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YÜZKIRK ALTINCI İÇTİMA 

BİRİNCİ CELSE 

17 Kânunusâni 1338 Salı 

REİS : Musa Kâzım Efendi 

KÂTİPLER : Haydar Bey (Kütahya), Atıf Bey (Kayseri) 

REİS — Celse açıldı. 
Zaptı sabık hülâsası okunacaktır. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

YÜZKIRK BEŞİNCİ İNİKAT 

16 Kânunusâni 1338 Pazartesi 

İKİNCİ CELSE 
Musa Kâzım Efendi Hazretlerinin riyasetlerinde 

celse kuşat edildi. Zabıt hulâsasının Zabıt ve Kava-
nin mudili tarafından tutulması hakkındaki Makamı 
Riyasetin teklifi kabul olundu. 

İktisat Vekili intihap olununcaya kadar vekâlete 
ait umurun Maarif Vekili Vehbi Beyefendi tarafın
dan ifası hakkında Reis Paşa Hazretlerinin teklifi 
kabul edildi. Müteakiben Reis Paşa Hazretleri Sam
sun'da 56 zatı seyyahatten menetmesinden dolayı va
ki olan istizahda Dahiliye Vekili Fethi Beyin beya
natı ve bu hususta azayı kiram tarafından vaki olan 
beyanat üzerine azli ile tahti muhakemeye alınması
na karar verilen Nurettin Paşanın Ankara'ya bilvü-
rut tahtı muhakemeye alınması sebepleri hakkında 
tenvirini rica etmesi üzerine bir sureti mehakim şu
besine gönderilmiş olan evrakı tetkik ve 10 maddede 
telhis ve kendisine tebliğ ettiğini ve bunun üzerine 
Nurettin Paşa tarafından bunlara birer, birer veri
len cevapları okuyarak müşarünileyh hakkında ve
rilen kararın ağır olduğuna kanaat hasıl ettiğini izah 
ettiler. 

Erzincan Mebusu Emin Bey söz olarak Nurettin 
Paşanın tahtı muhakemeye alınması kendisi tarafın
dan verilen takririn Heyeti Umumiyece kabulü su
retiyle olduğunu ve Başkumandanlık karan vakii 
ağır görüyorsa ve bunu isbat eyler ve vesaikle de teyit 
eylerse teklifi vakiin kabul edilebileceğini söyledi. 

Reis Paşa Hazretleri söze devam ederek evrakı 
mezkûrenin Heyeti Vekilece de tetkik edildiğini ve 
bu kararın ağır olduğunu ve Nurettin Paşanın vazi
feden İnfisal ettirildiği ve kararın tâdili lüzumunu ve 
kendisine verilen bilumum evrak ve vesaiki makamı 

Riyasete tevdi ettiğini ve bu mesele hakkında bir ka
rar verildikten sonra da mesaili mühimmeyi muhtevi 
olduğundan atılmıyarak bir encümene tevdii lüzu
munu beyan buyurdular. 

Karesi Mebusu Vehbi Bey, evrakı mezkûrenin ve
saiki mühimmeyi havi olduğunu ve bunların tab'ı lü
zumunu beyan ve Hariciye Vekili Bey de mesaili 
mezkûrenin matbuat idaresince cem ve telfik edildi
ğini ve bu vesaikte tebliğ edildiği takdirde ilâvesi 
tabiî bulunduğunu ityan ettiler. 

Bolu Mebusu Yusuf İzzet Paşa Koçgiriye izam 
edilen heyetin vazifesini ifa ile avdet ettiğini ve iki 
refikinin de avdetini müteakip raporlarını takdim 
edeceklerini ve hulâsa olmak üzere Nurettin Paşanın 
esasen Heyeti Vekileden aldığı salâhiyet ve evamirle 
hareket ettiğini ve tekmil efalü harekâtının bunlara 

Erzurum Mebusu Salih Efendi Evrarkın Müda-
faai Milliye Encümenine ve Sinop Mebusu ve Koç-
giri tahkik heyeti âzasından Hakkı Hâmit Bey evra
kın kendi heyetlerine havalesini ve Karesi Mebusu 
Vehbi Bey Nurettin Paşanın cevabını dinlemek lü
zumunu beyan ettiler. 

Reis Paşa Hazretleri de evrak okunduğu takdirde 
suallerin de beraber okunmasını beyan ve mezkûr 
esileyi Makamı Riyasete tevdi ettiler ve müteakiben 
Nurettin Paşanın ifadei cevabiyesi kıraat olunmağa 
başlanarak birinci ve ikinci ve üçüncü ve dördüncü 
ve beşinci fıkralar kıraat edilmiş ve mütebakisinin 
kıraath salı (günü akdedilecek celsei hafiyeye talik 
edilerek içtimaa saat beş. buçukta nihayet verilmiştin 

Birinci Reis Vekili Kâtip 
Musa Kâzım 

Kâtip 
Atıf 

Haydar 
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2. — MÜZAKERE El 

REİS — Zaptı sabık hülasasını reyinize arz edi
yorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1. — Merkez Ordusu Kumandanı Nurettin Pasa 
hakkında. 

REİS — Merkez Ordusu Kumandanı Nurettin 
Paşa ile alâkalı mevzu üzerindeki müzakerata devam 
ediyoruz. 

Şimdi Nurettin Paşanın, bundan evvelki birleşim
de okunmaya başlayan ithamat hakkındaki cevabi 
yazısı kıraat olunacaktır. 

(Nurettin Paşanın müdafaanamesi yedinci mad
deden itibaren okundu.) (1) 

REİS — Nurettin Paşanın cevabı bitti, bir çok 
vesaik daha var.. Onları da okumaya lüzum var mı? 

OSMAN NURİ BEY — Hepsi okunsun. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Usulü müza
kere hakkında söz isterim. 

RElS — 30 zat söz almıştır. Leh veya aleyhde 
olanları tasnif edersek iyi olur. 

EMİN BEY (Erzincan) — Evvelâ, isimleri mev
zubahis olan arkadaşlara söz vermek muvafık olur. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Bendeniz mese
lenin içinde okluğum için maruzatım Heyeti Celile-
nin nöktai nazarına tevafuk ederse bu mesele ile 
lüzumsuz yere günlerce uğraşmaya meydan kalmaz. 
Hakkın zıyaa uğratılmasının pek doğru olmadığı ka-
naatındayım. Efendiler dündenberi... Nurettin Paşa
nın müdafaanamesidir. Meclisi Âlileri tarafından 
tahkikat icrasına memur edilmiş bir heyet var. Tah
kikatını ikmal etmiş ve Nurettin Paşaya bazı sualler 
irat ederek icap eden diğer zevata da sual tevcih ede
rek tahkikat yapmıştır. Her şahsın; hakkı müdafaası 
var. Müdafaatı... İntaç ve raporunu arzetmek üzere 
buraya gelmiştir. Bendeniz arzu ederdim ki bu mü-
dafaaname, bilâmünakaşa heyetimize tevdi edilir. 
Heyet bunları mütalaa ve tetkik ve raporunu tanzim 
ettiği zaman nazarı itibara alır. Dün bunu Heyeti 
Celileden istirham ettim. Heyeti Celile kabul eyledi 
idi. Dün tevdi edilmedi ve bugünü kaybettik. İstir
ham ederim vesaiki lazime.. Belki burada görülmüş 
bazı hususat anlaşılır, (münakaşalar, gürültüler)... Bu
nunla vakit geçirmekte bir faide olmaz. 

EMİR PAŞA (Sivas) — Usulü müzakere hakkın
da söyliyeceğim. Koçgm'ye ait meselede Hakkı Ha-

(1) Müdafaaname bulunamadı. 

5İLEN MEVAD 

I mi Beyin dediği doğrudur. Fakat Samsun meselesi 
I tahkik edilmiş değildir. Benim bir takririm var, bir 
I takrir verdim. Onbeş gündenberi duruyor, okunma

mıştır. O takririm okunsun... 
HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Hakkı 

I Hami Beyin dediği Koçgiri'ye aittir. Karar vermek 
kabil değildir... 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Efendim, biz 
I karar vermezden evvel bu evrakı okuyalım. Bilmem 

nesini anlıyahm, ondan sonra ne diyecek isek diye-
I lim. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — ... Dedim 
I ki Samsun'a heyeti âliyeden bir heyet gönderilsin... 
I Mesele umumî gibi görünüyor. Hakikaten bu me-
I sail tamik ve tahkike muhtaçtır; şayandır. Ancak 
I malumu âlileridir ki... 
I MUSTAFA KEMAL PAŞA (BAŞKUMANDAN) 
I (Ankara) — Arkadaşlar; mevzubahis olan mesail 
I hakkında... Edilmeksizin Nurettin Paşa hakkında 
I tahtı muhakemeye alınmak karan verilmiştir. Ten-
I sip buyurursanız bu kararı tadil buyurunuz ve yine bu 
I evrakı heyeti tahkikiyeye havale buyurun. Lüzumu 
I kadar bu mesele tamik ve tahkik edilsin. (Gürültü

ler)... 
HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) ... Hükümetin 

I iknaı üzerine beyanatta bulunursa evvelâ Heyeti Ve-
I kileyi tahtı muhamekeye alırız. Sonra bunu bırakırız. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — He-
I yeti Vekile veyahut Dahiliye Vekilinin zatı âlinize 
I vukubulan beyanatı ve teklifatı yalnız bir noktaya 
I aittir; yani Samsun'daki seyahati takyit olunan ze-
I vata aittir ve Dahiliye Vekilinin Heyeti Celilenizden 
I talebi, onun işten el çektirilmesine matuftur ve bu 
I yapılmıştır. Nurettin Paşanın tahtı muhamekeye alm-
I ması esbabı 10 maddeden ibarettir. Bu on madde, mü-
I zakere esnasında söylenmiştir. Ve Heyeti Celileniz 
I bu 10 madde üzerine, böyle bir karar almak mecbu-
I riyet ve lüzumunu hissettiniz. Binaenaleyh Dahiliye 
I Vekiline ait olan meselede, Dahiliye Vekili haklı ola-
I bilir. Dahilîye Vekili isterseniz... 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Memleket 
I halkını namussuzlukla itham var. (Gürültüler)... Ben 
I de varım... (Gürültüler)... 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Otu-
I runuz, konuşalım; zannederim efendim, bu söz oku-
I nurken yanlış anlaşılmış olacak. Nurettin Paşa böy-
I ledir, böyledir, dememiştir. Şöyle ve böyle istihbarat 
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vardır; bunu söylediler, şunu söylediler demekteler. 
Bu suretle birçok ef al isnat ettiler. Bunları da işit
tikten sonra meseleye temas etmek ve tahkik etmek 
mecburiyetini hissettim. Yoksa behemhal ... Ve bu 
atıf ve isnat olunan fenalıkların kime ait olduğunu 
anlamak için, meydana çıkarabilmek içiri tahkikata 
lüzum gördüm ve bu tahkik esnasında da seyahatla-
rının takyit edilmesini istedim; seyahatlarını takyit 
ettim; demiştir. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Söz isterim.. 
(Reye sedaları), (Gürültüler).. 

ALİ FETHİ BEY DAHİLİYE VEKİLİ (İstan
bul) — Samsun'da seyahati ve hürriyeti kayıt altına 
alınmış olan 56 kişinin bu suretle bir tazyik altına 
alınmasının esbabını rüfekadan bir iki zat bir tak
rirle dahiliyeden istizah etmişlerdi. Cereyan eden 
müzakerede bendeniz dedim ki: Nurettin Paşanın; 
Samsun'da 56 kişi hakkında yaptığı muamele keyfi
dir. Gayri kanunîdir. Bu keyfî ve gayri kanunî mua
melesini tashih ettirmesini kendisinden rica ederim: 
Fakat ısrar ve sebat ediyor. Bunun için Heyeti Ve-
kileye; tebdilini talep etmiştim ve bunun üzerine me
sele Mecliste mevzubahis oldu ve malum olan hara
retli münakaşa neticesinde Nurettin Paşanın azliyle 
beraber tahtı muhakemeye alınmasına dair karar ve
rildi. (Gürültüler)... 

Nurettin Paşanın bu mamele üzerine yazdığı izah-
nameyi okuduk. Müteaddid mevaddan bahisle birer, 
birer ve mufassalan cevap veriyor. Bu meyanda ben

denizin ileri sürdüğüm 56 kişi meselesi.. Fakat ce-
vapnamesi tetkik edilecek olursa görürsünüz ki bu 
yapılan muameleyi daha ileri götürüyor. (Alkışlar, 
bravo sesleri)... Orada bulunan ahaliyi şahıs ve za
man ve mekân tayin etmeksizin Rum muhiblüdir ve
yahut bunlar menfaatlarına, münafii vataniyeyi terk 
ederler, menafi i şahsiye arkasından giderler veyahut 
Rum Pontüs Hükümetinin lisanında Türkçe lisanı 
dahi kabul edilmesinin bahsedilmesi... Bu gibi umu
mî ve gayet ağır ithamatta bulunmak bir kumanda
nın, zannedersem, liyakatine muvafık değildir. Bu 
Mecliste kendilerine vukubulan müdafaatı yapacak
tır. Bu Mecliste hazır bulunmayan ve haklarında 
böyle umumî surette ithamatta bulunulan, ithamat 
vaki olan eşhasın hukukunu Dahiliye Vekili hakkiy-
le müdafaa etmek ve onlar hakkında söylenen şey
lerin... Ve bu kadar vesika göstermekte iken yalnız 
ifadoi şahsiye... (Bravo, alkışlar) Koca bir memleket 
halkı müftüsü vesairesi eşraf ve mütehayyizam dahil 
olduğu haide ağır surette leke sürmek caiz değildir. 
Binaenaleyh meseleyi bir kere daha tetkik edelim; 
Samsun'da ve bilcümle Karadeniz sahilinde bulunan 
rumların dahile şevkleri için Heyeti Vekileden karar 
alınmış ve bu karar kendisine tebliğ olunmuştu. Bu 
bilcümle Rumlar tabirinden istifade ederek; kadın, 
çocuk ve ihtiyarları bu meyanda sevk etmek zanne
derim Heyeti Vekilenin kararına muhalif bir hare
ket olur. 

REİS — Celseyi, teneffüs için, 5 dakika tatil edi
yorum. 

İKİNCİ CELSE 

REİS : Musa 'lâzım Efendi 

KÂTİPLER : Haydar Bey (itütahya), Atıf Bey (Kayser'i) 

REİS — İkinci celseyi açıyorum. 
Nurettin Paşa hakkındaki müzakerata devam edi

yoruz. 
Söz Dahiliye Vekili Beyefendinin. 
ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Bundan evvelki 

celsede şu 56 kişinin ... tedbirin nasıl ittihaz olundu
ğunu naklederken bunun esbabını ve bu babda ce
reyan eden vukuatı zikrederken muhalif bir şey söy
lemedim; Meclisin hissiyatını rencide edecek bir şey 

söylemedim. Vakayı zikrediyorum, nasıll cereyan et
tiğini arz edeyim: Samsun'da ve diğer Karadeniz sa
hilindeki Rumların dahile şevki için Heyeti Vekile 
tarafından ittihaz edilen karardaki Rumlar tabirin
den mülhem olarak merkez ordusu kumandanı, bu 
mey ana kadınları, çocukları ve acezeyi de ithal et
miş ve bittabi haklı olarak orada bulunan ahal'i, ka
dınların ve çocukların ye ihtiyarların da dahile sev-

! ki halinde memlekette karışıklık olacağını ve hatta 
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Yunan donanmasının oraya gelerek bombarduman 
edebileceğand ve bu surette memleketin harap ve pe
rişan düşeceğini zannetmişler ve bu tedbirin memle
kete zarar iras edeceğini düşünerek hükümetten rica 
etmişler; bir telgraf vermişler ve bu telgraf nam e na
zarı dikkate alınmış ve Samsun'da bulunan kadın ve 
ihtiyarların dahile şevkinden sarfı nazar edilmiştir. 
Bu telgraf nameyi imza edenler 56 kişidir. Bu telgraf -
name yaprldıktan sonra Samsun'da bulunan Rum ve 
Ermeni ihtiyar ve kadınları yerlerinde bıraktırdıktan 
sonra Nurettin Paşa birtakım şüpe hata düşmüş ve 
halk!kındaki birtakım ithamat, ihbarat ve saylatın şev
kiyle tahkikata başlamıştır; bu adamları takip etme
ğe teşebbüs etmiştir. Buradaki izahatında zikrettiği 
veçhile bunların Rum muhibbi olduğu ve hatta Pon-
tüs Hükümetinin müşavirliğini maal iftihar kabul 
ettiklerini ileri sürmüştür. 

Şimdi bir defa tetkik etmek lâzım gelir ki bu ih
barat; bu telgrafnamenin hükümete yazılmasından 
sonra mı vaki oldu; daha evvel mi vaki odlu? Eğer 
sonradan vaki oldu ise filân ve falan adamlar hak
kında takibat ayrı ayrı yapılmak lâzım gelinken; yal
nız telgrafnameye vazı imza edenler hakkında taki
bat yapmış. Halbuki hükümete müracaat etmek hiç 
bir zaman bir adam için cürüm değildir. Böyle bir 
müracaatı vesilei takibat ittihaz etmek de doğru bir 
tedbîr değildir. Bunlar idarei örfiye kararnamesine 
muhalif olarak akdi içtima etmişlerse onların cezası 
verilmek lâzım gelir. Yahut Pontüsçülük edenler var
sa onların cezası verilmek lâzım gelir. Yoksa, hükü
mete müracaat cürmünden dolayı; 56 kişiye badema 
şehirden dışarı çııkmıyaoaksınız gibi kanunen yeri" ol
mayan bir cezayı tatbik etmek doğru değildir. Rum 
kadın ve çocukları meselesi bundan ibarettir. Yani 
vakayı hikâye ediyorum efendim. 

Kendileri diyorlar ki bu salâhiyetim dahilindedir. 
Bendenize kalırsa hiç bir sebep olmadan, hiç bir ka
nuna müstenit olımyarak, idarei örfiye kararnamesi
ne tevfikan karar almadan böyle lalettayin yalnız 
telgrafnameye vazı imza ettiklerinden dolayı bu adam
ları böyle takyit etmek muvafik olamaz. 

Böyle namütenahi salâhiyet kimseye verilmemiş-
dir. Eğer salâhiyeti varsa o da ancak bir sebep üze
rine ve bir cürüm üzerine asayişi memleketi ve mem-
letin mevcudiyetini tehlikeye düşürecek bir şey üze-
ı inedir. Yoksa telgrafnameye lalettayin vazı imza et
tiklerinden değil. Ancak kendileri diyorlar ki ben 
orada bulunan idarei örfiyenin amiri askerîsi ve ayr
ıca harp mıntikvsı kumandanı idim ve bilcümle te-

I dabiri ittihazda; tedabiri inzibatiye almak hususun-
I da salâhiyeti kanuniyem vardır ve bu salâhiyete is-
I nadendir /ki bu adamların bir müddet seyahasüarını 
I tahdit ettim. 
I Bu halde Nurettin Paşanın hareketi gayri kanunî 
I olmakla beraber - itikadımca -. kendisinde mevcut ol-
I duğunu zannettiği salâhiyeti istimal etmiş olmasın

dan ileri geliyor. Bu hususta kendisine ihtarat da va-
I ki oldu. Bu ihıtaratı da isna etmedi ve ısrar etti: Bu 
I adamlar hakkında bu tedabiri takibiyede bulunmağa 

... Bunu üzerine bendeniz azlini talep ettim. Diğer 
I hususat hakkında Heyeti Celilenizin kanatım bilmi-
I yorum. Yine bu noktada musırnm! ve bu noktadan 

dolayı kumandanı tahtı muhakemeye almak doğru 
mudur değil midir, burasını... (GürüKüfler). (Meclis 

I karar verdi sesleri). 

I Gelelim ordu mutasarrıfı iken elyevm Samsun 
I mutasarrıfı tayin edilen bir adam, Faik Bey hakfcın-
I da, Rum muhibbi olarak vaki olan isnadatına. Bu 
I mutasarrıf burada mevcut olmadığı için onu müda-
I faa ve bu babdaki hakikatları söylemekde hakkım -
I dır, vazifemdir. Ona lâzım oiîan cevabı da dinleme-
I niz lâzımdır rica ederim; Faik Bey bu gün mevcut 
I olan memurini idaremizin en namuslusu ve mukteri-
I dir. Müstakim olanlarından birisidir. Kendisi orduda 
I iken bizzat tehciri kendisi yapmıştır. Kadın ve ço-< 
I cuklar meselesine itiraz etmiştir. «Kanaatıma muha-
I liftir. Eğer ısrar edecek olursanız ben size istifamı 
I veririm»1, demiştir. Yoksa Rum tehcirine muhalif 
I irmiş ve Rum muhibbi imiş; bunların hiç birisinin 
I asıl ve esası yoktur. Bu zatın oraya tayin ottundı». 
I ğundan beri oradaki hüsnü idaresinden vve Rum eş-
I kıyasına karşı gösterdiği şiddeti tenkilâttan ben Ve-
I kâlet namına kendisine müteşekkirim ve bu gün ora-
I da istimam eden Rumları, kendi teklifi üzerine biz^ 
I zat sevketmektedir. Bu adam Rum muhibbi olsa idi, 
I Rum taraftarı olsa idi bu gün bu tedabiri ittihaz et-
I mezdi. Bu zat hakkında da Nurettin Paşanın ifada-
I ti mübaieğalıdır, 

I Şimdi efendiler, hususaıtı saire hakkında Heyeti 
I Celilentizin izam buyurduğu bir heyeti tahkikiye var-
I dır. Bu heyeti tahkikye tahkikat ve tetikikat icra et-
I mistir. Raporunu da takdim etmek üzeredir. Binae-
I naieyh o hususta bendeniz söz söyflemiyeceğim. Tah-
I kikatı bizzat ifa eden zevat buradadır. Benim şikâ-
I yet ettiğim mesele Samsun'daki elli altmış kişi rnese-
I leşidir... Hüsnü takdir edememiş ve keyfi bir mua* 
I melede bulunmuştur. Bunun tashihini rica ettiğim 
I halde ısrar etmiştir. Bundan dolayı bir ordu kuman-
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danım tahtı muhakemeye almak caiz makür, değil mi
dir?... 

LÜTFÜ BEY (Malatya) — Divanı Harbin neti-
cei tahkikatına talflcen ... bu ister muhalifi kanun, 
İster muvafikı kanun otsun. Lâkin zait* âliniz malu
mu âünizdir ki Koçkiri hadisesi üzenine Mamuretü-
lazîz ve Malatya vesaorenin seyyahatantı niçin takyit 
buyurdunuz. 

ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Tarafı acizanem-
den hiç bir kimsemin hiç bir seyyahatı men edilme
miştir. Bu babda seyrüsefer talimatnamesi ahkâmın
dan başka hiç bir şey tatbik olunmamıştır. 

HOCA ŞÜKRÜ EFENDt (Karahisar) — Hükü-
met, seyyahat vesikasını kaldırdığı halde elyevm hafb 
mıntıkasında buttunan birtakım köylüleri seyyahat-
tan men ediyor. Bunlar kanuni midir? Dahiliye Ve
kili... 

REİS — Daha söz alan arkadaşlar var. (Gürül
tüler)... 

ATİF BEY — Nurettin Paşa Hazretlerinin tahtı 
muhakeye atamasına karar verilmeğe sebep bu me
sele idi... Yalnız azli Me iktifa etmfiş. Binaenaleyh biz 
de ö meseleyi tetkik ederiz.. 

ABDULLAH AZMÎ EFENDİ (Eskişehir) — Bir 
teklif karşısında bulunuyoruz. Bir defa müdafaana-
me okundu. Bu müdafaaname üzerine heyeti tahka-
kiyeden Hakkı Hâmli Bey dediler ki biz tahkikatımı
zı bitirmedik, biz rarx>runi!uzu yapmalıyız, müzakere 
onun üzerine olmalıdır. Bunun üzerine Reis Paşa 
Hazretleri kürsüye gelerek bu tahkikat neticesine ka
dar bu tahtı muhakeme kararını kaldıralım dediler. 
Binaenaleyh bunun üzerine müzakere etmek lâzım 
geMr. Müzakereyi dağıtmamak ve bir neticeye vasıl 
olabilmek için tahkikat evrakını heyet istiyor, ben 

tahkikatı ikmal edeceğim diyor. Reis paşa hazretle
rinin teklifleri de verilen tahtı muhakeme kararım 
refedelân, neticeye kadar böyle katsın şeklindedir. 
Binaenaleyh müzakerenin bu zeminde cerayanı lâ
zım gelir. Eğer müzakereyi başka noktalardan açar
sak dağdır. (Gürültüler). 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Canım efen
dim bu müdafaaname rnddir? 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Abdullah Azmi 
biraderimiz iki mesele telif etti. Bu iki meseleyi te
bellür ettirirsek netice anlaşılır. 

EMİR PAŞA (Sivas) — Hoca efendinin şahsına 
dokunmuş olmadığı için... 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Efendim; 
paşa hazretlerinin... 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Başkumandan) (An
kara) — Arkadaşlar, iki fikir tebellür etmiş oluyor. 
Bu evrak, heyeti tahkikiyeye tevdi olunsun, tetkik 
ve taimik edilsin. Arzu buyurulursa vesaik de heyeti 
cetilendzce okundukdan sonra oraya verilebilir. An
cak bu mesailin tahkik ve tetkiki için geçecek zama
nı büemiyoruz. 

REİS — ... Bu müddet zarfında kararı tadil bu
yurunuz. Tadil etmekle hiç bir şey bertaraf edilmiş 
olmaz. 

Arkadaşlar, bir şey daha arzedeyim. Bu evrak 
içinde bu vesaike temas eden takrirler var ve bunları 
verenler de Hafız Mehmet Beyle, Emin Beydirler. 
Bunların her vakit söz söylemek hak ve salâhiyetleri 
mahfuzdur. Onlar bittabi kendilerini müdafaa ede
bilirler. Diyorlar ki binnetice bu tahtı muhakeme ka
rarının tadilini iltizam ediyoruz. (Gürültüler, reye 
sesleri). Bu takrirleri kabul edenler... Kabul edihndş-
tir, 


