bilir mi? Evvelâ ibir adam şunu, bunu yapabilir,, mi 
diyerek düşünülür. Azim ve iman her şeyi temin eder 
ve bütün muvaffak i yatı istihsal eder, kaziyesini isbat 
için bunları söyledim. 

Vehbi Efendiye sual sorabilirim. Parasız pulsuz 
ifayı vazife ediniz diyebilir misiniz? Ne yedİrdiniz ve 
ne içirdiniz? Çok güzel sordular. Teşekkür ederim. 
Evet düşmandan alıp yedirdim. Bugün badefter mu-
kayyetdir k'i Yunanlılardan 334 tüfenk almış ve ef
radıma tevzi etmişimdir. 

Müsaade buyurunuz; şimdi ikinci 'bir mesele ka
lıyor. Bizim paramız yak. Eüi milyon bilmem şu ka
dar para lazım. Bu iş para ile değildir. Para Yunan
dadır, oradan almalıyız efendiler. Rica ederim, bunu 
da tahdisi nimet olarak zikredeyim. Ben parasız kal
dığım zaman Yunan postasını bastım, 30 neferini öl
dürdüm, bin lira aldım. Evet efendiler, her şey iman
dadır. Başka bir şeyde yoktur. Her şeyi imandan al
dım. Şimd'i vücuda getireceğimiz encümen, on kişilik 
harp encümeni (vakit geçiyor sedaları) teşkil edece
ğiz. Ben hülasa olarak söylüyorum. Birindi maddenin 
aynen kabulü ile diğer maddelerin müzakeresine ge
çelim. 

SALAHADDİN BEY (Mersin) — Efendim; bu 
(kanun için gösterilen lüzum ve ehemmiyetin muhafa
za edilemediğini görüyorum. Kendüleririm rtoktai na
zarını basit olarak yazdım. Müdafaai memlekete ak 
olması lazım gelen bu kanun hakkında erkân ve ku
mandanların burada bana cevap vermediklerini gö
rüyorum. Binaenaleyh ne söylesem mçttf. Nefes bey
hude olacaktır. Hükümet katiyen alâkadar olmuyor. 

Efendiler; mesele şudur : Bir Başkumandanlık 
vardır ki orduların vazifesini üzerine almıştır. Bu sa

lahiyet iyidir, kötüdür, onu da mevzuu bahis etmek 
istemiyorum. Yalnız bir ketime ile şunu söylemek is
tiyorum : İcraat yürümüyor, bundan kendileri de 
müştekidir. Bizzat Fevzi Paşa Hazretleri çalışamıyo
ruz, bize yardım ediniz dedi. Şimdi efendiler; 'bîr ma
kinle işlemezse ya kifayetinde kusur vardır veya teş
kilinde kusur vardır. Bu, bir şahsiyet, bir zihniyet me
selesidir. Kifayet meselesini ayrıca mevzuu bahis et-
miyeceğim. Bu ibir şahsiyet meselesidir. Fakat teşek
külde kusur vardır ve bunun için yürümüyor. Harp 
üzerindeki kuvveti sevk ve idare etmek için Sakarya 
muharebesinde zaruretle nasıl yaptıksa Devletin He
yeti mecmuasını da, yani cephe gerisindeki hidematı 
umum'iyei Devleti de tedvin edecek hiç bir tedbir İt
tihaz etmedik. Her biri parça parça vekillerden ibaret
tir. Teşklatı Esasiye Kanununda icra Vekillerinin 
reisi vardır. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan bu 
garabet ibize hals bir benzeyişle bir Erkânı HaTbiyeî 
Umumiyede bulunan ve en hayati bir işte çalışınken 
diğerleri için ne yapabilir. Bugün İcra Vekilleri Riya
seti işini üzerine almıştır. îcra Vekilleri Riyaseti 
bilumum vekillerin murakabesini idare ve hidematı 
müştereke'i Devletin esasını tanzim etmek vazifesiyle 
mükelleftir. Hidematı umumiyei Devlet için bir siya
seti maliye takip edecek, iktisadiyatını ilerletmek için 
herhangi kanunları yapacak. Yani vekilleri 'bir araya 
toplayacak bir baş yoktur. Heyeti Vekile ancak defi 
belâ kabilinden toplanıyor. Hidemaıtı Devlet hangi 
istikamette gider, hangi ahengi kabul etmeli? (Bu hu
susta lüzumlu gayret sarf edilmemiş'tlir.) (1) îşte mem
leketin hali atalette (olması bundan tevellüt etmek
tedir.) (2) 

Binaenaleyh Paşa Hazretlerinden aynen rica et
mek isterim. Alâkadar olanlarla bizim münazaramızı 
ıkalbul ederler. Pazartesi günü ancak kifayet edebilir 
ve esasen makineleri de sakat ve bozuk bir makine-
d'r. Maatteessüf kendileri burada cevap veremiye-
cek... ve Erkânı Harbiye i Umumiye Reisi de muha
tabınız vazifemi vererek (Gürültüler) Esas mesele 
budur, diğerleri hiçtir. Vallahi efendim, İsterseniz bek
ler, kanunun birinci maddesini ya ret veya kabul eder
siniz. Ama ibuna ibir esas koymak lâzımdır. İmalatı 
Harbiye işlerine (Gürültüler)... vacip değildir. Yanli 
bunlarla biz icraiyatı Devleti düzeltebiliriz. Yalnız 
yerine konacak bir şey lazımdır. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY {'Menteşe) — Kanunu Esa
si ve diğer encümen birleşerek (Gürültüler) Heyeti 

(7, 2) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan ek
lendi. Af, Ünver. 
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VökOk'niin eksiğinin ne olduğuna ilmelyakin hasıl et
mesi lâzımıdır. Bidayette onunla beyhude iştigal et-
imiyelim. Tensip buyurursanız derakap bu makineye 
'bir şekil vermelk lâzımdır. Burada ilken halledilir bir 
şeydir. Kanunun ımıüzakeres'İnde Müdafaai Milliye 
ve Erkânı Harbiydi Umumiye Reisi Paşalar hazeratı 
beralber bulunması lâzümldır. 

RıEİS — M'üzakerenin talikini kabul edenler ele
rini kaldırsın... Kabul edildi. 

(Dosyada Mevcut Takrirler) 
13/83 

7.1.1338 

Riyaseti Celileye 
İstiklâl Malhkemeleririi'n tatili hakkında zaten bir 

mesele mevcult olduğundan müsıtaeelen müzakere
si ve Amasya İstiklâl Mahkemesi Heyeti hakkında 
nizamname mucibince müstacelen karar itttıihazı ile 
ait olduğu mahkemeye tevdiini teklif eyleriz. 

Traıbzon Kırşehir 
Hafız Mehmet Müfit 

Riyaseti CelÜleyıe 
Adliye Vekillinin beyanatı Meclisi Ailece kabul 

olunduktan sonra müzakerenin tatviline hacet kal
madığından müzakerenin bu kısma nihayet verilerek 
bundan sonra ne yapılması lâzım geldiğinin müzake
resine geçilmesini teklif ederim. 

Gelibolu 
Celâl Nuri 

Riyaseti Celifeye 
Meclis azasından herhangi bir zat hakkında tah

kikat icrası lüzumu karargir olursa şube selâh'iyetini 
haiz olmak üzere onbeş zattan mürekkep daimî bir 
encümen teşkillini teklif ederim. 

Eskişehir 
Abdullah Azmi 

Riyaseti Celi'leye 
Amasya İstiklâl Mahkemesi tahkikatının Adliye 

Encümenine havalesini teklif eylerim. 
Çoruftı 
Dursun 

3 Kânunusani 1337 

Riyaseti Celileye 
Maden kazası ahalisinden olup şahsen kendisini 

tanımadığım Ahmet namında bir zatttan aldığım suzişl'i 
bir mcktu'pta Yozgat hadisesi merthaldarlığt isnadile 
!bu defa Amasya istiklâl Mahkemesi tarafından akra
balarından bir kısmı idam edilmekle beraber biluimuın 
envalide satılmakta ve meblâğı hasılı ile güya yağma 

edilmiş olan Büyük Millet Meclisi azasından Bahri 
Beyin zararı tazimin et!tiriliyormu§. Sahibi mektup bu 
hususta yüzlerce kadın ve sibyanın mağdur ve sefa
lete duçar olduğunu ve şu kış günü bunlar meskensliz 
kalmakla telefi nefis olacaklarını bildiriyor. Bu defa 
vazifesinden avdet eden refiki muh'terememiiz istik
lâl Mahkemesi Reisi Emin Beyefendiden yana yakıla 
Minıa ettiğimiz vak'a insanları dilhum edecek mahi
yette bulunuyor. Bu mesele neden ibaret ise Emin 
Beyin Meclise beyanatta bulunmasını ve vaki ise he
men bilâ ifateî vahit mahcuz emvalin saihiplerine red
dini ve müsebbiblerinin tahtı mesuliyete alınmasını 
teklif eylerim. 

Erzurum 'Mebusu 
Mehmet Salih 

Riyaseti Celileye 
Amasya İstiklâl Mahkemesinin yolsuz ve şahsı 

muamelâtını bihakkın tetkik ve haklarında lâzım ge
lecek muamelâtı kanuniyehin icrası babında bir (di
vanı âli) nm bilinltihap teşekkülünü arz ve teklif ey
lerim. 3.1.1338 

Siverek 
Lütfi 

Riyaseti Celileye 
Amasya İstiklâl Mahkemesinin Yozgat ve Hava

lisi isyanında alâkadar olanlar hakkında verdiği hük
mün icra olunmıyan kısmının tehidi infazı ve evrakın 
mahkeme heyetiyle beralber sürati mümkine ile Mec
lise celbi ile bitCetkik iktiza eden kararın ittihazını 
teshil Ve tesri buyrulmasına karar ittihazına teklif ey
lerim. 

Gümüşhane Ergani 
Hasan Fehmi Sırrı 

Riyaseti Celileye 
Amasya istiklâl Mahkemesi Heyeti hilafı selâhi-

yet ve harici es kaza bir çok kimselerin hayatını Mec
lisi Âli naimına mahfetmiş ve hanu'manlarını sön

dürmüş olduklarını mezkûr mahkeme azasından Emin 
ıBeyin ve Erzurum Mebusu SaTih Efendinin ifadele
rinden anlaşılmış olduğundan ve bundan başka mas-
lükların envalini bey ve müsadere ettiklerinden he
men heyeti mıezkûreriin vazifesine hitam verdirilerek 
ve masumların mallarının saltılmamasını ve heyeti 
mezkûrenin bir tarafa savuşmaması için tedavin lâ-
zı'meriin ittihazı ile bir karara raptedilmesin i teklif 
öderim. 3 Kânunusani 1338 

•Diyarbekİr Mebusu 
Hamdü 
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Riyaseti Oeiileye j 
Usulü mlevcudeyi bozsmak mucibi mahzurdur. Bi- I 

naenaileyh niizamnamemizİn vaz ettiği usulü bozma- I 
yarak bu ztevait hakkındaki tahkikattın usulen bir şu- I 
beye havaleli ve şubeye devaım eitmeyenlieîrdten usu- I 
ten kıstelyev icrası suretiyle devamın temin ve uma- I 
yet 10 gün zarfında tahkikatın ükma! Site lüzumu mu- I 
hakemeye (karar verildiği takdirde muhakeme edecek I 
heyetin o vakit teemmül edilmesini teklif eylerim. I 

Canik 
Abmiet Nafiz I 

Riyaseti Celileye I 
1. Mezkûr İstiklâl Mahkemesıinin verdiği hü

kümlerin bu dakikadan itibaren hükümden sakıt ol- I 
duğunu; 

2. Bu İstiklâl Mahkemesi azasının 'berâi isticvap 
hemen Meclise gelmelerini teklif ederim. 3 Kânunu
sani 1338 

Genç 
Dr. Haydar 

Riyaseti Celileye 
Sabık Samsun İstiklâl Mahkemesinin verdiği ka

rarlar hakkında teükikat icra etmek ve cereyan eden 
müzakerenin ruh ve manası dairesinde müstacelen 
karar ittihaz eylemek üzere yeniden bir mahkeme 
heyetinin sürati intihap ve izamını teklif eylerim. 

Kângırı 
Tevfik 

3 Kânunusani 1338 

Riyaseti Celileye 
İstiklâl Mahkemesi azasından Bahri Beyle diğer 

2 refik ve şeriki cinayetinin firarlarına meydan ve
rilmemek üzere serian derdestleriyle mahfuzen An
kara'ya izamları hususunun tahtı karara alınmasını 
teklif ederim. 

Aydın 
Tahsin 

-..y.. 

1338 C : 2 

Büyük Millet MeclM 
Riyaseti Canfesine 

Amasya İstiklâl Mahkemesi azasından Emin Beyin 
diğer refikleri hakkında vaki olan beyanatının mu-
fassalan rapor şeklinde heyeti celileye arz edilmesine 
karar ita ibuyrutoıasını teklif eylerim. 

4 Kânunusani 1337. 
Erzurum Erzurum 

Süleyman Necati Nusret 
Malatya Mebusu 

Srtkı 

Riyaseti Oeliıleye 
Canik Mebusu Muhfceremii Emin Beyin beyana

tından tahassul eden teessüratın zSrdeki mevatm tahtı 
kararı alınması suretiyle tadilini teklif ederim. 

1. Amasya İstiklâl Mahkemesi azalarından Yoz
gat Mebusu Bahri, Sinop Mebusu Şevket, Bursa 'Me
busu Necati Beylerin M asara atan celpleri; 

2. Haciz edilen envai ve eşya ve sairen'ih ha
cizlerinin fekki ile şayet içinde satılmamış var ise 
bedelinin mubayaa edenlere reddi ve satılan eşyanın 
ahzı ve madııriyetin telâfisi; 

3. Hilafı kanun, hilafı vicdan hüküm itasına 
mücaseret eden azalarının müsara atan tahtı muha
kemeye alınmaları ve mahallerinde yapılan yolsuz
lukların mahallerinden tahkiki zımnında 3 kişilik bir 
heyetin müsaraaten intihap ve izamı; 

4. Tahtı muhakemeye alınacak azaların muha
kemelerinin hüküm verdikleri mahalde icrası; 

5. Mevcut evrakı hükmiyen'in müsaraaten cellbi; 
6. Amasya İstiklâl Mahkemesi evrakı hükmiye-

sinin tetkiki ile hükümlerinin feshi; 
7. Haczedilen envali ve eşya beedlinden istifa 

edipte mumaileyh Bahri Beyin biîâderi nezdindeki 
mebaliin ziyama meydan verilmemesi esbabının is-
tikmali. 2 Kânunusan'i 1338 

Bitlis Mebusu Kayseri 
Yusuf Ziya Osman 

(îm/.a okunamadı) 

.«... 
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