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Erzurumlu Hafız Ibrahimoğlu Mehmed 
Hoca hakkında Adliye Vekâleti tezkeresi 
ve Adliye Encümeni mazbatası 4:5 

3. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Madenli Dedeoğlu Osep hakkında Adli
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BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 2 sonra 

REİS — Reisisani Doktor Adnan Beyefendi 
KÂTİPLER : Mahmud Said Bey (Muş), Ragıb Bey (Kütahya) 

REÎS — Celseyi açıyorum. Zaptı sabık hu
lâsası okunacak. 

(Mahmud Said Bey zaptı, sabık hulâsasını 
okudu.) 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

Faik Beyefendinin tahtı riyasetlerinde bilini-
kat zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul 
olundu. Kângırı Mebusu Hacı Tevfik Efendi 
ile rüfekasınm, müftülerin tekaütlüklerine dair 
teklifi kanunisi Lâyiha Encümenine havale, 
Mersin Mebusu Salâhattin Beyle rüfekasınm, 
Samsun -. Havza yolunun inşası için havale ita
sına dair teklifi Heyeti Vekileye tebliğ olundu. 
Erzurum Mebusu Durak Beyle rüfekasınm, mu
hacirinin memleketlerine şevkleri hakkındaki 
takriri ruznameye alınarak müzakere edildi. Ve 
neticede muhacirinin şevkleri için ne miktar 
tahsisat ita edilebileceği tetkik edilmek üzere 
takririn Muvazenei Maliye Encümenine havalesi 
karargir oldu. 

Bayezit Mebusu Süleyman Sudi Beyin bu 
baptaki sual takriri Sıhhiye Vekâletine havale 
olundu. Bolu Mebusu Doktor Fuad Beyin Ereğ
li - Ankara şosesinin inşası hakkındaki tekli
fine dair Nafıa Vekâletinden mevrut tezkerei 
cevabiye Nafıa ve Muvazenei Maliye encümen
lerine, Edirne Mebusu Şeref Beyin, Adakale 
memurini maaşa tının Dahiliye bütçesine ithali 
hakkındaki takriri dahi Muvazenei Maliye En
cümenine havale olundu. Bilâhara Hekimhan 
namiyle bir kaza teşkili hakkındaki lâyihai ka
nuniye tâyini esami ile reye vaz'ı ve Malatya 
Mebusu Lûtfi Beyin, bu celsede mevcudolmıyan 
azadan kıstelyevm yapılması hakkındaki tak
riri Divanı Riyasete havale olunarak âra tasnif 
edilinceye kadar celse tatil olundu. 

îkinci celse 
Faik Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde bil-

inikat Hekimhan kazası hakkındaki Kanunun 
41 redde karşı 161 rey ile kabul olunduğu teb
liğ edildi. Badehu yerli kumaş iktisası mecbu
riyeti hakkındaki lâyihai kanuniyenin müzake
resine geçilerek birinci madde tadilen kabul ve 
Erzurum Mebusu Nusret Efendinin, Erzincan'
daki Şayak Fabrikasının ihyasına dair takriri 
Muvazenei Maliye Encümenine, Erzincan Meb
usu Tevfik Beyin, Kuruçay ve Kemah ve Refa
hiye memurini maaşatı hakkındaki takriri Ma
liye Vekâletine havale olunarak Perşembe günü 
içtima edilmek üzere saat 6 da celseye nihayet 
verildi. 

îkinci Reisvekili Kâtip Kâtip 
Faik Mahmud Said M. Ragıb 

REÎS — Zaptı sabık hakkında söz istiyen 
var mı? 

SÜLEYMAN SUDÎ B. (Bayezit) — Reis 
Bey, bendenizin de muhacirin hakkında bir tak
ririm vardı. Dercedilmemiştir. Ne olmuş, nere
ye havale edildi, efendim? Tasrihini rica ede
rim, efendim. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Efendim, (ik-
sası) denilmiş, (iktisası) olacak. 

REÎS — Başka söz istiyen var mı? Zaptı 
sabık hulâsası tashihan kabul olundu. 

4. - MUHTELÎP EVRAK 

1. — Bayram tebrikine dair muhtelif yerler
den gelmiş telgraflar 

REÎS — Bayram tebrikine dair muhtelif ma
hallerden telgraflar vardır," onlara tensip buyu
rursanız Divanı Riyaset tarafından cevaplar 
yazılsın. (Muvafık sesleri) 
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3. -TAKRİRLER 

08.6 

1. — Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin, 
Bey pazarındaki maden sularının tahlil ettirile
rek tababette istimale elverişli olup olmadığının 
tesbiti hakkında takriri. 

REİS — Beypazarı civarındaki maden su
ları hakkında operatör Emin Beyin bir takriri 
vardır, okunacak. 

Riyaseti Celileye 

Memleketimizde maalesef eczayı tıbbiye imal 
edilemediği için bizzarure daha pek çok seneler ha
riçten eczayı tıbbiye mubayaasına mecburuz. Şu 
kadar ki eczayi tıbbiyenin mühim bir kısmını 
teşkil eden miyahı madeniyenin envai tabiî ola
rak ve mebzul bir surette ve memleketimizin 
her tarafında mevcut iken Avrupadan mütema
diyen hem de tabiîsi yerine sun'i maden, suları 
ithal edilmesi akillara hayret verecek kadardır. 
Elyevm Vişi maden suyunun ve Yanus maden 
suyunun beher şişesi Ankara'da seksen kuruşa 
satılmakta olduğu ve bunların sermayesi yalnız 
şişe bedelinden ve mantarından ibaret bulundu
ğu düşünülürse bu uğurda ne derecelerde mü
him servetlerimizin harice gittiği tezahür eder. 
Malûm ve gayrimalûm maden sularından' isti
fade olunamamasma sebep yegâne memlekette 
bir şişe fabrikası bulunmamasından ileri geli
yor. Bu noksan telâfi edildiği gün boş boşuna 
akıp giden maden suları altın membaı olacak
tır. Reklâma muhtaç olmadığı halde Afyon Ka-
rahisar maden suyunun, İnegöl'deki Çitli ma
den suyunun muattal bir halde kalmalarına çok 
acınır. Ahiren Beypazarı civarında (Karı ko
ca) ve (Acısu) namında birisi kalevi diğeri 
uıüshil tabiatında iki maden suu bu
lunduğunu işittim. Kalevisinden sarfınazar, müs-
hil tabiatındaki sular iktisaden ve tıbben pek kıy
metli olacağından bu suların tahlili ile taba
bette istimale elverişli olup olmadığının bittahlil 
tâyini ve memlekette bir şişe fabrikası küşadı 
esbabının istikmali zımnında işbu takririmin 
Sıhhiye ve İktisat Vekâletlerine havalesini teklif 
ederim. 

21 Haziran 1337 

Bursa Mebusu 
Operatör Emin 
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REİS — Sıhhiye ve İktisat Vekâletlerine ha

vale ediyoruz, efendim. 

2. — Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin, 
Ankara'da memleket sanayiine mütaallik bir 
müze açılmasına dair takriri. 

REİS — Yine Operatör Emin Beyin, mem
leketteki sanayie* ait Ankara'da bir müze küşa-
dma dair diğer bir takriri var. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Takririn 
mahiyeti nedir? Anlaşılmıyor. 

REİS — Her vakit olduğu gibi bir temenni 
tarzındadır. Yani böyle bir şey teklif ediyor. 
Hulâsai meali budur. Muvafık görüyorsanız ha
vale edelim. (Muvafık sesleri) İktisat Vekâletine 
havale ediyoruz. 

5. — MAZBATALAR 

1. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm Tekye 
karyesinden Değirmenci Nureddin hakkındaki Ad
liye Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encümeni maz
batası 

REİS — Hiyaneti vataniye cürmü ile mah
kûm Nureddin hakkında Adliye Encümeni maz
batası vardır, okunacak. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Yunanilerin Memaliki Osmaniye'ye tecavüz 

eyledikleri zaman pişdarlarına iraei tarik ile ea-
suzhık eyledikleri iddiasiyle maznununaleyh mev
kuf bulunan Tekye karyesinden değirmenci Ar
navut Nureddin'in üç sene müddetle küreğe ko
nulmasına dair Söke Bidayet Mahkemesinden 
ikinci defa olarak sâdır oflan 12 Mart sene 1337 
tarihli ve 53 numaralı İlâm ve evrakı mütefer-
i'iası encümene tevdi kılınmakla tetkik ve mü
talâa ve icabı müzakere olundu. 

Merkum Nurettin'in yine Söke Bidayet Mah
kemesince aynı suretle mahkûmiyetini mübey-
yin 19 Temmuz 1336 tarihli ve 47 numaralı 
ilâm ve evrakı müteferriası mukaddema encü
mene tevdi kılınması üzerine merkuma isnado-
luııan cürüm casusluktan ibaret olmakla Hıya
neti Vataniye Kanununun dairei şümulünden 
ve rüiyet ve intacı bidayet mahkemesinin vazi
fesinden hariç, görülerek hükmün bu noktadan 
ref'iyle aidolduğu İstiklâl Mahkemesine berayi 
tevdi evrakın mahalline iadesine mütedair olan 
3 Teşrinisani 1336 tarihli mazbata mündereca-

— 3 
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ti Heyeti Umumiyece aynen kabul ve tasdik ve 
yalnız maznununaleyhin mevkufen şevki lü
zumuna dair bulunan ekalliyetin fikri tercihan 
tasvip kılındığı anlaşılmış olmasına nazaran 
merkum Nurettin'in evrakla birlikte mevkufen 
casusluk cürmünü de niyetle mükellef bulunan 
İstiklâl Mahkemesine ve istiklâl mahkemeleri
nin tatili faaliyet etmelerine binaen eürmü mez
kûrun mercii rüyeti bulunan makama tevdii i'le 
usul ve ahkâmı umumiyeye tevfikan tahkikat 
icra ve muhakemesinin rüyeti iktiza ederken 
Hiyaneti Vataniye Kanununa tevfikan Meclisi 
Âlinin kararma muhalif olarak tekrar kaza Bi
dayet mahkemesince keyfiyetin rüyet ve intacı 
kararı evvelde asrar mahiyetinde telâkki oluna
rak kanunu mezkûrun sekizinci maddesiyle ka
bili telif ve tevfik ve tasdikine imkânı kanuni 
görülememiş olduğundan hükmü mezkûrun da 
ref'i ve berveçhi muharrer maznun Nurettin'in 
evrakiyle maan aidolduğu mahkemeye mevku
fen şevki için evrakı dâvanın mahalline iadesi 
tensibolunarak tasdiki Heyeti Umumiyeye teklif 
olunur. 

21 Mayıs 1337 
Reis Mazbata Muharriri 

Eskişehir Sinob 
Abdullah Azmi Şevket 

Kâtip Âza 
Kângırı Konya 

Neşet Nazım Refik 
Âza 

Antalya 
Halil ibrahim 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Karar 
ref'edilirse mevkufiyet kalmaz. 

MAZBATA MUHARRİRİ ŞEVKET B. (Si-
noo) — Efendim, mukaddema Nurettin hakkın
da bidayet mahkemesince icra kılman muhakeme 
neticesinde, mahkûmiyetine bir karar verilmiş ve 
evrakı berayi tetkik Meclisi Âliye gelmişti. Mese
le hiyaneti vataniye olmayıp casusluk olduğu için 
bidayet mahkemesinin salâhiyeti haricinde ol
duğundan hakkında tahkikatı lâzime ierasiyle 
işin aidolduğu mahkemeye tevdiine karar veril
mişti. Şüphesiz o zamanlar istiklâl mahkemeleri 
mevcut idi. Casusluk cürmünü istiklâl Mahke
mesi tetkik ediyordu. Bu itibarla Nurettin'in 
evrakının da istiklâl Mahkemesine tevdii zımnın
da bu evrak mahalline iade edilmişti. Mahallî 
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mahkemesi bunu yanlış telâkki ederek istiklâl 
mahkemelerinin lâğvedilmesi dolayısiyle yine 
kendileri bu işi rüyet etmişlerdir. Binaenaleyh 
bidayet mahkemesince verilen karar evvelki ka
rarda ısrar mahiyetindedir. Halbuki mahkeme 
bu kararda ısrar edemez. Binaenaleyh bu işin ia
desi ve icra kılınacak tahkikat üzerine ya Divanı 
Harbde veya doğrudan doğruya cinayet mahke
mesinde rüyeti lâzımgelir. Mesele bu mahiyette
dir. 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) ~ Casus
luk ne ile sabit olmuştur? 

ŞEVKET B. (Devamla) — Bu mesele su-
but ve ademisubut meselesi değildir. Meclisi 
Âli bıma karar vermiştir. Hükmü ref'etmiş-
tir. Fakat bu adamın mevkufen cinayet mahke
mesine şevki lâzımgelip gelmiyeceğini düşün
müştür. Gayri mevkuf olarak şevki hakkında 
ekseriyete iktiran eden bir karar vardır. O ka
rarı Meclisi Âli kabul etmemiştir. Mevkufen 
şevkini kabul etmiştir. Cinayet mahkemesine 
o karar mucibince mevkufen gidecektir. (Nere
ye gidecek? sesleri) aidolduğu mahkemeye. Ka
rar nereden sâdır olmuş ise şüphesiz oraya gi
decektir. 

Meclisçe evvelce verilmiş bir karar var. Ye
niden verilmiş bir karar yoktur. 

RElS — Efendim, Adliye Encümeninin maz
batasını kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

2. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Karahi-
sarhn Burmalı mahallesinde mukim Erzurumlu 
Hafız tbrahimoğlu Mehmed Hoca hakkında Ad
liye Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encümeni maz
batası 

RElS — Hiyaneti vataniye ile mahkûm Er
zurumlu Mehmed Hoca hakkında Adliye Encü
meni mazbatası var, okunacak : 

Adliye Encümeni mazbatası 
Hiyaneti vataniyeden dolayı Karahisar'm 

Burmalı mahallesinde mukim Erzurumlu olup 
nafaka meselesinden mahpus Hafız ibrahim Ho
canın üç sene küreğe konulmasına dair olan Ka-
rahisarı Sahib Bidayet Ceza Mahkemesinin 9 
Kânunuevvel 1336 tarihli 249 numaralı ilâmiyle 
evrakı müteferriası tetkik ve mütalâa ve icabı 
müzakere olundu. 

Merkumun hiyaneti vataniye cürmüne içti-
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sân hakkında delâili kâfiye mevcudolmadığı ci
hetle tasdikine imkân olmıyan hükmü mezkûrun 
ref'i ve sebebi âhara mebni mevkuf olmadığı tak
dirde merkumun tahliyesinin mahalline iş'arı 
tensibolunarak tasdiki Heyeti Umumiyeye tek
lif olunur. 

23 Mayıs 1337 
Reis Mazbata Muharriri 

Eskişehir Sinob 
Abdullah Azmi Şevket 

Kâtip Âza 
Kângırı Konya 

Neşet Nâzım Refik 
Âza Âza 

Sinob Biga 
Hakkı Hami Hamid 

Âza 
Antalya 

Halil İbrahim 
MUSTAFA. KEMAL B. (Ertuğrul) — Bir 

defa Bidayet Mahkemesinin ilâmı okunsun efen
dim, ondan sonra reyimizi verelim. 

RElS — Hiçbir vakit ilâmları burada oku
muyoruz. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Bida
yet Mahkemesince verilen hüküm şimdi ref olu
nuyor. 

REİS — Müsaade buyurun, ben söyliyeyim, 
sonra zatıâliniz söylersiniz. Encümenin mazba
tasını burada okuyoruz. îlâmı okumak usulden 
değildir. Adliye Vekâletine havale ediyoruz 
(Muvafık sesleri) 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Belki 
gösterilen esbap bize hükmün ref'ine kanaat hâ
sıl ettirmiyecek. Bir defa ilâm okunsun, Bidayet 
Mahkemesince verilen hüküm ne imiş anlıyalım. 

NEŞET B. (Kângırı) — Bu Hafız İbrahim 
Efendi oğlu Mehmed Hoca Karahisar hapisane-
sinde bir nafaka meselesinden dolayı mevkuf 
bulunurken Etem'in arkadaşlarından bir iki şa
hıs Karahisar'a geliyor, bunların ahvalini Hü
kümet daiî şüphe bularak tevkifaneye berayi 
nezaret götürüyorlar. Bunlar oraya geldikleri 
vakitte bu Hafız İbrahim Efendi zade Mehmed 
Hoca, siz kimsiniz diyor. Bunlar da Etem'in 
çetesinden bulunduklarını Hükümete ve mem
lekete hizmet için geldiklerini fakat Hükümet 
tarafından kendilerinin tevkif edildiğini söylü
yorlar. Bunun üzerine Mehmet Hoca diyor ki; 
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siz asılacak adamlarsınız, ahaliyi tedhiş ettiniz, 
zulmettiniz, sizi asmak, kesmek lâzımdır. Şu za
manda Yunan harekâtı da vardır. Dışarda bu
lunmuş olsaydım sizleri ilk defa ben öldürür
düm, Hükümet şöyle yapıyor, böyle yapıyor di
yor. Bunun üzerine merkumlar Hükümete ihba-
ratta bulunuyorlar. Hükümet bu meseleye vazi-
yedediyor. Mahkemede bunların şahadetleri ara
sında büyük bir tezat görüldüğü ve hattâ birisi 
Türkçe bilmediğini itiraf ettiği halde zannede
rim ki, Mehmed isminde bir arkadaşının ifade
sini tasdik ediyor. Mehmed Hocayı üç sene kü
rek cezasına mahkûm-ediyorlar. Bunların ifade
si aynı zamanda mahkemede alınmıyor. İfade 
mahkemeye istinabe suretiyle Eskişehir'den ge
tirtiliyor. Aralarında böyle tefavût bulunması 
ve birisinin türkçe bilmemesinden dolayı şeha-
deti muallel gördük, bundan başka bir delil gö
remedik. Bu itibarla ağır olan bu cezanın ref'-
ini muvafıkı mâdelet gördük. Mesele bundan 
ibarettir, efendim. 

MUSTAFA KEMAY B. (Ertuğrul) — Et-
hemin efradına karşı söylenen söz üzerine mu
hakeme ediliyor değil mi? 

NEŞET B. (Devamla) — Evet, efendim. 
REİS — Adliye Encümeni mazbatasını ka

bul edenler, lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

3. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm Madenli 
Dedeoğlu Osep hakkında Adliye Vekâleti tezke
resi ve Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Hiyaneti vataniye ile mahkûm Osep 
hakkında Adliye Encümeni mazbatası vardır. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Ezminei muhtelifede eşhası müteaddideyi 

hiyaneti vataniye cürmüne tahrik ve teşvik ey
lemek cürmünden dolayı maznunun aleyh olan 
Bebek karyesinden Boşban oğullarından Dede
oğlu Osep hakkında icra kılman muhakeme ne
ticesinde, merkumun kanunu cezanın 66 ncı 
maddesinin zeyli sanisine tevfikan dört mah 
müddetle hapsine dair Bünyan Bidayet Mahke
mesinden sâdır olan 2 Nisan 1337 tarihli ve 
beş numaralı ilâm evrakı müteferriası ile maan 
Encümene tevdi kılınmakla tetkik' ve mütalâa 
ve icabı müzakere olundu. 

İcra kılman tahkikat ve muhakemeden mü-
tehassıl delâile nazaran merkum Osep'in Büyük 
Millet Meclisinin meşruiyetine isyanı mutazam-

5 -
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mm ezmineyi muhtelifede eşhası muhtelifeyi 
sırren ve kavlen hiyaneti vataniyeye tahrik ve 
teşvik yolunda muhalefet ve ifsadatta bulun
duğu sabit olmakta bulunmasına nazaran mu
hakemenin merkumun hareketi tahdişi ezhanı 
mucip kelimat tefevvüh ettiğinden bahsile Ka
nunu Cezanın (66 neı) maddesinin ikinci zeyli 
mucibince dört mah müddetle hapis cezasiyle 
mahkûmiyetine karar vermesi yolsuz ve muha
lifi kanun olduğundan tasdikine imkânı kanuni 
olmıyan hükmü bezkûrun ref i ve esbap ve de-
lâili sübutiyei ânifeye mebni merkumun ha
reketi vakıası Hiyaneti Vataniye Kanununun 
üçüncü maddesine muvafık olmakla hükmüne 
tevfikan tarihi tevkifi olan 23 Recep 1339 ve 
2 Nisan 1337 den itibaren beş sene müddetle 
küreğe vâz'ıı ittifakla tensibolunarak tasdiki 
Heyeti Umumiyeye teklif olunur. 

23 Mayıs 1337 
Reis Mazbata Muharriri 

.Eskişehir Sinob 
Abdullah Azmi Şevket 

Kâtip Âza 
Kângırı Biga 

Neşet Nâzım Hamid 
Aza Âza 

Sinob Antalya 
Muhalifim Halil İbrahim 

Hakkı Hami 

HAKKI HÂMÎ B. (Sinob) - - Efendim, ben
deniz encümende bu karara karşı muhalefette 
bulundum. Esbabı muhalefeti Heyeti Celileni-
ze arz edeceğim. Eğer mnvafıkı kanun ve mu-
vafıkı âdil ve hakkaniyet görürseniz şüphesiz 
kanaatimi kabul buyurursunuz. Görmediğiniz 
takdirde tabiî ekseriyetin vermiş olduğu şu ka
rarı Heyeti Celileniz de tasdik eder. 

Bir defa hatırı âlinzdedir ki, Hiyaneti Vata
niye Kanunu burada yapılırken hiyaneti vata
niye eürmünden mahkûm olanların evrakının 
Meclisi Âliye şevkini ieabettiren keyfiyet; Bi
dayet mahakimi ki, alelıtlak teşkilât görmemiş 
birtakım mahakimde kürek cezası gibi ağır ve 
idam gibi telâfisi gayrikabil bir zararın onlara 
bırakılması her halde doğru olmıyaeağmdan bu 
gibi hükümler Mecliste tetkik edilsin ve ondan 
sonra verilen hükümler infaz edilsin, denildi. 
Lâyihai kanuniyeye, esnayı müzakerede hatı
rımda kaldığına göre bir madde ilâve edildi. 
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Bunun ilâvesi de Bidayet mahkemesinin müc
rim hakkında yapması ihtimali mevcut bulu
nan hataların önüne geçmek ie/indir, maksat 
budur. 

Sonra bu maddei kanuniyeyi kabul ederken 
diğer bir cihet dalha düşünülmüştür. Bugün 
mademki makamı hilâfet ve saltanatı işgal eden 
zat mahcur bulunuyor, ifayı vazife edemiyor. 
Onun vazifesi bize intikal etmiştir. İdam ce
zalarını tasdik etmek hukuku hükümdariden-
dir, O vazife de bize intikal etmiş bulunması 
hasebiyle bu kararın Meclise gelmesi lâzım
dır. Denildi, şu halde bu evrakı hükmiyenin 
buraya gelmesinin esbabı ikidir. Birisi; hak
sızlık varsa onun önüne geçmek, Meclisin 
adeletini bihakkin göstermek, ikincisi de, hu
kuku hükümdariye taallûk eden bâzı salâhi
yetleri Meclis kendi nefsinde cemetmesi do-
layısiyle mutlaka o gibi kararların kendisi
ne arzına lüzum görülmesi. Bu itibarla bura
ya gelen bu evrak üzerine gerek encümeni 
âlinizin ve gerek Heyeti Celilenizin vereceği 
bir kararda yalnız bir şey nazarı dikkate alı
nacaktır. Mücrimin aleyhinde hiçbir surette 
Meclisi Âliniz mahkemede verilen karar ha
ricinde, aleyhinde bir karar veremez. Ancak 
tatbikat noktasında mahkeme hata etmiş ise 
veyahut tahkikat icrasında bâzı nevakısı tah-
kikiyeden dolayı mahkeme mücrimin aleyhin
de neticelenmiş ise ve eğer tamik edilmiş ol
sa idi mücrimin lehine olarak bâzı delâail 
elde edilmek ihtimâli.bulunmuş olduğu kanaati 
hâsıl olursa o vakit evrak iade edilir. Fakat 
bu kararda dikkat edilecek olursa efendiler, 
cünhadan cinayete geçilmiştir. Efendiler, cün
ha mâlûmuâliniz ceraimi âdiyedendir. Cinayet 
ise insanın birçok hukukunu kendinden neze-
diyor. Nasıl olurki bir adam hakkında huku
kunu nezeden bir karar verilirken senin de bu 
hususta müdafaan nedir? Ne diyeceğin var
dır? Diye sorulmadan dört ay bir mahkûmi
yeti âdiyeden beş sene kürek cezasına çıkılı
yor. (Doğru sesleri) sonra efendiler (gürültü
ler) müsaade buyurunuz efendiler, Meclisi Âli
niz adaletin merkezi tecelliyidir. (Öyle olacak 
sesleri) 

Ve sonra encümeni âliniz hiçbir zaman his
siyat ile alâkadar olamaz. Eğer hissiyatı ile 
alâkadar olursa o dakikada istifa edip çekilme-
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lidir. (Gürültüler) Yok efendim, ben adalet 
ve hakikat namına söylüyorum. 

Sonra efendim, mahallî mahkemesinin bir 
hakkı takdiri vardır. Hiçbir zaman bir mah
kemenin hakkı takdirine diğer bir heyet bir 
şey diyemez efendim. Beş sene kürek; ne bi
liyoruz ki, mahallî mahkemesi filhakika bu 
adamın bu hareketi ve cürmü sabit olmuş ise 
de şu sebeplerden dolayı bir esbabı -muhaffife 
vardır, diyor. Binaenaleyh verilen bu beş sene
lik kalebentliği, böyle bir esbabı muhaffife gös
tererek bu hükmü beş seneden aşağıya indirme
yi takdir ve tâyin hususu ancak mahallî mah
kemesine aittir. (Doğru sesleri) Bu itibarla 
efendim her halde bu cihetin ikmali zımnında 
dosyanın bir daha Adliye Encümenine iadesini 
ve tetkikat icrasından sonra ittihaz edilecek ka
rara göre muamele yapılmak üzere müzakere
nin kifayetiyle ikmali nevâkıs zımnında encü
mene iadesini teklif ederim. 

YASİN B. (Gazianteb) — Efendim, bende
niz evrakın encümene gidip gitmiyeceğinden 
bahsetmiyeceğim. Yalnız Bünyan Mahkemesi 
hiyaneti vataniyesi müspet olan Osep 'i dört 
aya mahkûm etmiş olduğundan dolayı vazife
sini suiistimal etmiştir. Bu mahkeme hakkında 
tahkikat ve takibatı kanuniye icrası için bu me
seleden dolayı Adliye Vekâletinin nazarı dik
katinin celbedilmesini teklif ediyorum. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Encümen 
zannetmem ki, buna kaani olsun. Ben hukuk
çu ve adliyeci olmadığım halde verilen karara 
hayret ediyorum. 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Efendim, Adliye Encümeninin ittihaz ettiği 
kararın doğru olmadığını söyliyen Hakkı Hami 
Bey biraderimize encümende bulunmamakla be
raber iştirak etmiyorum. Bendeniz Hiyaneti 
Vataniye Kanununun tanziminde mazbata mu
harriri idim. Hiyaneti Vataniye Kanunu Hak
kı Hami Beyin söyledikleri gibi yalnız cezayi 
tahfif için düşünülerek yapılmış bir kanun de
ğildir. Pekâlâ bilirsiniz ve hatırlarsınız ki, biz 
buraya geldiğimiz zaman memleketin ekser ta
raflarında vaziyetin ne olduğunu düşünemi-
yen ve birtakım müfsitlere âlet olarak fenalı
ğa gitmek üzere bulunan halk arasında bulunu
yorduk. Meclis burada teşkil olunduğu zaman 
bu müfsitlerin harekâtını memleketin heyeti 
umumivesine teşmil etmemesini temin etmek 
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için icra ve teşri salâhiyetini doğrudan doğruya 
haiz olan Meclisi Âli, Meclisin aleyhine kavlen 
veya fiilen hareketin memnuiyetini temin et
mek üzere böyle bir kanun vücuda getirdi. Bu 
kanunda gayei asliye memlekette hiyaneti vata-
niyeyi istilzam ettirecek hareket erbabını ten
kil etmek ve bizzat bunların aleyhinde ve lehin
de yanlış hükümler verilmesi ihtimaline mebni 
tetkikatını bizzat yapmak üzere o kanunu neş-
retmiştir. Binaenaleyh kanunun neşrinde Hakkı 
Hami Bey biraderimizin noktai nazarı mevcut 
değildir. O kanun, mücrimin lehinde ve aley
hinde verilen hükümlerin tetkik hakkını da 
doğrudan doğruya Meclisi Âlinize vermiştir. 
Meclisiniz esasen icra ve teşri salâhiyetini haiz
dir. Yasin Bey biraderimizin verdiği takrir 
fevkalâde şayanı ehemmiyettir. Eğer cürümde 
tahdişi ezhanı mucip bir vaziyet görülürse esas
lı tetkikattan sonra mahkemenin hiyanetine 
hükmetmek lâzımgelir. Çünkü hiyaneti vatani
ye ile alâkadar bir meseleyi alelade altmış ikinci 
madde ile alâkadar göstermek her halde beriki
nin hiyanetinden daha büyük bir meseledir. 
Eğer bu Osep denilen adam hiyaneti vataniye 
yapmış ise, hiç hissiyata tâbi olmaksızın, Müs
lüman veya Hıristiyan nazaıi itibara alınmak
sızın, memleketin istikbalini temin için her şa
hıs hakkında o kanunu tatbik etmelidir. Bu ve
rilen hükmü beş sene, on sene, yirmi sene değil, 
idam suretinde vermek Meclisi Âlinin hakkı
dır. Yani o kanun mucibince hakkıdır. Cür-
mün derecesine göredir. Esasen muhakeme 
vicahen cereyan etmiştir. Bizim tetkikatımız 
evrak üzerinde cereyan edeceği cihetle mücri
min lehinde tetkikat yapmak mecburiyetinde 
değiliz. Çünkü efendiler; Hiyaneti Vataniye 
Kanunu fevkalâde zamanlar için yapılmış fev
kalâde bir kanundur. Efendiler, sakin zaman
lar için yapılan kanunlarda mücrimin lehine 
tefsir etmek asıldır. Fakat fevkalâde zamanlar
da fevkalâdeliği kurtarmak asıldır. Binaenaleyh 
encümenin noktai nazarı gayet doğrudur. (As
la sesleri) İsabet etmiştir. Bendeniz hükmün 
tasdiki lâzımgeldiğine kaaniim ve teklif ediyo
rum. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — İlâm 
kısadır, onun okunmasını teklif ediyorum. 

REİS — Peki efendim, beyefendi sözünü söy
lesin, ondan sonra okuruz. 
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bir mahkemeye bu evrakı iade etmek de zanne
derim doğru değildir. 

Sonra efendim, Yasin Bey biraderimiz bir 
takrir verdiler ve biz bunu Adliye Encümenin
de de müzakere ettik. Heyeti hâkime hakkında 
bir muamelei intihabiyede bulunmak üzere Ad
liye Vekâletine bir tezkere yazdık. Fakat ma
lûmu âlinizdir ki, bu Adliye Encümeninin ka
rarı kati değildir. Her halde Meclisi Âli tara
fından tasdik olunmak lâzımdır. Ve tasdik olun
duktan sonradır ki, bir mahiyeti katiye alacak
tır. Biz, o takriri veyahut o müzekkereyi bu ka
rarın neticesine bırakmıştık. Mesele bu şekilde
dir, efendim. 

BÎR MEBUS BEY — Acaba Adliye Encü
meni kendi nefsinde bir mahkeme sıfatını görü
yor mu ki, hüküm veriyor? Bir mahkemei isti
naf gibi cürmün nevine göre bir hüküm ittihaz 
edebilmek salâhiyetini haiz midir? 
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MAZBATA MUHARRİRİ ŞEVKET B. 

(Sinob) — Şikâyet, Bidayet Mahkemesine akse-
diyorken hiyaneti vataniye diye aksettirmiştir. 
Sonra Bidayet Mahkemesi hükmünü verirken 
hiyaneti vataniyeden hiç bahsetmemiş. Tahdişi 
ezhanı mucip ahvalden addetmiş ve Kanunu Ce
zanın altmış altıncı maddesinin zeyli sanisi mu
cibince âdiyen bir hüküm vermiş. Biz Adliye 
Encümeninde bu evrakı tetkik ettiğimiz zaman 
gördük ki, cürümde bir kere hiyaneti vataniye 
vardır ve tam manasiyle hiyaneti vataniyedir. 
Esbabı subutiyesi de, delâili de pek ziyade ka
vidir. Binaenaleyh mahkemdı Bidayetin buna 
karşı, yani hiyaneti vataniyeye karşı tahdişi ez-
hanı mucip halattandır addiyle ceza vermesi 
doğru değildir ve olamaz. 

Şimdi efendim Adliye Encümeni arkadaşları 
arasında esbabı subutiyede, cürümde hiçbir gû-
na ihtilâf mevcut değildir. Yalnız mevcud olan 
ihtilâf, Hakkı Hami Bey biraderimizin beyan 
buyurdukları acaba Bidayet mahkemesinin bu 
hükmü ref'edildikten sonra tekrar muhakeme 
icra etmek çin evrakı mahalline mi iade edelim, 
yoksa bu hükmü burada mı verelim? Asıl ihtilâf 
ettiğimiz nokta budur. 

Şimdi efendim ahkâmı umumiyeyi nazarı 
dikkate aldığımız sırada görürüz ki biz bir 
mahkemei temyiz sıfatında isek bu hükmü nakz-
ile veyahut fesih ile mahalline iade etmekliğimiz 
lâzımdır. Zannediyorum ki biz Mahkemei Temyiz 
gibi değiliz. Çünkü elimizde Hiyaneti Vataniye 
Kanunu vardır. Bu Hiyaneti Vataniye Kanunu
na göre hüküm tasdik olunursa hüküm icra 
olunur. Tasdik olunmadığı takdirde, Büyük Mil
let Meclisinde verilecek karara göre tevfikı mu
amele olunur. Şimdiye kadar yapılan muamele 
budur; teamül de budur. Eğer Mahkemei Bida
yet hükmünü yanlış vermişse, o hükmü ref ile 
derhal Meclis de lâzımgelen hükmü veriyor. Şim
diye kadar yapılan usul budur. Binaenaleyh 
encümence kabul edilen, tensibedilen şu hüküm 
ve usul, hem kanuna ve hem de teamüle muvafık 
ve mutabıktır. 

. Binaenaleyh, ikinci bir mesele daha geliyor: 
Bu cürüm artık gözle doğrudan doğruya görü
lecek bir meseledir, hiyaneti vataniye olduğuna 
katiyen şüphe yoktur. Arzu buyuruluyorsa ilâm 
da okutturulur. Buna karşı, cürüm tahdişi ez-
hani muciptir, diye dört buçuk ay ceza veren 

MAZBATA MUHARRİRİ ŞEVKET. B. (De
vamla) — Biz, ahkâmı umumiye dâhilinde ha
reket edeceksek dedikleriniz pek doğrudur. Fa
kat Hiyaneti Vataniye Kanununun bâzı ahkâ
mı, bu ahkâmı umumiyeye mugayirdir. Efen
diler; görüyorsunuz ki, hükmün refine, diyo
ruz. Eğer nakzedersek buyurduğunuz pek doğ
rudur ve nakzolunduktan sonra iade edeceğiz 
ve ikinci bir hükmü şüphesiz o Bidayet Mahke
mesi verecektir. 

BlR MEBUS BEY — Bidayet Mahkemesine 
itimadınız yoksa nakli dâva suretiyle rüyet edil
sin, veyahut 

ABDÜLKADlR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— öyle bir kanun yoktur. 

ŞEVKET B. (Devamla) — Hiyaneti vata
niye Kanununun maddei mahsusası gayet sarih
tir ve bunu Meclisi Âli yapmıştır. Binaenaleyh 
bu vazife doğrudan doğruya bize aittir. Encü
menin noktai nazarı budur. Fakat Meclisi Âli 
ikinci bir mesele kabul ederse bundan sonra o 
mesuliyeti kaldırır. O mesele yine başkadır. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisan ŞarM) — Ma
demki hüküm Hiyaneti Vataniye Kanununa tat
bik edilmemiştir. Meclisi Âliye ne tarik ve ne 
suretle gelmiştir? Gelmemek lâzımdı. Bu da esa
sen yolsuzdur. 

ŞEVKET B. (Devamla) — Müsaade buyu- . 
runuz, efendim, meseleyi bidayeten arz etmiştim. 
Bu adamın evrakı bidayeten hiyaneti vataniye 
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j suretiyle karar vermiştir. Ref de bir İsarardır. 

Yani verilen hükmü1 mücrimin üzerinden ref' 
ediyor, foenaetine karar veriyor. Binaenaleyh 
o da bir karardır. Hüküm nasıl bir kararsa, 
hükmü refetmek de bir karardır. Meclis eğer 
arzu ederse bir hüküm verebilir. İsterse bunu 
Hiyaneti vataniye Kanunu mucibince muamele 
olunmak üzere mahalline iade eder. Binaenaleyh 
encümene iade edebilmek için mutlaka ilâmın 
okunması iktiza eder. Hiyaneti vataniye Ka
nunu mucibince mi mahallinle iade edilsin, yok
sa mahkemenin verdiği karar musiptir, suretiy
le mi iade edilsin? Bunun için bir kere ilâm 
olmnsun, ondan sonra müzakere edilsin. 

REİS — İlâmın okunmasını kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Şimdi ilâmı okuyacağız. 
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olarak mahkemeye verilmiştir ve mahkeme de 
hiyaneti vataniyeyi muhakeme eder, gibi teşek
kül etmiştir. Hükmü verirken ise hiyaneti vata-
niyeden katiyen bahsetmemiştir. Bu adam hiya
neti vataniyede bulunmuştur, denilmemiştir. Yal
nız tahdişi ezhanı mucip ahvalde bulunmuştur, 
diye 66 ncı maddenin zeyli mucibince bir ceza 
verilmiştir. Sonra bu hüküm doğrudan doğruya 
berayi tetkik buraya gelmiştir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Bu Meclisi 
Âli bir mahkeme idiyse İstiklâl Mahkemesine ve
rilen arkadaşlarımızın mahkemesine niye muha
lefet ettiniz? 

ŞEVKET B. (Devamla) — Efendim, müsa
ade buyurunuz. Demin bunu da arz ettim. Eğer 
ahkâmı umumiyeden bahsediyorsak, dedikleriniz 
pek doğrudur. Fakat elimizde mevcut bulunan 
Hiyaneti Vataniye Kanunundan bahsediyorsanız 
doğru değildir. Bu hakkı kendi kendimize almı
şız ve bundan sonra mevzuubahsolamaz. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Evrak ma
halline iade edilir ve Meclisin vereceği karara 
göre hareket edilir, denir, Meclis iki şeyden biri
ni yapar; ya evrakı iade eder veya tasdik eder. 

ŞEVKET B. (Devamla) — Meclis kararını 
veriyor. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Hüküm ver
miyor. Hüküm kelimesi ile karar arasında dağlar 
kadar fark vardır. 

ŞEVKET B. (Devamla) — Ahkâmı umumi
ye dâhilinde yapmak istiyorsanız Meclis bun
dan sonra <o usulü ittihaz eder. Eski usul, eski 
teamül veçhile karar verilir. Mesele budur ve 
encümeninizin fikri budur, efendim. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Efen
dim, meseleyi iyi bir surette iritacedebilmek için 
bendeniz teklif ediyorum ki, evvelâ ilâm okun
sun, ilâm okunduktan sonra mahkemenin ver
diği hüküm ile Hiyaneti vataniye Kanunu ara
sındaki fark anlaşılsın. Eğer bu fiilin hiyaneti 
vataniye olduğuna kanaat ederseniz, Meclis iki 
şey karşısında bulunur. Ya encümenin verdiği 
kararı tasdik eder. Yahut encümen, mahalline 
iade etsin, mahalli bunu tatbik etsin der. Her 
iki surette de Hiyaneti vataniye Kanunu tarif a-
tı mucibince ve Meclisin vereceği karar muci
bince hareket olunur. Târifatı kanuniye budur. 
Meclis kararını isterse tasdik, isterse iade su
retiyle verir. Çünkü bu bendenizce ilk. def a vâki 
olmuş bir şeydir. Meclis, şimdiye kadar ref'i 

ŞEVKET B. (Sinob) — Bir şahidin ifadesi 
okunursa diğer şahitlerin ifadesi 'aynıdır, kâfi
dir zannederim. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Beş 
sayfadır, kısadır, efendim. 

Bidayet Ceza Mahkemesi zabıtnamesi 
Reis İbrahim Etem efendi, âza Rıdvan ve 

Ömer efendiler, Müddeiumumi ıSezai Bey, Za
bıt kâtibi Abdullah efendi. 

Ezminei muhtelifede eşhası muhtelifeyi hi
yaneti vataniye eürmüne tahrik ve teşvik eyle
mek cürmünden dolayı maznununaleyh Bebek 
karyesinden Boşyan oğullarından Dedeoğlu 
Osep hakkında zabıtai Adliyenin evrakı tahkiki-
yesiyle merbutu ihbar varakası ve müteferriası 
Maden Bidayet Mahkemesi Müddeiumumiliğinin 
17 Mart 1337 tarih ve 30 numaralı iddianame
siyle maan Maden Bidayet Ceza Mahkemesine 
tevdi ve makamı iddiadan Hiyaneti vataniye 
Kanununun beşinci maddesi mucibince gayri mu
vakkat tevkif müzekkeresi tastirine karar itası 
talebini havi bulunmakla 17 Mart 1337 tarihin
de heyeti hâkime balâda müteşekkil olduğu üze
re evrakı mezkûre bilmütalâa maznunu merku
mun olbaptaki evrakı tahkikıyei iptidaiyesine 
nazaran müddeiumumi beyin talebi veçhile Hı
yaneti vataniye Kanununun beşinci maddesi 
mucibince mevkuf en muhakemesi icra kılınmak 
üzere merkum hakkında 17 Recep 1338 ve 17 
Mart 1337 tarihinde gayrimuvakkat tevkif mü
zekkeresi tastir ve berayi infaz müddeiumumili
ğe tevdi kılınarak olbaptaki muhbir ve şahit
lerin ihzaren celpleri zımnında ihzar müzekke-
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resi tastir ve yevmi muhakemenin 24 Mart 1337 j 
tarihine müsadif Cumartesi gününe talikine b'il-
ittifak karar verildi. I 

Reis Âza Âza 
ibrahim Edlı-em Rıdvan Ömer 

Yevmi mezkûrda heyeti hâkim ei sabıka 
Müddeiumumi Sezai Bey huzuriyle bitteşekkül 
merkum Osep tevkifhaneden getirilerek mukay
yet olmaksızın mahalli mahsusuna ik'atla vicahen 
ve alenen muhakeme icrasına bilmübaşere evsafı 
mümeyyizesi soruldukta, ismi Osep pederinin ismi 
Dede ve 302 tevellütlü validesi ismi Dıışkun 
sanatı pırtıcılık olup anasıl Bebek karyesinden 
olup elyevm Yozgad'm Akbacak karyesinde ika
met ettiğini ve müteehhil bulunduğunu ve ma- I 
zuniyet ve mahkûmiyeti sabıkası olmadığını be- I 
yaıi ve ifade eyledi. 

Evrak meyanında mevcut 24 Kânunusani 1336 
tarihli ve Kars muhacirlerinden Bebekte meskûn 
Alioğlu Derviş imza ve mühriyle mahtum Kara 
mağara Nahiyesi Müdürlüğüne verilen ihbar kı
lıklı istida kıraat ettirildi. Meali balâda mnlıar- 1 
rer (merkum Osep askerlikten Adana'ya firar 
edip Adana'dan geldiği sırada şuraya, buraya I 
casusluk ile Hıristiyan köylerine gittiğini ve tez
kere i Osmaniyesini kasdi olarak zayi ettiğini, 
Türkiye'nin on paralık hükmü kalmadığını, İngi
lizlerle Ermenilerin bütün dünyayı zaptettikle
rini, Türkiye'de bunların himayesinde kaldığını, 
ben Adana'da bulunduğum zaman oradaki Erme
niler müslüman avratlarına cebrî olarak ırzla
rına tasallut ediyorlar ki Ermenilerin havfmdan 
vali paşanın bir cevaba muktedir olmadığını ve 
daha fazla politikaya dokunacak lâflarla; 

«Çok şükürler ederim ki, Türkiye Padişahı
nın zulmünden halâs olduk, bizim Ermenilerle 
İngilizlerin adaletinde bir zaman yaşıyacağız» 
diye merkumun kendi lisaniyle söylediği balâda 
muharrer şahitlerden tahkik edilerek padişahı ve 
fedakâr milletimizin namuslarını sürüm sürüm 
etmeye bir cihetten çalışan kerahetin hakkında 
takibatı kanuniyenin icra edilmesini istida ve 
iddia ederim, olbapta ferman.» diye muharrer 
olduğu görüldü. Ve Bebek'te meskûn Dursunoğlu 
Molla Mevlûd efendi ve Karacalar'da imam Hafız 
efendi ve Bebek'te meskûn muhacir Abdullah-

/ I 
oğlu Şâmil Efendi ve Bebek'te Ctedikoğlu muh-
larıevvel Manik Kâhya ve karye muhtarısani-
si İsrail Kâhya gibilerle ispat edeceği berveçhi | 
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| bâlâ isimleri muharrer olduğu görüldü Ve di

ğer Bebek'te meskûn Kars muhacirlerinden Ali 
oğlu Derviş ve Erzurum muhacirlerinden Dur
sun oğlu Molla Mevlûd, Erzurum muhacirlerin
den Hasan oğlu Yusuf ve Tahir oğlu Mehmed 
ve Bebek karyesinden Hasan oğlu Said ve Ab
dullah oğlu Abdullah imza ve mühürleriyle 
memhur ve mahtum Kai'amağara nahiye müdür
lüğüne verilen 1 Kânunusani 1336 tarihli jur
nalin meali kıraat ettirildikte; karyemiz hıristi-
yanları bundan mukaddem casusluk hizmetinde 
bulunarak bu kere de hükümetimiz tarafından 
casus sair kuralardan takibat olunarak bir ta
kımları da derdest edildi. Kendileri de onlara 
iltihak olduğu için havıflarmdan naşi muhtarı-

I evvel Manik, sani İsrail, azadan Dikran Çerkez 
Burunören karyesine firaren naklihane etmiş
lerdir. Türkiye'nin on paralık hükmü kalmadı, 
diyerek tezkerei Osmaniyesini kasdi zayi edip 
şuraya buraya attığına kendi lisaniyle şahit 
pek çoktur. Bu da Aşı - bıçak karyesine firar 
etmiştir. Bir hafta mukaddem takibedilen 
Ohannesin Çalağıl'da olduğunu ihbar ettik. Bu 
kere de orada muhafaza olmıyacağını anlıyarak 
dün gece Manik Kâhya kainvalidesi vasıtasiyle 
gece Çerkez Burunören karyesine firar etmiştir. 
Her ne hale mebni ise bu gibi casus canileri sa
bıkı gibi Manik Kâhya tarafına cemediyor, bu 
kere merkum kerahatler ilerde usatlara veyahut 
başka birgûna ihtilâl zuhura gelmemesi için ih-
barat jurnali âeizanemiz canibi hükümete tak
dim kılındı,, diye muharrer olduğu görüldü. 

HAŞİM B. (Çorum) — Şu ifadesi mazbut. 
olan şahidin ismi nedir efendim? 

REİS — Okunduğunda anlarsınız, efendim. 
Müsaade ederseniz fıkrai hükmiyeyi okuya

lım efendim. 
ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Fık

rai hükmiye mahkemenin verdiği karara göre 
yazılmıştır. Rica ederim asıl okunacak şuhudun 
ifadatıdır. 

REİS — Siz encümen namına mı yoksa şah
sınız namına mı söyliyeceksiniz ? 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Şah
sım namına, usulü müzakere hakkında bu tek
life karşı söylüyorum. Siz fıkrai hükmiyenin 
okunmasını teklif ediyorsunuz. Mahkeme kendi 
vereceği karara göre yazmıştır. Rica ederim hu
kuku umumiye şahitlerinin ifadatmı okusunlar 

I efendim. 
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SALİH Ef. (Erzurum.) — Reis Beyefendi 

bendenizin bir teklifim var. Müsaade buyurunuz, 
Heyeti Umumiyeyi böyle ufacık bir mesele i cin 
işgal etmektense encümenin tetkiki kâfi değilse 
bu bir şubede tetkik edilsin. (Kâtip ilâmın ma
badını okudu) : 

Kâhta Jandarma Takım Kumandanlığının 
23 . II . 1337 tarihli ve 107 numaralı Maden 
Kaymakamlığına yazılan mahrem işaretli mü
zekkeresi kıraat ettirildi. Maali : Ermeni ihtilâl 
fırkası ile alâkadar olup casusluk ettiği ihbar 
edilen Karamağara nahiyesinin Bebek karyesin
den Dedeoğlu Osep'in mmtakamızm Akbueak 
karyesinde muhtefi olup derdestleri 13.U.1337 
tarih ve 53 numaralı telgrafname ile emredilen 
beş kişi m ey anın da olan merkumun m evcilden 
izam. kılındığı mâruzdur, diye muharrer olduğu 
görüldü. 

Jandarma dairesince tahkikatı evveliye ola
rak tutulan zabıtnamenin zirine Maden Bölük 
Kumandanlığı tarafından yazılan" 17 . İTİ . 1337 
tarihli fezleke kıraat olundu, meali: Akdağ Ma
deni kazasının Bebek karyesinde Boşyan oğul
larından Dedeoğlu.Osep, karyeden Alioğlu Der
viş'in misafireten hanesinde bulunmakta iken 
esnayı sohpette iken Bebek vakasının cereyan 
eylediği bir sırada merkum Osep, Osmanlı Hü
kümetinin hükmü kalmadı, Adana'yı görünüz. 
Ermeniler büyük zengin islamların kadınlarının 
önlerindeki peştemalı kaldırarak ne güzel mal
ları var diye... (Burada okunmasına lüzumu yok
tur sesleri) (Gürültüler) 

HAŞlM B. (Çorum) — Pekâlâ casus demek
tir. Efendim,* (Gürültüler) 

BÎR MEBUS BEY - - Encümeni Adliyenin 
verdiği karar doğrudur. 

MUHİTTİN B. (Elâziz) — Kneümeni Adli
yenin verdiği karar ne imiş? Okunsun efendim. 

REİS — Evrakı tetkik ediyoruz, şahitlerin 
bâzısının ifadeleri okundu. Diğeri okunuyor. 

Diğer şahit Bebek karyesinde mukim Ha 
sankale muhacirlerinden Hasanoğlu 27 yaşında 
Yusuf maalkasem istima olundukta, tahkikatı 
evveliyede jandarma dairesinde vermiş olduğu 
ifadesini teyidederek başka ifadesi olmadığını 
söyledi. Mezkûr ifadesi kıraat olundukta ıısatlar 
Bebeği bastığı esnada us'atlar aleyhinde konu
şurken Osep dedi ki, sizin bir şeyden habe
riniz yoktur. Adana'da bütün Ermeniler zen-

. 133? Ö : İ 
gin kadınların önlerindeki peştemaliarı atı
yorlar da ne güzel malları varmış diyorlar. Ora 
valisi ağzım bile açamıyordu. Hattâ üzerinde 
bulunan tezkerei osmaniyelerimi bile yırttım 
attım. Osmanlı Hükümetinin ne hükmü kaldı, 
Mustafa Kemal Paşa esir oldu, şimdi süngü 
ile bekliyorlar İngilizler. Dediğini buraya ge
lecek İngiliz Hükümetinin adaletini göreceğim, 
Türkiye Hükümetinin zulmünden halâs ol
duğumuzdan çok teşekkürler ediyorum. Daha 
sizler neyinize güveniyorsunuz, Padişahınızın 
topu tüf enği var iken ne yaptınız ehemmiyeti 
olmadık Mustafa Kemal Paşadan imdat mı 
gözlüyorsunuz? dediği esnada Derviş ağa bu 
adamın sözlerine Allah için şahitmisiniz cema
ati müslimin inşallah zaman gelince ben ihbar 
edeceğim dediğini beyan ve edayi şahadet ey
ledi. (Kâfidir. Okunmasına hacet yoktur. Sa-
daları) 

HAŞlM B. (Çorum) — Bu adama en ağır 
cezayı vermelidir, efendim. 

ABDÜLKADİR KEMÂLİ B. (Kastamonu) 
— Bunları böyle tekrar etmek doğru değildir, 
kâifdir efendim (Gürültüler) 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Reis 
Bey usulü müzakere hakkında söz söyliyece-
ğim. 

Efendim zannediyorum ki , . mevzuu müza
kere burası değildir. Mevzuu müzakere; bu 
hükmü veren bidayet mahkemesi hükmünü hi
yaneti vataniye cürmü olarak mı vermiştir! 
Yoksa bidayet ilâmı.. 

YASİN B. (Gazianteb) ••- Utimasen ver
miştir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Eğer 
hiyaneti vataniye cürmü ile hüküm vermiş 
ise bu ilâm buraya gelir tetkik edilirdi. Hal
buki bu bidayet mahkemesi âdi .cürüm sıfa-
tiyle hüküm vermiş ve bunun için bu ilâm esa
sen bu Meclise gelemezdi. (Nasıl gelemezdi 
sesleri) (Gürültüler) Bu Meclis, hiyaneti va
taniye sıfatiyle gelen hükümleri tetkika me
murdur. Yoksa bidayet mahkemesinin vazife
sini tetkik edecek değildir. Bidayet mahkeme
si bir hüküm verecek, onu tetkik edeceğiz, 
mahkeme hiyaneti vataniye mahkenmsi sıfatiy
le teşekkül etmiş ise (Etmiş sesleri) Burasını 
halledelim. Halledilmemiştir. (Hayır, hayır ses
leri) (Gürültüler) 
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ŞEVKET B. (Sinob) — Efendim, demin

den arz ettim. Bu mesele bidayet mahkemesine 
hiyaneti vataniye olarak gelmiştir. Ve mahkeme 
bu işi hiyaneti vataniye olarak görmüştür ve ev
rak da buraya hiyaneti vataniye evrakı olarak 
gelmiştir. Mesele bundan ibarettir. 

Demin de tafsilâtiyle arz etmiş idim. Yalnız 
hüküm verilirken hiyaneti vataniyeden bahsedil
memiştir. Hiyaneti vataniye» sabit olmuş ve ol
mamış, mahkeme alelade (62) nci maddenin zey
li mucibince hükmünü verir ve sonra evrakı da 
doğrudan doğruya buraya gönderir. (Bu nasıl 
olur, sesleri), (Gürültüler) Mahkeme hiyaneti va
taniye mahkemesi sıfatiyle teşekkül etmiştir, efen
dim. 

HÜSEYÎN AVNI B. (Erzurum) — Efendim, 
mahkeme hiçbir zaman içtihadından dolayı me
sul olamaz. Mahakim müstakildir. Onların işleri
ne kimse karışamaz. Rica ederim, bunu tetkik 
edin. Heyeti hâkime bunu eürmü âdi görmüş, 
hüküm vermiş ise bunu halletmeden geçmiyelim. 
(Gürültüler) 

YASÎN B. (Gazianteb) — Hiyaneti vataniye 
addetmiş efendim. 

REÎS — Rica ederim muhavere etmeyiniz. 
ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — Efen

dim, asabiyet göstermiyelim. Rüfekadan bâzı ze
vat Adliye Encümeninin kararını muvafık gör
müyorlar. Yani verilen hükmü ref ile beraber 
icabeden cezanın doğrudan doğruya Meclisi Âli
ce ittihazını tasvibediyorlar. Diğer bâzı zevat 
da, hayır hüküm muvafık değilse bunu ref'ede-
lim, kanun dairesinde hüküm verilmek üzere yi
ne bidayet mahkemesine tevdi edelim, diyorlar. 
Bu ikinci fikri tercih edenler zannediyorum ki, 
Mahkemei Temyizde cereyan eden usulü sabıka
yı, usulü umumiyeyi nazarı dikkate alarak söy
lüyorlar. Bu fikir vehlei ulâda daha muvafık 
gibi görünüyor. Halbuki o fikirde bulunan arka
daşlara sorarım; bir mahkeme, hiyaneti vatani
yeden dolayı bir şahsı faraza üç seneye mahkûm 
etmiş, o hüküm Meclisi Âliye geldiğinde cürüm 
şedit görülerek o üç sene hüküm az görüldüğü 
takdirde, acaba Meclisi Âli o üç seneyi tezyide-
demez mi? Bu salâhiyet Meclisi Âlide var mıdır, 
yok mudur? (Vardır, sesleri) Hah, madem ki, o 
salâhiyet vardır efendim. Binaenaleyh mahallî 
mahkemesinin muvafıkı kanun görülmiyen hük
münü ref ile beraber doğrudan doğruya hüküm 
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i itasına Meclisin salâhiyeti vardır. Yani bu ci

heti iltizam edersek, hem kısa muamele yapmış 
ve hem de neticeye varmış oluruz. 

NADÎR B. (İsparta) —Mahiyeti cürmün te
beddülü cihetiyle hakkı müdafaası yok mu? 

RElS — Hatibin sözünü kesmeyiniz efen
dim, rica ederim, isterseniz söz vereyim. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Devamla) — Şimdi oku
nan şu şahadetlere göre evrak mahallî mahkeme
sine iade edilirse ne kazanacağız? Yalnız vakit 
kaybetmiş olacağız, başka bir şey yoktur... 

BÎR MEBUS BEY — Hüküm azdır, efen
dim. 

RE ÎS — Kesmeyiniz efendim, isterseniz söz 
i vereyim... 

ALI SÜRURÎ Ef. (Devamla) — Esasen Hi-
I yaneti Vataniye Kanununun o maddesinin bir 

fıkrasında bu salâhiyet veriliyor. Çünkü (Hü-
I küm muvafıkı kanun görülürse tasdik, muvafıkı 
I kanun görülmezse Meclisi Âliden verilecek karara 
I tevfikı muamele olunur.) diyor. Şimdi, bu tevfi-

kı muamelede hüküm de dâhildir. ikinci cihet ki; 
Heyeti hâkimenin mesuliyeti meselesidir, bu doğ-

I ru değildir. Bendenize kalırsa velevki hata olsa 
I bile mahkemeyi içtihadından dolayı tecziye etmek 
I muvafık değildir. Yalnız nazarı dikkatini celbe-

dip tekrarına meydan vermemek evlâdır. (Müza-
I kere kâfi, sesleri) 
I RE IS — Daha sekiz, on arkadaş söz almıştır. 
i Müzakerenin kifayetine dair takrirler vardır. Re

ye koyuyorum. Şimdi müzakerenin kifayetini 
I reye koyacağım. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Adliye Encümeninin maz

batasının reye vaz'ını teklif eylerim. 
Erzurum 

ismail 

I REÎS — Bu takriri kabul edenler lütfen el 
I kaldırsın... Müzakerenin kifayeti kabul edilmiş-
I tir. O halde Adliye Encümeni mazbatasını reye 
I koyuyorum. (Mazbata tekrar okundu.) 
I Encümen mazbatasını kabul edenler el kaldır-
I sın... Ellerinizi lütfen indiriniz. Efendim, Adli-
I ye Encümeninin mazbatası kabul edilmiştir. 

I 3. — Gazianteb Mebusu Yasin Beyin, Bünyan 
I Bidayet Mahkemesi Heyeti hakkında kanuni ta~ 
\ kibatta bulunulmasına dair takriri. 
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1:41 23.6. 
BİR MEBUS BEY — Yasin Beyin takriri I 

reye konsun. 
REİS — Efendim, bu meseleye aidolmak 

üzere Yasin Beyin takriri vardır, okuyunuz. 

Riyaseti Celileye 
Bünyan'da Dedeoğlu Osep'in hiyaneti vata-

niyesi kavlen ve fiilen Büyük Millet Meclisi Hü
kümetinin aleyhinde bulunması mertebei sübut-
ta iken merkuma dört ay hüküm veren Bünyan 
Bidayet Mahkemesi Heyeti vazifei kanuniyele-
rini suiistimal etmiş olmalarından dolayı hak
larında takibat icrası için Adliye Vekâletinin I 
nazarı dikkatinin celbedilmesini teklif ederim. 

Gazianteb Mebusu 
Yasin 

REÎS — Efendim bu takrir temenni takri
rinden ibarettir. Adliye Vekâletine havale edil
di. 

6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Yerli kmhaş ihtisasına dair kanun lâyi
hası ve iktisat Encümeni mazbatası. | 

RElS — Geçen içtimadan müdevver yerli 
kumaş iktisasına dair lâyihai kanuniyenin bakı-
yei . müzakeratı vardır. Malûmuâliniz birinci 
maddesi kabul edilmişti. İkinci maddeyi müza
kere edeceğiz. Söz istiyen zevat isimlerini yaz
dırsın. 

MADDE 2. — Ordu melbusatı için muktazi 
kumaşların nevi ve nispeti Müdafaai Milliye ve 
İktisat vekâletlerince bittetkik her sene Heyeti 
Vekilece tahtı karara alınır. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim, ikinci 
madde makamına kaim olmak üzere bir teklifim 
var. Malûmuâlileri bâzı arkadaşlarımızda, mem
lekette mevcut mamulât ve mensucat bu kanun 
ile tahakkuk edecek ihtiyaç nispetinde acaba kâ
fi gelecek mi, gelmiyecek mil diye bir şüphe var
dır. 

İktisat Vekili Beyefendi hazretleri kâfi gele-
ceğini söylediler. Bendeniz de mingayrihaddin 
bununla iştigal ettim. Bende tahassul eden kana
at, hattâ nısfına bile kifayet etmiyeeek bir ma
hiyettedir. Binaenaleyh daha birçok fabrikalar 
yapılsın, bütün memleketin halkına da kifayet » 
etsin, o zaman ben de temenni ederim. j 
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Şimdi diyorum ki efendim, eğer memurlar -

çünkü kendilerine ceza veriyoruz - yerli kumaş 
iktisaya mecbur olan mükellefin, hariçten ku
maş bulamadıkları takdirde, madem ki İktisat 
Vekâleti söz veriyor, kim müracaat ederse İkti
sat Vekâleti ihtikâr olmjamak, nesci ve evsafı 
sairesi bozuk bulunmamak suretiyle temin et
sin, buna dair bir madde ilâvesini teklif «di
yorum. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim bendeniz 
zannediyorum %i bu kanunun asıl ruhu bu mad
dedir ve dahilî mamulâtı sarf edecek en büyük 
daire de Ordudur. Binaenaleyh böyle Müdafaai 
Milliye ve İktisat Vekâletlerinin tensiplerine bı
rakmak bendenizce doğru bir şey değildir. 

Ordu ilk evvel doğrudan doğruya dahilî ma
mulât ve dahilî emtia ile İska edilmelidir. Bu 
maddenin bendeniz bu tarzda tadilini teklif 
edeceğim. Ragıp Bey biraderimizin, mamulâtı da
hiliyenin iksa mecburiyeti altına alınan, yani 
mükellefiyet vez'edilen zevata yetmiyeceğini 
söylediler. Bendeniz zannediyorum eğer rağbet 
görürse bir sene sonra, iki ay sonra memleketin 
her tarafında tatbik edilebilir, lüzum görülürse 
iki ay sonra ayrıca tadil edilir. Eğer dokuz sene 
evvel bunu İstanbul Meclisinde - ki teşebbüs 
edilmişti - o zamanki Maliye Vekili de Ragıp Bey 
biraderimizin kanaatinde bulunmasaydı bugün 
memleketin her tarafında fabrikalar meydana 
gelmişti. Biz komşularımızdan bu bapta pek gü
zel ibret alabiliriz. Bizim vaktiyle vilâyetimiz 
olup da giyecek bulamıyanlar bugün fabrikala
rından ordumuza kumaş taahhüdedip gönderi
yorlar. Bu ancak himaye ile meydana gelir. Biz» 
yirmi beş kuruşa yün satıyoruz. Üç bin kuruşa 
satmalıyoruz. Bu memleketin iktisadiyatı bu 
gidişle, bu himayesizlikle ilelebet düzelmek ihti
mali yoktur. Bu ancak bu suretle düzelir. Bunu 
da en evvel düzeltecek, en çok kumaş istihlâk 
eden ordudur. Istihlâkâtı abahanelerde, dahilî 
tezgâhlarda, fabrikalarda yetiştirmelidir. Fakat 
iptida bu mecburiyeti orduya vaz'etmelidir. Ama 
bir sene sonra başlryacaktn*, demelidir; bu mad
deyi bu suretle koymalıdır. 

HÜSEYİN AVNt B. (Erzurum) — Bu mad
de hükmünün bu kanunla hiçbir münasebetini 
göremiyorum. Bu maddenin meali Hükümetin 
vazifesini gösteriyor. Ordu levazımat ve melbu
satı için muktazi kumaşların nevi ve nispeti 
Müdafaai Milliye ve İktisat Vekâletlerince bit-



t : 41 23.6 
tetkik her sene Heyeti' Vekilece tahtı karara alı
nır. Bunun kanunla hiç münasebetini göremiyo
rum. Hükümet her günkü vazifesi olduğu gibi 
ordu ihtiyacını tesbit edecekmiş. Bunun kanun
la alâkası nedir f Ben bu maddenin tayyını tek
lif ederim. Ne lüzumu vardır? Hükümetin vaza-
ifi unıumiyesini burada zikrediyor. Müdafaai 
Milliye ile İktisat Vekilleri orduya ne kadar ku
maş gideceğini takdir ettikten sonra Heyeti Ve
kile karar verecekmiş. Bu maddeye kanunda ne 
lüzum vardı? 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD CELÂL B. 
(Saruhan) — Bendeniz bir kelime ile cevap ve
reyim. 

Bu maddenin buraya sebebi vazî ordunun 
gerek seferberlikte ve gerek hali hazeride ihti-
yacatı ıımumiyesi daima tebeddül eder. Memle
ketimizin istihsalâtına tekabül edeceği zaman 
olabilir. Fakat efradın ve ordunun adedi çoğal
dığı zamanda tekabül etmiyeceği zaman da ola
bilir. Bu madde ile orduda esas itibariyle yerli 
kumaşın giyilmesi mecburiyeti konuyor ve on
dan sonrasını aramızda Heyeti Vekile karariy-
le her iki vekâlete bırakıyoruz ki, bendeniz bun
dan daha mantıki bir şey tasavvur edemiyorum. 

ZAMİR B. (Adana) — Vehbi Bey biraderi
miz Ragıb Beye cevap verdi. Yalnız liagıb Be
yin tekliflerinin bu ikinci madde ile katiyen alâ
kası yoktur. 

HASAN BASKİ B. (Karesi) — Hüseyin Avni 
Bey biraderimiz bu maddenin tayyı lüzumuna 
kail olduklarını söylediler. Çünkü bu madde 
Hükümetin vazifesini tâyin ediyor, halbuki ka-

'ıııın kumaş kanunudur, buna lüzum yoktur, de
diler. Sarahaten anlaşıldığı veçhile madde; or
dunun ve Hükümetin vazifesinden değil, mel-
busattan bahsediyor. Binaenaleyh bu madde her 
halde vacibül'ipkadır. 

Sonra nevi ve nispetin tâyini keyfiyeti de 
zaımmıa göre dereeei vüeubdadu'. Çünkü men
sucatı dahiliyemizi en toplu; en çok mubayaa 
edecek olan ordunun ne gibi kumaşlara ihtiyacı 
olduğunu halka vaktiyle bildirmesi lâzımdır. 

Sonra ihtiyacatın nev'i böyle olduğu gibi 
nıelbusatın nev'i hakkında: da ahaliye malûmat 
verilmesi lâzımdır ki, ahali ona göre melbusat-
ta, mensucatta bir yenilik; revace hadim bir 
iyilik temin edebilsin. Aynı zamanda külliyetli 
bir paraya malik olabilsin. Binaenaleyh madde 
vaz'ı aslisiyle vacibülipkadır efendiler. Şimdiye 
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kadar Heyeti Celilerinin tanzim buyurduğu ka-
vanin içerisinde en mühimlerinden, en lüzumlu
larından biri ve belki birincisi bu kanundur. Bu 
kanun aleyhinde söz, söylenilmemesiııi pek arzu 
ederiz. Bu kanun öteden beri senelerden beri 
milletin arayıp da bulamadığı ve ancak bugün 
muvaffak olabileceği bir kanundur. (Heyeti 
umumiyesini mi müzakere ediyoruz? sesleri) Ka
nunun ruhu bu madde olmak dolayısiyle bu 
maddeyi tayyettiğimiz surette kanunun heyeti 
ıımumiyesi suya düşmüş olacaktır. Rica ederim 
bu kanunu milliyetimizin, aşkı millîmizin bütün 
hararetiyle kabul edelim. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, bendeniz bu 
kanunun pek lüzumlu olduğuna kaaniim. Arka
daşlarım da izah ettiler. Kanun mecburiyeti or
duya tamamiyle teşmil ediyor. Fakat maddede
ki kayit ihtiyatlıdır. Arkadaşlarını bunun lüzu
mu hakkında izahat verdiler. Bendeniz de ka
naatimi onlara terk ediyorum. Aynen kabulünü 
teklif ediyorum. 

LÛTFİ B. (Malatya) — Efendim, bu kanun 
mensucatı dahiliyemizin kendi memleketimizde 
temini revacına matuftur. Memleketimizde bir
takım fabrikalar teessüs etmiştir, tizcümle dai-
rei intihabiyem bulunan Malatya'nın su ile mü
teharrik bir fabrikası vardır. Bu fabrika mem
leketin ihtiyacatma kâfi surette ibrazı hizmet ede
bilir. Yalnız muhtacı muavenet bir şekilde kal
inistir. Eğer Hükümet bu fabrikaya muavenette 
bulunacak olursa fabrika memleketin ihtiyacatı-
ııı teinin eder. Fabrikamız seferberlikte orduya* 
2,5 milyon metre kumaş vermiştir. 

İkinci maddeye gelince : İkinci maddede 
yalnız bir kayıt noksandır. Bu kaydın ilâvesini 
teklif ediyorum. O da ordu melbıısatı için nıuk-
tazi kumaşların (Mensucatı dahiliyeden) tâyini 
ne v'ini Heyeti Vekil ey e bırakmışlardır. Yani 
(Mensucatı dahiliye) kelimesinin maddeye ilâ
vesiyle mesele halldilir. Bunun ilâvesini teklif 
ederim. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine 
dair bir takrir var. Anteb Mebusu Şahin Be
yin ; ikinci maddenin kifayetini teklif ederim di
yor. Müzakerenin kifayetini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

RAGIB B. (Kütahya)' — Teklifim başka bir 
şekilde olmakla beraber yalnız numaraya aidol-
duğu için tekaddümü iktiza ederdi. Yalnız nu
mara. 
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REİS —- Efendim, Kütahya Mebusu Ragıb 

Beyin bir teklifi vardır. 

Riyaseti Celileye 
Berveçhi zir maddenin kanuna ilâvesini tek

lif eylerim. 

MADDE 2. — Kumaş tedarikinden âciz ka
lan mükellefin İktisat Vekâletine müracaat et
tikleri takdirde Vekâlet derhal nesci ve evsafı 
sairesi bozuk ve fiyatı gaali olmamak şartiyle 
matlup miktar kumaşı tedarike mecburdur. 

Kütahya 
M. Ragıb 

(Doğrudur, sadaları), (Ret, sadaları) 
İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD CELÂL B. 

(Saruhan) — Bendeniz bir şartla Heyeti Umu
miye muvacehesinde bu takriri kabul edeceği
mi söyledim. O şart da, İktisat Vekâletine fab
rika yapmak hususunda salâhiyet ve tahsisat 
vermektir. Fakat, hamdolsuıı memleketimizde 
inkişafı iktisadiye doğru büyük bir istidat var
dır. Memleketin muhtelif mahallerinde sanayii 
nesciye mevcuttur. Esasen Şarkîn en müteamel, 
en mâruf bir sanatı varsa o da nesic sanatıdır. 
Şark'm kumaşları bütün cihanda meşhur, müte-
ariftir, ne korkuyoruz? En basit bir köyümüz
de bile tezgâh vardır. Biraz zevkıselim ister, 
biraz da benliğimizden fedakârlık edelim. Mak
sat tamamen hâsıl olacaktır. Ve sonra bugün 
bu kanunun aleyhinde idarei lisan eden arka
daşlarım burada memleketin mevaddı iptidai-
yesi, ihracat kanunu ınevzuubahsolurken bu hu
susu müdafaa etselerdi, ondan sonra bu kanu
nunun aleyhinde millete karşı söz söylemek sa
lâhiyetini haiz olabilirlerdi. (Alkışlar, bravo, 
sadaları) 

REİS — Efendim, müsaade buyurun, takrir
leri okuyorum, ondan sonra reye koyacağını. 

Riyaseti Celileye 

İkinci madde lâzimülipka olmakla bareber" 
ordunun mecburiyetini vazıhan ifade etmek üze
re maddenin evveline (Asker dahi yerli kumaş
tan iktisaya mecburdur.) fıkrasının ilâvesini tek
lif ederim. 23 Haziran 1337 

Sivas 
Mustafa Taki 
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Riyaseti Celileye 

ikinci maddedeki (Nispeti) kelimesinin 
(Miktarı) tarzında tadilini teklif eylerim. 

Muş 
Abdülgani 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin berveçhi zir kabulünü tek

lif eylerim. 

MADDE 2. — Ordu nıeibusatı iyin muktazi 
kumaşların mümkün mertebe mamulâtı dahili
yeden intihabı lâzımdır, kâfi gelmediği zaman 
cins ve miktarı Müdafaai Milliye ve İktisat Ve-
kâletlerince bittesbit Heyeti Vekilece tahtı ka
rara alınır. 23 . VI . 1337 

Erzurum 
İsmail 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin ordu nıeibusatı için muk

tazi kumaşların mensucatı dahiliyeden nevi ve 
nispeti; Müdafaai Milliye ve İktisat Vekâlet-
lerinee bittetkik her sene Heyeti Vekilece tahtı 
karara alınır, şeklinde tadilini teklif eylerim. 

Malatya Mebusu 
Lûtfi 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin başına şu kaydın ilâvesini 

teklif ederim. (Seferberlik zamanında ordu nıei
busatı...) 

Bolu 
Tunalı Hilmi 

REİS — Simdi efendim, birer birer takrir
leri reye koyacağım. (Erzurum Mebusu İsmail 
Beyin takriri tekrar okundu.) 

REİS — Bunu kabul edenler lütfen el kal
dırsın.. Takrir kabul edilmemiştir. 

(.Malatya Mebusu Lûtfi Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

ALÎ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) - Tak
rir hakkında iki çift söz söyliyeceğim, 

REİS — Lûtfi Bey takririni izah etti. Şimdi 
tekrar müzakere açamayız. Takriri kabul eden
ler el kaldırsın. Kabul edilmemiştir, efendini. 

(Mustafa Takı Efendinin takriri tekrar 
okundu.) 

REİS — Efendim, bu takriri kabul edenler 
ellerini kaldırsın. Kabul edilmedi. 
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(Muş Mebusu Abdülgani Beyin takriri tek

rar okundu.) 
REÎS — Kelime tashih ediyor, arkadaşımız. 

Kumaşların nev'i ve nispeti yerine (miktarı) di
yor. (Kabul, kabul sadaları) Efendim bu takri
ri kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir, efendim. 

(Tunalı Hilmi Beyin takriri tekrar okundu.) 
TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Müsaade bu

yurun, izah edeyim. 
REÎS — Efendim, vaktiyle söz aldınız ve 

söylediniz. 
TUNALI HlLMl B. (Bolu) — îki kelime 

efendim. Arkadaşlar Vehbi Bey biraderimizin 
buyurduğu zannedersem son derece ifratkâra-
nedir. Fakat bu takrir ikisinin vasatını buluyor. 
Seferberlik kaydını koyacak olursak vatanın 
tehlikede olduğu bir zaman olduğu itibariyle ha
riçten tedariki elbette caizdir. Lâkin hali haze-
ride mademki, tehlike yoktur, varalım biz köy
lülerimizin tamamiyle kaba zannettiğimiz göm
leklerini ve sairesini kullanalım. Ordu kendisi
ne münasip gördüğü kumaştan alsın. Askerimi
zi, ordumuzu teçhiz etsin, binaenaleyh seferber
lik kaydnm konulmasını tekif ediyorum. Hiç ol
mazsa hali hazeride kazanırız. 

REÎS — Efendim, Hilmi Bey takrirlerini 
izah buyurdular. Kabul edenler ellerini kaldır
sın. Kabul edilmemiştir. 

TUNALI HÎLMI B. (Bolu) — Zaten Reis 
Beyin tarzı ifadesi kâfi. 

REÎS — Bendenize tarafgirlik atfediyorlar. 
(Reddederiz, sesleri) 

(Kütahya Mebusu Ragıb Beyin takriri tek
rar okundu.) (Ret sadaları) 

REÎS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Reddedilmiştir. 

Efendim, maddeyi musahhah olarak okutup 
reye koyuyorum.Nispeti yerine miktarı olacak. 

MADDE 2. — Ordu melbusatı için muktazi 
kumaşların nevi ve miktarı Müdafaai Milliye ve 
iktisat Vekâletlerince bittetkik her sene Heyeti 
Vekilece tahtı karara alınır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

RAGIB B. (Kütahya) — Vekil Bey müdafa-
atı sırasında şahsım hakkında bâzı beyanatta 
bulundular. Cevap vereceğim. Bendeniz ihra
cat Kanunu hakkında aynı noktai nazarı mu-
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haf aza ediyorum ve ihracat Kanununu mümkün 
olduğu... (Gürültü, patırdı) 

TUNALI HÎLMI B. (Bolu) — Reis Bey, 
bendeniz, üçüncü madde olarak bir madde tek
lif edeceğim. 

REÎS — Müsaade buyurun. 
Onu teklif edebilirsiniz. Rica ederim yap

mayınız. Başka söz istiyenleri okuyacağım, 
efendim. Lütfen başkaları da varsa onları da 
yazayım. 

MADDE 3. — Birinci madde ahkâmına mu
halif harakâtta bulunan memurin ve müstah
demini Hükümet ile belediye rüesası, mektep 
muallime ve muallimleriyle ciheti tatbikıye-
sinde vazifedar olup tekâsülü görülen memu
rini Hükümetten ilk defasında bir aylık maaşı 
katı ve tekerrürü halinde vazifesine nihayet 
verilir. 

ÎSMET B. (Çorum) — Efendim, bendeniz 
bu kanuna ceza şeklinde kuvvei müeyyide ko
nulmasının muvafık olmıyacağı kanaatindeyim. 

BÎR MEBUS BEY — Sonra kanun olmaz. 
ÎSMET B. (Devamla) — Söylemeden mi 

cevap vereceksiniz? Belki tahmil ettiğiniz mec
buriyet bir cürüm mahiyetini haiz değildir.. 
Birinci madde ile memurine mecburiyet tahmil 
ediyoruz. İktisat Vekâleti de müstahsıllara bir 
hakkı himaye bahşediyor. Yani milletin şahsi
yeti mâneviyesinden nezedilen bir hakkı bir 
tarafa bahşediyor. Biz de yine aynı tarafa bir 
hakkı mecburiyet tahmil ediyoruz. Fakat o 
taraf bize karşı hiçbir vazife, hiçbir hak taah-
hüdetmiyor. Yani menfaati âmme mülâhaza 
olunuyorsa bu kanunla zararı has iltizam edi
lirken diğer taraftan menfaati hassayı iltizam 
etmiyecek takyidat da vaz'edilmiyor. Binler
ce zümreyi mecburiyetle mükellef tutuyor. Dev
letin şahsiyeti mâneviyesine de hakkı himaye 
bahşediyoruz. îki, üç yüz kişilik erbabı sanat 
ve sermayedarı katiyen hiçbir vazife ve hak 
ile takyidetmiyerek serbest bırakıyoruz. Bun
dan dolayı menfaati âmme iltizam ediliyor. 
Fakat hukuk ve vazaifi mütekabile esasiyle di
ğer taraf tahtı takyide alınmıyor. Ondan dola
yı ceza şeklinde bu mecburiyeti teyidetmek 
doğru değildir. Bu madde ancak hukuk ve va
zaifi mütekabile esası dairesinde tayyedilir. 
Yani biz bir hakkı mecburiyet tahmil ederiz. 
Milletin şahsiyeti mâneviyesine de hakkı himaye 
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bahşederiz. Fakat erbabı sanayi bize karşı bir 
vazife, hak taahhüdetmelidirler. Bu hak ne ola
bilir! Memlekette sanayii iktisadiyenin murakı
bı olan iktisat Vekâletine kontrol hakkı verilme
lidir. Yani mamulâtm metanetini, zarafetini 
temin etmelidirler; yani bizi giymeye mecbur 
ettikten ve bu zarureti temin eyledikten sonra 
ihtiyaeatımıza kifayet edecek miktarı da deruh-
de etmelidir. 

BÎR MEBUS BEY — Fiyatı? 
ÎSMET B. (Devamla) — O kontrolda dâhil

dir., aynı zamanda erbabı sanayi bu mecburiye
ti temin ve teshil edecek vazife de kabul etmeli
dir. Bu nasıl olur efendiler; erbabı sanayi bi
ze der ki; evet biz sizi mecbur tuttuk, milletin 
şahsi mânevisini hakkı himayeye aldık. Bi-

. zim vazifemiz de, sizin ihtiyacınızı teshil ve 
tehvin usul ve vazaifini kabul etmektir. Buna 
dair kanunda bir kayıt ve şart var mıdır? Hiç
bir şey yoktur. Binaenaleyh ancak bunlar böy
le hukuk ve vazaifi mütekabile dairesinde teyi-
dedilecek olursa katiyen ceza tertibine lüzum 
kalmaz. İktisat Vekâleti erbabı sanayie kâfi de
recede kumaş ihzarını emredebilir ve erbabı sa
nayi de kumaşları ihzar ettikten sonra İktisat 
Vekâleti memurine ve saireye verir. Gerek mu-
kassatan ve gerek defaten bedellerini verebilenler
den bedellerini alır ve erbabı sanayie verecek 
olursa giymek mecburiyeti hâsıl olur. İşte kuv-
vei müeyyide; başka türlü kuvvei müeyyide 
olamaz. Memurini bugün mevkiinden atmak 
için kaç türlü ceza ile tehdidediyoruz, rica ede
rim. Encümen, memurinin muhalif hareketini 
kâfi görmemiş, tekâsül demiş. Maddede za*fı te
lif ve ta'kid vardır. Halbuki tekâsül mahazir 
üzerinde olur. Muhalif hareket nazariyeten hiç 
olmazsa bir kasdı tazammun eder, onu da kal
dırmış, daha ileri gitmiş, sonra tabiî ben ceza 
şeklinde kuvvei müeyyide vaz'ma muhalif oldu
ğumdan dolayı dördüncü ve beşinci maddelerde
ki cezalar hakkında şimdiden beyanı mütalâa et
mek mecburiyetindeyim. Çünkü teklifim vardır. 
Mensucatı ecnebiyeyi mamulâtı dahiliye diye sa
tan bayi ve tacirler de ceza görmelidir. 

Bunun için- sanayi erbabı hiçbir vazife ile 
mükellef değil. Alâmeti farika yapmıyacak mı? 
kâinata ilân etmiyecek mi? Sonra hakkı himaye 
bahşeden İktisat Vekâleti mamulâtı ecnebiye 
memleketimize girerken onun üzerinde s^ı bir 
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kontrol yapmıyacak mı? Mamulâtı ecnebiyenia 
nevi ve cins, mahiyeti hakkında bize malûmat 
vermiyecek mi, tanıttırmıyacak mı? Yani o hiç
bir vazife yapmasın, erbabı sây da hiç yapma
sın; tacirler bunu yaparlarsa bunlara ceza ve
rebilirler mi? Yani tacirler bunu yapsınlar diye 
evvel emirde millet şahsiyeti mâneviyesini isti
mal ve vazifei mutenasını ifa eder ve eşhas da 
hilafı ahlâk hareket ederlerde tecziye edilir diye 
maddede bir şey yoktur. Binaenaleyh bendeniz 
diyorum ki, bu kuvvei müeyyideler doğru değil
dir. Şimdi muhtazar bir takririm var. Bunu 
Adliye, İktisat encümenleri müştereken bu kuv
vei müeyyideleri tarafeyne suhulet bahşolabile-
cak, vazaifi mütekabile bahşedecek şekle koysun
lar ve Dndan sonra gelsin. Yoksa bu kanun ka
tiyen doğru olamaz. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Efen
dim halka mecburiyet tahmil eden bir kanunda 
mutlaka bir kuvvei müeyyide olması lâzımdır. 
Esasen kuvvei müeyyide olmazsa kanun yap
maya lüzum yoktur. O vakit gümrüklerde hima
ye usulü vaz 'edilir. Başka şekilde kanun yapıl
maz. Binaenaleyh kanun ya evamiri, ya nevahiyi 
veya tekâlifi tazammun etmelidir. Mutlaka kuv
vei müeyyide lâzımdır. Esasen kuvvei müeyyidy 
olmazsa kanun olmaz. Kuvvei müeyyide olmak 
üzere üçüncü madde gayet sarih gibi görünü
yor; fakat tatbikatta pek mühim bir madde olu-

i yor. Yani bu kanuna muhalif ve mugayir icrayi 
hareket ectenler hilmuhakeme mi bu hareketleri 
sabit olacak, yoksa âmiri meratip usulüne tatbi-
kan kendi âmiri mi hükmedecek? Burada buna 
dair bir sarahat yoktur. 

İKTİSAT VEKİL MAHMUD CELÂL B. 
(Sarulıan) — Encümenin ilâvesi vardır; (vazife-
dar olup da tekâsülü görülen)... Bu bir derece
ye kadar maksadı temin edebilir. Doğrudan 
doğruya her memuru âmirin ceza tertibedebile-
ceğini gösterir. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Devamla) — Müsa
ade buyurun. Kanunun mutlaka ahkâmı sariha-
yı tazammun etmesi lâzımgelir. 

Madde bu ııoktai nazariyeden sarih değildir. 
Âmiri tarafından ceza verilsin denece'k olursa 
»bu; esasen tetkika muhtaç bir keyfiyettir. Çün
kü hakkında yerli kumaş giymedi diye suç is-
nadolunan adam iddia edecek ki, 'bu kumaş yer
li kumaştır. Müddei iddia edecek ki 'hayır yer
li kumaş değildir. Bunu kim tâyin edecek? Bi-
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naenaleyh esası mesele tahkik ve tetkika müte
vakkıftır. 

Sonra esasen yerli kumaş olmadığı hakkın
daki iddiasına karşı öbürüsü diyecek ki, ben 
bunu daha kanunun neşrinden evvel aldım. Dam
galandı mı, damgalanmadı mı? Bu da ayrıca 
tetkik olunacak bir meseledir. Binaenaleyh- me
sele tetkika tevakkuf edince mutlaka mahke
meye sevk edilmek lâzımgelecek, çünkü tetkik 
edilecek. Yalnız bu hususta mahkemenin müt-
tehidolması lâzımgelir. Yani asker olunca askerî 
mahkemesine, mülkiye olunca mülkiye mahke
mesine, memur olursa memurin mahkemesine 
tâbi olamaz. Yani maha'kimi aideye, meselâ doğ
rudan doğruya sulh mahkemesine verilmek ikti
za eder. Çünkü âmiri meratib usulü tatbik olu
namaz. Kabiliyeti tatbikıyesi yoktur. Meselâ bir 
kaza kaymakamının bu kanun hilâfmdaki hare
ketini kim görecek, kim hükmedecek, !kim tet
kik edecek? Kendisini kim isticvap edecek, kim 
müdafaasını dinliyecek? Binaenaleyh şimdiye 
kadar verilen cezalar nasıl ki, bir mahkeme ta
rafından verilmiştir. Bunun da mutlaka tetki
ki - çünkü bu mazuriyeti müstelzim olacağı ci
hetle - tetkik ve muhakemesi mahkemeye aid-
olur. Bunun için bu noktai nazardan maddei ka-
nuniyeye (bilmühakeme) kaydı ilâve edilmeli
dir. 

İKTİSAT VEKÎLİ MAHMUD CELÂL B. 
(Saruhan) — Efendi hazretlerinin tekliflerini 
kabul ediyorum, salâhiyetlerine hürmet ediyo
rum. Heyeti Muhtereme kahul ederse bendeniz 
kabul ederim. 

ABDULLAH AZMÎ Ef. (Devamla) — Bi
naenaleyh, bu maddei .kanuniye meselâ biimü
hakeme hilâfında hareket ettikleri tebeyyün 
edenlerin ilk defasında bir veya birkaç maaşı 
kat'olunur, ikinci defasında azlolunur, demeli
dir. Hattâ bendenizce mutlaka ikinci defeda az
le kadar gitmemelidir. Birincide bir maaş, ikin
ci defasında iki maaş... Azil en sonra ıgelmek lâ
zımgelir. Tatbik edilmiyecek kanunlar vaz'et-
miyelim. En yüksek, ifrat derecede şey olan ,ka-* 
nunlarda delâil zayıf olduğu vakitte mutlaka 
heraet cihetine gidilir. Müttehimi m'ağdur et
memek ciheti nazarı dikkate alınır. Onun için 
cezanın derece derece yükselmesi lâzımgelir. Bir 
memurun azli hayatına nihayet vermek demek
tir. Onun için birinci defada bir maaş, ikinci 
def ada iki aylık maaşı, üçüncü defasında üç ay-
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lık maaşı kat'edilir. Ve nihayet azlolunur. Yok
sa vazifesine nihayet verilir şeklindeki hüküm 
odğru değildir. 

ENCÜMEN MAZBATA MUHARRİRİ HA
LİL İBRAHİM B. (Antalya) — Efendim, evve
lâ İsmet Beyefendinin buyurdukları (gibi mad
dede za-fı telif yoktur. Yalnız orada mürettip 
sehvi vardır. Meselâ (Rüesası, mektep mualli
me ve muallimleriyle ciheti tatbikıyesinde vazi-
f edar olup ela tekâsülü görülen), yani ciheti tat-
foikıyesinde rüesayı memurin, nasıl ki (birinci 
maddede herkesin elbisesi aidolduğu devair rüe
sası tarafından damgalanacaktır, işte bu dam
gayı yapmıyan yani, bu vazifeyi yapmıyan rüe
sayı memurin.. Sonra mektep muallime ve mu
allimleri yazılmış. Bu mürettip sehvidir. Birinei 
maddedekini tercih edersek (Mektep, muallim 
ve muıallimeleriyle) yani, bu suretle tashih edi
lirse maddede zannederim anlaşılmıyacak (bir 
şey kalmaz. (Sonra İsmet Bey de cezanın zan
nederim aleyhinde bulunduğu halde yine esas 
itibariyle .kabul ediyor. Yalnız cezayı tatbik 
edebilmek için müstahsıllara da her halde bir 
hukuku mütekabile olmalıdır, dediler. O başka 
meseledir. Fakat bir kanun kuvvei teyidiyesiz 
olamaz. İşte bu kanunun kuvvei teyidiyesi de 
budur. Ve esasen şunu da düşünmelidir; bura
da tatbik edilen ceza kimlere tatbik ediliyor? 
Ecirlere, memurlara tatbik ediliyor; memurin; 
'bunlar birer ecirdir, siz şu şartla hizmet edecek
siniz, Hükümet böyle bir kanun çıkarmıştır, iş
te siz yerli kumaş istimal edeceksiniz. Yani siz 
vazifelerinizi ifa ederken bu elbiseyi giyersiniz. 
Eğer (giymezseniz buyurun dışarı demektir. Bu, 
bilhassa memurin ile Hükümet arasında bir şey 
olabilir. 

Sonra ceza o kadar ağır bir ceza değildir. 
Birinci defasında bir maaşı katı, ikinci defasın
da yani tekerrürü halinde vazifesine nihayet 
veriliyor. Elbette hu tabiîdir. Çünkü hu kanu
nun bilfiil aleyhinde bulunanları umuru millette 
istihdam etmek muvafık değildir. Bunun için va
zifesine nihayet vermek en müstahak oldukları 
ceza olur. 

Sonra Abdullah Azmi Efendi Hazretleri bu
yurdular ki: Bu idareten mi olacaktır, muhake-
meten mi? Bu başka bir meseledir. Mamafih ayrı 
bir madde ilâve suretiyle de olabilir. Buradaki 
ceza idareten veya muhakemeten halledilir. Ma-
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mafih buna bir şey ilâve suretiyle yani ayrıca 
bir mahkemei sulhiye ilâvesiyle ceza yine kabili 
tatbik olur. Binaenaleyh bence maddenin aynen 
kabulü, olmadığı takdirde muhakenıeten veyahut 
idareten olması Heyeti Aliyenize kalmış bir şey
dir. 
* HACI- TEVFİK Ef. (Kângırı) — Efendim, 
Melbusat Kanununun üçüncü maddesindeki ceza 
bence gayet iyidir. Zira efendiler, bizde bütün 
avamımız... 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Avam, havan 
yoktur, efendiler. 

HACI TEVFÎK Ef. (Devamla) — Dinle 
hoca, dilne, var, ve -her vakit vardır. Bütün ava
mımız havası taklideder. 

TUNALI HlLMÎ B. — Yok. 
HACI TEVFÎK Ef. (Devamla) — Bütün 

avamımız; bilenlerimizi hocalarımızı taklideder. 
TUNALI HlLMİ B. (Bolu) — Yok. 
REİS — Rica ederim müzakereyi ihlâl ediyor

sunuz. (Devam sesleri) 

HACI TEVFÎK Ef. (Devamla) — Avamımız 
hocalarımızı taklideder. Efendiler, milletin ara
sına hüsnüahlâktan, suiahlâktan ve sairteden her 
ne girmiş ise yüksek tabakadan girmiştir. Yüksek 
tabakamızda memurin, tüccaran, memleketin eş
raf ve ağniyasıdır. Bu tabaka içinde ulema hep
sine nümunei imtisaldir. Maatteessüf bu kanunun 
içinde hademei şer'iyenin bir kıyafeti, kisvsei zik
redilmemiş. Her halde biz böyleyiz. Üçüncü 
madde gibi şedit bir maddeye muhtacız. Görü
yorsunuz ki, Ahirete giderken bile ecnebi kefe
nine sarılıp gidiyoruz. Bu bizim için pek züldür, 
pek ayıptır. Böyle menedici kanunlar yapılma
dıkça, böyle bir mecburiyet vaz'edilmedikçe, ne 
biz kumaş imâl edebiliriz ve ne de bizi sepkat 
etmişlere yetişebiliriz, bu maddenin aynen ka
bulünü teklif ediyorum. 

BESÎM ATALAY B. (Kütahya) — Efendim 
Acemce bir beyit vardır: 

Kühen kırkai hıyş pirâsten, 
Bih ez camei ariyet hâsten. 
Ariyet elbise giymekten ise kendi yamalı hır

kasını giymek daha muvafıktır. Madem ki, böy
le bir kanun getirmeye mecburuz. Nasıl ki, Ab
dullah Azmi Efendi Hazretleri buyurdular, her 
halde ona kuvvei müeyyide bizde cezadır. 

ÎSMET B. (Çorum) — Hayır, sen bilemez
sin onu. 
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BESÎM ATALAY B. (Devamla) —Neden? 

Onu sen de bilemezsin. Eğer sen biliyorsan o 
başka. (Gürültüler) Şunu bilirim ki, her kanuna 
muhalefet bir cürümdür. Beyefendi cürmün tâ
yini meselesine gelince: îster mafevki versin, is
ter mahkeme versin, dediler; mahkemeden başka 
bir makamın bir ceza vermesi muvafık değildir 
zannederim. Yalnız cezayı, sıfatı hâkimiyeti haiz 
olanlar vermelidir, efendiler. Cezayı mahkeme tâ
yin etmeli. 

Sonra arkadaşlarımızdan birisi; Hükümet bu
nu kontrol etsin, nasıl dokunacaksa ve nasıl öl-
çülüp biçilecekse Hükümetin kontrolü altına 
vaz'edilsin, dediler. Bu da muvafık değildir. 
Efendiler, bakınız Fransa'da İnkılâbı Kebirden 
evvel Hükümet mensucata karışırdı. Dokunacak 
çuhanın sureti nescini tâyin eder ve ondan son
ra dokunurdu. Fakat bu . suretle sanayi ileri 
gidemiyordu. Ne vakit ki, Hükümet fabrika sa
hiplerini serbest bıraktı, ondan sonra sanayi de 
terakki etti. 

ÎSMET B. (Çorum) — Sen bunu anlamaz
sın, rica ederim. (Devam, devam, sesleri). 

BESÎM ATALAY B. (Devamla) — Efendim 
îsmet Bey... (Gürültüler) 

REÎS — Sözünüzü söyleyip bitiriniz. 
BESİM ATALAY B. (Devamla) — Reîs-Bey 

evvelâ o söyledi... (Gürültüler) 
REÎS — Maddeye dair söyleyiniz, efendim. 
BESÎM ATALAY B. (Devamla) — Madde

ye dair söylüyorum, kontrola cevap veriyorum. 
Hükümetler her hangi bir işe karışırsa mutlaka 
o iş karma'karışık olur, men'i ihtikâr dedik. Bil
mem ne dedik, halka ait işlere Hükümeti karış
tırdık, ne oldu rica ederim? 

ÎSMET B. (Çorum) — Karışmasın. 
BESİM ATALAY B. (Devamla) — Hiçbir 

şey olmadı^ 
Sonra memurları halk daima önünde görme

ye alışmıştır. Memurlar bu elbiseleri giymezse 
halk da giymez. Eğer memurlar giyerse şüphe
siz halk da giyecektir. Mamulâtı dâhiliyeyi ter
viç için memurin halka propaganda yapacaklar. 
Kendisi giymezse başkasına giydkemez. Binaen
aleyh bu maddenin aynen kabulünü teklif ede
rim. (Müzakere kâfi, sadalan.) 

REÎS — Müzakerenin kifayetine dair iki tak
rir var, fakat söz alan daha sekiz arkadaşımız 
var. 
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AL t ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Reis Bey mü- \ 

zakerenin kifayeti aleyhinde söz söyliyeeeğim. j 
REİS — Efendim, Ali Şükrü Bey kifayet I 

teklifinin aleyhinde söz söyliyecekler. Yani usulü 
müzakereye dair. 

Buyurun, Ali Şükrü Bey. 
ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim, mü

zakere kâfi değildir. Çünkü bendeniz öyle görü
yorum ki, İsmet Bey arkadaşımızın izahatı arka-
dağlarımızdan birçokları tarafından lâyıkiyle an
laşılamadı. Çünkü bu madde memurine bir mec
buriyet tahmil ediyor ve buna mukabil mahdut 
eşhastan ibaret olan mensucat âmillerine hiçbir 
mecburiyet tahmil edilmiyor, demişti. Binaena
leyh Hükümetin buna karşı bir kuvvei teyidiye-
si olsun demişti, halbuki bu kuvvei teyidiyeyi ar
kadaşlar yanlış anladılar. Zannediyorum, ki, kuv
vei teyidiyesiz istiyorlar. Bu itibarla bu mesele
nin tahkiki lâzımgelir. 

Efendiler, milletin bir kısmına katı bir mec
buriyet tahmil ettiğimiz surette karşıdakilere 
hiçbir mecburiyet tahmil etmezsek adaletsiz hare
ket etmiş oluruz. Bizim memleketimizde çıkan 
mensucatın miktarı malûmdur ve bu da mahdut 
eşhas elindedir. 

REİS — Efendim, mesele anlaşılmıştır. 
ALÎ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Pek iyi söy

liyeeeğim tabiî (Tamamiyle anlaşılmış şeyler
dir, sadaları) Anlaşılmış mıdır? (Devam, şada- I 
lan) Efendim kısa, hulâsa söyliyeeeğim; Hükü- j 
met himaye usuliyle mensucat sahiplerini hima-
ye ediyor. Dikkat buyurun, bir kısım halka ı 
mecburiyeti iktisadiye veriyor, diğer taraftan j 
da onlardan mal iştirası suretiyle âmilleri yine I 
himaye ediyor ve bu adamlara karşı hiçbir kon- ! 
trol, hiçbir kuvvei teyidiye yoktur. Geçen gün \ 
de söylediğim veçhile, yarın bu adamlar ilıti- i 
kâra kıyam edeceklerdir. Bugün kumaş mese
lesi mevzuubahistir. Memurin eğer vüsati yet
mez, alamazsa, Hükümet adalet göstermez ise j 
o memuru tecziye edeceksiniz, maaşını kesecek
siniz. Bu adalet midir? Rica ederim bu madde | 
Encümene gitmeli ve halledilmelidir. 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el i 
kaldırsın. (Müzakere kâfi değil, sadaları) Mü- j 
zakere kâfi görülmemiştir. 

EMİR PAŞA (Sivas) — Bu nıaddei kanuni-
yeyo vukııbulan, itirazata karşı bendeniz aynen 
kabulü taraftarıyım. Bu maddei kanuniye bit- I 
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i tahsis memurine, askere, jandarmaya ve saire-

ye iktisa ettirilecek elbiseye aittir. Bütün ef
radı millete teşmil edilmiş değildir. Yani Hükü
met memuriyetini kabul edenlere yerli kumaş
tan elbise giydirmeyi Hükümet kabul ediyor, 
Hükümet kanun halinde kabul ediyor, demek
tir. Efendim. Hükümet yerli kumaştan ve doku
masından memuruna, jandarmasına, askerine 
ve sairesine elbise giymek meselesini kanun ya
parak kabul ettiriyor. Yani bu kanunu kabul 
eden memurindir. Anlıyor musunuz? Eğer o ka
nunu kabul..etmiyorsa zaten memur olamaz. 

Askerimize gelince, asker zaten Hükümet ne 
elbise verirse onu giymeye mecburdur. Şu hal
de bunun için ceza verilirdi, verilmezdi ve ce
zası için muhkeme icabederdi, etmezdi, diye mü
nakaşasını bendeniz zait görüyorum. (Çok doğ
ru sadaları) Binaenaleyh, cezasız da bir şey ka
imi etmek doğru değildir. Meselâ, memurin ka
bul etti, taahhüdetti, evet bu elbiseyi giyerek 
bu kanun dairesinde ben memur olacağım, dedi, 
bunun hilâfında hareket edene ne yapmalı? Ka
bul edilmiş olan bir kanunun hilâfında hareket 
ettiğinden dolayı buna bir ceza lâzım. Fakat 
bunun için de muhakeme olunmak suretinde 
kabul etmek doğru olamaz, bu memur o esası ka
bul etmiş, vadetmiş, taahhüdetmiş, onu kabul 
etmiyenler hakkında birinci defasında bir maa
şı, ikincide iki maaşı kesilir, üçüncü defasında 
bu vazifeyi kabul ettiği halde va'dini ifa etmedi
ğinden dolayı azli lâzımgelir. Bendenizce bunun 
için muhakemeye lüzum yok. Hattâ bendenize 
kalırsa münakaşaya bile lüzum yoktur. Bu mad
deyi aynen kabul etmeli. Bendeniz üçüncü mad
deden sonra bir madde teklif edeceğim. 

DOKTOR ABİDİN B. (Lâzistan) — Muhte
rem arkadaşlar! bendeniz üçüncü maddenin ta
mamen tâyyedilmesi taraftarıyım. Çünkü bu ka
nunu zaten kabul etmek, yani yerli kumaşını ik
tisa etmek doğrudan doğruya bir kuvvei teyi
diye demektir. Elbette memurin arasında, müs
tahdemin arasında ve ekâbiri memurin arasın
da hamiyetli bir zat bulunacak ve bunu tama
miyle tatbik edecek ve giyecektir ve bu numu
ne olacak, herkes birbirini görecek ve giyecek
tir. Binaenaleyh küçük memurlara zorla giydir-
memeli, belki fakirdir, beş sene giyecek, bir kat 
elbiseyi. Üç sene, dört sene giyecek, binaenaleyh 

I büsbütün artık rızkına mâni olmaya bir sebep 
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yoktur. Binaenaleyh bendeniz bu üçüncü mad
denin doğrusu kabulü taraftarı değilim. 

MAZBATA MUHARRİRİ HALİL İBRAHİM 
B. (Antalya) — Efendim, madde cezayı mütaal-
lik olduğu halde âmiller ihtikâr eder denildi. 
Bendeniz buna cevap vermek isterim. 

Bu fikri üç noktai nazaradan varit görmü
yorum. Birisi jandarma, polis ve leyli talebe... 
yani kanunda giymeye mecbur tutulan jandar
ma, polis, leyli talebe, bunların elbisesini te
min eder. 

Sonra diğer giymeye mecbur olan kimseler 
kalıyor. Bunlar da yalnız kendileri giyecek, aile
leri değil, yalnız kendileri giyecek. Üçüncü 
noktai nazardan da ekmek, peynir gibi hemen 
yarın ihtiyaç hissetmiyecek belki bâzısı en aşağı 
altı ay sonra, iki sene sonra, belki beş sene son-
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ra, belki on sene sonra yani uzun zaman elbise 
için ihtiyaç hissetmiyecek. Tedrici surette elbise 
alacak. 

Şunu da nazarı itibara alalım ki ; artık müs-
tahsıllar şu yaptığımız kanun üzerine giyilmesi 
mecburidir diye kumaşlarını saklıyacak değil
ler ya. Tabiî ticarette rekabeti iktisadiye var
dır. Bunu da nazarı itibara alalım. Yani herkes 
istiyecek ki malını satsın, malını sürsün. 

•Sonra Doktor Abidin Bey tarafından ceza 
meselesine yine ilişildi. Halbuki bütün kanun
lar hilâfına hareket edenler tecziye edilirken 
böyle bir kanunun ahkâmına muhalefet eden bir 
kimse niçin tecziye edilmesin? Bu tuhaftır. 

RElS — Efendim, ekseriyet kalmıyor. Bir 
cevrek kadar teneffüs edelim. 

*>•<* 

İ K Î N C Î G E L S E 
Açılma saati : 4,45 sonra 

REİS — Reisisani Doktor Adnan Beyefendi 

KÂTİPLER : Haydar Bey (Kütahya), Mahmud Said Bey (Muş) 

REİS — Celseyi açıyorum. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Mebuslardan bâzılarma izin verilmesine 
dair Divanı Riyaset kararı-

RElS — Divanı Riyasetin mezuniyete dair 
bir takriri vardır. 

Heyeti Um ilmiyeye 
Mazereti katiye ve âcilelerine mebni âtide 

isimleri muharrer zevata hizalarında gösterildiği 
miktarda mezuniyet itası Divanı Riyasetçe ten-
sibedilmiş olmakla keyfiyet Heyeti Umumiyenin 
nazarı tasvibine arz olunur, efendim. 

Büyük Millet Meclisi 
Reisişanisi 
Dr. Adnan 

Müfid Efendi (Kırşehir) üç ay, 
Rıza Bey (Kırşehir) üç ay, 
Salâhattin Bey (Mersin) iki ay, 

Ahmed Nuri Efendi (Batum) üç ay, 
Rıza Bey (Amasya) üç ay. 
REİS — Salâhattin Bey (Mersin) in iki ay 

mezuniyetini kabul edenler ellerini kaldırsın
lar. Kabul edilmiştir. 

Rıza Bey (Kırşehir) in üç ay mezuniyetini 
kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

Müfid Efendi (Kırşehir) in üç ay mezuniye
tini kabul edenler ellerini kaldırsınlar. (Ret ret 
sadaları) 

REİS — Efendim, hasta imiş, temdidini ri
ca ediyor. 

Müfid Efendinin üç ay mezuniyetini kabul 
edenler ellerini kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. 

Ahmed Efendi (Batum) un üç ay mezuniyeti
ni kabul edenler ellerini kaldırsınlar. Kabul edil
miştir. 

Rıza Efendi (Amasya) nm üç ay mezuniye
tini kabul edenler ellerini kaldırsınlar. Kabul 
edilmiştir. 

21 



t : 41 23. 
BEÎS — Basri Bey, buyurun, kanunun mü

zakeresine devam edeceğiz. (Yok sadaları) 
Musa Kâzım Efeni, buyurun. 
MUfcJA KAZIM Ef. (Konya) — Efendim, ar

kadaşlarımın mütalâası üçüncü maddenin ru-
hunaan fazia kanunun heyeti umumiyesine aid-
oiup kanunun lehinde olmakla beraber üçüncü 
maudede bir kuvvei teyidiye vardır. Kuvvei te-
yıdıye oln»k üzere ceza vaz'ı doğru mudur, de
ğil midir? Endişenin biri budur. İkincisi de; ik
tisat Vekâletince ve milletçe erbabı sanayii teş
vik için, şu kanun kabul edildiği halde erbabı 
sanayi ne gibi fedakârlıklar yapacak, yani bah
şedilen hak mukabilinde erbabi sanayi ne gibi 
vazife ile tavzif ediliyor ve onların fedakârlığı 
ne olacaktır?, suali iradediliyor ve sonra bu ka
nun kavaidi iktisadiyeye muvafık mıdır, değil 
midir "i Bu da zımnen itirazat meyanında... 

Her şeyden evvel bu kanun bir zarureti mil
liye kanunudur. Altı yüz seneden beri boş kalan 
sanayümizi ikmal ve müessesatı milliyemizi ih
ya etmek için vaz'edilmiş bir kanun olduğu için 
teferruattan bâzı ahkâmı iktisadiye ve ahkâmı 
kanuniyeye mütebayin cihetleri de kabul sure
tinde bulunacağımızı arz etmek isterim. 

Bir kere ceza lâzımdır. Çünkü : Kanun bü
tün millette veyahut dairei şümulüne giren bü
tün sunufu ahali hakkında ahkâmı muta ve mec-
buriyülimtisal olursa kanundur. Ahkâmı muta 
ve mecburiyülimtisal olabilmek için her halde 
muhalif harekette bulunanlara bir ceza tertib-
edilmek lâzımgelir ki, kanun, kanun olabilsin... 
Eğer böyle bir kuvvei müeyyide olmak üzere ce
za vaz'edilmezse; hamiyete, fedakârlığa, ahlâka 
hamledilmiş olur. Filhakika ahlâki şeylerde ce
za olmaz. Hamiyette ceza olmaz, fedakârlıkta 
ceza olmaz. Fakat mademki bu kanun, lâyihai 
kanuniye şeklinde Meclise ve Heyeti Umumiye-
ye gelmiş ve müzakere edilmiştir, heyeti umu-
miyesi de kabul edildikten sonra bu kanunun bir 
kuvvei müeyyidesi olsun mu, olmasın mı ve bu 
kanuna bir maddei cezaiye vaz'edilsin mi, edil
mesin mi diye şüphe etmek doğru değildir, mu
vafık olamaz. Çünkü o vakit kanunluktan çıkar 
ve temenni şekline girer. Onun için bir kuvvei 
teyidiye bulunması lâzımdır. 

Sonra, ceza, âmirler tarafından mı tertibedil-
sin, mahkemece mil. Âmirleri tarafından veri
lecek ceza müsmir olamaz. Ve meselâ daire reis
leriyle maiyeti arasında veyahut mülkiye me-
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muru ile, onun azil ve nasbi veya emrü nehyi 
kendine aidolan âmir ve memur arasında muci
bi infial ve mucibi iğbirar olur ve vazifei asliye
lerini ihlâl eder. 

Bilcümle mesailde olduğu gibi bu kanuna 
muhalif hareketten dolayı verilecek ceza da doğ
rudan doğruya mahkemelere aidolmak lâzımge
lir ki, mahkemeler bitaraftır ve onların verdik
leri hüküm mutadır. Binaenaleyh şahsi ceza ola
maz ve şu emri tutmadığından dolayı cezayı 
verdiler, diye bir zan, bir iğbirar ve infial de 
meydana gelemez. Abdullah Azmi Efendinin 
bu baptaki beyanatına tamamen iştirak ediyo
rum. Her halde ceza, mahkeme hükmü ile olmak 
lâzımdır. Belki ehlihibreye havale edilecek bir
çok mesail tahaddüs edebilir ki, bunu bir âmir-
doğrudan doğruya halledemez ve halli de doğru 
olamaz. 

Bir de bu kanun erbabı sanayii teşvik için
dir. • Kendilerine büyük bir hak bahşma muka
bil ne vazife tahmil ediliyor? deniliyor. Bu, bir 
maden imtiyazı gibi veya bir şirket gibi bir işi 
deruhde eder bir mahiyette olsa idi ve arada 
bir mukavelename bulunsaydı, İktisat Vekâle
tiyle aralarında akdedilmiş o mukavelede bahse
dilen hakka mukabil, şirketin veya bir şahsı mü-
taahhidin ne gibi bir hak ve vazife tahammül 
ettiğini ve ne gibi külfetleri deruhde eylediğini 
tetkik etmek Meclisi Âlinin vazifesi meyanına 
girebilirdi ve çünkü tarafeyni âkıdeyn vardı. 
Bu mukaveleler de her halde iki taraftan olmak 
lâzımgelir. Halbuki bu, bir Teşviki Sanayi Ka
nunudur. Memlekette mevcudolmıyan ve olsa 
bile hali iptidaide bulunan ve kalkmdırılmak is
tenilen sanayii teşvik ve daha doğrusu ademden 
vücuda getirmek için neşredilmiş bir kanundur 
bu... Henüz mevcut değildir. Mevcudolmıyan 
bir şeye karşı kendi kendimize bir hak, vazife 
tahmil ediyorsak bu kanun iyi bir mahiyette ol
maz. Çünkü bir taraftan teşvik ederken, di
ğer taraftan, belki mevhum olan, yahut pek 
hali iptidaide bulunan müessesatı sınaiye er
babına gayrikabili tahammül, külfetler tahmil 
etmiş oluruz ki, o zaman kanunu o müesse-
sata rağbeti mucip bir hale ifrağ edemeyiz ve 
kanunun da hiçbir mânası ve hükmü kalmaz. 
Ve binaenaleyh böyle bir kanunu kabulde 
de bir hikmet tasavvur edilemez.. Esas itibariy
le bu meseleyi mukayese ettiğimiz takdirde 
kendimizi o kudreti tahmil etmek mecburi -
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yetinde görüyorum. Çünkü yalnız Ankara 
müessesatı smaiyesine veya şuraya buraya 
münhasır değil; bu kanun kabul edildiği tak
dirde her halde fikri iktisat ile mütefekkir 
ve mütehassıs zevat her yerde ufak tefek 
tezgâhlar ve müessesatı sınaiye vücuda geti
recek ve bu suretle dahilî müessesat arasında 
bir rekabet başlıyacak ve işte o rekabet ihti-
kâre mâni olacak ve rekabet sayesinde mamu-
lâtı sınaiyei milliyemiz her türlü rağbete 
mazhar olarak revacı, nefaseti mucip bir hale 
gelecektir. 

Binaenaleyh bu kanunun bu maddesinin as
liyle kabulünü teklif ediyorum. Yalnız mah
kemeye aidolan ciheti tasrih edilmek suretiyle 
kabul edelim. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Efendim, bu 
kanunun kabulünde belki herkes müzakereyi 
bile zait addetmiştir. Fakat bilhassa üçüncü 
madde az - çok münakaşayı badi oldu. Bura
da iki zahir hakikat var, birisi memleketi
mizde hakikaten istiklâli ve istikbali muha
faza demek olan iktisadiyatı kurtarmak için 
himaye usulleri ihdas etmek ve bunları ka
nunlara raptetmek zarureti tamamen anlaşıl
mıştı. Daima mütevazı ve daima kanaatkar 
yaşayan bu millet böyle şeylerde ince tesir
lere daima ihtiyaç göstermekedir. Bu itibarla
dır ki, bu kanun mahalline masruftur. Fakat 
mecburiyet altına alman her hangi bir mese
lede elbette kuvvei teyidiyeye ihtiyaç vardır. 
Emredilen, nehyedilen her hangi bir keyfi
yetin mukabilinde mükâfat ve mücazat mut
laktır. Kaadiri mutlak da bunu - ihtiyaç messet-
miş denemez, tabiî ihtiyaçtan münezzeh* 
tir - böyle terviç ve takviye etmiş ve bizi cen
net ve cehennem ile mübeşşer kılmıştır. 

Her halde kanunlarda da evamir ve nevahi-
nin tamamen teyidi tatbiki için ceza fasıllarına 
ihtiyaç vardır. Binaenaleyh ceza mutlaktır ve 
lâzımdır. Hattâ ceza kısmında mahkeme tarafta
rı olan arkadaşlarıma bile kısmen muarız bulu
nuyorum. Memleketimizde ihkakı hak yolunda 
tesis edilen bu müessesattan herkes hakkını kur
tarmak için çalışmak mecburiyetine girmiş iken 
ve henüz onların ıslâhları yolunda azimkar hata-
vatı atamamış iken, yeni ortaya koyduğumuz 
bu gibi millî ve vatani mesaili de yine o çukur
lara yollamaktan korkuyorum. En ufak mesa-
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ilin, en küçük hâdisatm senelerce mahkemeler
de süründüğünü gören hepimiz, zannederim ki 
buna itiraz etmeyiz. Belki yakın bir zamanda, 
muhakematm tarzı rüyeti hakkında bize kanaat-
bahş ümitler verecek zevat, bendenizin bu ka
naatlerimi fazla telâkki edebilir. Bu itibarla 
idareten tecziye meselesine belki bendeniz daha 
ziyade yakın bulunuyorum. Rüesayi memurini 
mülkiyeyi ve kaymakamları bu gibi mesailde 
kim tecziye edecek? Buyurdular. Artık biraz da 
en ufak endişei maiyetten ve birçok secaya ve 
mezayadan mahrum bâzı âmirlerin fuzuli ve key
fî tahakküm ve hükümlerine her vakit boyun 
eymek menzerinde bulunan bâzı kimselerin bu 
halden ayrılarak kendi âmirlerinin kontrolü va
zifesini görmeleri de belki kendilerinin daha zi
yade yükselmelerine saik olur. Onlar da kendi 
âmirlerini kontrol etsinler efendim. Kuvvei teyi-
diye ve bu kadar cebir ve tazyik altına alman 
memurin, gerçi bâzı arkadaşlarımızın muhik ve 
mucip mütalâatı gibi ecirdirler ve Hükümetin şe
raitine tevfikan vazifeyi kabul ederler, binaen
aleyh şu elbiseyi giymek suretiyle ve şu kadar 
maaşla sen memursun denildiği zaman bunu 
kabul ederse, o suretle o elbiseyi giymek vazife
sini de teslim ve kabul etmiş demektir. Burada 
bir şey daha varidi hatırdır: Evet herkes meselâ 
ulema şu kıyafette, memurini mülkiye redingot 
ve saire gibi bir şekilde elbise giyecek, demek pak 
mâkul ve doğru olur. Fakat şu kumaştan giye
cekler, denildiği zaman bu ağır kayıt, zannolun-
duğu gibi; rekabet ve iktisadiyatta câri olan ka-
vaidin tahtı tesirinde konulacaktır. 

İnsanlar için, tazyikten ve sıkıntıdan kur
tulacaktır, zannı biraz uzaktır, efendiler. Mem
lekette eğer iktisadiyatın rekabetinden istifade 
edilmek ciheti melhuz olsa idi, henüz bu derecei 
tekemmüle vâsıl olmuş olduğunu kabul etmiş 
olsaydık, böyle tazyik edici kanunlara lüzum 
görmezdik. Her tarafta kabul edildiği gibi biz 
de iktisadiyatta serbestiyi kabul eder ve himaye 

. usulleri gibi eski usulleri reddederdik, fakat 
memleketimizde henüz bu dereceye vâsıl almı-
yan iktisadiyatımız için bir dereceye kadar mâ
kul görülmiyen himaye usulünü kabul mecburi
yeti hissedilmiştir. Şu takdirde Avrupa'nın ta
biî olarak göndereceği ucuz kumaşlar karşısın
da hiçbir zaman Anadolu'nun müstahsalâtı 
onunla rekabet etmek kudretini göstermiyecek-
tir, bahusus ilk senelerinde, senelerden beri te-
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essüs etmiş ve milyonlarca ihtiyat akçesi birik
tirmiş kavi ve kuvvetli hükümetlerin iktisadiya
tını temin etmiş birçok fabrikalar, Anadolu 'nun 
fabrikalarını tahribetmek için bize daha aşağı 
fiyatla mal göndeımek lüzumunu görebilirler. 

BİR MEBUS BEY — Numunesini gördük, 
pek doğru söylüyorsunuz. 

Dr. MAZHAR B. (Devamla) — Zaman zaı-
man İstanbul'da mum fabrikası, kibrit fabrika
sı açılmış, fakat bir sene devam edememiştir. 
Birçok şeyler, rakabetin tahtı tazyikmda ezil
miş, mahvolmuştur. 

Dr. ABÎDÎN B. (Lâzistan) — O, vaktiyle 
idi, .bundan sonra rakabet edeceğiz.. 

Dr. MAZILAR B. (Devamla) — İnsanlar her 
zaman ve her zaman için değilse bile ağlebiyet-
le daima maddiyata ve menafii şahsiyelerine 
merbutturlar. Her zaman insanlar bu gibi tesi-
rattan kendilerini kurtaramıyorlar ve kurtara
mazlar. Bütün hükümetlerin esbabı tesisi, hik
meti tesisi, mahakim ve kavanin; insanların 
bu tesiratm altında, kendi hissi ve şahsi hare
ketleriyle yapacakları muzır harekâtı durdur
mak ve onları dinlemiyenleri tecziye etmek 
içindir. Artık hissiyata kapılmıyarâk işi mad
di görelim. Her halde rakabet bizim müessese
lerimizi ezecektir. Ve ben karşımda sizin 3 - 5 
liraya metresini verdiğiniz bir kumaşı yüz ku
ruşa temin edebileceğimi gördüğüm zaman vaz'-
ettiğiniz kanunun tahtı tesirinde sizin pahalı 
kumaşınızı alırken içimden her halde size tevec
cühler ve hayırlı dualar beslemiyeceğim. Beni 
elbette muğber kılacaksınız. Çünkü benim his
siyatım, vicdanım daima sizin düşüncelerinizin 
aksine oldukça benden sudur edecek efal de bu 
vatanın lehine olmıyacaktır. Gerçi sanayii hi
maye etmek mecburiyeti vardır. Memlekette 
satıcılara, âmillere Harbi Umumide vaz'edilen 
takyidatm ne gibi. gülünç ve feci netayice mâ
ruz olduğunu maalesef gördük ve son feshedi
len Meclisi Mebusanm esbabı feshi arasında zik
redilen hâdisatı hatırlamanızı rica ederim. Bir
çok zevatı muhteremenin dahi bâzı münasebet
siz hâdisata ellerini karıştırmış olmaları fena 
şeylerin tailıaddüsünü tevlidetmiştir. Binaen
aleyh satıcılar, âmiller hakkında alelade ceza
lanırlar diye ufak bir kayıt kâfi değildir. Da
ha vazih ve daha amelî bâzı hususatm tesbiti 
elzemdir zannederim. 
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Acaba! Varidi hatır olabilir ve yapılabil il

mi ki? Memleketimizde belki daha ziyade ano
nim şirketlerin ve tesis edilmesi melhuz bulu
nan fabrikaların ve ticarethanelerin esasen ka
nun mucibince Hükümetin tahtı murakabesin
de bulunması lâzım ise, de, bu kanunda dahi 
o ciheti kayıt ve izah etmek, tesbit etmek, aca
ba muvafık olmaz mı? Bir de, yüzde on veya 
on beş temettü ile memurlara vermeye mecbur
dur, dense bütün müessesat, mamul eşyayı ken
disine malettiği fiyattan yüzde on beş veya on 
nispetinde temettü ederek memurine versin di
ye bir kayıt konsun. Memurlardan hariç, aha
lide rekabet varsa onlar hakkında bu kayıt ol
masın. Çünkü onlar isterse alır, istemezse al
mazlar. Fakat rağbet varsa onlara isterlerse 
yüzde yirmi, yirmi beş kârla satsınlar, fakat 
mecburiyet ve kayıt altına alınmış olan me
murlar için ihiç olmazsa o müessesat yüzde on 
temetttüden fazlaya satmasın. Belki defterle
rindeki kaydın altında; memleketimizde ame
le ücretlerini bildiğimiz ve her günkü yapağı, 
yün fiyatını borsalarda kayıt ve tesbit etmek 
kabil olduğundan bu eşyayı mamulenin bir de
receye kadar aşağı - yukarı yurda on kadar bir 
hata ile fiyatını belki tesbit mümkün olacağına 
nazaran vaz'olunacak kayıt zannederim ki, arzu 
edilen şeyi az - çok temin eder. 

HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Efendim, 
üçüncü maddei kanuniyenin kabulüne taraftar 
olanların bir kısmı aynen kabulünden ve diğer 
bir kısmı bâzı ufacık tadilât icrasiyle ve her 
halde maddenin ipkası lüzumundan bahsettiler. 
Bunlardan, Musa Kâzım Efendi Hazretleri bu
yurdular ki, bu kanun vaz'etmekten maksat, 
âdemden vücuda getirmek içindir. Yani 
memlekette mevcudolmayan eşyayı dahili
yeyi vücuda getirmek için neşrolunmuş bir 
kanundur. Bu itibarla bittabi birtakım kuvvei 
teyidiyenin vücudu lâzımdır. Ancak, idareten 
cezanın tatbiki cihetine gitmek muvafık değil
dir. Mazhar Beyefinde de; hükmen kuvvei tedi-
diyeyi temin cihetine gitmek bittabi sürünce
mede kalmasını mucibolacaktır, bunu memur
lara vermelidir, buyurdular. Efendim, bendeniz 
böyle bir maddenin lüzumuna kail değilim, ve 
lüzumuna kail olmadığım için icabeden mâru
zâtta bulunacağım. 

Bizde efeıidim, bir polis dâiresi bîr de jan
darma dairesi var. Bunlar öteden beri elbise-
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sini Hükümetten almaktadırlar. Hükümet bun
lara elbise verir, bedelini maaşlarından mukas-
satan alır. Bendeniz hiçbir polis veya jandarma 
görmedim ki, Hükümetin vermiş olduğu bu el
biseyi giymemezlik yapsın. Şu halde memurin 
ve müstahdemini devlet bu kanuna' tevfikan 
mamulâtı dahiliyeyi giymezse şu veçhile ceza
landıracağız, diyeceğimize, her vekâlet kendi 
müstahdemininin miktarını tabiî bilir, müstah-
demininin bulunduğu muhit ve mevki itibariyle 
senede 2 kat, 3 kat* kaç kat giyecekse her daire 
bunu temine mecburdur, denilir ve Hükümetin 
bu temin edeceği elbiseyi memurin giyecek de
dikten sonra memura deseniz ki, gidin de çar
şıdan şu kumaşı alın, gidip almaz. Biz, daima 
her şeyi memurine yükletiyoruz, lâzımgelen alâ
kadarlar hakkında hiçbir şey söylemiyoruz. Ri
ca ederim. Hangi'vekâlet ve hangi bir zamanda 
memurini devlete ey efendiler. Siz bu milletten 
yiyip içiyorsunuz, yani millet size maaş veri
yor, bu maaşı Avrupa kumaşına vereceğinize 
yerli kumaşa versin. Bunu millet yapmadı, me
mur yapmadı. Bir defa bu kanunun tatbikatında 
dahi müşkülâta uğranılacağı bu maddeyi müda
faa eden Musa Kâzım Efendi Hazretlerinin mü-
dafaatiyle de anlaşılmıştır. Bu kanun; olmıyan 
bir şeyi yapmak için yapılmış olduğundan olmı
yan bir şeyi memurinden istemek ve memurin 
böyle yapamadığı takdirde seni azledeceğim, sene
den bir maaş katedeceğim ve saire gibi tehdit 
kadar manasızlık tasavvur edemem. 

Sonra bir mesele vardır efendim, eğer bütün 
efradı ahali ile bütün memurine teşmil edilmiş 
olsa pekâlâ diyelim ki, memurin ve ahali hepsi 
hakkında bir kanundur, yalnız memurine yük-
letmekteki sebep ve hikmeti anlıyamıyorum, yani 
bu itibarla efendiler bu ceza zaittir. Çünkü elbise 
verildiği halde giymiyen memur yoktur ve 
memur çarşıda, pazarda yerli kumaş arayıp ve
yahut vazifesini bırakıp o da bir tezgâh kurup 
elbise dokumaya mecbur değildir. Bu kanunu 
düşünen zevatı kiram yapsınlar, tezgâhı versin
ler memurumuz kemali hürmetle giyecektir ve 
giyeceğiz. Binaenaleyh efendiler bu maddenin 
tayyı lâzımgelir. Şayet madde kabul edilecek 
olursa ve mutlaka bir kuvvei teyidiyeye lüzum 
varsa evvelâ memurinin kanuna itaat etmediği
nin hükmen sübutu lâzımdır. Ekseri âmirinin 
hatası yüzünden o adam başka bir elbise giymeye 
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mecbur olur. Yani mecburen Avrupa emtiasın
dan ve sair emtiadan giymiş olursa bu nereden 
anlaşılacak? Mahkemede anlaşılacak. iFilân ada
mın üstünde Avrupa kumaşı var diye haydi azlet 
o memur belki çarşıda bulamadıktan sonra hay
siyeti memuriyesini muhafaza için Avrupa em
tiası giymeye mecbur olmuştur. Bu nerede sübut 
bulacaktır? Ancak mahkemede. İdareten bu kati
yen caiz değildir. Madde kabul edildiği takdirde 
mutlaka hükmen yapmak lâzımdır. O suretle ka
bulünü rica ederim. 

Sonra maddeden bir şey anlaşılmıyor. Efen
dim, bu maddeyi tatbik etmek istiyenlerin her 
halde ya bu kanun müzakere edilirken burada 
bulunması lâzım veyahut ki, ayrıca bir şerh ile 
gönderilmesi lâzımdır. Onun için bendeniz bu 
maddei kanuniyenin ya külliden tâyyını veya
hut encümende mükemmel bir surette tadilin
den sonra müzakeresi icra edilmek üzere encü
mene, bilhassa, Adliye Encümenine de gönderil
mesini teklif ediyorum. 

REFİK B. (Konya) — İktisat Vekili Bey za
ten kabul etmiştir. 

MAZBATA MUHARRİRİ HALİL İBRAHİM 
B. (Antalya) — Efendim asıl gayeyi zannediyo
rum ki, gözden kaçırıyoruz, bir defa... 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Mazbata Mu
harriri toptan cevap verse daha iyi... 

HALİL İBRAHİM B. (Devamla) — Müsaa
de buyurunuz. Şimdi efendim şunu düşünelim ki 
biz bu kanunu niçin yaptık? Kelimenin bütün 
şümulü ile mustahsalâtı milliyeyi temin etmek 
için. Bir defa esas budur. Hakkı Hami Bey bu
yurdular ki : Bu madde zaittir. Eğer bu madde 
zait ise kanun da zaittir. Mademki kanunun 
heyeti umumiyesi kabul edilmiştir. Bu ka
nunun kuvvei teyidiyesi olan madde de ka
bul edilmek mecburiyetindedir. Heyeti umu
miyesi müzakere edilmiş kapatılmış ve kabul 
edilmiştir. Şimdi mürettip sehvi olduğu için dai
ma maddeye ilişiliyor. Onu okumak isterim: (Bi
rinci madde ahkâmına muhalif harekâtta bulu
nan memurin ve müstahdemini Hükümet, bele
diye rüesası, mektep muallime ve muallimleriy-
le ciheti tatbikıyesinde vazifedar olup takâsü-
lü görülen rüesayı memurini mülkiyenin ilk de
fasında bir aylık maaşı katı, tekerrüründe vazi
fesine nihayet verilir.) 

Hakkı Hami Bey yine bir şey söylediler ki, 
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her vekâlet mademki memurunun adedini bili
yor, memurunun adedine nazaran kumaş alsın 
ve bu suretle tevzi etsin. Halbuki bendenizce 
her şeyi hükümete tahmil etmek öteden beri ol
duğu gibi her şeyi Hükümetten beklemek de
mektir. Yani halkı her şeyi Hükümetten bekle
meye alıştırmak demektir. 

Sonra Mazhar Bey rekabetten bahsettiler ve 
Avrupa emtiası karşısında bizim yerli kumaş
larımızın rekabete tahammül edemiyeeektir, de
diler. Zaten rekabetin önünü almak için ve bun
lara müşteri bulmak için yukarda birinci mad
de de giyinmesini mecburi addettiğimiz kimse
ler için kuvvei teyidiye olmak üzere bu madde
yi kabul ettik. Pekâlâ bilirsiniz, marifet iltifata 
tâbidir. Müşterisiz meta zayidir. Bu suretle is
tihsal edilen bu rekabet karşısında istihsalâtı 
milliyeyi müşteri bularak korumıyacak olursak 
mademki bu kanundan asıl maksat istihsalâtı 
milliyeyi tevsi etmektir, o halde bu kanundan 
maksat nedir? Bu maddeyi kabul etmıyecek 
olursak bu kanunu ne suretle temin edebiliriz? 
Bu maddeyi kaldırmalı; fakat hiç olmazsa bu ka
nunun temin edeceği fevaidi temin için yerine 
ayrıca bir şey göstermelidir. Ona da encümenin 
muvafakat edip etmiyeceği veyahut Heyeti Umıı-
miyenin kabul edip etmiyeceği meşkûktür. Bu 
maddei kanuniyenin temin edeceği fevaidi baş
ka suretle temin etmek lâzımgelir. 

ALÎ SÜRURt Ef. (Karahisarı Şarki) — Abi-
din Beyefendi buyurdular ki : Böyle ceza ve 
kuvvei teyidiye vaz'ına lüzum yoktur. Buna lü
zum yoksa kanun yapmaya da lüzum yoktur. 
Muhterem İcra Vekilleri birer emir ile bunu te
min ve tamim edebilirler. Halbuki maksat bunu 
temin ve tamim ile beraber mecburiyeti vaz'et
mektir. Mecburiyeti vaz'edince o elbette bir 
kuvvei müeyyide ister. Buna şüphe yoktur. 

Şimdi efendim, mevzuu müzakere üçüncü 
madde bulunuyor. Halbuki dördüncü, beşinci 
maddeler de kuvvei müeyyideyi ihtiva ediyorlar, 
bir de bütün rüfekanın mütalâalarından hâsıl 
olan bir hulâsa var, efendim. Bu maddelere vaz'-
edilecek cezanın nev'i ve derecesine ve mercii 
muhakeme ve hükme mahkeme müspet, musip 
bir şekil vermek Heyeti IJmumiyede müşkül 
olacak ve pek uzun münakaşa ve müzakereyi in-
taeedecektir. Onun için üçüncü, dördüncü ve 
beşinci maddelerdeki ahkâmı cezaiyeyi arz et
tiğim gibi kabili tatbik, müspet ve musip bir 
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şekle vaz için her halde Adliye ve İktisat en
cümenleri müştereken bilmüzakere kaleme ala
cakları mevaddı Heyeti Umumiyeye ara etme
lidirler. Buna zannederim gerek encümen ve 
gerek İktisat Vekili Beyefendi de muvafakat 
ederler, onun için fazla tafsilâta lüzum yoktur, 
teklifimin kabulünü rica ederim, bir de takri
rim var, efendim. (Muvafık sesleri) 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD CELÂL B. 
(Saruhan) — Bendeniz ahkâmı cezaiyeye ait 
olan kısmını Adliye Encümeniyle İktisat Encü
meninin müştereken müzakere ve bir şekli sa
lime raptetmelerini kabul ve hattâ rica ediyo
rum. 

REİS — Buna dair bir de takrir var, efen
dim. (Muvafık, sesleri) O halde encümene gön
deriyoruz, efendim. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Uyuma
mak şartiyle?... 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD CELÂL B. 
(Saruhan) — Bendenize bu kanunu tevdi eder
ken uyumamak şartiyle tevdi buyurmuştunuz. 
Şimdi encümene de uyumamak şartiyle tevdi 
buyurmanızı rica ederim. 

REİS — Efendim, bu kanunun üçüncü mad
desi şimdi encümene havale edildi, diğer dör
düncü ve beşinci maddeleri var ki, bunların üçü 
birden ahkâmı cezaiyeye mütaalliktir. O halde 
bu üç maddeyi birden İktisat ve Adliye encü
menlerinde müştereken tetkik edilmek üzere 
gönderiyoruz. (Müstacelen, sesleri). 

Müstaceliyeti kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Müstaceliyetle havale edildi. 

Şimdi kanunun altıncı maddesi kalıyor ki, 
meriyülicra olması hakkında, yani şekle aittir. 
Onu da diğer maddeler encümenden geldikten 
sonra müzakere ederiz. Verilen tâdil takrirle
rinin hepsini de encümene gönderiyorum efen
dim. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Reis Bey, 
Şûrayı Devlete ait bir kanun vardı. Üç aydır 
çıkmadı, müstaceliyetle müzakeresini rica ede
rim. 

REİS — Takibeder çıkartırız. 
ŞEVKET B. (Sinob) — Adliye Encümenin

den çıkmış ve Meclise verilmiştir. 
REİS — Şûrayı Devlet makamına kaim ol

mak üzere tanzim edilen kanun Adliye Encü
meninden çıkmıştır. Fakat Dahiliye Encümenin-
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den çıkmamıştır. Bugün arkadaşlardan rica 
edeceğiz toplansınlar, Adliye Encümeni mazba
tası üzerine mütalâalarını bitirsinler, efendim. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Birçok memurlar 
namına biz de rica ederiz, efendim. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Adliye 
Encümeninden çıktığını beyan buyurduğunuz 
mazbata şimdi Dahiliye Encümenine verilmiş
tir. Şimdi elime aldım. 

REÎS — Efendim, Muvazenei Maliye Encü
meni Riyaseti yarın Cuma olmakla beraber iç
tima edip encümenin çalışmasını rica ediyor, 
rica ederiz âzayi kiramdan yarın toplansınlar. 

4. — Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyle arka
daşlarının muhacir ve mültecilerin askerliklerine 
dair kanım teklifi ve Müdafaai Milliye Encüme
ni mazbatası (2/125 mükerrer). 

REÎS — Efendim, mülteci ve muhacirlerin 
askerliklerine dair Müdafaai Milliye Encümeni 
mazbatası vardır. Onun müzakeresine geçeceğiz, 
efendim; okunacak: 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Seyyar bir halde bulunan ve henüz iskân edil-

miyen ve memleketlerine gitmek üzere olan mu
hacir ve mültecilerden ekserisinin tahtı silâha 
alınmak istenildiğini bâzılarının da alındığını ha
ber alıyoruz. Bu kabîl kesanın silâh altına alın
maları beraberlerinde bulunan efradı ailelerinin 
sahipsiz kalmalarını intaç ve felâketlerini davet 
edeceği şüphesizdir. Lüzumu veçhile iaşe ve sai-
relerine itina edilmiyen esasen bir felâket ve se
falet içinde bulunan muhacirin ve mültecileri bu 
suretle de bir kat daha sahipsizliğe ve sefalete 
sevk etmek muvafık olamıyacağmdan bunların 
iskân keyfiyeti tâyin edilmedikçe ve bilhassa is
kânları üzerinden altı ay mürur etmedikçe silâh 
altına alınmamalarını teminen zirdeki mevaddı 
kanuniyenin kabulünü teklif eder ve müstacelen 
müzakeresini temenni eyleriz. 

MADDE 1. •— Muhacir ve mülteciler tarihi 
iskândan altı ay sonra tahtı silâha alınır. 

MADDE 2. — îşbu maddenin tatbiki ahkâ
mına Müdafaai Milliye Vekâleti memurdur. 

23 Teşrinievvel 1336 
Bitlis Genç Hakkari 

Yusuf Ziya Ali Haydar Mehmed Tufan 
Ergani Maraş Siird 

M. Emin Tahsin Mustafa Sabri 
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Muş Bitlis Siird 

Ahnıed Haindi Hüseyin Hüsnü Salih 
Siird Siird Dersim 

Hacı Nuri Kadri Muhtafa 
Muş Maraş Siird 

Abdülgani Mehmed Hasib Okunamadı 
Ergani 

Müdafaai Milliye Encümeni 
No : 101 

8 Kânunusani 1337 

Heyeti Umumiye 
Seyyar bir halde ve henüz bir tarafa iskân 

edilmemiş bulunan mülteci ve muhacirinin 
askerliklerinin iskândan altı ay sonraya te
cili lüzumuna dair Bitlis Mebusu Yusuf Bey 
tarafından verilip Lâyiha Encümenince şayanı 
müzakere olduğu kaydiyle Heyeti Umumiyece 
encümenimize muhavvel teklifi kanuni Mü
dafaai Milliye Vekâletinden celbolunan memu
ru mahsusu huzuriyle tetkik edildi. Esasen 
mültecilerin askere celbedilmemeleri ve muhaci
rinin tevekkuf ve iskânlarından üç ay sonra 
hizmete davetleri mukarreratı kanuniyeden 
olup halen vekâleti müşarünileyhaya vâki olan 
şikâyet üzerine üç ay daha tecilleri takarrür 
ettiği anlaşılmış ve başkaca bir muamele ifa
sına lüzum görülmemiş olmakla Heyeti Umu-
miyeye arz edilmek üzere işbu mazbata tak
dim kılındı. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Bolu münhal 
Yusuf izzet 

Kâtip 
Bayezid 

Refik 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendiler; Mü
dafaai Milliye Vekâleti şu mazbata ile muha
cir ve mültecilerin askere sevk edilmediğini 
ve ancak şu müddet yani tarihten iki ay son
ra askere alınacaklarını yani Mayıs nihaye
tinde askere alınacaklarını söylüyorlar. Hal
buki memleketimizde, bir muhacir ve bir mül
teci meselesi var. Mesele Vekâleti Celilece 
iyi takdir ve tesbit edilmediği için bu iki şe
kil birbirine karıştırılarak her nereden geldi 
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ise, her nerede bir adam yakalanırsa meselâ 
nesin diyorlar (Vilâyatı Şarkiye'den Vaıı'lı bir 
adamım) diyor. Sen muhacirsin burada sen şu 
kadar seneden beri duruyorsun. Haydi askere 
diyorlar. Farz edelim Kümeli'den beş sene, sekiz 
sene evvel gelme birtakım mağdurin vardır, fakat 
bunlar kısmen iskân edilmiştir. Yalnız üzerlerin
de bir muhaceret ismi kalmıştır. Onlardan bâ
zıları yakasını ele -verirse ben muhacirim şöyle 
bir maddei kanuniye verdir, yahut mülteciyim 
diyor. Ahzı asker şubeleri kanunu iyi anlamadık
larından dolayı onları affediyorlar. Konya'dan, 
Karaman'dan hattâ şurada Haymana'dan arka
daşlarıma alellıusus Durak Bey namına varidolatı 
bir telgrafnarnede birçok mülteciler ve hattâ 
Mazhar Müfid Beyefendiye de Van ahalisi namı
na pek çok mülteciler telgraflarla müracaat et
mişlerdir ki bunlar da askere sevk edilmişlerdir. 
Bunun tashihinin tahtı karara alınmasını rica 
ediyoruz Vekâlet bunu bililtizam yapmıyor. Mül
tecilik, muhacirlik meselesi vekâleti celileee iyi 
anlaşılmadığından ve tesbit edilmediğinden dola
yı. mesele karışarak mülteciler diğer muhacirler 
misillû askere alınmıştır. Bunların adedlerini 
ve nerelere sevk edilmiş ise ve bunlardan şevke 
müheyya - olanları arayıp terhis buyursunlar ve 
bunlar memleketlerine bir an evvel gitsinler. 

DURAK B. (Erzurum) — Efendim bu me
sele «ski yaralarımızdan bir yaradır üç, dört 
gün evvel bu kürsüden arzı malûmat etmiştim. 
Evvelâ mülteci ve muhacir meselesini bir an 
evvel halledelim, inşallah birkaç güne kadar 
arkadaşların himmetiyle halledeceğiz. 

Şimdi efendim arkadaşunız Salih efendinin 
dediği gibi bunu ikiye ayırmak lâzımgelir. Bir 
muhacir meselesi var. Bir de mülteci meselesi var. 
Müdafaai Milliye Vekâletinin müsaadesi iskân 
edilmiş muhacirler hakkındadır. İskân edilmemiş 
mülteciler hakkında böyle muamelenin kabiliye
ti tatbikıyesi olabilir mi? Rica ederim şurada Ta
bakhane camiinin avlusunda ve içerisinde 80 - 90 
kadın, onların başında da üç dört tane erkek 
vardır. Şimdi bunlar mülteci inidir, muhacir 
midir, dilenci midir, nedir? Bunlara evvelâ bir 
nam verelim. 

Sonra bunları askere alalım. Askere aldığı
mız vakit bunların başına kimi bırakalım? Doğ
rusu nedir efendiler? Bunun doğrusu işi kökün
den kavramak ve işi neticelendirmelidir. Btı 
işin neticesi dün veya evvelki gün veyahut iki 

.1337 C : 2 
gün evvel arz ettiğim gibi bir kere bu mülteci 
meselesini hallederiz ve bu mültecilere her kaç 
kuruş para lâzım ise az çok para 'verir ve bunla
rı memleketlerine şevke çalışırız. Gidenler gi
der, gitmiyenler hükümet nazarında mültecilik
ten çıkar, orduya gider, vazife i vataniyesiııi 
ifa eder. Fakat memleketlerine gitmek istiyen-
leri bu suretle askere göndermek günahtır. 
Efendiler çoluk çocukları sokaklarda perişan ve 
sefil sürünürken onlardan orduya hizmet değil, 
bilâkis mazarrat gelir. Kaçar, firar eder, oıdu
ya da bozgunluk verir efendiler! Onun için bu 
meseleyi kökünden halletmek lâzımgelir. Halli 
de böyledir. Arz ettiğim gibi bugün Muvazenei 
Maliye Encümeni (150) bin liralık bir avansı 
kabul ettiler ve Heyeti ümumiyeye takdim etti
ler. Tabiî Cumartesi gün burada müzakere ede
ceğiz. Sıhhiye Vekili Bey de muvafakat ediyor. 
Buradan Heyeti Aliyenizden beş on kişilik bir 
encümen intihabederiz ve İni işle birkaç gün bu 
encümen uğraşır, hükümet de kurtulur, biz de 
bu gürültülerden kurtuluruz. Yoksa bu mülteciler 
sokaklarda, cami avlularında şurada burada 
sürünürken bunları askere tutup götürmek ka
tiyen caiz değildir. 

HAKKI B. (Van) — O halde sevk edilince
ye kadar tecilleri teklif edilmeli. 

ESAD Ef. (Aydın)— Efendim; arkadaşla
rımızın muhacirler hakkında söyledikleri sözleri 
cümlemiz tasdik ederiz. Muhacirliğin ateşten 
gömlek olduğu cümlenin malûmudur. Üç. gün 
kadar Aydın'da'Yunanlılarla harb ederek Yu
nanlıları Aydın'dan çıkaran ve tekrar Yunan1-
ırı büyük bir kuvvetle hücum etmesi üzerine pek 
perişan ve misli görülmedik bir surette mezali
me duçar olarak Çine, Bozdoğan ve Karacasu ta
raflarına hicret eden zavallı Aydınlılar iki sene
den beri gözlerinden yaşlar revan ve kalbleri 
hazin ve nalân olarak Aydın'm Aydın olmasını 
beklerken bugün bu biçâre mazlumlar askere 
gönderiliyor. Çoluk çocuğu ağlamaktan ve sıkın
tı içinde bulunuyor. Binaenaleyh bu biçarelerin 
teciline taraftar olarak vatanımıza.daha ziyade 
hizmet etmiş olacağımıza kaaniim. 

HÜSEYİN AVNi B. (Emmim) '--- Eren
dim, bu mesele sekiz inalı mukaddem yine mev-
zuubahsoldu. Malûmu âlileridir ki, ahzı asker -
nizamnamesinde muhacirlerin askerlikten altı 
sene muafiyeti vardır. Yani onlar- altı sene t e-
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eil olunmuştur. Binaenaleyh şimdiki muhacirle-' j 
rin heyeti umumiyesi altı sene tecile tabidirler. { 
Esasen bunları böyle toplamak falan varsa bu 
eseri zühulden ncşedediyor. Binaenaleyh tekid-
edelim. Müdafaai Milliye Vekâletine, o kanun 
mucibince asker alsın bunu müzakereye lüzum i 
yoktur. Hakkında kanun vardır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bayazid) — Altı se
ne iskân edildikten sonradır efendim. I 

BİNBAŞI SAİD B. (Müdafaai Malliye Ve- I 
kâleti namına)' — Mülteci ve muhacirler hak
kında evvelce üç, ay mezuniyet verildi, üç ay 
zarfında memleketlerine gitmek üzere. 

BİR MEBUS BEY — Hangi tarihten itiba
ren ? 

BİNBAŞI SAİD B. (Devamla) — İskânla
rından itibaren efendim, bir mahalle gidip de 
orada iskân ettikten sonra efendim ve gitmele
rine emir verilmiştir, üç ay zarfında memleket
lerine gitmezse o zaman asker olacaklardır. Son
ra efendim altı ay tecil olunmaları talep buyu-
ruluyor. 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Bir kanun 
var ortada. Muhacirler için altı sene tecil olu
nur diyor. Bu kanunu lâğveden diğer bir ka
nun çıkmış mıdır ki, üç ayla iktifa Duyurulu
yor. 

BİNBAŞI SAİD B. (Devamla) — O kanun 
ınemaliki Osmaniye haricinden gelen muhacir
ler hakkındadır. Fakat böyle memleketi işgale 
uğrayıp da gelen muhacirler hakkında değildir. 

HAFIZ ABDULLAH Ef. (İzmit) — Memle
keti işgal olunup da muhacir olanlar hakkında 
üç. ay tecil edilir, 

Sonra askere alınır, diye Meclisten bir ka
nun çıkmış mıdır? 

• HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Neye 
müsteniden üç ay tecil ettiniz? Bilhassa bunlar 
hakkında bir kanun vardır. Bunlara izin veri
lecektir. 

BİNBAŞI SAİD B. (Devamla) — Bunlara 
izin verilmişti]*. Fakat kanun yalnız Osmanlı 
toprağı haricinde olanlara şâmildir. Diğerlerine 
altı ay kadar izin verilmiştir. Bunların tecille
rine kanun müsaade etmez. 

TUNALT HİLMİ B. (Bolu) — Doğru, kanun 
yalnız muhacirlere şâmildir. 

BİNBAŞI SAİD B. (Devamla) — Memleket
leri işgal edilmiş olanlara yalnız altı ay izin ve
riyoruz, ' i 
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DURAK B. (Erzurum) — Göndermeli efen

dim, memleketlerine göndermiyorsunuz. 
SÜLEYMAN SUDİ B. (Bayezit) — İskân

dan itibaren. 
BİNBAŞI SAİD B. (Devamla) — Evet efen. 

dim, iskândan itibaren. 
ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu; 

— Efendim, bendeniz zannediyorum ki. 
MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Bende

niz senden evvel söz istedim. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Devamla) — 
Bendeniz sizi pek sükûnetle dinlemiştim ve siz 
söz isterken az söyliyeceğinı demiştiniz. 

Efendini, bu mesele de Müdafaai Milliye Ve
kili Fevzi Paşa Hazretlerinin bulunması lâzım-
gelen mesail ile alâkadardır. Binbaşı Bey bizim 
soracağımız suallere lâzım olan cevabı verenıi-
yecek ve biz vaktimizi boşuna geçirmiş olaca
ğız. Çok rica ederiz, diğer bâzı mesail dahavaıv 
dır. Böyle ruznanıede devam edip geliyor. 3 ay 
mezuniyet verdik, 3 ay sonra, aldık falan, diye 
böyle bir teşriî meclisinde bunu söylemek doğru 
değildir, efendiler, bu söylenmez. Binaenaleyh, 
salâhiyettar olan Müdafaai Milliye Vekili lüt
fen vakitleri müsait ise teşrif etsinler, bu me
seleyi halledelim. İmkânı yoktur, beyefendi ile 
bu meseleyi halledenleyiz, yüz para ile muhacir 
iskân ediyoruz. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Usulü 
müzakere hakkında söyliyeceğinı. 

Efendim, geçen sene Müdafaai Milliye Ve
kili Paşa Hazretleri muhacirler toplanmıyacak-
tır, diye söylemişlerdi. Bunlar altı sene tecile 
tâbidir, bunlar altı sene toplanmayacaktır, bu
yurdular. İfadeleri burada mahfuzdur. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Efen
dim, bu mülteci ve muhacirlerin askerlik mese
lesi bugün mülteci ve muhacirler hakkında Hü
kümetin her yerde seyyanen tatbiki muamelede 
bulunmamasından dolayı oluyor. Bâzı mülteci
lerden telgraf alıyoruz. Bizi bıraktılar diyorlar. 
Yine bâzı telgraflar alıyoruz ki; bizi sevk edi
yorlar diyorlar. Memur beyefendi, biz iskânla
rından itibaren üç ay müsaade ediyoruz, buyur
dular. Rica ederim efendim, memur beyefendi, 
soruyorum, iskân nerede 1 Acaba bir muhacir ve 
mültecinin bir tanesi iskân edilmiş midir? Ma
demki iskân ve tevattunu şart koştunuz bu şartı 
niçin aramadınız? İskân şartı mevcut ise riayet 
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etmeniz lâzımgelirdi. Demek iskân yoktur, te-
vattun da yoktur. Binaenaleyh üç ay müddet 
munkazi olmamıştır, daha müddetleri dolma
mıştır ki, sevka müheyya olabilesiniz. 

Sonra, diyorlar ki; altı sene gösterilen ka
nun diyarı ahardan gelen muhacirin hakkında
dır. Peki, kabul ediyoruz, doğrudur, ben de ka
bul ediyorum. Fakat bendeniz kendilerinden so
ruyorum, acaba böyle mülteci muhacirler hak
kında üç ay nihayetinde askere sevk ederiz diye 
bu kanunu nereden çıkardınız ? Muhacirlerin te
cilleri için bir kanun var, biliyoruz. Fakat böyle 
bir kanun nerede? 

Efendim, salisen yihe beyefendi buyurdular 
ki; üç ay zarfında kim gitmezse bunu biz aske
re alacağız. Rica ederim efendim, Hükümet bu 
emri verebilmek için Müdfaai Milliye lütfen 
Muhacirin İdaresine kadar bir memur gönder
meli ve sormalıydınız, demeliydiniz ki; bu mül
teciler gitmiyorlar mı? Bu adamlar iskân ve 
tevtin edilmiş mi? Gitmiyen kim, efendim? Biz 
her gün telgraflarla ricalar alıyoruz, her gün 
bu kürsüde bütün rüfeka ile beraber ağlıyoruz, 
sızlıyoruz, bağırıyoruz. Aman mültecileri mem
leketlerine sevk edelim diye müracaat ediyoruz, 
kim diyor ki, gitmiyorlar? Hattâ bugün parası 
ile gitmek istiyenlere geçen gün, Durak Bey 
arkadaşımızın buyurdukları gibi, Keskin Kay
makamı vesika vermemiştir, hiç gitmezler mi? 
Binaenaleyh iskândan itibaren üç. ay müsaade 
ettik ve gitmiyenleri askere aldık, bu, boş 
lâftır efendiler, bu sözlerin hiçbir kıymeti yok
tur ne iskân vardır ne de gitmem diyen vardır. 
Bu yoktur. 

Şimdi bunda yapılacak bir mesele var. Ben
denizin mütalâanı bu muhtelif emirler ve muh
telif mütalâalarla bu mültecilerin askerlik me
selesi karma karışık olmuştur. Meselâ bir arka
daşımızın buyurduğu gibi Müdafaa! Milliye Ve
kili Fevzi Paşa Hazretlerine müracaat ettiğimiz 
zaman bendenize de buyurdular ki, mültecileri 
sevk etmiyoruz, belki de böyle bir emir vermiş
lerdir. Fakat falanca yerdeki ahzı asker şube 
reisi veya kalemi veya heyeti reisi o kendi iti
kadına göre üç ay bitmiştir. Çok, diyor. Falanca 
yerdeki kalem reisi diyor ki, hayır bunlar as
ker olmaz, tşte efendiler uzun bir telgraf. Bun
lar bir kısmımızı iSevk ediyorlar, bir kısmımızı 
sevk etmiyorlar diyorlar. Bunların hepsi bir 
yerde sakin. Nasıl olur da bir kısmını sen as-
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kere ıgitmiyeceksin, diğer kısmımı sen sevk olu
nacaksın diye istisna ediyorlar? Binaenaleyh 
Abdülkadir Kemali Beyin dediği gibi Müdafaai 
Milliye Vekili Paşa Hazretleri lütfen burayı teş
rif ederler. Bu mesele hakkında ariz ve amik 
görüşürüz. (Bunlar hakkında ya frir nizam ya bir 
kanun yapılır veya heyet bir karar verirse me
sele halledilmiş olur. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — İsteriz 
efendim, lütfen ne demek? Bugün -gelecektir, 
deriz, gelir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Şu hal
de efendiler mültecilerin askere sevkı kanuna 
müstenit değildir. Hattâ müstenidolarak bunu 
kabul ettim. Müdafaai Milliyeden gelip burada 
beyanatta bulunan beyefendi (biraderimiz dedi
ler ki, üç ay müsaade ettik. Bu üç ay zarfında 
iskân olmamıştır• ve iskân olmadığından şevkleri 
lâzımgelmez, müsaadesinin devamı, askere sevk 
edilmemesi lâzımgelir ve yine dediler ki; üç ay 
zarfında gitmezlerse sevk ediyoruz. Bugün git
mem diyen yoktur. Binaenaleyh şimdi emir ver
meli ve şartlar olmadığından hiçbir mülteci as
kere sevk edilmemelidir. Bu meselenin Müda
faai Milliye Vekilinin huzuriyle müzakere edil
mesini tekrar teklif ediyorum. 

REİS — Efendim, Abdülkadir Kemali Beyin 
'bir takriri vardır. 

HAKKI HAMI iB. (Sinob) — Efendim, bu 
bir te'klif değil mi? Bendeniz bu mesele hak
kında Fevzi Paşa Hazretlerinin huzuru lâzım 
olmadığına dair söz istiyorum. Yani usulü mü
zakere 'hakkında söyliyeeeğim. Paşanın bulun
masına lüzum yoktur. Usulü müzakere hakkın
da, efendim kanun sarihtir. Şu sarih >olan kanu
nun sarahati mukabelesinde Fevzi Paşa Hazrtet-
leri gelip de burada hayır beyefendi ben bura
da böyle istiyorum diyecek olursa ne olacak? 

MA2HAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Hangi 
kanunu ile? 

HAKKI HAMI B. ((Devamla) — Müsaade 
buyurunuz efendim, arz edeyim. Yani sizin mü
talâanızın hilâfında mâruzâtta bulunacak deği
lim. İskân meselesi; kendilerini asıl maskatı 
re'sieri olan yerlere gönderip meralarına yer
leştirmek veyahut onları buralarda bir yer bu
lup da yerleştirmek demektir. O halde Müdafaai 
Milliye Vekili gelip de bize ne diyecektir? is
kândan maksat camilere yerleştirmek midir di
yecek, yani burada bulunan muihacirîer ya ca-
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mide veya medresededir, eğer bu iskân telâkki 
ediliyorsa Müdafaai Milliye Vekâletinin şu lâ
yiha mıdır, takriri midir nedir bunu kabul ede
riz, yok eğer bunu iskân kabul etmezseniz ay
rıdır. Bunun için Müdafaai 'Milliye Vekilinin 
huzuriyle müzakere edelim diye bunu tehir et
mek katiyen doğru değildir. İskândan maksat 
götürüp de karşıki dağa oturtmak değil. Onla
ra bir ev yapacaksınız, veyahut onlara para ve
receksiniz ki, bir mesken yapıp başını soka
caktır. Yoksa karşıdaki dağı gösterdikten son
ra bu iskân değildir. İskân ona ev yapmak, 
öküz vermek, sapan vermektir. Kendilerinin bu 
türlü ihtiyacatmı temin ettikten sonra buyurun 
askere denir. Rica ederim onun için bu lâyiha 
lüzumsuzdur. Gayrivârittir. Reddi lâzımgelir. 

REİS — Bu beyanat usulü müzakereye dair
di. Ortada bir teklif vardır ki, müzakerenin şek
lini deği'ştiriyor. Müdafaai Milliye Vekili Paşa 
Hazretlerinin huzuru arzu olunuyor. 

TUNALI HÎLMİ B. (Bolu) — Evvel emir
de bey biraderimiz bâzı izahatta bulunurken mu
hacirlerin iskânına, askerliklerine dair olan ka
nunda mülteciler de dâhildir, iddiasına 'karşı yal
nız muhacirlere aidolduğunu söyleyince, evet 
doğrudur, dedim ve bâzı arkadaşlarım bundan 
müteessir oldular. (Şiddetli gürültüler) Bilâkis... 

REİS — Beyanatınız usulü müzakereye da
ir değildir. (Gürültüler) Usulü müzakere hakkın
da söyleyiniz rica ederim. (Ayak patırtıları, de
vam, sesleri) 

TUNALI HÎLMÎ B. (Devamla) — Budur. 
Tamamiyle o meseledir efendim. Paşa buraya 
gelmesin, denilmez ve gelsin de denilmez, zanne
derim. 

Bir mütalâa beyan edeceğim. Emin olunuz 
arkadaşlar, karşınızdaki arkadaşınız 45 sene ev
vel muhacirdi. Fakat beş dakikalık bir muhacir 
gibi yarası el'an tazedir ve ben bilhassa, benim 
şerefli arkadaşlarım beş sene yaralarınızı sarmak
la ve kanlarınızı dindirmekle meşgul olmuştur. 
(Bravo sadaları, alkışlar) Bu mesedelen bahisten 
maksadım meseleyi kökünden kavramaktır. 

Arkadaşlar burada bir saatten beri söylenen 
sözler içinde en ruhlu söz iki tanedir. Biri veri
len emirler pek mütaaddittir, birbirine karıştırıl
mıştır. Diğeri Durak Beyin söylediği sözlerdir. 
Ne Paşa Hazretlerinin buraya gelmesine ihtiyaç 
vardır, ne de müzakereyi uzatmaya ihtiyaç var-
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dır. Teşkil ettiğimiz Encümen bir an evvel bir 
netice, bir karar versin. (Gönderiyorlar, sesleri) 
Efendim, göndersinler. Ben bu derdi biliyorum. 
Ben ilk muhacir sevkiyatına başladığım zaman
larda Bayburt düşmüştü. Karşımda, Sivas'ta 
(250) bin muhacir vardı. On gün zarfında yüz 
elli bin muhacir sevkederken yine askere alıyor
lardı. Ben bunlar için feryadettim, çırpındım. 
Alıkoydurdum. Zile'ye gittim, orada da öyle as
kere alıyorlardı. Durak Beyin dediği gibi, me
seleyi ruhundan kavramak isterseniz bu işe bak
makta olan encümen bir an evvel neticeyi bul
sun, varsın beş on mülteci daha askere sevk edil
sin. (Kanuni muamele olsun, sesleri) Onun hiç 
ehemmiyeti yoktur. (Gürültüler) Bana kanunun 
lüzumu yoktur. Bana din kardeşlerimizi o muha
cir ve mültecileri bir an evvel kurtarmak lâzım
dır. Binaenaleyh arkadaşlar Paşa Hazretlerinin 
gelmesi beyhudedir, beyhude yere işgal etmiye-
lim. O encümende bulunan arkadaşlarımdan son 
derece istirham edelim. Neticeyi elde etsinler. 

BİR MEBUS BEY — Müdafaai Milliye En
cümeni mazbatasında mültecilerin askere celbe-

- dilmemeleri mukarreratı kanuniyedendir, diyor. 
Binaenaleyh Müdafaai Milliye Encümeni Mazba
ta Muharriri izah etsinler. 

REİS — Müdafaai Milliye Encümeninden 
kimse izahat verecek midir? 

YUSUF İZZET P§ (Bolu) — Memuru 
mahsus izahat vermiştir. Başka izahata lüzum 
yoktur. 

AVNİ B. (Saruhan) — Müdafaai Milliye 
Vekili Paşa Hazretlerinin huzuriyle müzakeresi
ne lüzum olmadığına dair söz söylemek isterim. 

Efendim, muhacirinin iskânı şartiyle atik alı-
zı asker Kanun Namesinde (6) sene tecilleri me-
vaddı kanuniyedendir. Fakat bu şeraiti iskân 
tarifatı kanuniye ile müeyyettir. Mevzuubahso-
lan kimseler mülteci ve muhacir değildirler. Ha
riç memleketten gelmiş değildirler. Muhacereti 
müedda olan esbab Elhamdülillah zail olmuştur. 
Memleketlerimiz açılmıştır. (Neresi, neresi, sesle
ri) Şark siyasetinin... 

DURAK B. (Erzurum) — Neresi açılmış 
efendim? 

AVNİ B. (Devamla) — Erzurum, Van, Bit
lis.... 

ESAD Ef. (Aydın) — Aydın, Nazilli hakkın
da ne dersiniz, Avni Bey? 

AVNİ B. (Devamla) — Müsaade buyurun, 
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söyliyeceğinı efendim. Onlar çekilmiştir. Bina
enaleyh memleketimiz Elhamdülillah elimizde
dir. 

DURAK B. (Erzurum) — Açlıktan ölenler 
de vardır. 

AVNİ B. (Devamla) — Durak Bey, ben sizin 
sözünüzü kesmiyorum. Siz de kesmeyiniz de son
ra söylersiniz. Onun için bunların ne üç ay, ne 
de altı ay tecilden istifadelerine zaten imkân 
yoktur. Çünkü şeraiti muhaceret tamam değildir. 
Bunlara yapılacak iyilik, arkadaşlarımızın tek
lifi veçhile, bu biçaregânm cami köşelerinde şu
rada, burada sefaletlerine nihayet vererek, mem
leketlerine sevk ettirmektir, tş budur. Yoksa al
tı senelik tecilleri için şeraiti kanuniyeyi haiz 
değildirler. Şeraiti muhaceret mevcut değildir. 
Bunların şevkleri doğrudur. Bunların her halde 
tesrii şevkleri elzemdir. En kestirme tarik bu
dur. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Efendim, ger
çi memleketimizde muhaceretin tadını tatma
mış insan yok ise de belki bâzı havali muha
cirleri kısmen daha ziyade perişan olmuşlardır 
ve onları yakından gören arkadaşlarımızı da.da
ha ziyade müteessir etmişlerdir ve haklıdırlar. 

Avni Bey biraderimizin buyurdukları gibi, 
memleketin birçok aksamı düşmanın yedi istilâ
sından kurtulmuştur. Binaenaleyh muharicirin 
kalmamış. Evet bunu kabul ediyoruz. Fakat bu
rada bulundukları vaziyet hali muhacereti ida
me etmektedir ve binaenaleyh muhaceretin es
babı muafiyetten istifadelerini temin etmek el
bette Hükümet için bir vazifedir. 

îskân meselesine gelince : Evet hakikaten 
memleketlerine iade edildikten sonra bu kanu
nun muafiyeti mademki iskândan sonradır. Ve 
mademki iskân bir memlekette oturup kalacağı, 
yiyip içecekleri şeraiti temin edebilmek şeraitiy-
le mukayyettir, binaenaleyh Hükümet hiçbir su
retle onlara bir okka buğday bile yardım ede
cek kadar esbabı muaveneti isal etmediği hal
de, bunları alelade muhacir telâkki etmek haki
katen doğru değildir. Bendeniz iskân mıntakası 
denilen bâzı yerlerde bulundum. Bunu arz etmek 
isterim. 

Efendim, Antalya'da bulunduğum zamanda 
azabı vicdaniden dolayı istifa eylediğini söyli-
yen bir iskânı muhacirin memuru demişti ki, 
biz köylüyü çağırıp söylüyoruz, onu kandırıyo
ruz. Kanunun ahkâmı böyledir diyoruz. 

1 ' •>• <*m 
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Size gelecek üç aile muhacirini bir hafta iaşe 

edeceğinize dair şuraya imza et diyoruz, kâfi
dir. Bir hafta sonra Hükümet bakacak diyoruz. 
Köylü memurların bu sözüne itaat ediyor. Mu
hacirlere de köy sizi üç ay iaşe edecek, Bu müd
det zarfında işinizi tanzim edersiniz deyip kan
dırıyor. Zavallı muhacir, aman orada ne ile ge
çineyim. Rençbeıiik etmek lâzım. Bu da aylara 
mütevakkıf. Orada ne ile geçinelim diyor. Ben 
orada aç kalırım diyor. Memur, köylü üç aylığı
na mütaahhittir diyor. Bu üç. ayda köylü sizi 
muhafaza edecektir, sen oraya gideceğine imza 
et diyor. Ve memur iki tarafı böyle dolaba koyu
yor. Merciinden aldığı emir aman, hükümet ta
rafından iaşe edilecek muhacirinin adedini 
azalt diyor. Köylü kendisini beslemiyeceğini an
lıyor. Memura geliyor, aman diyor, bu senin me
mur hem köylüyü, hem muhaciri kafese koyuyor. 
Ondan sonra o muhacir oraya doğru gidiyor köy
lüden görüyor ve anlıyor ki, kendisini muhafaza 
edemiyecek. Resmen iskân edilmiş olduğundan av
det ediyor. Bu sefer memur diyor ki; senin hakkın
da ekmek almak hakkını dahi ıskat ettik, şimdi 
Hükümet seni besliyemez, yer göstermiştir, yurt 
göstermiştir. Binaenaleyh sen artık ekmek, buğ
day dahi alamazsın diyor. Askersin diyor gidi
yor. İskân denilen şeyler de emin olunuz bu 
şerait altında böyledir. Binaenaleyh falan paşa 
gelirdi, gelmezdi, kanun şöyle idi, böyle idi. 
Evet bunlar doğru olabilir. Fakat düşününüz ki, 
üç ay daha bu meselenin teehhürü Antalya ve
yahut ta Erzurum'dan gelmiş olan bir muhacirin 
Maraş'a veya inönü'ne kadar gelmesi ve gitme
sinin gerek halk ve gerek Hükümet için ne de
rece bârı azim teşkil edeceğini düşününüz. Bunu 
eğer mutlaka esasından kavramak istiyen arka
daşlarım gibi esaslı bir şekle koymak lazımsa 
bile bugünden sevkiyat meselesinin durdurul
ması, Meclis kararı ile Heyeti Vekile veya Mü-
dafaai Milliye Vekiline tebliği zaruri olduğunu 
zannediyorum. Ve bunu teklif ediyorum, lütfen 
kabul buyurun. 

REİS — Şimdi efendim, zaten ekseriyet kal
madı, Meclisi de Cumartesiye tehir edeyim. 
Cumartesi günü belki de Müdafaai Milliye Vekili 
Paşa Hazretleri de gelirler, müzakereye devam 
ederiz. 

Cumartesi günü bermutat içtima etmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

(Meclis 6,00 sonrada tatil edildi) 
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