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YÜZ KIRK DÖRDÜNCÜ İNİKAT 

14 Kânunusâni 1338 Cumartesi 

İKİNCİ CELSE 

Reis : 

Kâtipler :. Haydar Bey (Kütahya) 

REİS — Celsei hafiye kuşat olundu. 
Zaptı sabık hülâsası kıraat olunacaktır. 

ZAPTI SABİK HULÂSASI 1. 
YÜZK1RK İKİNCİ İNİKAT 

9 Kânunusâni 1338 Pazartesi 

İKİNCİ CELSE 
Birinci Reis Vekili Musa Kâzım Efendinin tahtı 

riyasetinde bilinikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve 
aynen kabul olundu. Harp encümeni fevkalâdesi teş
kili hakkındaki kanun lâyihası müzakeratına devam 
olunarak Mersin Mebusu Salâhattin Bey kanunun 
birinci maddesinin reddine ve bittakrir tesbit ettiği 
mevaddın tezekkürü zımnında encümene iadesine; 
Lâzistan Mebusu Abidin Bey maddenin muvafaka-
tından naşi kabulüne, Müdafaai Milliye Vekili Re-
fet Paşa Hazretleri harbin bir komisyonla tedvir edi-
lemiyeceğine, umuru harbiye ve askeriyenin yedi va-
hidle idaresini teminen Erkânı Harbiyei Umumiye 
Riyasetinin Müdafaai Milliye Vekâletine raptına, 
müstakilen ve diğer bir vekâlet deruhde etmeksizin 
Heyeti Vekile Riyaseti teşkiline, maddenin reddi ha
linde diğer bir şekil ikamesine; Saruhan Mebusu Ne
cati Bey vaziyeti umumiyei dahiliye, Başkumandan 
Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerini Başkuman
danlık makamının ihdası üzerine Müdafaai Milliye 
Vekâleti ile Erkânı Harbiye Umumiye Riyasetinin 
tabiaten birleşmiş olduğuna, teşkilâtın intizamına, 
müzakerat ve münakaşatın ordunun ikmali nevakısı 
noktasına matuf bulunduğundan encümen vezaifin 
temşiyet ve ifasının tetkikiyle heyeti aliyeye arzı 
maksadiyle tensip eylemiş idüğüne; Müdafaai Mil
liye Vekili Paşa Hazretleri kanaat ve içtihadında mu
sir olduğuna kabul edilmediği halde istiğfa eyliyece-
ğine dair serdi mütalaat eylediler. Reis Paşa Hazret
lerinin istifsarı üzerine Refet Paşa Müdafaai Milliye 
Vekâletiyle Erkânı Harbiyei Umumiye riyasetinin 

Not : BU Celsede Reisin adı belirlenememiştir. 
M. Ünver 

tevhidi hakkındaki mütalaasını tekrar ettir. Mersin 
Mebusu Salâhattin Bey takriri dairesinde tekrar iza
hat verdi. Mustafa Kemal Paşa Hazretleri Heyeti 
Vekile Riyasetinin ayrıca mevzubahis edilerek hal
lolunacağını Müdafaai Milliye ve Erkânı Harbiye 
umurunun bir elde bulunması evvelce tenkit edildi
ğini ve Refet Paşanın da bu fikri dermeyan eyledi
ğini şimdi kanaatini tadil ettiğini, Başkumandanlık 
münasebetiyle işbu iki vekâletin tevhit edilmiş oldu
ğunu, şayanı tenkit olan cihet teşkilâtı askeriye olma
yıp başında bulunan zevatın vazifelerini ifa edip et
medikleri olduğunu ve o halde bilistifa diğerlerinin 
ifayı vazife eylemlerini teşkilâtımızın muvafık bul
duğunu ve Refet Paşa Reis Paşa Hazretlerinin beya
natı veçhile akdemce serdi şikâyet eylemiş olduğu
nu, Heyeti Vekile Riyasetiyle Erkânı Harbiyei Umu 
miye Riyasetinin içtimai ve Müdafaai Milliye Ve
kâletinin de inzimamı mulvafık olamıyacağından 
Müdafaai Milliye Vekâletinin tefrikini ifham ey
lediğimi, Erkânı Harbiyei Umumiye Reisinin se
rin bir başla vazifesini ifa eylemesini, çok meş
gul olmamasını, Meclis ve encümen müzakeratm-
dan hariç kalmasını, ve heyeti celile arasında Baş
kumandan Paşa Hazretleri maiyetinde herhangi bir 
hizmeti ifa için affını istirham eylediğini, Heyeti Ve
kile ve Erkânı Harbiye Umumiye Reisi Fevzi Paşa 
Hazretleri Heyeti Vekile riyasetinin hini iştimada 
müzakeratı idareye ve mukarreratı imzaya memur ve 
Heyeti Vekilece müntehap olmasına göre esaslı biF 
makam olmadığını, zaten huzuru lâzım olan Erkânı 
Harbiye Reisinin müzakeratı idarede ve rey itasında 
fark bulunmadığın-;, Teşkilâtı Esasiye Encümenince 
daha iyi bir usulün mümkinülkabul bulunduğunu; 

Reis Paşa Hazretleri Heyeti Vekile Riyasetinin usu
len ve ayrıca halledileceğini, Erkânı Harbiyei Umu
miye Reisinin serbest kalarak vazıyeti askeriyeyi tet
kik ve tefehhusu şayanı arzu ise de Fevzi Paşa Haz-
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retlerinin Heyeti Vekile Riyasetinin deruhde etmesi 
elan baki bir zaruretten naşi olduğunu, Meclis Reisi
nin ismen birçok vezaifi varsa da hakikatte Meclisi 
Âliye ait ve muzaf olduğunu Başkumandanlık ma
kamında ise Erkânı Harbiyei Umumiye Reisinin me
sul bir vekil bulunduğunu, Müdafaa! Hukuk Riyase
tinin diğer rüfeka tarafından ifa edilmekte olduğu
nu, mevcudiyetleri gayri tabii ve menafii millete mu
zır ise Meclis Riyasetinden ve Başkumandanlıktan 
ve üzerlerindeki evsafın kaffesinden feragat eyliye-
ceklerini beyan buyurdular. Badehu Konya Mebusu 
Vehbi Efendinin takdimen reye vazedilen tay teklifi 
ekseriyeti azîme ile kabul edilerek birinci madde 
tay olundu ve muhtelif esasata ait takrirlerin Kanu
nu Esasi Encümenine havalesi kabul edildi ve berayı 
teneffüs celse tatil olundu. 

2. — MÜZAKERE 

/. — İstiklâl mahkemeleri hakkında Adliye Encü
meni mazbatası. 

REİS — Adiliye Encümeninden mevrut bir maz
bata vardır, onu müzakere edeceğiz. 

(Mazbata okundu) 
ZİYA BEY (Bitlis) — Efendim; şüpheli eşhas di

ye bahis sebk etti. Şüpheli eşhasım ne demek oldu
ğunu intikal edemedim. İnsanların şüphelisi, şüphesi
zi de mi olur; 'bendeniz 'bunu anlıyaımadım. Kuvvete 
serfütü etmek, kuvvetin gelişi güzel hareketine göre 
hareket etmek anarşi demektir. Anarşi bir heyeti iç
timaiye üçün tabii tecviz edliliemez. Hallaki Azimüşşan 
kuülıainnun ne derecede günahkâr olduğunu blirken, 
yine badelmuihakeme cehenneme atacağını beyan bu
yuruyor. 'Binaenaleyh kuferıroın rastgellenin kolun
dan tuituıp sen şüpheli'sim demeleri gayri caizdir. Hak
kında ihbarat vaki olan kimseler için tahkikat yapı
lır. Yapılan tahkikat neticesinde (cezayı mucip bir 
fiile tasadidi etmiş fee, ister güzü,) (1) ister aşikâr ya-
pı'lsın; bir ıhükmİIe teyyüd eder. Ondan sonra ne ya-
pıilımak lazımsa yaipıüır. Bendeniz zannedîıyorum kî 
mazide boyte 'bir salahiyet veriîmiişitir. Bazıları bu 
salahiyetli istimal ediyor, fakat mazinin verdiği ibu 
saîıalhli'yeti acaba bifcilm tecviz e*memîz caiz midir? 
Bu bahis hakkında bu kadar söyHyeceğim. 

İstiklâli mahkemelerine gelince : İstiklâl mafoke-
meterînin flüzaıan ve vücubumu zevahıirtnie göre tetkik 

(7) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan ek
lendi M. Ünver. 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Musa Kâzım Efendinin tahtı riyasetinde kuşat 

olunarak müzâkerata iptidar edildi. Konya Mebusu 
Vehbi Efendinin teklifi veçhile kanunun aksamı mü-
tebakiyesinin de Kanunu Esasî Encümenine havalesi 
kabul olundu. Canibi riyasetten Reis Paşa Hazretle
rinin mevzubahsi müzakere suallere cevap verdikleri 
sırada* şarta muallak olarak eşkali gayri tabiiye de
vam eylediği takdirde Başkumandanlıktan ve Ri
yasetten istifa edeceklerini söylediklerini söyle
dikten ve Meclisi Âlinin de reddeylediğinden key
fiyet tashih edilmek ve zapta geçmek üzere arzolun-
duğu badelbeyan perşembe günü bermutat içtima 
edilmek üzere celseye nihayet verildi. 

REİS — Zaptı sabık hülâsasını reylerinize arz 
ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul olundu. 

EDİLEN MEVAT 

i ve mülhak eme etmek ve yine zevahirine göre teemmül 
I eylem'ek icap eder. Bu mesele karşısında derin derin 
' düşünmek zannederim lâzımdır. ıBenderiiz kendi iman 
i ve kanaatimi söylüyorum. Ne kadar aksi iddia edi-
! 
! lirse edİJsin, istiklâl mahkemeleri teşkili hakkındaki 
i 

! kanunun bir kıymet ve ehemmiyeti tariıhiyesi vardır. 
j İsitiklâl mahkemelerinin varlığı bir boşluk içinde mü-
! him bir varlıktır. İstiklâl mahkemeleri hadimi istiklâl 
I 

hadimi tahakküm, manii teoebbür ve zulümdür. İs-
'tıklâl maihkemalerini teşkil eden üç hâkimin girdiği 
yerden zulüm ve tecebbüır kaçar, adalet gelir. Ben-
denizün kanaatim budur. (Doğrudur sedaları) İstik
lâl mahkemeler inin o hâkimleri imanlarile halkı (her 
türlü tecaıvüzalttan himaye edici tedbirleri alacak ve 
ulvî vazifelerini) (1) istikmal eder. Onları o vazifeye 
sevk eder. Kim ne derse desin ne kadar aksi iddia 
edilirse edilsin, istklâl mahkemelerine halk perestiş 
eder, istiklâl mahkemelerini çekemiıyenller istiklâl 
mahkemelerine fenalık edenler, istiklâl mahkemelerini 
çekemiiyenlerdlir. 

REİS — Müfit efendi izah buyurunuz. 
MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — İzah edeyim. Arz-

edeyim, Adliye Encümeni bunu kendisine almasın. 
(Gürültüler) 

MUSTAFA SAİBRİ EFENDİ (Sürt) — Adiye 
Encümeni de mi çekemiyor. 

MÜFİD EFENDİ (Kırşehir) — Efendim; Akftiye 
Enciümenfl bumu kendisine almasın. 'Bir merkezi wtH&-
yet nazarı dikkate alınır, o merkezî vilâyette idareye, 
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halka tahakküme alışmış, zmütfuz birini tasavvur 
edin. İster (memur, Mer ahaliden, anılar istiklâl mah-
kemeterM çekemiyor. İşte 'Miktâl mahkemelerini çe-
kemliyenfer dediğim budur. İstiklâl mahkemelerile 
•flenafofc yapmak, zulüm yapmak istiyenfer karşı kar
şıya tgelmiş iki rakiptir. Yeriıerini onlara açarsınız. 
Berideniz gecem gün bu kürsüden vaki olan beyanatı 
itamamıiyle dinledim. Onun ibk aslı olduğuna kaniim. 
İstiklâl mahkemıderiniih fenalığını göstermek, istiklâl 
mahkemelerinin irttihahının fenalığını gösterir. Ehlini 
intihap şaıttiîe (iböyîe fevkalâde zamanlarda icrayı 
faaliyet etmesi zaruri bir teşekküldür) (2) Saruhan 
Mebusu iMuhlerenM Necati Bey bu kürsüden pek 
uzun ıbeyanafta bulundular. Beyanatı âlileri pek ince 
nıkatı ihtiva etmektedir. Bütün ıbeyana/tı bu boşluk
larda mahkûmu zeval oddu. O 'beyanatı tetkik eder
ken istiklâl mahkemelerinin vücuduna ne derece lü
zum olduğunu sk de tasfcik edersiniz. İstiklâl mahke
meleri bir lüzumdur. O lüzum ve viücup henüz zeval 
ıbufenalmâştır. İstiklal mahkemeleri öyle yerlerde me-
sutiyetih varlığını gösteren İbir varlıktır. İıstUM mah
kemeleri fenahğa alışmış insanların gûşu mestösine 
mesuliyet var diye bağıran bir variıfctır. Binaenaleyh, 
istiklâli mahkemeleri kanununun mahiyetini zulme, 
fenalığa karşı düğer İbir mahiyete sokunuz. (Hakların
da şikâyet varsa) (1) azalarım İslah ediniz, mahvedi-
riiz. Fakat yerlerine gönderecek zevatı (seçmekte ti
tizlik gösterin. Fakat) (2) 'istiklâl mahkemelerinin 
esasıma itiraz ötmeyiniz. Fakat şahsına, azalarına ııfci-
raz olmamak kaM değil. Çünkü (beşerdir. Binaen
aleyh hendenfein 'bu mövzudaki mültaieaıtım; istiklâl 
maMldemelerîni çekmeyi değil istiklâl mahkemelilerini 
ıslah etmeyi düşünmek Jâzum geldiği merkezindedir. 

RfBİS — İBaşka bir teklif var. 

HAYDAR BEY ı(KÜitahya) — Efendim; Erzu
rum Mebusu Oüseyita. Aıvnü ıBeyin istiklâl1 mahkeme-
Jerinfaı îağvüne dair mazbatasını okuyorum, Lâyiha 
Encümeni maızbaltasını okuyorum'. 

ıflMaabaita okundu) 
ı(JMutvaifık sedaları) 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim, 
Lâyiha Encümeni bu ret kararım bundan bir sene 
on gün evvel Vermiştir. Yalnız müsaade buyuruikır-
sa bu ibiatpitaM eslbalbı mucibe ve -mevaddı kanuniye 
de 'Okunsun. 

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

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Zanne
derim aynı ret 'karan yine Meclise gelecektir. 

HÜSEYİN AıVNİ BEY (Erzurum) — Müsaade 
buyurulursa Ibu baptaki esbabı mucibe ve mevaddı 
kanuniye de okunsun, ona göre haloHün&uai!... B& 
yük Millet Meclisi teşekkül ettiği zaman dalıma bit 
mesul Heyeti Vekile tayin etmiş ve ordusunu da yü-
rütrriek çaresini de düşünmüştür. Fevkalâde tedbir 
ittihaz etmek için istiklâl mahkemeleri teşekkül etti. 
Fakat ibir zaman oldu ki Hükümet Ibülfiün icraatı is-
tiikflâl mahkemelerine tevdi eder bir şekilde bize bir 
kanun kaibul ettirdi. O da daima Fevzi Paşa Hazret
leri b'iıze mazalîah ordu İnıhüâl eder, mazalah Merî
sinde, gerisinde casus teşkilâtı ... ve Koçgiri (zara) 
heyetinin tebliği gibi artık İstiklâl mahkemelerinin el 
uzatmadığı, vazı'yed etmediği deavî kalmadı ve bü
tün Hükümetin icraatını eline aldı ve Meclis namı
na hükümler verdi. Efendiler, demin de arkadaşların 
birisinin buyurduğu gibi; insandır, hata eder. Mah
keme teşkil etmek (bir ihtiyacın mahsulüdür). (1) 
(Bu mahkemelere ilmi hukukla müştegil arkadaşların 
intihabı bir zaruret, bir mecburiyettir.) (2) ihtilâlin 
bir hukuku vardır. Onunla icrayı ahkâm etmek mec
buriyetindedir. Esbabı muoioedfe arzetmiştim M ka
nunun sükût ettiği yerde mutlak veyahut arzu edil
diği gibi hüküm verecek mahkemeler dünyada mev
cut değildir. Bu ilk görülen şeylerdendir. Üç adamın 
aklına Büyük Millet Meclisi hakkı kazasını terket-
miştir. 

Mesela gayet azimdir. Büyük Milet Meclisi ada
leti her yerde temine kaflkıyorsa, her yerde İstiklâl 
mahkemeleri teşkil etmeğe... hissetmelidir. Halbuki 
beş on yere âza tefrik edecek Maalesef Meclisin kud
reti ilmiyesi azdır. Her âza sıfatı hâkimiyetle mutta-
rif değildir. Belki sıfatı zâtiye ve sububiyemize biraz 
dokunuyorum. Bir arkadaşımız mühendis ise hâkim 
olamaz. Mal memuru hâkim olamaz. Ben her arka
daşıma hürmet ederim. Herkes meslekine merbut 
olursa daha çok hürmet ederim. Sonra böyle hukuk-
şinas arkadaşlarımızı mahkemelere tefrik ettiğimiz 
gün Meclisin bu hususta hukuku azalır. 

Efendiler, siz memleketi kurtarmak istiyorsanız, 
siz mahkemeleri yaşaıtmak isteyorsanız işte burada 
350 mahkemeniz var. Onun kudretind artırın, onun 
kudreti olmazsa dört mahkeme, beş mahkeme, Dev
letlin bütün teşkilâtım yürütemez. Bütün sui istâmaJâ-

(1, 2) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan 
eklendi. Af. Ünver. 
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tın önüne geçemez. Binaenaleyh tecziye edemez. Ben 
zaraıedjyonum Ikü, adlî maıhflcemelerimiz oldukça mun-
tazarndır. Yalnız onun işi işkâl eden... selâhiyetı ora
ya verdiğiniz gün hepiniz (biliyorsunuz ki, kimimiz 
reis, temimiz aza idik, geldik buraya. Buraya gelme
miz bize fazla bir meziyeti ilmiye vermemiştir. Biz 
gideceğiz. O hâkimler, o memurtfar gelecektir yerimi
ze. Memleketinde helkesin meslekini, vazifesini icra 
hakiki kanunisine hürmet etmeğe borçluyuz. İşte is
tiklâl mahkemelerine verdiğimiz bu selâhiyetı (bunu 
temin için verdik. Bu salâhiyet, başlka bir maksat 
için) (1) esasen hiç kimseye verilmez. Bunun lüzumu 
kalmamıştır, ihtilâlin de hukuku vardır. Fevkalade
nin de hukuku var. 

Fakat katra katra böyle re'yi hodyile hüküm ve
recek maddi ve manevî cürüm, zarar takdirile hü
küm verecek (bir teşekkül dünyada mevcut değildir. 
Bu) (2) dünyanın adaletine sığacak şeylerden değil
dir. Bu maddede (buyurdukları gibi Paşa Hazretleri
nin asker firarisi bakında tedabir ittihazına dair mü-
tateatmı) (3) ben de nazarı dikkate alldım. Divanı 
harplerimiz o eski devrin yadigârıdır. Mahkemeler ... 
zaman o askerî kanun yapılmış, birtakım fevalade 
mahkemeler, divant harpler teşekkül etmiştir. Size 
acı bir hakikat söyliyeceğim. Bir tarihte asker bulu
nuyorum. Masal değil, hakikat söylüyorum. Birisi 
cepheden yorulmuş, geriye gitmek için istifa vermiş 
... 'kulaklarında hastalık, gözlerinde za'fı basar ve
saire olanlar ve orduya istrt'yı anlamayan efendi 
mahkemede âza olmuştur. Bizim en büyük maktel-
lerimizden biri divanı harplerdir. 

Artık bu miiet bundan sonra ona veda etmeli
dir. Ehline tevid zamanı gelmiş, asiker firarilerini o 
mahkemelere, her kazada bulunan mahkemelere hi-
yaneti vataniye cürmile tevdi etmek bizim için müb-
rem bir ihtiyaçtır. Bu işle iştigal etmek üzere bir 
maihkeınıe teşkil edebilirsiniz. Ordu'da 'bulunur. Ço-
ramVda, Kayseri'de bulunur. Azmi milisi az, iradei 
millisi az diye (birtakım insanlaı muhakemeye te
vessül ödersek ve bunlarla hapishaneler) (4) dolar ise, 
efendiler : altında çılkacaJk ihtilâlleri söndüremezsjniz. 

Yalnız istirham edeceğim şu var ki istiklâl mah
kemeleri âza arkadaşlarımıza ben bir şey demiyo
rum, ki ... şikâyet de çok. (Bir Mebusa hitaben) Zatı 
âlileriöden şikâyet de çok... Simidi • bitap Meclisedir. 
Ben kanun hakkı teşrihatta bulunuyorum. Şikâyet 

(1, 2, 3, 4, 5, 6) Parantez içindeki kelimeler tara
fımdan eklendi. M. Ünver. 

' muhik midir, değil midir; (o, burada hâl edilecek bir 
nusus değildir. Arzro;) (5) Daha ziyade adliyeyi hâ
kim etmeğe çalışalım. Asker firarileri için lâzım ise, 

j yalnız ona tahsis edelim. Böyle maddî, manevî zarar 
takdirine selâhiyeddar, umumî cümlelerle, namütena
hi (tefsir ve tevile müsait cümlelerle verilen salâhi-
yatle ve) (6) re'yi hodiyle her şeyi hüküm altına al-

j mak, her şeye hüküm vermek selâhiyetini artık re-
I fetmek, üzerinize farzdır. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Efendiler, 
bu İstiklal mahkemelerinin muvakkaten tatili faaliye-

I cini müzakere edenken Kockiri ı(Zara) heyetinin Mec-
I lisi Âliye verdiği telgraf mevzuu müzakereye sebep 
I olmu'ştur. Başkumandan Paşa Hazretleri de hazır ol-
j duğu halde müzakere ve tetkik edildi. Memleketin 
I ahvali tabiiye içinde olmadığını hepimiz takdir ediyo-
I ruz ve böyle ahvali gayıir ta'biiye içinde, tabiî kanun-
I lanla memleketi idare etmek biraz müşklil olduğunu 
I nazarı dikkate aldık. Meseleye girmeden mukaddem' 
I Yusuf Ziya Beyin İstiklâl mahkemelerini çekem'iyea-
I ter, istemiyenlerdir, sözünü reddederim. Biz şüphesiz 
I ki bu istiklâl mahkemelerinin devam ve ademi deva-
I mı meselesinde, memleketin menafiî umumiyesinj dü-
I şündük. Oiafoiilir ki içtihadımızda yanıldık. Biz noktai 
I nazarımızı heyeti umumi yeye arzediyoruz. Heyeti 
I umumiye ya musip görür veya. musip görmez. Biz 
I nok'tai nazarımızı' geçen de bilvesile arzatik, Bıir Hü-
I kümet ya ihtilal bayrağını açar, ihtilâl kan unla nile 
I idare eder .veyahut bir Hükümeti muntazamadır. K.a-
I vaninıi muntazama ile veyahut kavanıin.i tabiiye ile ida-
I re eder. Hakikaten tabiata mugayir olan kanunlar 
j muvakkat zaman için tesir gösterse dahi bunun uzun 
I müddet devamında muzır nelüceîer verir. Zannede-
I rim'kıi pek uzak bir zaman değildir. Harbi umumî 
I içerisünde bu memleket tedhiş, terihiip idarelerinin en 
I müthişimi gördü. Bir günıde bir memlekette kırık kişi, 
I elli kişi asılırken, akşam üstü yine elli kişinin firar 
I ettiğine şahit oluyorduk. Halbuki ibu idare tesis ve 
I takip edildiği zaman müessir nefcayiç verdi, idi. Uzun 
I müddet devam ödünce halk bununla itiyad kesbeder 
I ve ıbu tabii bir haldir. Böyle halkın tedhiş ve terhM 
I içim ve idarei gayrı tabiıiyenin idamesi için tefriki iktiza 

eden usul terihiip ve tetbiş muvakkat zamanlar için 
müessirdir. Bunu da'inra hali faaliyette tutmak onun 
kuwei müessiresin'i izale eder. Hatta geçen sene He
yeti Vekilde ibu istiklâl mahkemelerinin muvakkaten 
terki faaliyetini kabul ettiği zaman yine bu esas, bu 
noktai nazarı düşündü. Ve şayet ilerde bir mahalde 

I isyan ve hadisei gayri ta'biliye husulü anında onaya 
( derhal HAV mıah'keme gönderilmek üzere (tehiri faaliyıe-
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ti düşünüldü ve) (1) en, tooıkutuou bir heyet olmak 
üzere teşfkıil edümefc lazım geküi (görüşünden hareket 
«dikti. Ben, ibua îara) (2) gayri faal bir sureite tutmak 
lüzumum kani bulunuyorum. Evet ahvali gayir tabii
ye ihdas edentene fcanşı öyleidir. Simidi demin arzetti-
ğ;n> veçhile ahvali tathiiyıenıin avdet ettiğime kaiil de-

öaşlkumaından Paşa HaznetLertile müzakere ettik, 
ve dedik ki ilerde kuşaflî'alh bir şey olmaz; ve ahatimliz 
herhalde emtia oinıaiıyız ki bir buçuk, iki sene evvel
ki gûbli değil ve oMufclça bugünikü daıvamızın ne oldu
ğunu îdraik etmiştir. Halikı bu kadar fena görmiyeöim,* 
bedbin. görmiyıellim. Halk da bu memleikiatlrr evlâdı
dır. Faikait iğfal edilmiş, ıdlal ediılmiş velhasıl blu hadi
seler husule gelmiş, artıık bu gün de bunları bir buçulk 
senedeniberi tutuğumuz tethiş idaresi altında tutorya/-
fam, daha serbest buialkalıım. Ahvali daha müteraikıkip 
(bir hale geüirelıim. Atncaik) (3) bir hadise çıktığı va
kit bir yerde, oraya fevkalade bir heyet gönderelim. 
şunu da arzödeyirrv iki İstîkilal mtaıhkemelerinin namını 
değiştirip değişttkımemek, mesedesü başka bir mesele
dir. Eğer bumun başında (bir Mahkeme teşkil etmek 
istertee) (4) Meclisi ıAIi taıiihte mahkemei terrtyiiz aza-
lığında bulunmış, namusu ile tanınmış bir zatı reis 
taytin etsin. MüıtaibeaJkiiiSİnü sizler intihap ederseniz edi
niz. Faikait tahk'ikıait meselesi öyle bir meseledir ki, bir 
tarafına bafcarısınız vicdanın başka türtü emreder. 
Tahikfikaıt (ilerledikçe, vicdanın hükmü de değişir. Usu
lü ıtaMdiikat bir iliımldi'r. 'Bir adam mektepte on beş ss-> 
ne okur, usulü tahıkiıkata yirmıi sene (nüfuz edemez. 
Onun için) (5) hiiç olmazsa tahMkatü yapaoaık olanla
rım başında bir hâkim, bu ilimde usulü tahıkiıkata va-
krf bir adam bulunsun; mütebaikisini heyetfi umumi-
yeden iimtihap edersiniz. 

VEHBİ EFENDİ (Konya) — Efendim, müsaade 
buyurun iki kellime söyliyıeeeğkn. Bağ, bahçe sahiıbüı 
olanlar Serçe ve kuşlardan dilgir olduğu zaman bir 
korkuMc yapar. O fconfcululk orada oldukça onları 
ifeonkutur. Faflcıat o kjorkukik o tarlada durdukça kuş
lar buna alışırlar. iBeyefeödrleri İstiklâl mahkemelerin
den bir falide görmedik desek bu yanılışıtır. Ve haki
katen bu bir korkuluktur. Lâkin bu ahvali gayri ta-
biiyeden zaruret dolayısiyle meydana gelmiş bir şey
dir. Zaruretler miktariyle takdir olunur. Zaruret za-

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

manında kullanmak lâzım gelir. Rica ederim hariku
lade denilen şey devam ederse âdet hükmüne girer. 
Efendiler, bu âdetin hilâfına bir mahkemedir. Bu 
âdet hükmüne girer ve tesirini gayıbeder. Efendiler, 
bunun faaliyetini muvakkaten tatil ettiğimizde, Al
lah göstermesin, şayet icabedecek olursa tekrar gön
dermekte bizim için ne mahzur vardır? Ben bunu an
layamıyorum. Şu günde ben görüyorum ki bunların 
faaliyetine ihtiyaç yoktur, bilâkis, halkı fena fena ce
reyanlara sevkediyor. Biz beşeriz, gittiğimiz yolu doğ
ru görürüz. Halbuki doğru olmaz. Doğru olmayan bir 
iş, Türkiye Büyük Millet Meclisinin mahkemesinden 
sudur ettiğinden dolayı halkı başka türlü fenalığa sevk-
eder. Neticesi fena olur, cümlenizden rica ederim, bir 
müddeti muvakkate için tatil olunsun, İcabederse, ica-
beden mahale gönderilsin. Bunda telâş edecek ne var? 
(Reye, reye sadaları.) 

FEVZt PAŞA ERKÂNI HARBİYE UMUMİYE 
REİSİ (Kozan) -=- Efendim; İstiklâl mahkemesinin 
muvakkaten tatili faaliyetini ve lüzumunda tekrar faa
liyete geçmesini bendeniz teklif etmiştim. Esasen İs
tiklâl Mahkemesi kanununun tedvinine bendeniz se
bep olmuştum. Malumu âliniz, geçen sene Yunanlıların 
ilk taarruzları sırasında ordumuz inhilâl etmişti ve ne
reye bir asker gönderilse derakap dağılıyordu. Şid
detli bir kanuna ihtiyaç vardı. Ben o vakit Müda-
faai Milliye Vekâletinde bulunuyordum. Bir kanun 
tanzim ederek heyeti âliyenize takdim ettim. Hatta 
o sırada bir taburun şevki sırasında o taburun ka
milen inhilâl ederek dört kişi kaldığına dair bir de 
misal getirmiştim. O esabı mucibe burada okunma
dı. Çünkü bazı mühim malumat var idi. Fakat bu
nun yerine dediler ki, biz bu kuvveti divanı harplere 
vereceğimize, daha kavi olmak üzere, içimizden inti
hap edeceğimiz zevata verelim. Bu suretle daha emin 
bir tesir, daha âdil bir şekli mahkeme vücuda getire
lim. Bu surede bu mahkemeler vücut buldu. Ben
den evvel söz allan hatiplerin söyledikleri veçhile bu 
mahkemeler fevkalade zamanlara mahsusdur. Bu
nun fevkaladeliği (zamanla kaybolmaktadır. Nitekim.) 
(1) Malumu âliniz, divanı harpler meşrutiyetten ev
vel gayet muhip bir tesir icra ediyordu. Fakat meşru
tiyetten bu âna kadar daima divanı harple, daima ida-
rei örfiye ile memleket idare olunduğu için halk on
lara alışmıştı. Bu suretle yeni bir tesir ika etmek, 
yeni bir şekü adalet göstermek üzere İstiklâl Mah
kemeleri vücut buldu. Orduda inzibata tesiri bakımın
dan bunun faidesi hakkında tereddüde mahal yoktur 
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ve bunu.) (2) Herkes takdir ediyor. Bilâhara daimi 
bir şekil olmasın, diye faaliyetlerin tatili (istenmektedir. 
Emtca bunlar.) (3) Vaziyetin mücaadesi halinde ev
velce de tatili faaliyet ettiler. Sakarya muharebesinden 
evvel yine bunların lüzumuna kanaat oldu ve sevkolun 
duiar. Şimtcü acaba (tekrar tatil faaliyetleri için.) (4) Va-; 
kit gelmiş midir? Bunlar muvakkaten tatili faaliyet 
etsinler. Bendeniz bundan takriben bir buçuk ay evvel 
vaziyeti zâtı âlilerine arz ettiğim vakit gösterdiğim 
tehlike bugün zail olmamıştır. Gittikçe çoğalmakta
dır, gittikçe tezeyyüd etmektedir. Gittikçe tezeyyüd 
etmekte olduğu bir zamanda bunların tatili faaliyeti 
kabil değildir. İki misal gösterecek hususu haberler 
alıyoruz. Askerler gerilerden soruyorlar : istiklâl Mah-
kemleri kalkmış mıdjr? 

Bunların kalktığını haber alır almaz firar edecek
tir. Evvel emirde onları kaçırmamaya uğraşmalı. Son
ra istiklâl Mahkemeleri binlerce adam asmış, değil
dir. Onlar sırf kendi vadiyetleri ile lâzım gelen tesiri 
ika etmişlerdir, ikincisi, bir pontus meselesi var. Ora
da, takibat icra olunuyor, bir çok caniler ele geçiyor. 
Derakap bunları tecziye etmek ve bu suretle lâzım ge
len tesiri ika etmek lâzımdır. Mutlaka bir istiklâl Mah
kemesine lüzum var. Gerek cephede böyle bir tehlike
li zamanda emniyetle tutulması ve gerek Pontus mese
lesinin süratle neticelendirilmesi için istiklâl Mahkeme
lerinin daha bir müddet devamına taraftarım. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Meclisi Âlinizde 
bu gün mevzubahis olacağını evvelce bilmiş olsaydım 
(huzurlarınıza bazı vesaikle gelirdim. Mamafih bazı hu-
susatı.) (5) Heyeti Celilenize arz ederdim. (Bazı hususa-
tı başka bir zamanda da arz edebilirim.) (6) Ancak 
şu takriri vermeye saik olan şey nedir? Bu hususda He
yeti Celilenizi tenvir etmek ve İstiklâl Mahkemesi 
hakkında istisnaî bir kuvvet olup olmadığı hususun
da vuku bulan maruzatımın nasıl bir maksat üzerine 
müstenit ıdlduğunu vie İstiklâl mahkemelerinim, tuzu
mu var madır, yok muıdur; varsa ne şekilde olmalıdır 
ve İstiklâl mahkemelerinin (tatili faaliyeti bugün için 
ne dereceye kadar muivafık olur nıkatı üzerindie du
racağım. IBu huSiusıait tavazzuh atftilkiten sonra bunlar) 
ıfll) verilecek karanda da belki daha ziyade isalbet 
sağHayaicaıkitıır. 

Bu sefer İzzet Paşa Hazretleri de buradadırlar. 
'Meclisi Alinizde bulunan rüfekatuzdan olmak itifoa-

(1, 2, 3, 4, 5, 6) Parantez içindeki kelimeler ta
rafımdan eklendi. Mj Ünver 

riiylle... Bumlardan birisi ki ukuıbatta niyabet cari ola-
mıyacağınkian... mutlaka başka tarzda tedalbire teves
sül edilmelidir. Bununla imkânı yoktur. Sivas'a ıgliıt-
itiğimiz zaman o hadiseye ait olan evrakı birer biner 
tetkik ettik. Bittabi esas vazifemüz bu idi. 94 kişi ka
dar tahliye lazım geldi. Hapisaineye giderek birer bi
rer çıkardık. O esnada tahminen 60 yaşında (bir ih
tiyar. Konya vilâyetine rnıuzaf kazalardan birisime 
mtnsupmuş. Kendisini heyetin merhametine bırak -
tuk. Herhalde Sivas'tan değildir. Geldi hüngür hün
gür ağlamaya başladı ve heyetin merhametine dbha-
•M etti. Soıduk nedir? «Vesek» dediler. Sorduk «Ve-
sclk» ne demektir? Fakat Ibiz aynı tabir yazdık. «Ve-
scik» rehin makamında (islümal olunan bir (kellime 
imiş.) (2) Kanun vardır. Firar eden askerlerin İstiklâl 
mahkemeleri tarafından muhakeme olunacaMarına 
dair kanun vardır (ve onların vereceği kararlar) (1) 
Kanun mahiyetindedir. Mevcut... bendeniz de Heye
ti GeliJİenîze arzederdim. O kanun mucibince veyahut 
beyanname mucibince istiklâl mahkemesi gönderil-
mişitir. Talbü bir mahkemenin karan... Sonra biz İs
tiklâl mahkemesinin beyannamesini bulduk. Mahke
menin beyannamesinde... diyor ki : Birisi askerden 
firar ederse akrabasını sıraya koymuş (ve bunların 
tecziye edileceklerini bildirmiş ve) (2) köy heyeti İh-
tiyar'iyesinden ayrıca üç yüz lira kadar para alıyor. 
Bundan sonra da dehalet etmezse hakkımda muame
lâtı lâzime ifa edilmek üzere (İstiklâl Mahkemesine 
şavk olunuyor) (3) Kalem Reisleri 'isterse bunların 
hopsini birden yapar, isterse içlerinden birisini yapar. 
Artık boydan boya müsaade... bunu gördük. 

Lütfen dinleyiniz efendiler, bu acı bir şey... Onda 
diyor ki bu akraba ve taallulkaitından bilmuayene 
alınacak dlan kimsenin müsellah ve gayri müsellah 
hizmetlerde istihdamları caiz olup olmıyacağına na
zaran... Falkat ne yapılmış? Geri hıidemata gönderile-
ceik, hizmeti müselllehaya elverişli değil, gayri müsel-
îtihaya da elverişli değildir. Ne yapsalar beğenirsiniz 
bu adamı? Hapsetmişler. Efendiler, bu, dünyanın hiç 
bir yerinds ydktur. Ddkuz aydır yatıyor. O zavallı 
vergi veriyor. (Memleketin asayişini temin etmek, şu 
memleketin... rica ederim şu mifet tekllif eütiğiniz 
harigi tekâlifi vermedi? Senin oğlun firar etti. Bîr pe
derin evladını teslim ötmesi için dünyanın (hiç bir 
yerinde tazyik icra olunmaz) (4) Böyle bir şey var mı
dır? Seran, a'kllen mükellef, reşit bir evladı pederin 
emrine körü körüne itaat (eteneye icbar edebilir mi-

(/, 2, 3, 4, 5) Parantez içindeki kelimeler tara
fımdan eklendi. M. Ünver. 
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sinüz?) (5) Heplknizin de çoluğuımuz çocuğutasuz var
dır. PedejiDerine aykırı haflefcet ««Senler yok mudur? 
Efendiler bunüıaıra şahit olduğumuz giıbi... o da mu-
kelef bir adamdır. !Bü suretle orada gördüğü gülbi... 
Efeödier; Sofra'ya (Saıfra veya Suğra'da okunalbiiir) 
giderken de çıralarda ©öndük. Şüphesiz güzergâhta 
taitJbik edilmekte olduğunu ve ıbundah f aide ftJemüaı 
edildiğini söyledler. Efendiler, faikîesl vardır. Fakat 
muivakkatitiir. Her hangi* bir ha&taıya nıuıvalkkait bfir 
zaiman içlin ilâç veriirseniz o ilâcın tesiri çabuk zafil 
ofur... ve şunu katiyen bifeliim ki efendiler... ımemle-
kiefete yer bulması... 'itiraf etmelidir kî... gösitermek 
için en canlı bir deîi'kir. Geçtiğim yerlerde kayiıfer-
le ipek saımiimi 'vukubulian tematomda her şeyi îşSttim. 
Hangi Hüktim'eDten bahsediyorsunuz dediler? Evet 
hakları vardır. Eğer Hükümet demek millete 'böyle 
vergi var demekse... Bu itibarla biz bunu yazanken 
gece gündüz titriyorduk. IMemleketi^görmek... Hü
kümetin mevcudiyeti kalmamıştır efendiler. Bir gün 
yıkılacak enkaz altında kendim'izi bulacağız. Memle-
Iketiıtriizi düşünmeliyiz. Şuradan çıkarsanız ta şarkın 
müntehalsana kadar her yer bütün ecsat ile dolmuş, 
hayvan cesetleri, insan cesetleri ile doludur. Bu, za
rarı idaredir. Bu zararı idare beş sene evvelki feca-
«yiîn mücazaltıdır, buıgün bu. zavallı milletin çektiği 
ve beş sente evvel alkışladığı takdir ve tahsin ettüği... 
valtaniperveranie hareket ediyor diyerek... bu mec
nun ane hardketterdir ki bunları inin inim imleterek... 
Sizi kaitiyetle remin ederim kü bizim zamanımızda ya
pılan fenalık on dört senelik zamanı meşrutiyette 
geçmiş... Bunu itiraf ederek. ıslahı hal etmelidir. (Doğ
rudur, böyledir sesleri)... vesaik dahi mevcutötur. Fa
kat tastike lüzum yoktur."Heyeti Ceöeniz bütün fe-
îakeitzedagânı görüyor... Bu vazıiyet karşısında titre
dik efendiler. Bu birinci maddesini mecbur olduk He
yeti Celıileye arzetmeye... 

Sonra efendiler, şüpheli eşhas tabiniie muhake
meye celibedilmiyerek tehir edilmiş olanlar dahi var
dır. Buıgün bütün vesaik ve delaiiMe Heyeti Celleriize 
arzedebilirkn. 

Sonra efendiler, af kanunu çıktıktan sonra birçok 
kesanın serbest bırakılmaJsı icalbederken, bilmem han
gi 'tarafın emrile, (hapishanelerde ah'faanulmuşlairdır. 
Haıtta) (1) daha ifflerî güderek... Efendiler; bu, İdare 
değildir. 'Memlekette vâzıı kanun çoğaldıkça mem
leket felâkete, izmihlale gider. Bugün Meffîsi ÂinSz 

(î) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan ek
lendi. M. Ünver. 

kanun vazeder ve haddi zatında vazıı kanun saHaha-
yettini haiizdlr. KendMni MecM Afinin fevkinde gö
renler Mecüsfin vücudunu inkâr etmiş olurlar. 
Bunlar haini vatandır. Hareketleri Meclise taarruz
dur. tşte biz l J gibi kanunsuzluklar karşısında bu 
memlektin idamei hayatına imkân bulunmadığına kani 
bulunduğumuz için mecbur olduk. Heyeti Celilenize.. 
Gerçi bu Koçkiri hadiselerinden hariç ise de, bir ha
rekâtı isyaniye olmak itibariyle, bu gibi idaresizlik
lerin ve kanunsuzlukların neticesi olduğu için Heyet 
Âliyeniz onunla uğraşıp dururken, yanına ikinci bir is
yan ilave etmek daha çok müşkilata sebep olacaktır. 
Bunların önüne geçmek lâzımdır. Yoksa efendiler, emin 
olunuz İstiklâl Mahkemeleriyle, hiyanet kanuniyle, 
adam asmakla biz gayemize vasıl olacaksak emin olu
nuz ki bu, hayaldir. Gayeye vasıl olabilmek... Yoksa 
benim kudretim şahsıma münhasırdır. Herkesin kuv
veti de şahsına münhasırdır. Meclisi Âlinizin kuvveti 
ise bütün kuvvetlerin fevkindedir. Bütün kanunlar 
Meclisi Âliden çıkacaktır. Yoksa kanunlar ayak altına 
alındıkça tehlike kapıdadır. Düşmanda değildir. Ben 
dahilden korkuyorum; düşmandan korkmuyorum. Bu 
halde devam edersek ne istiklâl Mahkemesi, ne ka
nun, ne Meclisi Âliniz kimseyi tutamayacaktır. Bü
tün düşüncelerimiz de ezilip kalacaktır. Bunu bizzat 
gittikten sonra görüyor ve anlıyoruz. Bu dehşet kar
şısında insan titriyor. Bunlar mecbur etmiştir. Ha; is
tiklâl Mahkemesi kanunu beyannamesinin üçüncü mad
desi diyor ki Meclisi Âlinin öteden beri kanuna müs
tenit olmayarak... Zaman zaman yapılan kanunsuz
luktan dolayı çıkan feryadü figan... Bu arzularımızı 
bilen kimseler bunu... Bu münasebetlerden dolayı söy
lüyorum ve onun için üçüncü maddedeki yukarıdaki 
tarzda bunu derce mecbur olmuştur. Efendiler, bende
niz eminim ve katiyen kaniimki bugün pek masum 
olarak, asılan vardır. Çıkınız bufadan. Biz Ümraniye' 
ye kadar gittik. Efendiler Meclisi Âliniz her şeye kadir
dir. Düşmanla harp eder, memlekette para bulur, as
ker bulur. Fakat Meclisi Âliniz bir tek nefere hayat 
vermez. Yaptığımız nedir? Arzu ettiğimiz şey nedir? 
Onun için efendiler; hayat çok yüksektir. Bunlar da 
göreceğiniz köyleri baykuş yuvası yapmak için mi, 
yoksa mesut ve müreffeh bir devre açmak için mi 
çalışıyoruz? istiklâl mahkemelerine de ve hiç bir 
kimseye de adam asmak salahiyetini vermeyiniz, idam 
cezası tavuk öldürmek değildir. Bunlar tavuk değil
dir, hayat çok yüksektir, hayatın değeri yoktur. Bu
günle on beş gün evvel idam etmek arasında fark 
yoktur. Zaten hiyaneti vataniye kanununda. Hiç bir 
surette ifadede tereddüt etmeyecek kadar kendimden 
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eminim, fakat idam cezaları bunlar şunun bunun 
elinde terk edilecek şeyler değildir. Bir arkadaşımız is
tiklâl mahkemesini istemiyenler, istiklâl mahkemesini 
çekemeyenlerdir, dedi. Ihtimalki o tarzda muhakeme 
ediyor. Bendenize öyle geliyor ki, İstiklâl mahkeme
sini istemeyen yok. Fakat İstiklâl mahkemelerinin ic-
raen aldıkları şekil itibariyle şimdilik muvakkaten ta
tili faaliyeti arzu edilmektedir. Her halde milletin da
yanamayacağını anlamak ve onların kanayan kalbini 
görmek lâzımdır. Şimdi efendiler, biz vukubulan ma
ruzatta yalnız Pontüs meselesi müstesna olmak üzere, 
diğer hususattan keffi yed eylesinler. Bu vazifelerine 
devam edecek olur ise tabii heyet Meclisi namına git
miştir ve bittabi bir çok münasebetsizliklere de tesa
düf ediliyor. Biz Pontüs meselesini istisna etmiştik 
ve emin olunuz, encümen Pontüs de dahil olduğu hal
de yani muvakkaten tatili faaliyet etmesini muvafık 
görmüştür. Emin olunuz ki ahali. Alınmasından mem
nundur, yoksa gayri memnun değildir. Bendeniz arz 
edeceğim; tabii İstiklâl mahkemesi namı altında olan 
şeyleri kendisi bilir. Bendeniz maruzatımı vesaike is
tinat ettiriyorum. Yani emir buyurursanız getiririm, 
bilseydim getirirdim. Ben falan veya falan demiyorum. 
İstiklâl mahkemesi verdiği hükümleri... Böyle gördük. 
Ama siz inkâr ederseniz bendeniz isbata hazırım. Şu 
halde bendeniz diyorum ki İstiklâl mahkemesi sui ni
yetle yaptı demiyorum. Bendeniz vukuatı arz ediyorum. 
Maddi bir şey elde etmek lâzımdır. Bunlar akla, ka
nuna, mantıka sığar bir şey değildir. Sizin memnun 
olmadığınız bir şeyi görseniz. Yalnız ortaya kalacağını. 
Etrafta bir şey kalmaz. 

Sonra efendim, altıncısı; biiâmahakeme hiç bir 
kimse hakkında bir ceza tatbik olunmamalıdır. Bit
tabi bunu Meclis de kabul etmez. Meclisi Âliniz bu
nu nazarı dikkate alacaktır. 

İşte efendiler, şimdilik maruzatım bundan ibaret
tir. Vesaiki müteaddit olmak üzere irae edebilirim, 
İnkâr edemez... İstiklâl mahkemesi bir çok mevadı 
ihtiva eder. Bir kanun namına Ahmed yerine Meh-
med tecziye edilemez. Az çok bilenler kanunda baş
ka bir şey olmadığını bilirler. Çünkü adam kesmiş 
deniyor. Sonra bu baptaki beyanatını.. Ahmedin ye
rine Mehmedin asker edilmesi bir kanundur, diyerek. 
Vücudunu kendileri inkâr ederlerse bendeniz itiraz ve 
iddialarını ispat ederim. Biri inkâr edemez. Şu ma
ruzatım olmuştur, bunu sui niyetle mi, hüsnü ni
yetle mi yapmışlardır. Ben bu ciheti söylemiyorum. 
Bunlar olmuştur, ihtimalki hüsnü niyetle yapılmıştır. 
Netice itibariyle iyi bir şey vermiş değildir. Muvakkat 
şeyler netice vermez, insan asmakta devam edilirse 
netice ne olacaktır? Netice yıkılmak olaacktır. Bu gibi 
şeyler memlekete felaketten başka bir şey getirmez. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Bu kanunu ithamat al
tında yapmak doğru değildir. 

HÜSEYİN AVNt BEY (Erzurum) — Usulü mü
zakere hakkında söyleyeceğim. Her vakit böyle akşam 
üzeri yoruluruz, acilen bir karar veririz. Tamik etmek 
lâzımdır. Binaenaleyh tehirini teklif ederim. (Yarine, 
yarine sadaları.) 

REİS — Celseyi tatil ediyorum. 
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