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BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma saartâ: 1,30 sonra 

BEtS — Reisi Sani Vekili Hasan Fehmi Beyefend 

KÂTtP : Eâ&ıb B, (Kütahya) 

REİS — Meclis kuşat edildi. Zabtı sabık hu
lâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci cetse 
Reisi Sani Celâlettin Arif Beyefendinin tahtı 

riyasetlerinde zevali saat bir buçukta bilinikat 
zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul olun
du Geçen celsede, Mecliste gürültü hudusuna se
bebiyet veren Bursa Mebusu Emin Beyle JYp,z-
gad Mebusu Hulusi Ef. ve gürültüye müdahale 
eden Ankara Mebusu Şemsettin ve Ergani Mebu
su Mehmet Emin ve Van Mebusu Hasan Sıddık 
Efendiler haklarında; Nizamnamei dâhilinin me-
vaddı mahsusası mucibince Siyasetçe teklif olu
nan takbih cezalarının tatbiki kabul olundu. 

Bursa Mebusu Emin Beyin ğ^çen celsedeki 
beyanatına ait izahnamesi kıraat edildi. Bilâha
re muvakkat bütçenin müzâkeresine geçilerek 
Muvazenei Maliye Encümeninin bütçeden icra 
eylediği tenkihatın devairi Hükümetçe hemen tat-
bikma dair mazbata kabul edildikten sonra ka
nunun birimci maddesi, Nafıa Vekili Ömer Lût-
fi Beyin teklifi veçhile, muhtacini zürrâa yapıla
cak muavenet için üç yüz bin lira ilâvesiyle tadi-
len, 2 - 3 ncü maddeler aynen ve 4 ncü madde 
dahi tashihan ve heyeti umumiyesi 25 redde 
karşı 81 rey ile kabul olundu. 

Hariciye Vekili tarafîndân verilecek i^aKato 
müşarünileyhin mazeretine binaen Cumartesiye 
tehiri münasip görülerek teneffüs için celse tatil 
olundu. 

İkinci Celse 
Celâlettin Arif Beyefendinin taKtı riyasetle

rinde bilinikat Tiflis ve Baku Sefaretleri heyetti 
memurini maaşatı hakkındaki layihai kanuniye 
Hariciye ve Muvazenei Maliye Encümenlerine, 
Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin levazima-
tı askeriye idareleriyle istiklâl mahkemelerinin 
lâğvi hakkındaki teklifleri Lâyiha Encümenine 
havale ve şehiden vefat eden zâbitân ailelerine 
bir derece mafevk rütbe üzerinden maaş tahsisine 
dair olan kanun hakkında müzakere cereyan 
ederek heyeti umumiyesinin tâyini esami ile reye 
vazmda 49 kabule karşı 54 rey ile reddedildi. 
Bilâhare Garp cephesi hakkındaki beyanat istima 

edilmek üzere celsei hafiyeye geçildi. 

(Üçüncü celse hafidir). 

3e i s Vekili Kâtip Kâtip 
Hasan Fehmi Feyyaz Âli Cevdet 

REİS — Zabtı sabık hakkında mütalâa var 
mı? (Hayır sesleri). Zabtı sabık aynen kabul 
edildi. 

İSMAİL FAZIL PAŞA (Yozgad) — Bizim 
takririmiz hakkında ne yapılacak? 

MUSTAFA B. (Tokad) — Celsei hafiyede. 
lEMAlL FAZIL P A Ş ^ ^ Y 0 ^ ) — Ş a v ı r ; 

bir kısmı celsei hafiyede öîaöak. Bİffer kfsffü cel
sei aleniyede olabilir. Celsei İfâdede^lamkîosrm 
bir takım esrar ve hafayayı beyân etmek mak-
sadiyledir. 

REİS — fefehdım Pâşâ : Hazretlerinin 'mev-
zuubâhis etmek istedikleri tahrîr, malMnu âlîniz 
İıeyeti aliyenize okundu ve münâsib bîr "guîÖİe 
kendilerinden izahat alinmâSı ve müzakere edil
mesi takarrür etti. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozfâ^) — M n l i -
leri bir kaş gün gelmiyeceklerM t te i r ter i ı ıâe be
yan ettikleri için müzâkeresi bîr kaç gün sonra
ya talik edilmişti. 

REİS — Evrakı varideye geçiyoruz. 
lEMAÎL FAMlL PAŞA — Reis Bey fcuna, 

sualime bir cevab veriniz... 
RElS — Ne cevaİ) verilecektir ef eâdilörl He

yet takririnizi dinledi ve münasib bir günde iza
hatınızı almak üzere, müzakere küşadüta karar ve
rildi. 

İSMAİL FAZIL PAŞA — Kerem bıs^tffun 
efendim. Betidetiizin takririm iki maddeyi ihtiva 
ediyor. 'Biriftcisiki şimdi soyliyeisâğim: *Bu da ge
çenlerde v^riletı itimat ,a*demi İtimât natdtrntfe,-
dır. İkincisi için bir celM hafiye istiyorum ki 
lâzım "gelen hâfâyâyı soyliyeyim. Bu mesele ;voyle 
âtiye talik olunmaz. Memleketin hayât ve mentatı 
üzerine oynayan bir meseledir. "Bunulı için "şimdi 
onu'ârjşetmek istiyorum. Mümkünse celsei hafiye 
şimdi olsun.... (Şimdi şimdi sesleri). 

/REİS — Efen Hm celsei hafiyede takrir 
okundu ve kabul ctt'niz. Celsei hafiyeye ait olan 
bir maddeyi celsei aleniyede; müzakere edemeyiz 
ve mevzuubahis olamaz. Bugün celsei hafiye ak-
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dederiz. Ö, Celsei hafiyede j eğer heyeti celi-
liftiz fcaışr.verirse, o vakit meMeyi celsei aleni
y e m&Rl&sre e$em. Eyrafc façidl^e ğe^iyoruâ 

2. — UL&BJLLAR 

i . — ^ L | ^ ^ res^ f &afc&̂w£<& % ^ W lâyihası 

RBÎS — Ağnam resmi hakkında Heyeti Ve-
kiieej*flanzim (̂ âÖefi teklifi ' I tantii i îyî^avânini 
Malîye'"Ve'Mûyizenei'*Maliye sîîenfcümeMerihe 
h|vŞle emyoîuz. . . . . . . . . . . . . 

'-& — |£$#w< Muh$?.ei[Çİ Umumyye kanununy,n 
%4 mü fflajd$eş.i%in tajj$in£ da/ir :$tpfttfn lâyihası 

RÇIŞ — Usulü Mnhaşebei Umumiye Kanu-
nunlln'yirûii âör^tineu^mâdaesiûin' iâMine $aii* 
l |ymai kanunıyeyj î^aya^ını 3\$ş$v£ ve Muvaze-
iöJL Maliye' Büc^menjeriHe havale İdiyorüz. 

3. — MscUsi umumî ve encümeni daimî aza
sına verilen tahsisatın tezyidine dair kanun id

im 

REÎŞ — Meclisi umumî ve' encümeni daimî 
azasına verileeSk "tahsisatın tezyidine ait lâyihai 
kanuniyeyi-Eavanini Maliye, Dahiliye, Muvaze
ne! 3IalİYfrSneümejal^rine havale ediyoruz. 

« S r a ^ ^ P ^ S Ş ^ - BBfö* Beyefendi 

JŞ^j—.Ben^de riç# ede^m. Şiz de müsaade 
m ğf$ğd3&! B4?na^ıe^ gecjjıeçlen so£ aîır, 

- i . —- Mersin JfiçpüsuMyMar p&yle rüfefcaşı-
nw,1 Aiîan^fnuhactrİnine mmpmeil0^mes^nh 'Şair 
temenni îakVİrine ff(Mîlw%u^eJkmcWnHen mpvfui 
cevabı tezkere 

R E l $ — Adana muhacirini hakkındaki sual 
takîariae Dahâpye Vekâletinden nıevtut cevabı 
tahriri var. Okunacaktır: " T ' * 

MW$&M$$ Menisi Riyaseti P(#^esipe 
Şeref mevrut 21 Kânunuevvel 1336 ve 1792 

- 908 numaralı smîrnamei riyasetpenahileri afi-
zai ^cevabiyesidir. 

Adanadan Konya cihetlerine iltica eden aile-
lerın zaruretten ve betâhsıs kış mevsiminin şeda-
idinden muhafazası ve dahile nakil ve sevkleHnîn 
tenplJyffp jzm^n^la. ^nç lan ^ i ay evvel ma-
ha$ncş 3e^aİ 4 komisyon t*e|kili ile îase ve iskân
l ı n a yakfîf taff l^ fana vilâyetine yazıldığı gibi 
v%İyet'?!M^İacır|n * m^murfeğu'İdatesi *fesis ve 
ih^acâftnİnfİfî ' taHsMtf da^erîlıfiij ve hatta bu 
nilyahda* vaziyeti 'îçtimaiyesı yiHasek bazı: eşraf 

J |â%îrvft ,pitsJÖn *te^Sî" effllftsrş1 olduğu 
ıuâmelâlı clpiyelnîn teahhüMen vikayesi 

r-Ar 

noktasından dahi emri iaşe ve nakil ve sevkde 
müsaraaten takibatta bulunmak üzere Konya Man 
tBtÜoşföya birntemuri le giîzergâhdaki muhtelif 
mahallere Niğde ve Kayseri Muhacirin memur-
lâ'rı muvakfcaten tertib edilmek ve Kayseri me
muru hassa'ten iaşe ve mahrukata bakmak üzere 
izam edilnîek suretleriyle merkezce ihtiyaeatı 
melhuza ve mesrudesi bundan çok evel temin 
kilmmıstır. Hususatı mebhüse hakkındaki bu te-
şebbüsat ve tertibattan hasbelieab mukaddema' 
müracaatta bulunmuş olan Adana Mebusları Ze-
kâi, Rahmi ve Muhtar Beyefendilere de Muhaci
rin Müdüriyeti umumiyesince1 melûmatı lâzime 
ita kılınmış olduğundan maruzatı salifeden de 
müstet&n duyurulacağı veçhile Muhacirin Müdü
riyetiumunöye^I vazifesini günü gününe ifâ ve 
kâffei talimat Ve havalâtı ita etmiş olduğundan 
vilâyetin röraatrna intîzaren elyevm buraca yapı
lacak bir ftıuamele kalmadığı ve ancak mahallin
ce bir teraKi' Vukuühürı' tahaklcüku 'takdirinde 
lâzrmei tebligatın ifası tabii bulunduğu maruzdur. 

28 Kânunuevvel 1336 
' Dahiliye Vekili Na. 

Sıhhiye Vekili 
Doktor Adnan 

ZAMÎB B. (Adana) — Reis Beyefendi Adana 
Mebu^îâV|n1(îan 2fekaî, Muhtar ve Jİahmi diyor ki, 
Rahffî yıfktüt, Zâniir olacaktır. Bu1 tashih edilsin. 

2. — tçel Mebusu Naim Efendinin, Gülnar 
JcazûsındaM ahzmsher şubesinin 'Anamur kazası
na iadesine dair temenni takririne Müdafaai 
MilMye Vekâletindim mevrut cevilbi tezkere 

REÎS — Garbi Anadpludâkî ahzıasker şube
leri hakkında, Müdafaai Milliye Vekâletinden 
Gülnar kazası merkezi Anay pazarı'na nakledil-
mevrut tezkeWVa*. « ; . 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
"'' '' ' v " İ 2 . X I I , 1336 

Garbi Anadoluda bulunan bilûmum kazalar 
merajçizinin H r e r ' j ^ e haline ifrağı takarrür et-
j^ı& ve ^me^ur kâ?a<|a da şube tesis edilmekte 
bulunmuş olduğu'maruzdur. 

Müdafaa Milliye V. 
Fevzi 

Z l Y A H U R Ş İ T B . (Lâzistan) — Muvazenei 
Mâliye Encümenince, zaten şubeleri lâğvedeceğiz. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Anamur Redif Taburu merkezi olarak yirmi 

sene kadar kaldığı halde geçen seferberlik müna
sebetiyle uç yüz otuz iki senesi iptidalarında Ana-
mtîr*un âahüi bdhirde bulunması mahzuruna bi
naen 'bilAhara ahzı asker şubesi haline ifrağ edi
len mezkûr tabur merke'zi dâhilinde bulunan 
Gülnar kazası merkezi Ahaypazarı'ha nakledil
mişti. îş^u'şubei askeriye dairesi ittihaz olunan 
Anamur "ve ŞüToar kazalarından şimdiki şube-
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nin bulunduğu mahal işbu dairenin tam kena
rında ve Silifke hududuna dört, beş saatlik ka-
darlık bir mesafede bulunması ve Anamur'un 
hududu müntehası ise şube merkezine ©kaili 
kırk saat mesafede bulunması ve buralardan 
tâ şube merkezine kadar gidip gelmeğe mecbur 
olan zuafa ve mâlûlini askeriye ve sair eshabı 
mesalihin kudreti kabiliyeleriyle makûsen mü
tenasip ve halkı izaç etmekte ve muamelâtı hü
kümeti işkâl kılmaktan başka bir faide temin 
edemiyeceğinden mezkûr şubenin her iki kaza
ca mesafe itibariyle vasati ve nüfusça Gülnar 
kazasının iki misli derecesinde bulunan Anamur 
kazasına iade byurulması mahallî belediye ve 
ahalisi tarafından da Müdafaai Milliye Vekâleti 
Celilesine vukubulan müracaatta da istirham 
müsaade buyurulması ma'razında işbu takriri-
edimiş olduğundan mâruzâtım veçhile icabına 
min Müdafaai Milliye Vekâleti Celilesine hava
le buyurulmasmı rica ederim, olbapta ferman 
hazreti menlehülemrindir. 

28 Teşrinisani 1336 
İçel Mebusu 

Naim 

REİS — Efendim, bu takrir verilmiş, He
yeti Celileniz de kabul ile bu takriri Müdafaai 
Milliye Vekâletine tevdi etmiş. . . Müdafaai Mil
liye Vekâleti de bu tezkerei cevabiyeyi yazıyor. 
Eğer bu cebaı kâfi görmeyip de umumî müza
kere açmayı münasip görüyorsanız ruznameye 
ithal edelim.. Ruznameye ithali arzu buyurul-
muyor, cevap kâfi görülüyor değil mi 1 . . . (Kâfi 
sesleri). Cevap kâfi addedildi. 

6. — SUALLER VE CEVAPLARI 

1. — Yozgad Mebusu Feyyaz Âli Beyin, Yoz
gad'da teşkü edilen divanı harbi örfinin istiklâl 
mahkemeleri hakkındaki kanunla kabtili telif 
olup olmadığına dair Müdafaai Milliye Yekâle-
iyle Ankara İstiklâl Mahkemesinden olan sualine 
Ankara İstiklâl Mahkemesi Riyasetimden mev
rut tahrirî cevap 

REİS — Yozgad Mebusu Feyyaz Âli Beyin 
takririne Ankara İstiklâl Mahkemesinden mev
rut tezkerei cevabiye: 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
26 .12 .1336 tarih ve 1849 - 939 numaralı tez

kerei âliyelerinin cevabıdır. 
Kanunu mahsus mucibince teşekkül eden bir 

nuamaralı Ankara İstiklâl Mahkemesi 1 Teşrini
evvel 1336 tarihinde ifayi vazifeye başladığı 
ve kanunu mahsusunda musarrah eeraime ait 
evrak ve eşhasın mahkememize tevdii lüzumu
nun bilinmesi ve icabedenlere tamim olunması
nı Ankara İstinaf Müddeiumumiliği, Ankara Vi
lâyeti celilesi, Ankara Mevki Kumandanlığı, 

Ankara Polis Müdiriyeti , Büyük Milleet Mecli
si kiyaseti Celilesi, Erkânı Harbiyei Umumiye 
Riyaseti, Ankara Jandarma Kumandanlığı ile 
Ahzı Asker Kalem Riyasetine yazmış ve tav-
zihan tanzim ettiği beyannamelerini de hattâ 
karyelere kadar tevzi ve neşredilmek üzere bu 
makamlara icabı kadar göndermiştir. İstiklâl 
mahkemelerinin dairei kazası dahilinde hiyane-
ti vataniye, casusluk, firar gibi ceraimi tetkik ve 
bir hükme iktiran ettirecek başka bir mahkeme
nin mevcudiyeti bittabi gayri caizdir. Ve böyle 
divanı harplerin vücudünden de mahkememiz 
haberdar değildir. Yozgad ve Maden civarında 
İkinci Kuvvei Sayyare namiyle bir tedip müfreze
sinin takibatla meşgul olduğunu yanlız işitmek
teyiz. Sahibi takririn beyanatına nazaran mev
cudiyeti ve istiklâl mahkemelerine ait ceraimi tet-
kikile meşgul olduğu anlaşılan divanı harbin lağ-
vi lâzimeden olmakla arz ve takdim kılınır efen
dim. 

28 Kânunuevvel 1336 
Ankara İstiklâl Mahkemesi 

Heyeti Na. Reis 
İhsan 

REİS — Efendim, Feyyaz Âli Beyin sual 
takriri iki fıkrayı ihtiva ediyordu. Birisi doğru
dan doğruya Müdafaai Milliye Vekâletinden 
sual . . . İkincisi de Yozgad'da teşekkül eden 
divanı harbi örfinin istiklâl mahkemeleri hak
kındaki kanunla kabili telif olup olmadığının 
ve Ankara istiklâl mahkemesinin bu vazife ile 
alâkadar olup olmadığının tavzihi yolunda idi 
ve bir takrir idi . . . Meclisi âlinizin tensibi veç
hile gerek Müdafaai Milliye Vekâletine ve gerek 
Ankara İstiklâl Mahkemesine aynen tebliğ edil
di. Müdafaai Milliye Vekâletinden olan sual 
kısmına da cevap geldiğinde her ikisini birden 
okuruz ve cevabı kâfi görmezseniz o zaman 
umumî müzakere açarız.. Münasip mi efendim? 
(Münasip sesleri). 

3. •— Konya*ya bir istiklâl mahkemesinin da
ha izamına dair Konya'da Heyeti Mahsusai Tah-
kikiye Riyasetinden mevrut tezkere 

REİS — Konya'da daha bir istiklâl mahke
mesi teşkiline dair Konya Heyeti Tahkikiısinden 
mevrut tezkere: 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Konya 22 . 12 . 1336 

Hâdisei isyaniyede methaldar olarak tahtı 
zanda bulunan eşhasın adedi pek kesir olmasına 
ve bir mahkeme ile ve süratle bu işin intacı 
gayri kabil bulunduğu anlaşılmasına binaen 
Konya merkez ve mülhakatına mahsus olmak 
üzere diğer bir istiklâl mahkemesinin sürati iza
mı derecei vücupta görülmüş olmakla acilen 
ifayi muktezasına müsaade buyurulması heyet 

— % — 
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karariyle arzolunur. 

Heyeti mahsusai 
tahkikiye Reisi 

Ferid 

RElS — Efendim, bu mesele hakkında rüfe-
kadan bir zat da takrir vermiş ve o takrir Heyeti 
Vekileye havale edilmişti. Şimdi de teftiş ve tah
kik için Konya'ya gönderilen arkadaşlardan 
böyle bir tezkere geliyor... Bu mesele için; ikin
ci bir mahkemenin teşkiline lüzum olup olmadı
ğına dair bir müzakere açarız veyahut evvelce 
yazıldığı gibi bunu da Heyeti Vekileye gönderip 
mufktazasını isteriz, hangi ciheti tensip buyu
rursanız . . ; 

(Heyeti Vekileye sesleri). 
RElS — Efendim, bunun da Heyeti Vekileye 

gitmesini kabul edenler . . . (Müstacelen sesle
r i) . 

HAMDI NAMIK B. ( izmit ) — Efendim, 
Heyeti Vekilede bu da yine altı ay kalacak . . . 

REÎS — Heyeti Vekileye tevdi etmiyerek 
ruznameye ithaliyle müzakeresini kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Heyeti Vekileye 
tevdi edeldi. 

7. — MAZBATALAR 
1. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, Ma-

mulâtî dahiliyeden elbise istimali hakkındaki 
teklifi kanunisi ve İktisat Encümeni mazbata
sı (2/161) 

Riyaseti Celileye 
Bilûmum memurin ve ahalinin elbiselerini 

yerli kumaş ve şayaklarından iksaya mecbu
riyetlerine dair Konya mebuslarından Kâzım 
Hüsnü Beyin kaleme aldığı teklifi kanuni encü-
menimizce mütalâa olundu. 

Memaliki Osmaniyede elbiselik kumaş ve şa
yak imaline mahsus mevaddı iptidaiyenin belâ-
ğanmabelâğ mevcut olduğu müsellem ise de 
işbu mevaddın ihtiyacatı umumiyenin onda bi
rini bile imal edebilecek müessesatı sınaiye 
mevcut bulunmadığı ve mevcut olduğu f arzolun-
sa bile iktisadiyatı haziranın lâzımı gayri müfa-
riki addolunan rekabeti temin edecek mahiyet
te bulunamıyacağı ve ortada ihtikâra imkân 
bırakmıyacak mütaahhitler dahi görülemediği 
cihetle işbu lâyihai kanuniyenin şimdilik reddi 
lüzumu encümenimizce tensip ve Heyeti Umumi-
yeye arzolunmuştur. 

28 .12 .1336 
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Kütahya Karaşisarı Şarki 
Mehmed Ragıb Memduh 

Kâtip Âza 
Mersin 

Yusuf Ziya Fuad 
RElS — Sahibi teklif söz stiyor mu efendim? 

VEHBİ Ef. (Konya) — Söz isterim. 
RElS — Buyuran!... 
VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim, âlemde her 

iyiliği ihtiyaç doğurur. Ihtiyacm vermiş olduğu 
netayici hiç bir şey veremez. Bu gün de bizim 
her halde yerli kumaş giymeğe fevkalâde ihti
yacımız var. Çünkü dışarıdan getirtmeğe para
mız kalmıyor ve içeride mallarımızı alan yok. 
Mallarımız ambarlarda çürüyor. Şimdi Lâyiha 
Encümeninin yahut iktisat Encümeninin vermiş 
olduğu mazbatada deniyor ki, bu levazımı teda
rik edecek müesseseler yoktur. Efendiler, sefer
berlikte biliyoruz ki, her evde bir tezgâh açıldı 
ve onunla alaca dokudular, fevkalâde kumaş çı
kardılar, ihtiyacatm belki nısfını temin ettiler. 

Eğer buna karar verirsek millet hakkında 
maddi, mânevi, iktisadi pek çok istifade edeceği
mizi hatırdan çıkarmıyalım. Çünkü herkes doku
yup kiymeğe başlıyacak, bugün Avrupa kumaşı 
benim sırtımda olduğundan dolayı yerli kumaşı 
giymeğe âr ederiz. Fakat hepimiz bunu giyecek 
olursak, hepimiz ihtiyacımızı herhalde" yakrn va
kitte temin edeceğimiz bence katidir. Çünkü gö
rüldü numunesi. Ummadığın yerde ve ummadı
ğın evlerde tezgahlar peyda oldu. Konya 'da 
öyle oldu ve ummadığm kimseler, ummadığın 

şeyler icat etti. Pekâlâ seferberlikte yerli şayak
larını giydik. Halâ bugün yerli şayağmı giyen
ler var. Bunu bir kere tecrübe edelim. Zararlı 
bir şey değil ya. Rica ederim bunu reddetmiye-
lim. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Vehbi Efen
di Hazretleri haklıdırlar. Memaliki Osmaniyede 
hâsıl olan emtia ve diğer mamulât evelce malû
mu âlileri, müterakki bir halde idi. Bunun se
bebi hariçten gelecek mallar üzerine ağır güm
rükler vazedilebiliyordu. Daha doğrusu halk 
hariçten gelecek maldan ziyade dâhildeki emti
aya itibar ediyordu. Bilâhare mâmulâtı dâhili
yemiz, mensucatımız tedenni etti. Çünkü reka
beti hariciyeyi ezici bir surette kökleştiren ka
pitülâsyonlar bu tedenninin bâisi idi. Harbi 
Umumide Itilâfçılar tarafından vazedilmiş bahrî 
abluka neticesinde biz kendi yağımızla kavrulmak 
zaruretinde bulunduk ve zannederim ki, hubu
bat ve mensucat ve diğer masnuat itibariyle Tür
kiye; Harice gayri muhtaç olduğunu bütün harp 
senelerinde fiilen ispata muktedir oldu. 

Efendiler; bugünkü vaziyetimiz Avrupa'dan 
büsbütün ayrı ve münferit olmasına göre; men
sucat ve mâmulâtı dâhiliyeye daha fazla ehem
miyet atfetmemiz, bunları himaye etmemiz dere-
cei vücuptadır. Zannederim biz mütemadiyen 
ithalâta müsaade ettiğimiz halde ihracat namiyle 
hiç bir şey çıkarmağa muvaffak olamıyoruz. Bu
nun neticesi iflâstır. 

Vapurlar dolusu ziynet eşyası Türkiye'ye dâ
hil oluyor. Fakat mukabilinde ihracat vâki ol
muyor. Bu, her Devlet için iflâs doğurur bir mu-

— 97 — 



t : »6 M> 
ameledir. Brçgün lulgarjs-fcan, bile i tha^ş, kati
yen müsaade etmiyor ve e^eçaiş||y. B |ş"^ ta-
rekenin akabinde memleketimize Ayruja,çp.^tla-
rı geldikçe adeta bunda^ sonra ucuz elbise. gi
yeceğiz dîye bayramlar ettik. ÖalUüki biz o ya
kıt Bayram edecek değildik. Matem yamcaktık. 
Çünkü ithalat fazla, bunun mukaj^linde ihracat 
nıefkut idi. Bu ise bizim serveti milîı^emızl ha
rice nakilden başka bir. nebice haşıletntiyor$ıj. 
Binaenaleyh, bizim o vakit sevinmemiz"hakîkaten 
bir. garibe idi. ^nadolu Hükümeti miİİiyeşj is
tiklâlini gaye olarak kabul ettiği için bu istiklâ
lin İktisadiyata da şâmil olması lâzımdır. İkti
sadi istiklâlimize, zannediyorum ki, dî^ilî kumaş
larımıza, dahilî işlerimize fazla rağbet etmekle 
vp bunların terakkisine fiilen çalışmakla muvaf
fak olabileceğiz. Başka türlü imkan yo^ur. 
Vakıa Lâyiha Encümeninin, mevcut tezgâhlar 
olmadığından bahşile bu kanunun şiıijdılik ^ati
li tatbik olamıyaeak tarzındaki beyana/ja kısmen 
doğrudur. Hakikaten biz bir çok' esbap yüzüm
den mamulât ye mensucatımızı hişe j^i%ini^îz. 
eyyelemirde bunlar; terakki ettirmek İâzrm; fa
kat efendiler; bu terakkinin ^vamilİTiiİeıı hifini 
de, bu kanunun kahulü teşkil edecektir. Biz ken
di dairei intihabiyemjzde bu kanun mevcut olma
dığı b,al4e, kısmen bunun hükmjinü tatbika mu
vaffak olduk- Eskiden « Balı&eşir abası hem oğ
lu giyer hem babası » darbı memeli ftizim türk 
kitaplarında muharrerdi. Hala da mevcuttur. 
Abacılık, kumaşçılık biz de çok müterakkî idi. 
Fakat arzettiğim .esbap yüzünden bu sanat sön
müş olduğu İÇİh biz yeniden ihyasına çalıştık 
ve yerli kumaşlarım giymeyi bir vazifei hamiyet 
olarak telâkki ettiğimiz için tek tük evlerde kalan 
tezgâhlar günden güne çoğalmağa ve hattâ 
kendi livamızın ihtiyacatrnı temin ettikten sonra 
harice de kumaşlar şevkine memleketimiz mu
vaffak olmağa başladj. Şu arkamda buiunan 
kumaş yerli kumalıdır. 

ZIYA HüEŞtT B. (Lâzistan) —Boynunda
ki kıravat ... 

$A$AN BASBj £. (Dâvamla) — Bu zaruri 
bir rşey değildir. Maamafjh b,U kar^yatillırçlan <|a-
ha şıkı bizim ^emj^elimizçle yaj^ahife Daha 
iyisi olabilir. Efendiler! salıktanW$3e JP$& 
kumaşlarımızı .giymekle iftihar e<jelijn. JŞu bi
zim için bir vazifei «maliye olsun. $$unçun millî 
mensucatanızın terakkisini temin edebitfşcek ,olan 
bu kanunun, bpt$ tamamiyİe tatbiki ıriün^y.n 
olmasa dahi, kısmen kabulünü Heyeti AHyeniz-
den rica,ederim. 

&A(xLP B. (Kütahya) — Mşaade ederseniz 
efendim. Encümen camına 4za&aJ yekeyim. 

BEİS — ©fendim, bir $[$selei mü t̂ehhe^e 
hakkında Tunalı Hilmi Beyin takriri yar. $u 
takriri malumu $mz nazarı ,^kkat ye m^taİâa-
ya alınmak#^an îktjsat jElnç^msni rMdins karar 
veriyor. MeaM Ah' ibu İ^yiha^m heyeti uşp^nîi-

I yesinin şayanı müzakere oluğuna çlajtr k%Ef$C 
vejpn. TşWİ Euznameye ithaf'ederiz. 

Biyaseti Celileye 
Müzakerenin kifayeti ile mevzuubahis lâyiha

nın, mz&ajnĵ e, ith^inî WM eJsrim. 
ft$u %?)$$$. 

IfcEÎŞ -— Şu takriri kabul edenler ellerini 
kal<|ırşm. İndiriniz beyini ellerîhizi. Şu tak
rir Jajul edilmediği |akâirçle Layiha re^<|edMi 
4flro$İ$ır, ' Ö\ı' takriri nazarı ' ^ t e | â a y | ^lmi-
yantftr elerini kaldırsınlar. ' Takrjr, n^ar ı n$ia-
lâaya alınmış ve kanun DÜgünkli ' ruznâmemize 
ithal edilmiştir. 

$. — Bursa Mebtusu operatör Emin Beyim, 
düello, usulünün ihdasına" dmr teklifi kanunisi 
(UmV ' } , " : '' ""• " 

BEİS — Düello usulünün ih4»şjna $%W ®W~ 
m Msbusu Operatör BmİnSeyfn telifi "Janun|şi 
var. Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 

2. — Mersin ^^uşu Yusyf Ziya Beyin, Muh-
tacini zürraa tahsis edÜen İÖÖ bin Uranın nerele
re $afy4$ f$%!$fâfop dair İktisat Vekaletinden su-

BEÎS — Mersin Mebusu Yusuf Ziya Peyin, 
Muhtacini zürraa için tahsis edilen 300 bin Ora
nın nerelere tahsj# e$I4i|injn iktisat Vekâletin
i n ; s^ajj#e dair takriri yar. Alelusul tkjjsat 
Y'e^ij^ine $pyâi ediyoruz. (Sevabını Mârğ'uTİ^da 
ruznâmemize %#rş4e rJz-

5. - TMBİPÜJB 
1. — Kütahya Mebusu Qemil Beyin, inebo

lu'dan gelen arabalardan alman vesika parasına 
dair temenni takriri 

İ&®JS — Ine^lu'^an gejen arabaların ajj-
nan y#sjka p^aşına' ,dajr g^tahya MeJjftşü .Ç,em,il 
Bey^ı takriri yar: 

Biyaseti Celileye 
lfl,e,̂ Qİu benderg^hırifdan emtişi ticariyeyi 

hâ^İ 6 ^ y»e $&hÜe ,müky,ecc^en .vea^asız haĵ efe;et 
edeia ^erhan^i jbir y ^ If^haşı yolundan çevrilir 
ve hir vesika için elli lira alıdır imiş. E! s'arın 
sj^rştle terej^üüne sebebiyet vereceği tabii bulunan 
bu gibi h ? ' ^ ^ e!$r sahih ise çaeniyle mütecaşr-
lerin^n tecziyesi z'nnnında işbu takfirimm Dahili
ye İTekaJeii Öeîîlesine havalesini rfca ederim. 

* ' ' 29 Kânünuey^el $36 
Kütahya îjİebusu 

I $ J $ 3 — Bu takrir çeyap tem,ennisi^^en iba-
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« İ r . ÖaMi$ VeBîetffie 1M#^.WföÜ'fltt-
# 1 0 0 * Msrinİ kaMırsrh, Öâîuİiye VeMetine 
W f « t d i . 

3: —Mîitcûvya -Meüusu üemii Meyin^ odun an*-
&a1rfyamfoğıskukkvndiı Müdafitai Müliye, Dakütye 
ve İktisat Vvkahtîerinden sual takriri 

!REIÖ — İ^taİiyş^meb^şû Üemü Beyin, Odun 
angaryacıl^gı hakkı^cta Mud̂ Efâai Milliye,; İDaftıîî-
ye ve îpisai;i>. Vekşîetîerindeiı, sual takriri var. 
Mü^afaai MîlKye, ^ahıjiye, iktisat Vel&Ietîerî-
ne alelûsul tebliğ edeceğiz, cevabını aldığımız da 

° ™MtlfİÂ^A M i l i B. (Ürtufrül) — Ne su-
ali^fe^dim? 

M$M — OduHL ̂ hgâryaeılığı hakkında.. 
MÜSTAFİ KEMAL % (Eftüfrul) — Mu-

saade bj^uru^sanız arbedeyim, Çeçen gun ayni 
mealde ofr takrir verilmişti. Müzakere cereyan 
j^tti, j ve, nihayet; kanunu mahsusunda Kanunu 
üezaİa Bîr maffâtei mahsusa variîır. Lâzimğelen 
niJamBİe yaç^snı âenildi. ÖâîbuKi bunlar ya
pılmadı. Cemil Beyefendi onun için ikinci tak
ririni veriyor. 

.& -— wmtwk $mvMi-m^yfı ̂ f##pı , 
WM^'%£drMâlMşaâd hâtötfibha f#Mf i kanu
nisi (2/195 M.) 

^&îS e- Erzurum Mebusu Hüseyin Âvni Be-
yiıı, Hü%kâin medresesi küşadî harındaki tak
ririm Myihâ EncüıiKöıine havale ediyoruz. 

lr, ./&.,— Surdur $?ebüs% 'Mmdfa ^ûfM -&&yfa,, 
#0tffîU ^saivye KafantâMm Wtik *eWeI iieşre-
atlmisîhe dâir telgrafı 

^BÎiS^- 1*#îiîâtı Esasiye KaiiuîMnün ^iran 
evvel neşredilmesine dair İsmail Sttphi Beyin 
yoldan keşide ettiği telgraf var okunacaktır: 

TOyıİSt MiBM Menisi'^a^M-€©lilesare 
Buraya i ^ r ^ r ^ ü m t z i l û l m ^ t « a -

ınma ye idaremizde mevcut reftarı «şakime ve 
naİîmı ymayulatma hâzarah Meclisi Aîîöje der
desti müzakere Teşkilâtı Esasiye Itanüriıyle'bu
na müteferri kav^tfini saireiim gece gündüz ça
lınarak pek süratle çıkarılması ye memlekete 
tfellöncemi zamanda , istemekte -olduğu hüsnü 
idare âeüea bahsedilerek idare mitkinesinin THÜ-
tevali gıeirtılârina ve iztrabatamza nihayet ve
rilmesi kaıîaatındalyım. Keyfiyeti; rüfek&yi 
muhterememih ehemmiyetle nazarı dikkatlerine 
arz ve*si]$&yle'takdimi tahiyyat ve ihtiramat ey
lerim. Yarın Kars'a hareket olunacaktır. 

28 KânunüeWeri336 
Öürdur Mebusu 

İsmail Subhi 
TÜNALI HİLMİ B. (Bolu) — Sarf ve2fiMhiv 

hatalşrt yüzünden teehhür olunduğunun tebliği. 
BEİS — Malûmu âliniz pazartesi, salı gün-

ı feMW kân^nuh miizakereŞhe hasrettik ve bti-
h'uh. müzakertesîyİe iştigâl edilecektik 

-5. ^-Anftifra Mvbnsu Mustafa Eftndinm, ci-
KtU%m^^fik:eMtnacak hayvmaün damgalanma 
fö&cffît&fâihin bw saatlik mesafede bulunan yer-
"UVSP/ iörmına dair Um&rmi takriri 

REİS -— Ankara Mebusu Hacı Mustafa Efen
dinin bir takriri var ©kuracak: 

feuyüîk Mîllet Meclisi Riyaseti Celilesdne 
.Seferberlik münasebetiyle şubelerce üç yaşını 

,nroteca'vız -hayvanata damga vurmak üzere ve 
beş saat mesai esi olan kuranın hayvanlarını mer
keze celp ve beş saatten fazla olan karyelere me
mur izamiyİe dainga muamelesi icra ediliyor. Bu 
müaineİe'yaz günlerinde kabili, icra, lâkin kış gün
lerinde dört Keş saatlik mesafeden hayvanatı mer-
k ^ götürmede, müşkülât ve mesarif ve meşakkat 
kabili tahammül olmadığından bu hususun bir 
saatlik mesafeye tenzilini ve bir saati mütecaviz 
kuraya nıemur irsali suretine ifrağ edilmesini 
rica ve Müdafaa*i -Milliye Vekâletine havale bu-
^urulmasını Heyeti Umumiyeden istirham ey
lerim. 

29 Kânunuevvel 1336 
Ankara Mebusu 
Hacı Mustafa 

I ' H A ^ E M Ü ^ Ö A E f . (Ankara) — Müsaade 
buyururmusunÜz azıcık izah edeymi? Efendim, 
takrire zahirde, bakarsak basit, ehemmiyeti yok 
gibi gjorünüyorsa da zannederim pek büyük nef 'i 
muciptir bu takririm. Bu takririmiz kabul edi
lirse inşaallah nef 'i olacak. Şimdi malumu âliniz 
bütün hayvanlar damgalanıyor, pekâlâ, şimdi 
altı saat kadar olan yerlere, meselâ Ankara'dan 
diğer <şube ûıerkezlerİne celbelunup orada dam-
^galanacâk, gidecek. Şimdi beş saatlik mesafeyi 
bir "kere «Kişun^nüz. Beş saatlik mesafeden bir 
günde-gelemez. Bîr köyde 200 - 30Ö"tane hayvan, 
merkebi, atı, câmusu, ineği, Öküzü vesairesi gele
cek. £ir iere yolda kalacak. Sonra Ankara'ya 
gelecek, bunişr; bilhassa orasını arzetmezden ev
vel şuııu, şÖyîeyeyim ki hayvanat bir iki üç ay 
ahırda bekli^ecek olursa bilirsiniz ki, kendilerine 
birliam^k/bîr çiflık âriz olur. Onun için iptida 
buaîar çıîte gittiklerinde hayvanatı ancak çalış-
fia^pjâr, J>n "b̂ ş- dakika sonra. onu iade ederler. 
ÎJînci ğun tarlaya giderler. Meselâ" l)ir çizgi tu-
tabılır. - ^ e r doğrudan doğruya varırda üç beş 

i dönüm yer zer edecek olursa derakab o hayvan
lar sakat olur. Bu, çiftçiler arasmda meşhurdur. 
^irndi iki ^ydır hajvanlâr hamlaştı. Bunu şim
di beş saatlik mesafeden Ankara'ya getirmekteki 
mahzuru bir kere, düşünelim. Sonra Ankara'ya 
geldi. TBuau kadınlar, erkekler, çoöuklar vesaire 
|getif*şçik, Kanların hali malûm. Camuslara bir 
han Hf ayet Yetmez, llâncı her birinden birer me-

I cîdıye alacak. Sonra bunların samanları, masraf-

- —JT-a*. 
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l an bunlar pek çok meşakkatleri dâi olacaktır. 
Bu gayri kabili tahammül meşekkattir. (Kabul 
ettik sesleri) Malûmu âlileri. Sekiz aydır bende
niz sükûnetle sizleri dinledim. Ben de bir kere 
beş dakika sizi işgal edeceğim. Bu takririmi ver
meğe sebep ne idi efendim? Şimdi buraya altı 
saat mesafede Çakal namiyle bir köy var. Oraya 
memur gidiyor. Bunun beri tarafında yarım sa
at mesafede Karaoğlan köyü var. Karaoğlan beş 
saat, altı saat olduğundan bunları icbar ediyor
lar. Diyorlar ki : hayvanlarınızı Ankara'ya gö
türeceksiniz. Müftü efendiye müracaat ettiler. 
Bizim de haberimiz oldu. Gittik valiye müra
caat ettik, şube ile uyuşsunlar dedik. Valiye 
müracaat ederler. Şubeye havale eder. Şubeye 
gelince fena, bârit bir muameleye mâruz kalırlar. 
Siz niçin kanuna itaat etmezsiniz derler. Hayır! 
kanuna itaat etmemek değil efendim, mademki 
Çakal'a gideceksiniz, bizim köyümüz de yolun 
üzerindedir. Buraya gelmekten ise orada Çakal'a 
giden memur bizimkini de görsün. İsterseniz me-
sarifi rahiyenizi de verelim, elverirki hayvanla
rınız buraya gelmesin derler. Şubeden köylülere 
siz para vereceksiniz, ha şimdi sizi İstiklâl mah
kemesine göndeririz derler. Köylü derki; acaba 
sebep nedir? Bir hata etmedik, yalnız rica edi
yoruz, yaparsanız yapın, yapmzasanız siz bilirsi
niz. Onun üzerine haritaya bakarlar. Hayir Ka
raoğlan, Çakal tarafında değil, Karaoğlan îve-
dik'tedir derler. Müsaade buyurun arzedeyim. 
(Çakal) Ankara'nın cenubunda, Karaoğlan da 
onun yanında yarım saattir. îvedik te şimal
dedir arasında on saat var. Haritaya nasıl bak
tılar? Nasıl anladılar bilmem? Pekâlâ, bunu bı
raktık. İleri gitmiyeceğim. Yalnız memurlardan 
dâinizin talebi nedir? Altı saate kadar memur 
gidiyordu, değilmi? Bir saat mesafeye kadar git
sin. Zira bir saatlik olursa gelir gifcler. Buraya 
münhasır değil. Bütün şuabata, bütün kazalara 
buna dair bir karar verelim, tebliğ edelim. Bu
rada bir menfaat daha var. gidecek efendiler ta
bii münevver efendiler olur, baytarlar olur. On
lar köylülerle temas etmeli onların hem bakla
vasını yerler, hem hayvanlarına bakarlar, hem de 
onları Hükümete ısındıracak irşadatta bulunur
lar. Yani bir taşla iki kuş vurmuş oluruz, îstir-
hamatım ve teklifim bilhassa bundan ibarettir. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Efendim, bu 
dert gayet eskidir ve cidden son derece milletin 
kalbinin yaraşma dokanıriış bir dert. Hoca efen
di hazretlerine cidden teşekkür ederim. Evvelki 
gün köylülerle ben de dertleştim. kimi üç saatlik, 
kimi beş saatlik köyden geliyorlar. Bir taraftan 
da memurlar sandalyada bacak bacak üstünde 
çubukları yakmışlar, keyflerine bakıyorlar. Be
ri tarafta ateş içerisinde bulunan damga demiri
ni bile üfleyen yok. Halbuki onlar olmasa ; bile 
bey arkadaşlarımızın dedikleri gibi her köye 
mutlak surette memuru mahsus gitmelidir. Bu 
mesele yalnız merhamet meselesi, rahatsız olmak 

Diğer celî 

meselesi değildir. İktisadiyatın en derin bir me
selesidir. Bir köylü buraya kaç günde gelecek? kaç 
günde gidecek? Sonra efendim, kış zamanında 
ne gibi zahmetlere katlanacak? Bunun biryekû-
•nunu yaparsak belki bir damga meselesi bir köy
lüye yüz liraya mal olur. Kanunun, her köye 
gitmek üzere tadilini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim, Lâyiha Encümenine gön
deriyorum, (Hacet yok sesleri). 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Doğruca Müda-
faai Milliyeye gönderilirse daha kısa olur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Teklif, 
teklifi kanuni değildirki, takrir suretindedir. 
Lâyiha tarzında değildir, netice itibariyle bir 
kanunun tadili demektir. 

MUSTAFA Ef. (Ankara) — Köylüler üç sa
atlik, beş saatlik köyden' geliyorlar. Şimdiden 
bu tâcizatm önünü alalım. 

REİS — O halde müstaceliyetle gönderelim 
efendim. 

SIRRI B. (İzmit) -— Bu müsaadeye cevazı 
kanuni var. idare memurları bilirler ve yapar
lar. Yeniden bir karar itasına lüzum yoktur. Fu
zuli vakit izaa ediyoruz. 

HACI BEKİR E l (Konya) — Şimdi kış 
gününde hayvan dışarı çıkmaz. Caiz değildir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Yazın da caiz 
değildir efendim. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim rüfekayi 
kiramın hepsinin hissiyatı zannediyorum ki her 
halde köylülerin istirahatıdır. Her köye bir memur 
gitsin deniyor. Eğer bu takrir eski kanunun bir 
maddesini tadil tarzında telâkki olunuyorsa bir 
encümene gidecek, fakat madde çıkıncaya kadar 
Meclisin hissiyatı Müdaf aai Milliyeye tebliğ olun
sun ve halkı izaçtan sarfınazar etsinler. 

BÎR MEBUS B. — Heyeti Vekileye müstace
liyetle havale edilsin... 

4. — Bolu MebvBu Tunalt Hilmi Beyin, Te
dariki Vesaiti Nakliye Komisyonu Kanununun 
tadil edilmesine dair temenni takriri. 

REİS — Efendim Hilmi Beyin bu bapta bir 
takriri var. 

Riyaseti Celileye 
Tedariki vesaiti nakliye komisyonu kanunu

nun hayvanların damgalanması maddesinin her 
köye memurların izam edilmesi esasınca tadil 
edilmek zımnında bu takririn Müdaf aai Milliye 
Vekâletine havalesini teklif ederim. 

Bolu Mebusu 
Tunalı Hilmi 

REİS — Müdaf aai Milliye Vekâletine hava
lesi kabul buyuruluyor mu? Kabul buyuranlar 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Celsei hafiye için on beş dakika tatil ediyo
rum. 

(2,30 sonrada celseye nihayet verildi). 
3r hafidir 


