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Sayfa 
14. — Mülkiye harcırah kararnamesinin 

on üçüncü maddesinde tadat olunan efradı 
aileden beş yüz kuruşa kadar muhassas ey
tam ve eramine maaşı alanlara harcırah itası 
hakkıhda kanun lâyihası. (1/999) 13 

Teztaeter 14 
1. — Maliye Vekâletine Çankırı Mebusu 

Mustafa Abdülnalik Beyin tayini hakkında 
Reisicumhur Hazretlerimden gelen tezkere. 
(3/741) 14 

2. — Meclisi Âlinin tatili içtimai dolayı-
sile Reisicumhur Hazretlerine keşide edilen 
telgrafnameye müşarünileyhden gelen cevap. 
(3/742) 14 

3. — Şarkikarah'isar Mebusu Ali Sürür i 
Beyin vefatı hakkında Başvekâlet tezkeresi. 
(3/746) 14 

4. — Takibi Hükümet maksadı ile Reisi
cumhur Hazretlerine su'ikast tertip edenler 
hakkında Ankara İstiklâl Mahkemesi Müd
deiumumiliğimin 3 kılta tezkeresi]'. (743, 744, 
745) 16:17 

Takrirler 14 
1. — Kütahya Mebusu Ragıp Bey ve rü-

fekasının Şarkikarahisar Mebusu merhum 

REİS — Zaptı sabık hulâsasını okutuyorum.. 
Birindi îçtim!a 

1 Teşriniisani 1926 Pazartesi 
Birinci Celse 

Yoklama icrasından sonra muvakkat Reis Bursa 
Mebusu Refet Bey tarafından küşait edilerek Reisi
cumhur Hazretlerinin nutlku iftitahılerini müteakip 

Sayfa 
Ali Süruri Beyin bu seneki tahsisatının aile
sine itasına dair takriri, 14:15 

2. — Konya Mebusu Refik Beyin, mer
hum Ali Süruri Beyin evlâtlarının meccanen 
tahsil ettirilmeleri hakkında takriri, 15:16 

3. — Konya Mebusu Refik Beyin Reisi
cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazret
lerine karşı tertip edilen su'ikastın akim kal
ması dolayısile Meclisi Âlinin hissettiği me
serretleri müşarünileyhe arz etmek üzere bir 
Heyet intihabı hakkında takriri, 17:18 

4. — Bolu Möbusu Şükrü Beyin Reisi
cumhur Hazretlerine karşı tertip edilen su'i
kastın akamete uğramasından mütevellit me
serreti umumînin müşarünileyhe arzı için in
tihap edilecek heyetin on beş kişiden mürek
kep olmasına dair talkriri, 18 

5. — Bursa Mebusu Refet Beyin, Reisi
cumhur Gazi Paşa Hazretlerine karşı ikama 
tagaddi olunan leîm su'ikast ile Vilâyafcı Şar-
kiyede zuhur eden irtica vak'ası esbap ve se-
vaikini kemalile tetkik ve Cumhuriyetin mu
hafazası hususunda pek yüksek bir dirayet ve 
faaliyet gösteren İstiklâl Mahkemeleri erkâ
nına Meclisi Âlice beyanı takdirat edilmesi 
hakkında takriri. 18:20 

Relis intihabı icra ve teneffüs için celse tatil o'lun-
du. 

İkinci Cebe 
Refet Bey tarafından kuşat ve Riyasete Karasi 

Möbusu Kâzım Paşanın intihap olunduğu tebliğ 
edildi. Bedehu Divanı Riyaset intihabatı icra kılına
rak Reis Vekilliklerine Bursa Mebusu Refet, Tr'ab-

BIRINCI CELSE 

Bed'i Müzakerat, Saat : 14,02 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Kâzım Bey (Giresun), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Efendim, celseyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

— 12 — 
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zon Mebusu Hasarı ve Çorum Mebusu İsmet Beyler 
ve İdare memurluklarına İstanbul Mebusu Ali Rıza, 
Sivas Mebusu Rasim ve Hakkâri Mebusu Asaf Bey
ler ve kâtipliklere Van Mebusu Hakkı, Afyonkarahi-
sar Mebusu Ruşen Eşref, Zonguldak Mebusu Ra-
gıp, Çarikırı Mebusu Talat, Giresun Mebusu Kâzım, 
Diyarbekir Mebusu Şeref Beyler intihap olundu. 
Azayı kiram kuran ile Şubelere tefrik olunduktan 
sonra Çarşamba günü toplanmak üzere celse tatil 
edildi. 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mütalaa 

Lâyihalar 
1. — Ankara Otomatik Telefon Kanununa bir 

madde tezyili hakkında kanun lâyihası. (1/986) 
REİS — Posta ve Telgraf Encümenine havale 

ediyoruz. 
2. — Ecnebi tebaasına meccanen verilmekte olan 

ikamet tezkerelerinin cüzdan şeklinde tab'ı ve elli ku
ruş mukabilinde itası hakkında kanun lâyihası. (1/987) 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encü
menlerine havale ediyoruz. 

3. — İstihlas esnasında Vilâyatı saireden Trakya' 
ya gönderilen memurin harcırahı hakkında kanun lâ
yihası. (1/988) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

4. — Emlâki M il l iyeye tahakkuk ettirilecek ver
gilerin irat ve masraf suretile tarzı idaresi hakkında 
kanun lâyihası. (1/989) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

5. — 1341 Senesi Muvazenei Umumiye Kanunu
na bir madde tezyili hakkında kanun lâyihası. (1/990) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

6. — 1927 Senesi Muvazenei Umumiye Kanunu 
lâyihası. (1/991) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

7. — Tabiiyet Kanununun altıncı maddesine mü-
zeyyel fıkralar hakkındaki kanunun birinci maddesi
nin üçüncü fıkrasının tadiline dair kanun lâyihası. 
(1/992) 

REİS — Müdafaai Milliye ve Hariciye Encü
menlerine havale ediyoruz. 

var mı? (Hayır sesleri) zaptı sabılk hulâsası aynen 
kabul, edildi. 

HASAN BEY (Trabzon) — Karahisar Şarki Me
busu Ali Süruri Beyefendinin bir kaza neticesinde 
aramızdan ebediyen ufulü üzerine inhlilâl eden Reis 
Vekilliğine rüfelkayı muhteremenin mahza eseri te-
ve;cülıü olarak, bendenizi intihap buyurduğunuzdan 
dolayı arzı şükran eylerim. Bu vesile ile de merhu
mu rahmetle yad etmeği bir vazife bülirim. Arzuyu 
âliniz dairesinde idarede bulunabilmek için arkadaş
larımın şimdiden lütuf ve muavenetlerini istirham 
ederim. (Allah muvaffak etsiin sesleri, alkışlar). 

8. — Tahriri Umumî Nizamnamesinin 58 inci 
maddesinin tadili hakkında kanun lâyihası. (1/993) 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encü
menlerine havale ediyoruz. 

9. — Çorum Mebusu merhum Ferit Beyin ailesi
ne Hidematı Vataniye Tertibinden maaş tahsisi hak
kında kanun lâyihası. (1/994) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

10. — Denizcilere yardım hakkında kanun lâyi
hası. (1/995) 

REİS — Ticaret, Adliye ve Muvazenei Maliye 
Encümenlerine havale ediyoruz. 

/ / . — Resim, damga kanununun dukuzuncu mad
desinin 113 üncü fıkrasının tadili hakkında kanun 
lâyihası. (1/996) 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encü
menlerine havale ediyoruz. 

12. — Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun 20 Ha
ziran 1326 tarihli maddei muaddelesinin birinci fık
rasını muaddil kanuna bir madde tezyili hakkında 
kanun lâyihası. (1/997) • 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

13. — Liman Kanununun ikinci maddesinin tadi
li hakkında kanun lâyihası. (1/998) 

REİS — Ticaret Encümenine havale ediyoruz. 

14. — Mülkiye harcırah kararnamesinin 13 üncü 
maddesinde tadat olunan efradı aileden beş yüz ku
ruşa kadar muhassas eytam ve eramil olanlara har
cırah itası hakkında kanun lâyihası. (1/999) 

REİS — Kavanin ve Muvazenei j Maliye Encü
menlerine havale ediyoruz. 

2. — EVRAKI VARÎDE 
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Tezkereler 
/. — Maliye Vekâletine Çankırı Mebusu Musta

fa Abdüîhalik Beyin tayini hakkında Reisicumhur 
Hazretlerinden gelen tezkere. (3/741) 

REİS — Tezlkere okunacaiktır. 

Türkiye Büyük Millett Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Ahvali sıhhiyesinden dolayı istifa eden Trabzon 
Mebusu Hasan Hüsnü Beyefendinin yerine Çankırı 
Mebusu Mustafa Abdülbaililk Beyefendinin Maliye 
Vekâletine tayinli Başvekâletin teklifi üzerine tensip 
edilmiştir efendim. 13 Temmuz 1926 

Reisicumhur 
Gazi Mustafa Kemal 

(Allah muvaffak etsin sesleri). 
2. — Meclisi Âlinin tatili içtimai dolayısile Rei

sicumhur Hazretlerine keşide edilen telgrafnameye 
müşarünileyhden gelen cevap. (31742) 

REİS — Tezekere okunacaiktır. 
Ankara Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 

Kâzım Paşa Hazretlerine 
Meclisi Âlinin tatili içtima edenken acizlerimi 

pek kıyirnetli (teveccüh ve muhabbetle taltif etmesini 
kemali hürmetle tebellüğ eylerlim. Her içtima senesi 
memlekete feyiz ve saadet temin eden Meclisi Âliye 
şükran ve tazimatımın arzını istirham eylerim efen
dim. 11 . 6 . 1926 

Reisicumhur 
Gazi Mustafa! Kemal 

(Teşekkür ederiz sesleri). 
3. — Şarkikarahisar Mebusu Ali Süruri Beyin ve

fatı hakkında Başvekâlet tezkeresi. (3/746) 
REİS — Tezekere okunacaktır. 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Karahisar Şarlfci Vilâyetinin iş'arına atfen Dahili

ye Vekâletinden gönderilen 2 Teşrinievvel 1926 Ta
rih ve 9670/2813 numaralı tezkerede, Karahisar Şar
ki Mebusu Ali Sürürü Beyin 30 Eylül 1926 tarihin
de Alucra, Karahisar Şarki Yolunda Merkezi Vilâ
yete üç saat mesafede dolambaçlı bir mahalde, şo
seden çıkan ve kayalılktan sukut ile parçalanmış olan 
otomobil içinde vefat eylediği bildirilmiştir. Kemal'i 
tessürle arz ederim efendim. 

Başvekil 
ismet 

(Allah rahmet etsin sesleri). 
REİS — Efendim, Ali Süruri Beyin, Meclisimiz

de arkadaşlığı esnasında memleketimize pek büyük 
hizmet ifa ettiği arikadaşlarca malumdur. Zıyaı ebe

disinden dolayı Meclisi Âliniz namına da arzı tees
sür ediyorum ve hürmeten müzakereyi iki dakilka te
hir ediyorum. 

Efendim müzakeremize başlıyoruz. 

Takrirler 

1. — Kütahya Mebusu Ragıp Bey ve rüfekasının, 
Şarkikarahisar Mebusu merhum Ali Süruri Beyin, bu 
seneki tahsisatının ailesine itasına dair takriri. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Merhum Ali Süruri 
Beyin feci bir surette aramızdan ayrıldığından dola
yı zannederim ki arkadaşlarımız içinde dilhun olma
yan yoktur. (Şüphesiz sesleri). Merhumun gerek bi
rinci Büyük Millet Meclisinde gerek İkinci Meclisi
mizde bihakkın vazifesini ifa etmiş, mutalaatı musi-
besinden memleketi bihakkın müstefit etmiş pek kıy
mettar bir arkadaşımız olduğu cümlece malumdur. 
Kendisi iki yetimi ile ailesini borç içerisinde bırak
mıştır. Böyle kıymetli bir arkadaşımızın feci bir su
rette ufulü sebebile ailesinin ihtiyaç ve borç içeri
sinde kıvranmasını, zannederim ki, içimizde tecviz 
edecek hiçbir arkadaşımız yoktur. Birçok arkadaşı
mızın imzasile Riyasete bir takrir takdim ettik. Za
ten bu sene bütçede de tahsisat mevcuttur. Merhu
mun bir senelik tahsisatımn, sefalet ve ihtiyaçtan kur
tulması için, ailesine ikramiye olarak verilmesini te
menni ediyoruz. Kabulünü istirham ederim. (Çok 
muvafık sesleri.) 

REFİK BEY (Konya) — Paşa Hazretleri, Ragıp 
Bey arkadaşımızın hissiyatı necibesine bütün kuvveti
mizle iştirak ederiz. Yetim çocuklarından bahsettiler. 
Milletin sinei şefkatına terk edilen bu çocukların te
amül veçhile Büyük Millet Meclisinin hissiyatı şef-
katkâranesinden beklenilen lütfunu izhar ederek 
okutturulmasını temenni ediyorum. (Çok doğru ses
leri.) 

REİS — Efendim, takriri okuyoruz: 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Dairei intihabiyesini ziyaret vazifesini ifa eder

ken feci bir kaza neticesinde vefat eden Karahisar 
Şarki Mebusu ve Meclis Reisi Vekili Ali Süruri Bey 
merhum ailesini ve iki yetimini bir hayli borç ile be
raber ihtiyaç içinde bıraktığından ve merhum müşa
rünileyh mücadelei milliyenin iptidasından beri hiz
meti vataniyesini tamamen ifa etmiş ve kıymettar 
malumatile memleketi bihakkın müstefit eylemiş de
ğerli bir arkadaşımız olduğundan ailesinin maruz 
kaldığı felaketi tahfif ve sefaletten tahlis için dör
düncü senei içtimaiye tahsisatının ikramiye olarak re-
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fikası hanıma itasını 
nisani 1926. 

Kütahya 
M. Ragıp 
Kütahya 
Cevdet 

Diyarbekir 
Gavit 
Muş 

İlyas Sami 
Elaziz 
Hüseyin 
Konya 

Naim Hazım 
Ertuğrul 

Rasim 
Çankırı 
Talat 

Zonguldak 
Tunalı Hilmi 
Kastamonu 
Ali Rıza 

Kastamonu 
Veled Çelebi 

Rize 
Ahmet Fuat 

İsparta 
Mükerrem 
Giresun 
Kâzım 
İsparta 

Hüseyin Hüsnü 
İstanbul 

Ali Rıza 
Trabzon 

Nebi Zade Hamdi 
Bolu 
Şükrü 
Bursa 

Mustafa Fehmi 
Aksaray 

Besim Atalay 
Canik 
Cavit 
Ordu 

Hamdi 
Elaziz 
Naci 

arz ve teklif eyleriz. 3 Teşri-

Antalya 
Rasıih 

Kütahya 
Mehmet Rıza 

Diyarbekir 
Feyzi 

Çankırı 
Mehmet Rifat 

Ankara 
Hilmi 

Giresun 
Tahir 

Ertuğrul 
Ahmet îffet 

Mardin 
Ali Rıza 
Çorum 

Mühendis Ziya 
Çankırı 

Yusuf Ziya 
Amasya 

Esat 
Ardahan 

Talat 
Amasya 

Rıza 
Konya 
Fuat 
Bolu 

Cevat Abbas 
Sivas 

Rasim 
Kastamonu 
Ali Nazmî 

Kırşehir 
Yahya Galip 

Şarkikarahisar 
İsmail 

Siverek 
M. Kadri 

îçel 
Mehmet Hilmi 

Bursa 
Refet 
Van 

Hakkı 

Van 
Münip 
Muş 

Osman Kadri 
Çorum 
Münir 
İzmir 

Ahmet Münir 
Zonguldak 

Halil 
Bozok 

S. Sırrı 
Aksaray 

Mehmet Neşet 
Konya 
Refik 
Rize 
Esat 

Bozok 
Ahmet Hamdi 

İzmir 
Osman Zade 

Ahmet Hamdi 
İstanbul 

Hakki Şinasi 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 
Denizli 

Necip Ali 
Aydın 
Mithat 

Erzincan 
Sabit 
Siirt 
jlulki 

Zonguldak 
Yusui: Ziyaettin 

Erjtuğrul 
Halil 

Diyjarbekir 
Dr. İbirahim Tali 

Kırklareli 
Dr» Fuat 
Malatya 

Drj Hilmi 
Van 

İbirahim 
Kırşehir 
Refik 
Sinop 

Yusuf Kemal 
Kastamonu 

Hasajn Fehmi 

İstanbul 
Ahmet Hamdi 

Rize 
Eikrem 

Rize 
; Ali 

Trabzon 
Hasah Hüsnü 

REİS ->- Bu takririn tasviben Mıjvazenei Maliye 
Encümenine havalesini kabul buyuranlar, lütfen el 
kaldırsın. Kabul etmeyenler el kaldırsın... Tasviben 
Muvazenei Maliye Encümenine tevdi kılındı. 

2. — Konya Mebusu Refik Bey ip, merhum Ali 
Süruri Beyin evlâtlarının meccanen tafsil ettirilmesine 
dair takriri. \ 

REİS — Takriri okutuyorum. ; 

Riyaseti Celiteye 
Müteveffa Karahisarşarki Mebusu Ali Süruri Bey 

arkadaşımızın yetim kalan çocuklarının meccanen 
tahsil ettirilmesine karar ittihaz buyurulmasını tek
lif ederim. 

Konya 
Refik 

REİS — Efendim, tasviben takrirjin Maarif Ve
kâletine tevdiini kabul buyuranlar lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın. 4 Kabul edil-

— 15 — 
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mistir. (Başvekâlete sesleri.) Tabii, Başvekâlet vası-
tasiyle Maarif Vekâletine gider. 

Tezkereler (Devam) 
4. — Taklibi Hükümet maksadile Reisicumhur 

Hazretlerine su'ikast tertip edenler hakkında Ankara 
istiklâl Mahkemesi Müddeiumumiliğinin üç kıt'a tez
keresi. (3/743, 3/744, 3/745) 

REİS — Takrir okunacaktır. 
istanbul'da Büyük Millet Meclisi Reisi Kâzım Paşa 

Hazretlerine 
Türkiye Hükümeti hazırasını iskat ve bu suret

le memlekette taklibi Hükümet yapmak gayesine ma
tuf bulunmak ve işbu maksadı melanetkaraneye en 
kısa yoldan vâsıl olmak için Reisicumhur Hazretleri
nin şahıslarına karşı su'ikast icra etmek üzere teşek
kül eden şebekei fesadiyenin ihzaratı denaetkârane-
lerine hadim eslihai cürmiyeleriyle cürmü meşhudu 
cinai halinde derdest edilmişlerdir. Şimdiye kadar ic
ra kılınan tahkikatı iptidaiye neticesinde derdest edi
len eşhası şerirenin itirafatı mütevaliyeleriyle işbu 
hadisei cinaiye çoktan beri tasavvur ve tas-
mim edilerek bazı esbabı mania hayluletiyle 
sahai tatbika vaz edilmeyerek bu kere Re
isicumhur Hazretlerinin İzmir'e vaki seyaha-
tından bil'istifade tatbik ve icra etmek istedikleri sa
bit olmuştur. Gittikçe inkişaf eden tahkikat safahatın
dan anlaşıldığına göre hadisei cinaiye yalnız birkaç 
kişinin eseri tertip ve tasmimi olmayıp terakki per-
ver fırka rüesa ve mensubini tarafından durudiraz 
düşünülmüş ve gayet itina ile vücuda getirilmiş bir 
programın mahsulü ve binaenaleyh Meclisi Millî Aza
sından bulunan mezkûr fırka rüesa ve mensubînin 
faili aslî sıfatile işbu meselede alâkadar bulunduk
ları sureti kafiyede ve sarihada tahakkuk etmiş ol
duğundan zirde esamisi muharrer zevatın Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 17 nci maddesindeki sarahati 
mutlakaya tevfikan maznunen tahtı tevkife alınmış 
oldukları ve Mahkemenin mahalli cürüm olmak iti
bariyle İzmir'de içtimâ ederek vazife! kanuniyenin 
ifasına mübaşeret etmiş olduğunu arz eyler, ona 
göre muamelei kanuniyesinin ifa buyurulması husu
sunu istirham eylerim. 

Ankara İstiklâl Mahkemesi 
Müddeiumumisi 

Necip Ali 
iKâzım Karabekir Paışa, Ali Fuait Paşa, Refet Pa

şa, Cafer Tayyar Paşa, Sabüt Bey, Haleit Bey, Haillis 
Turgut ©ey, Feridun Fikrİ Bey, İhsan Bey, (Ergani), 
' Muhtar (Bay (Trabzon), Şükrü Bey (İzmit) Münir Hüs-
rev Bey (Erzurum), Rabmii Bey (Trabzon), Cazim 

Bey (Erzurum), Besim Bey (Mersin), Kâmil Bey, 
(Afyonkaırahisar), Faik Bey (Ordu), Abidin Bey (Sa-
ruhan), Rauf Boy (İstanlbul), Zeki Bey (Gümüşhane), 
B.'kir Sami Bey, (Tokat), Arif Bey (Eskişehir), Mus
tafa Boy (fzmiit), Necati Bey, (Bursa), Osman Nurî 
B^y '(Bursa), Rüştü Paşa (Erzurum), İsmail Can'bulat 
Boy (Istanibul), 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi 

Riyaseti CeliJesine 
Taklibi Hükümet rnaksadile Rdsfeumlbur Hazret

le;'ne su'ikasit yapmak için uzun müzakerat ve terti
battan sonra İzmir'de möş'um eirneMierini tatbik etmek 
üzere iken cürmıü meşhut halinde derdest 'edilen er-
ba'bı ceraim il'e müctemian hareket elttiklerl ıbilimuıha-
kam'e sabit olan esamisi ziırde muharrer Büyük Millet 
Meclisline ımensup olan azanın mülga kanunu cezanın 
55 nci maddesi delaletiyle 57 nci maddesine tevfikan 
hıklarında Mahkemece idam kararı lâik olduğu ve 
karârı mezkûrun Meclisi Âlinin 18 Mayıis 1926 Tari
hinde mün'akit 102 nci İçtimaimin birincil celsesinde 
verdiği selâhOyeite tevfikan 13 Temmuz 1926 Tarihin
de İnfaz edildiği arz olunur, efendim 17 Teşrinievvel 
1926 

Awkara İstiklâl Mahkemesi 
Müddeiumumisi 

Necip Ali 
ıEskişehir Mebusu Arif Bey 
İzmit Me'büsu Şükrü ıBey 
•Sivas Melbusu Halis Turgut Bıey 
İstanbul iMelbusu İsmail Canlbalat Bey 
ıSaruhan Mebusu Abidin B'ey 
Erzurum Mebusu Rüştü Paşa 

Türkiye Büyük Millet Mieclis'i 
Riyaseti Celilesline 

13 . 10 . 1926 Tarih ve 69/25 Esas numaralı tah
rir alt a zeyildir ikıalsıt yapmak için uzun müzalkerat ve 
tertibattan sonra İzmirlde meş'um emellerini tatbik 
etmek üzere İken oürmümteşlhut nalinde derldeslt edilen 
erbalbı cera'im ile müctemian hareket 'ettikleri bıilmuha-
kome şahit olan ve esamisi evvelki tahriratımızda arz 
edilen mahkûm eşhasla ıbiriıifcte alâkadar olduğu an
laşılarak ımühakemlesiniin rüyetİne karar verilip yapı
lan tebligat lüzer'ine mahkemede ispatı vücut etmedi
ğinden dolayı Usulü Muhakemaltı Cezaiyle Kanunu
nun 373 neti maddesine tevfikan gıyaben muhakemesi 
icra kılınan Büyük Millet Meclisi Azasından Isltanıbul 
Meibusu Rauf Beyin de Mülga Ceza Kanununun 55 
ve 58 nci Maddelerine ıteivfiikan 10 sene müddetle ka
lebent edilmesine ve Yenli Ceza Kanununun 588 nci 
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maddesi mucibince kalebent cezasının sürgün cezasına 
tahviline 26 Ağustos 1926 Tarih ve 69/111 numara 
ile Ikarar verilmiş olmakla keyfiyet arz olunur efen
dim. 24 Teşrinievvel 1926 

Ankara istiklâl Mahkemesi 
Müddeiumumisi 

Necip Ali 
REİS — Efendim, Bu üç tezkerenin bini ben İs

tanbul'da iken, tevkifi müteakip Mahkemenin 'kanu
nen Meclise yazması lâzım gelen tezkeresidir ki şifre 
ile yazılmıştı. Orada almıştım. Bu defa Meclisi Âli 
içtima etti, arz ettim. Diğer ikisi, Mahkemenin 
Muhakemeden sonra verdiği (kararları • mutazammın 
olan tezkerelerdir. Bunlar da Meclisi Âlinize arz edil
miştir. Zalten mesele, cereyan eden muameleyi malû
mat kabilinden Meclise arzdtmektıen ibarettir. 

Takrirler (Devam) 
3. — Konya Mebusu Refik Beyin, Reisicumhur 

Gazi Paşa Hazretlerine karşı tertip edilen su'ikastın 
akim kalması dolay mile Meclisi Âlinin hissettiği me
serretleri müşarünileyhe arz etmek üzere bir heyet in
tihabı hakkında takriri. 

REtS — Takrir okunacakitır. 

Riyaseti Celileye 
Geçen tatil 'devresinin ikinci ayı içinde M ülfetin 

en kuıvVetli medarı istinadı, en kıymetli membaı feyz 
ve kudreti olan Aziz Müncilmi'Z ve büyük dahimiz 
Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin 
hayâtına müteveccih olarak tertip edilen mıel'un sui
kastın akim (kalmasından ve binnetice vatanın muhak
kak ıb'ir felalkeltitlen kürtulma'sından Milletçe duyulan 
nihayetsiz meserretleri bir defa daha izhar eden Mec
lisi Âlinin kalbi memnuniyet ve tebrikâtını Reisicum
hur Hazretlerine iblağ etmek üzere Divanı Riyaset ta
rafından Meclis Azayı muhteremesi arasından inti
hap ediilecek beş zattan 'müteşekkil bir heyetin itiitü-
halbını teklif öderim. 

Konya Mebusu 
Refik 

REFİK BEY (Konya) — Takririmi izah edeceğim. 
Muhterem ark adaşlar; ıgeçen 'tatil devresinin ikinci 
alyı içinde 'bütün milletin kalbini sızlatan elim bir ha
ber vatanın afakini ıtitretımıişti. Bir sabah kalktığımız 
zaman ajansın 'gazetelere yaptığı bir tebliğde, Tür
kün biüyük ve Aziz evlâdı mukaddes inkılabımızın 
timsali muhteremi aziz miinc'i ve Reisicumhurumuz 
Gazi (Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine ve onun azız 
şahıslarında vatan aleyhine müteveccih bir su'ikast 
tertip edilmiş İzmir'i teşriflerinde mevkii fiile konaca

ğı bir sırada haydutlar cürmü meşhut halinde Cum
huriyetin demir pençesine düşmüşler, bu meFun te-
şabbüsattan haberdar olan necip milletimiz göz 'be
beği olan büyük halaskarın sevgili ve muhterem şah
sına karşı tertip edilen kâfirane ve caniyane su'ikasitı, 
hemen o saâttan itibaren her taraftan, mütemadiyen 
ve müttahiden coşkun 'tezahüratla tel'in ve sevimli 
Gazimizin salimen kurtuluşunu candan gelen sevinç
lerle ilân ve izhar etmişti. 

Efendiler, o d âk ikada hissettiğim nefretler, elem
leri hâlâ bütün mevcudiyetim titreyerek duymaktayım. 
Hiç şüphesiz hepiniz ve 'bütün millet de o elim hatıra
yı bâlâ ve her vakit duymakta canileri, haydutları 
nefretle yadetmekted'ir. 

O hainler hiçin Gazi'yi öldürmek istiyorlardı? 
Milletin en yüksek varlığını dahiyane görüşleriyle 
kavrayarak bütün milleti istihlâs ve istiklâl davası 
etrafına topladığı için rnli? Büyük halaskara niçin el 
uzatıyorlar? Memleketimizi dört taraftan istilâ eden, 
namus ve 'mukadderatımızı çiğneyen düşmanları (tart 
ve def azmiyle bütün hayatını bu uğurda koyduğu 
için mi? Düşmanı denize dökerek vatanı haküki bir 
halâs ve zafere eriştirdiği için mi? Milleti ölümden 
hayata, zulmetten nura götürdüğü için rni? Efendiler, 
beşerin havsalası bu kadar şeni bu kadar sefil düşün
ceyi istiaba kâfi değildir. Bunları olsa olsa insan sı
fatında nasılsa hayat bulmuş akrepler yapabilirler. 
Evet, arkadaşlar, bunlar akrepten de, sırtlandan da, 
dalha sefil mahluklardır. Eğer öyle olmasaydı, yalnız 
Türk'ün değil, beşeriyör'in, yirminci asrın bihakkın if
tihar edeceği biüyük dahimiz Mustafa Kemal'e el 
uzatanıazlardı. 

Sefil ve gafiller bir an düşünememişler ki Gazi'nin 
üzerinde hayatı düşman tasallutundan- kurtulan ma
lumların, namusu muhafaza edilen valide Ve hem
şirelerin duası onun hayat ve sıhhatına karşı titreyen 
'kalpleri vardır. 

Milletin nur ve feyz membaı olan aziz münetiimi-
z':n etrafında - kendileri gibi beş on sefil ve nankör
lerden maada - bütün millet vardır. 

Cumhuriyetin demir pençesi, bükülmez kolu, mil
letin emniyetini inklaibın selamet ve rasanetini en yük
sek h'issi adaletle tutan mahkemeleri vardır. 

Hainler, gafiller Gazi'ye kıymakla onun büyük 
ıserlerini de mahvetmek istiyorlardı. Milleti yine 
esarete, yine felakete, yine mahvü inkraza sürükle
mek istemişlerdi. Bu s'efil adamalr hakkında büyük 
müneiye el uzatmanın vatanı yeniden ucu bucağı 
belli olmayan felâkete sürüklemeğe müteveccih hâi
li a ne maksatların lâyık olduğu cezaları verildi. 
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Hepsi, Cuımıhuriyıatin ve Büyük Meclisimizin en 
yüksek hissi adaletini bihakkın temsil eden İstiklâl -
Mahkemesinin âdil kararlerile lâyık oldukları cezaya 
uğradılar. 

Muhterem arkadaşlar, biz ve bütün millet basta 
aziz v'e sevgili Gazimiz olduğu halde kudret ve itilaya 
ve nura koşuyoruz. Bizi bu yoldan döndürecek bir 
Ikiuvvet yoktur. Yaşasın Millet, Yaşasın Türkün Aziz 
ve Büyük Halaskarı (Yaşasın sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlar; makamı Riyasete takdim ettiğim tak
ririmin kabulünü temenni ile sözüme nihayet Veririm. 

REİS — Efendim; Tuniailı Hilmi Beyin ide Refik 
Beyin takririne müşabih bir talerin vardır. Trabzon 
Mebusu Nebi Zaide Hamıdi Beyin de bir takriri var
dır. Meclis Heyeti Umuımliyesinin iştirakini teklif edi
yorlar. Fakat Meclis Heyeti Unıurniyesinin iştirak et-
ım'esirte imkân yoktur Münasip göreceğiniz miktar
da 'kur'a lile on, onbeş arkadaş. intihap ddilir ve Mec
lis namına güderler. Refik beıyin tetklif ettikleri gibi 
gidecek aza Divanı Riyaset tarafından intihap edi
lirse o valkilt Meclis namına olmaz. Binaenaleyh 
nizamnamei dahili mucibince Meclis Heyeti Umumî-
yesinden kur'a ile intihap edilmesi lâzımdır. 

REFİK BEY (Konya) — Reis Paşa Hazretleri; bir 
arkadaş! mız Meclisi Âlinin hissiyatına bihalkkın ter
cüman olarak izhar ettiği gibi bütün, arkadaşlar bu 
samimi tebrike 'koşmağı, ezcantidil arzu ederler. Fa-
^•di 'Maikatmı Riyaset tarafından çok kuvvetli olaralk. 
ifade buyurulduğu gibi ıbuna imkân olamaz. Bunun 
için takririmde işitir ham ettiğim gibi Divanı Riyaset 
tarafından Meclis Heyeti Umuımıiyesinden beş Zat in
tihap iciiilirse daha muvafık olacaktır efendim. 

REİS — Efendim; takrir her suretle verilebilir. 
Fakat nizamnameye muhalif muamele yapılamaz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
Gazi Paşa Hazretleri Çankaya'dadır. Kafile kafile 
gider, arzı tebrikât eyleriz. (O da nizamnameye mu
haliftir sesleri) 

REİS — Efendim, bir takrir var, okunacaktır. 
4. — Bolu Mebusu Şükrü Beyin Reisicumhur 

Hazretlerine karşı tertip edilen suikastın akamete 
uğramasından mütevellit meserreti umuminin muşa- i 
rünileyhe arzı için gidecek heyetin on beş kişiden 
mürekkep olmasına dair takriri. 

REİS — Takriri okuyoruz. 
Riyaseti Celileye 

Gidecek heyetin on beş zat'dan ibaret olmasını 
teklif eylerim. 

Bolu 
Şükrü 

REİS — Efendim, bu takriri kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Şu halde Heyet on beş arkadaştan ibaret olacak
tır. Gidecek Heyetin kur'a keşidesine başlıyoruz 
efendim. 

Gazi Mustafa Kemal Paşa (Ankara) — (Sürekli 
alkışlar) 

Mustafa Bey (Tokat (Na mevcut sesleri) 
Adi Rsza Bey (Amasya) (Mevcut sesleri) 
Faik Bey Kütahya) » » 
Muammer Bey (Sivas) » » 
Ragıp Bey (Kütahya) » » 
Ali Rıza Bey (Mardin) » » 
İbrahim Süreyya Bey (Kocaeli) » » 
Veled Bey (Kastamonu) » » 
Şefik Bey (Beyazıt) » » 
Dr. Reşit Galip Bey (Aydın) » » 
Mükerrem Bey (İsparta) » » 
Nebi Zade Hamdi Bey 
(Trabzon) » » 
Ragıp Bey (Zonguldak) » » 
Atâ Bey (Niğde) » » 
İhsan Bey (Ankara) » » 
Halit Bey (Kastamonu) (Na mevcut sesleri) 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Türk'ün 
tarihi bir sözü vardır: Ölümlerden ölüm beğen. Ben 
yerlerinde olsa idim idamı tercih ederdim. Yani te
rakkiperverler namı altında yaşamış olanlar Gazi' 
nirı huzuruna çıkmak için bilmem bu ölümü tercih • 
edebilirler mi? 

REİS — Kur'a keşidesine devam ediyoruz efen
dim. 

Hüseyin Bey (Elaziz) (Mevcut sesleri) 
REİS — On beş arkadaş tamam olmuştur. 

REFİK BEY (Konya) — Paşa Hazretleri Divanı 
Riyaset namına zatı riyasetpenahinin dahi iştirakini 
temenni ediyoruz. 

REİS — Çok arzu ediyorum efendim. Fakat ni-
zamnamei dahilide bu gibi heyetlerle Reis vekilleri, 
Divan kâtipleri gider. Hey'et gider, ben de ayrıca gi
derim. Bu hey'et hangi saat ve ne zaman gideceğini 
tabii aralarında görüşürler. 

FJendim, Ruznameye devam ediyoruz. 
5. — Bursa Mebusu Refet Bey'in, Reisicumhur 

Gazi Paşa Hazretlerine karşı ikama tasaddi olunan 
l e im su'ikast ile Vilâyatı Şarkiyede zuhur eden irtica 
vak'ası esbap ve sevaikını kemalile tetkik ve Cumhu
riyetin muhafazası hususunda pek yüksek bir dirayet 
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ve faaliyet gösteren İstiklâl Mahkemeleri erkânına 
Meclisi Âlice beyanı takdirat edilmesi hakkında tak
riri. 

REİS — Takrir okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Geçen sene vatan iki büyük felakete maruz kal

mış idi. Biri büyük halaskarımız Muhterem Reisi
cumhurumuz Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri
ne karşı ikaına teşebbüs olunan leim su'ikast ve 
diğeri de Vilayatı Şarkiyede zuhur eden irtica vak' 
ası idi. Meclisi Âlinin kanununa ve kudreti kazaiye
sine istinaden her iki hadiseye vazıyet eden İstiklâl 
Mahkemelerimiz bu feci cinayetlerin esbap ve seva-
ikini pek güzel tetkik ederek icabatı adaletin kanu
na muvafık surette tatbik ve icrası ve emniyeti am
me ile Cumhuriyetin müdafaası hususunda yüksek 
bit dirayet ve faaliyet göstermişlerdir. Her iki mah- , 
kememiz erkânına Meclisi Âlice beyanı takdirat bu-
yurulmasını teklif eylerim. 3 Teşrinisani 1926 

Bursa Mebusu 
Refet 

(Muvafık sesleri) 
REFET BEY (Bursa) — Muhterem arkadaşlar, 

geçen sene Meclisimizi müteessir ve dilhun eden iki 
hadise karşısında bulunuyorduk. Bunlardan birincisi 
Muhterem Halaskarımız, Reisicumhurumuz Gazi 
Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine ika edilmek iste
nilen ve bütün Türk ve Müslümanlık alemiyle bütün 
medeni dünyanın yüksek fazail ve kemâlata meftun 
olan güzide insanlarını ve bitaraf vicdanları mütees
sir ve müteheyyiç eden su'ikast hadisesidir. 

İkincisi de Vilayatı Şarkiye'de hadis olan irtica 
vak'asıdır. Her iki hadise de her şeyden evvel Cum
huriyete, terakki ve teceddüt mefkurelerine, memle
ketin istiklâl ve saadetine karşı tertip edilmiş cina
yetlerdir. Bütün dünya bilir ve teslim eder ki, Türkün 
Gazisine su'ikast etmek demek, Cumhuriyete su'i
kast etmek demektir. Vatanın istiklâline karşı su'i
kast etmek demektir, teceddüt mefkurelerine karşı 
su'ikast etmek demektir. Dünyanın en mert ve fazi-
letkâr milleti olan Türkün yüksek seciyelerine haka
rettir. Ahlâfa su'ikasttır. İnsaniyete su'ikasttır, (Bra
vo sesleri). Bu hadise karşısında bütün millet tehey-
yüç etti ve memleketin her köşesinden, her tarafın
dan heyecanlı heyecanlı adalet talepleri yükseldi. Bu 
cinayete, Meclisi Âlinin kanunlarına ve bilhassa kud
reti kazaiyesine istinaden vaziyet edilen İstiklâl 
Mahkemesi, meseleyi pek durbinane tetkik etti. Tah-
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lil etti ve cinayetin failleri hakkında tamamile kanu
na muvafık olarak hükmünü verdi. Bu mümtaz faa
liyet ve adaletkâr icraattır ki, milletin asabiyetini, 
heyecanını teskin edebildi, (Çok doğru sesleri). 

Vilayatı» Şarkiyede hadis olan irtica hadisesi de 
cümlemizin malumudur. Milletin istidadı kemalini 
pek güzel gören ve takdir eden ve oha göre millete 
veçheler tayin eden Gazinin gittiği yoldan hiçbir va
kit ayrılmayan ve ayrılmayacak olan millet bu irtica 
hareketini kemali nefretle karşıladı. Hatta tedibat 
için tahtı silâha davet edilen bir kısım efradı millet, 
şimdiye kadar görülmeyen bir sür'atı vahdetle silâha 
sarıldı ve tedibat pek az bir zaman içinde kemali su
hulet ve muvaffakiyetle yapıldı. Fakat arkadaşlar bu 
tedibat ne kadar sür'atle yapılırsa yapılsın, ve isyan 
mıntakası ne kadar mahdut bir sahada kalırsa kalsın, 
mesele haddi zatında mühim idi. Çünkü yüzlerce, 
hatta binlerce sene evvel yaşamış bedevi insanların 
zihniyetile onların düşüncesiyle hareket eden ve ha
ricin, dahilin mefsedet ve tahrikâtiyle hareket eden 
bir zümrenin - velevki pek kalil bir miktarda olsun -
hayatı içtimaiyemiz dahilinde devam edebilmesi çok 
tehlikeli olurdu. İkinci bir İstiklâl Mahkemesi, Şark 
İstiklâl Mahkemesi bu meseleye vaziyet etti ve lâ
zım gelenler hakkında icabeden cezaları da pek ada-
letkârane tatbik etti. Fakat arkadaşlar bu öyle bir 
cinayet idi ki, onun yalnız faillerini bulmak ve ceza
landırmak kâfi gelmezdi. Bu, her halde bünyei içti-
maiyemizde bir maraz ve koparılması, atılması lâzım 
gelen iğrenç bir çıban idi. Binaenaleyh bu hadisenin. 
esbap ve avamilini siyasi ve içtimai esbap ve avami-
lini aramak, âdemi tekerrürünü temin için lâzım ge
len tedabiri ittihaz etmek icabederdi. İstiklâl Mahke
mesi bu ciheti de pek basiretkârane ve durendişane 
düşündü. Binaenaleyh gerek bu iki meselede, gerek 
İstiklâl mahkemelerine terettüp eden diğer vazaifte 
geceli gündüzlü çalışan ve muvaffak olan arkadaşla
rımızı takdir etmek Meclisi Âlinin kadirşinaslığı ica-
batıdır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim, 
doğrudan doğruya mahkemelerin reislerine, müddei
umumilerine, azalarına ayrı ayrı takdirname yazıl
masını teklif ederim. Kıymetli evlâtlarına yadigâr 
kalsın. 

REİS — Efendim, Refet Bey takririni izah etti
ler. Bu. takriri kabul buyurursanız Hilrni Beyin dedi
ği gibi, mahkemenin reis ve azalarına makamı riya
setten ayrı ayrı tezkereler yazılır ve takdirin birer su-
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retleri de tezkerelere rapt olunur. Yapılacak muame- Efendim, bugün ruznamemizde başka bir şey kai
le budur. Ve bunu tevdi ederken Divanı Riyasetten mamıştır. Cumartesi günü saat 14'te içtima edilmek: 
de iki zat hazır bulunacaktır. (Muvafık sesleri). üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme-
v yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Hitamı Müzakerat Saat : 15.20 
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