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BİRİNCİ CELSE 

Bedl *Müzakerat; Saat : 14,10 

REİS : Hasan Bey 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Talat Bey (Çankırı) 

REİS — Celse açı'lmıştur. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabuk hulâsası okunacaktır. 

ÜÇÜNCÜ İÇTİMA 

6 Teşrinisani 1926 Cumartesi 

Birinci Celse I 

Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde bil in'ikat zap- ' 
ti sabık hülâsası kıraat ve aynen kaıbul edildi. j 

Suikastın alkim kalması münasebetiyle Meclisin 
hissettiği meserretllerin 'arzı zımnında Reisicumhur 
Hazreitlerine giden hey'ete rnüşarünieyh tarafından 
valki olan beyanat Reis Paşa tarafından tebliğ olun
du, 

Evralkı varide ait oldukları'mahallere havale edil
dikten sonra Başvekil Paşa Hazretlerinin Devletin 
siyaseti umumâyeısli halkkdndalkıi beyanatının istimaını 
müteakip 156 reyle Hükümete mütitefikan beyanı iti
mat olundu ve Pazartesi günü içtima edilmek üzere 
celse tatil edildi. 

Sualler 
/. — Kastamonu Mebusu Halit Beyin, yeni teş

kil olunan Küre kazası teşkilatı için havale verilme
miş olması esbabına dair tahrirî sual takriri. Maliye 
Vekâletine havale edilmiştir. 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalaa var mı? 
Zaptı sabık aynen 'kabul edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Teskereler 
1. — 323 Zat m istiklâl madalyası ile taltifleri 

hakkında iki kıt'a Başvekâlet tezkeresi. (3f728) 
REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 

ediyoruz. 
Efendim, İstiklâl madalyaları hakkında Meclisi 

Alınlın kararları vardır. Bunların Müdafaai Milliye 
Encümeninden Meclisi Âliye biran evvel gönderilme
sini Divanı Riyaset istirham edecektir. 

2. — Virancık Nahiyesinden Çakır oğlu Kâzım 
ve Hayta oğlu İbrahim haklarında affı hususî istih
saline dair Başvekâlet tezkeresi. (3/780) 

REİS — Adliye Encümenine havale ediyoruz. 
Takrfırler 

/. — Kastamonu Mebusu Halit Beyin, Kastamo
nu ve civarında istihsalâtı artmakta olan kendine 
mahalli sarf olmak üzere Kastamonu'da bir kınnap 
ve urgan fabrikası inşa ettirilmesi hakkında takriri. 

REİS — Başvekâlete havale ediyoruz. 
2. — Kastamonu Mebusu Halit Beyin, Kastamo

nu Vilâyetinde doludan zarardide olan 174 köy zür-
raına acilen muavenet temini hakkında takriri. 

REİS — Başvekâlete havale ediyoruz. 

Evrakı Saire 
/. — Meclisi Âlice takdirname ile taltif edildik

lerinden dolayı Şark İstiklâl Mahkemesi Heyetinin 
teşekkürü mutazammın telgraf namesi. 

REİS — Var, okunacaktır : 
Ankara'da Büyük Milet Meclisi 

Riyaseti Celilesine 

Elaziz, 

Vatan istihlas ve ınlklâbı yolunda mütemadi ham
leleriyle yüksek ve nurlu veçheler veren Meclisi Âli
den aldığı ilham ve kudretli millî ve vatanî vazüfei 
'kaziaiyesini hak ve adalet dairesinde ifaya çailışan İs
tiklâl Mahkemesi refiklerine karşı Büyük Millet Mec
lisi tarafından ibzal buyurulan takdirata samüm ru
humuzdan coşan en har teşekküratımızı arz ve ib
lağda vesafeti Riyasetpenahilerini niyaz ve teyidi ta
zimat eyleriz: efendim. 

Şaılk İstiklâl Mahkemesi 
Reisi 

Giresun 
Hacim Muhittin 

Müddeiumumi 
Muavini 
Erzincan 
Abdülhak 

— 32 — 



İ : 4 8 . 11 . 1926 C : 1 

Aza Aza 
Kırşehir Bozok 

Lütfi Müfit Avni 
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim, 

bu vazife uğrunda en ziyade çalışmış olan Denliz'li 
Mebusu Mazhar Müfit Beye bir takdirname gönde
rilmesini istirham eylerim. (Duymuyoruz sesleri). 

REİS — Efendim; Meclisi Âlinin kararı, İstiklâl 
Mahkemelerini teşkil eden azayı kiramın (taltiflerine 
dairdir. Bu vazifeden ayrılmış olan Mazhar Müfit 
Beyin taltifi hakkında Meclisi Âlice ayrıca verilmiş 
bir karar yoktur. Bu hususta bir taikrir verirsiniz, 
tensip ederseniz o arkadaşımıza bir taikdirname teb
liğ ederiz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Arkadaş
lar; Şarık hadisesi çıkar çıikm'az, teşlkM edilen Şark 

İstiklâl Mahkemesi azasından ve zannederim Reis ol
mak üzere intihap edilen arkadaşımız Mazhar Müfit 
Beyefendi, orada çalışarak en nihayet sıhhatinin sar
sılması derecesine varmış olduğu için istifaya mec
bur olmuştur. Binaenaleyh diğer arkadaşlardan ay
rılmaması iktiza eder. 

REİS — Efendim, bu teklifi reye koymak için 
bir taikrir vermek lâzımdır. Rüfekayı muhtereme bir 
takrir verirler, reye vazeder. Başka türlü çaresi yok
tur. 

Efendim, Ruznamede bir şey kalmamıştır. Per
şembe günü saat 14'te içtima edilme'k üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

Hitamı Müzafcerat; Saat : 14,15 
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