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BİRİNCİ CELSE 

Açıta» SaOâ : 2yl0 Hodjeızzeval 

REİS ; IfcaıcS ReâsvckiSî VeMbÜ (Efendi HazreiM 

KÂTİP Î Feyyâ» ÂK Bey <Yoa®at) 

REİS — Efendim atosantyalüıriiz hâsd oüdu. Mec-
<tisİ açıyorum. Zaptı salbik ha l̂âsası okunacak dünle

ydim. (Kâ.tiıp Feyyaz Ali Bey zaptı sabık hulâsasına 
okudu), 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

iBMtnci Gelse 
Riyaseti saniye vekli Vehbi Bfemdli Haaretfcri-

noı tahö riyaısetlermıd.e birinci celse badezzavaJ saat 
:ikİHİ<3 KYfkat etti. Zaptı sabık buUSsaısn kıraaıt ve aynen 
kabul olundu. Muftasarnflaon mataşaıtmııın tasyâdOne 
<ba!ur Riyaseti Cdlifemin tezksaıesıî ret ve SiSct Samca-
ğuun mıüstakıiiSfeo İdaresine diafir Rliyaseti Celiffle tez-
ıkerê Jylle, seyyar jafnıdairmıa kanunumla tnüzeyyal lâ-
yihai kanuniye Dahiliye Encümenimle ve Afcdağmante-
nj kanası kaymakamı ülken sehSt edilen Taİtir Beytin 
bileşikle maaş tasma daiir lâylhai kamuniıye Muvaze
ne) Maüye Encüraeniöe 'havaim ediM, 

Mıazu'nftyet taîeıHrnıdie bulunıan İçel Mebusu Natot 
•ve Denlizlii Mebusu Neoip ve Bngatcâ Mebusu Nüahe* 
bsyteıb mesufâsri isaf olummasyıp Meclfcıe geSmelieri 
(için jtoeaKtitoraö» telgraf çekSImesShe fcanaır vettöldfi ve 
Bundur Mebusu îsnMl Suphi BeyJn müddeti mtazu-
nliye&inii tecatvülz hususutudakii matzefflotli 'kaıbul olun
du. Müdafaada ısrara dsür mahafi mııriıteifedlen mtev-
rut telgrafiajrfe BitUs Müdafaa* hukuk rîiyiasetlirtfrı 
lydlî edha tebrikine DJVKHM Riyasetçe münasip cevap 
futası tafcamnür etti. Azattan Jâafcal on zatın benayti; îr-
•şaıt itai ay müddetle vSIâyatfiere 'izamına dtalif Burdur 
•Mdbusu ismail Suphıj Bteyle rüfekasmun tatarım med-
'dedSfdi, Askerlerin etslbalbı firarını lılzale ha|k!k#ntdia(k!i 
Şükrü Beyin tdklifi fcammM Lâyiha Brttnkntant.tııe 
ve Bnzu'ncan îîvası mülhakatLna mutafıim taySnlilyfile 
mektep küşadına dair Erzincan Mebusu Tevfiük Be--
yün teklikti Maıariilf Vekâletine harvalıe «dildi., 

Badehu menli müskfcraıt kaouınutuun İkiinıd maıdldfe-
sinj'n müzakeresinle geçilerek madde Aydın Mdbusu 
Tahsin ve Saruban Mebusu Refik Şsv.kfât beyffledkn 
teklifllefS veçhtöe taıditett kabul otunidiu. Mezkûr ka
munun üçüncü maıddtesi Niğdb Mebusu HİM, An
talya M t̂busu Ali Vefa've Tmalbzon Mebusu Ali Süte-
rii, Uinfa Mebusu Hayali beyferfim teMtiierf vechlfla 

tadil adflmek üzere encümene havale okunup saat üç 
buçukla celseye nühayet veılM, 

ılltünc'i Celse 
Rıiyaseti şantiye vekiili Vehbi Efendi Hazretletauıin. 

tahtı fliyosetlerinde ikfittdi celse badezzevad sa-aJt dört 
buçukta in'jlkatt etti. Meni MüskuraA; Kafnotuunuın üçita-
cü mıadid&si encümenden gelen muaddel şekside ve 
Trabzon Mebusu Affi Şükrü Beyni itekrûni 4 ncü mad
de olarak kabul olundu. Bursa Mebusu Emün Beyle 
Kastamonu Mebusu Doktor Suat Beytö talkirliıtai 
mezç 5 ve 6 not madldte olarak kalbul edM. YıadUndi 
tnaddia aynen ipka ve sekizinci maidlde olarak da 
Tralbaon Mebusu Ali Şükrü Beyiln teMiffi kalbull etdMİ. 

Kânunun heyeti umıuımyesidin kjaJbuJü on attı 
limaalı tafcrk nmıcîbtİDCe tayini esairii sumeCate neye vaı-
•aedilıarefc (71) kabul ve (71) ret reyi vertüfrmis, rdbin me
yi kaibul tarafında otdluğu için kanun (72) reyle ka-
'bul edilmiş ve hâsıl olan gürültü ilzerJme tarafı ılîtysa-
satteın âtideki jçtjmaın perşerhbe günü olacağı tebJSğ 
ikMınarak saaıt altı buçutota celseye hitamı «eııMli. 

isarti Vekili 
Vehbi 

Kâtip 
Haydar 

Kâtip 
Feyyaz Alîi 

REİS — Efenidltoı zaptı sabuk haifclcında söz söy-
'kycoelk var rm? 

MUSTAFA LÛTFİ BEY (Sftvereık) — Efemdaier; 
lavviaM gün meni müskirat kanunu çikb. Yattaz onu 
<Jstimham ederim ki menii raüakiiırıalt kanununun leh ve 
aleyhinde verilen reylerin zapta geçirilmesini rica 
©defan, muvafık görür müsünüz? (Zaten geçti bitti 
sesleri:), 

REÎS — Efentfim zabıt satb*. foaktantfa <töy&xk. 
vaj mı? Zaptı saibığı aynen kaibul edender efcrimi fcad-
dtrsın. Zaptı sabık aynen kabul edilmftşıfr. 

— 156 — 
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2. — AZAYf KİRAI 

7. — Mebuslardan 37 zata mezuniyet itasına dair 
Divanı Riyaset Kararı. 

RBİS — Efendim rüfekayi kiramdan meauüıyöt 
isteyenlerin Divana Riyasetçe tensip oturtamam var. 
Onlar okunacak, dinteyrfitn : (15 Eylül 1336 ttadUı-
deldi Divanı Riyastet Karart okundu) : Ömer Lûtfi 
B. Sanuhan (M ay), Mustafa, AkKf a Diyarbekîr 
(Altı ay), İzzst B. Tokat (Döltt ay), Mustafa Kemal 
B. Brttouğtul (t-kii ay), Remzi B. İsparta (BBr buçuk ay), 
Kadri Afamert B. DiyarbekSr (attı ay), HiDknl Ef, Niğ
de Cttoi ay), HamdS Ef. Tokat (tkÜ ay), Tajhdr Ef. 
Kangırı (Bir ay), Naci B. Efâzüz (Alttı ay), Rasfan, B. 
ElâaiZ (Attı ay), Haya B. Vıaa (Altı ay). Müfit Ef. 
Kırşehir (İM ay), SalduHıafo B. ' B M (AİU ay), Besim 
B. Kastamonu (IkS ay), Tevffik B. Erzincan (Attı ay), 
Murat B. Kastamonu (*fcİ ay), CdU B. <3«tıç (Ilcli-
<ay), Öm&r Vehbî Ef. Konja (ıBir oy), RetEet Ef. Ma-
raş (Altı ay). Emin B. Aydın (Üç ay), Haşitn B. Ç o 

/.: — Mekâtibi askeriye talebesiyle ihtiyat zabit 
namzetlerine verilecek zamaimi fevkalâde hakkında 
kanun lâyihası. 

1. — İstanbul Mebusu Salâhattin Beyte arkadas-
larmm; İstiklâl mahkemeleri azalarının intihap edil
melerine dair takriri. 

REİS — Efendim Istfldâİ mahtemelerö azadanaan 
"bugümkü tçtimada inöhtabinıa dair Üsküdar Mebusu 
SalâhaAtin Bey ve rüflekaBinın bir takrinj <var. 

MALÎYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — 
Etendim mzttameye daM dsgâkar. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Heyetti VekOenin 
tasflbiyle Mtecfis intihap edecek, «uataamede daha 
deg-ldü^ 

REilS — Takrir okunsun, havale ederiz. 

(Takriri kâtip otouldu): 

Vt MUAMELATr 

utun (Beş ay), Hacı Süleyman Ef. İzmir (Üç ay), Mi
lat B. Mardin (Ata ay), Esat B. Mardin (AJb ay), 
îbnahftm B. Mardin (Altı ay), Halkla B, Erganli (Üç 
ay), Şahin Ef. Ayintap (Attı ay). 

Hacı Bekür Ef. Konya (YimVi gün), AbdüJhalİlim 
Çeteibi Ef. Konya (Yiıtni gün), müddetferikım ikma
linden Mibaren mahaMmâen barapor müracaat etawş-
fcrdto. 

SMkı B, Malatya (Üç ay), Şevki B. İçel (Bir ay). 
MEHMET ŞÜKRÜ BEY OCatfataİsarısanip) — 

Ben tabul etoıiyorum., Zapta geçsin. Kim kalacak. 
buzlada? Hepsi gidiyor. 

REİS — EfendBmı lâf oltnasun rioa öderim. Ka
bul, ademi kabulünde tereddüt var iste neye kayaca
ğım (Hayır, reye koyunuz şasileri). Şu surette mezu
niyeti kabul edenler lütfen eUerim kaldınan. Elcsetî-
yelli aaime ile kabul edüdi. Efendim evrakı vadide 
okunacak dinleyelim. 

REİS — Efendin mekâtibi astoeriye tatebesayOe 
ihtiyat zaibit namzetlerine verilecek zamaürn nakkın-
daki BySıali kanuniye Muvazene! Mlaiye ve MüaV 
f aai MüHye enoümfenteriıre gidecek. 

Büyük Miîtet MedH Riyaseti Ce11es£ıne 
İstiklâl MahitoernesS azatarımn bugünkü içtümaıda 'ito-

tihaıbıaı istirham eyleriz. 
13 EyJlUI 1336 

Üsküdar Mebusu Ertuğrul 
Salâhattin 'Mustafa Kemal 
lEcttuğru! Biga 

HaH Hamdt 
Saruhan Kütahya 

Mustafa Necat) Okunmadı 
Lâzİstan Oöbteliberetoet 
Afcfid'in İhsan 
DenîzN KaıtaUsamabİp 
Yusuf -NobSl 

İBumdur 
İsmail Suphi 

3. — LAYİHALAR 

4. — TAKRİRLER 
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REİS — Müsaade buyumliur mu efendim? 2ım-
ttedetfîrn çıkan kamında Heyeti Vefciilteniia, tstlküâl 
mahfcemeterMn nıerelerde içtima etmesıi lâzım getir, 
'teşekkülü ne tarzda olması lâzım geSGır, kaç taneye' 
Kizum vardır, taunian bayan «tanesi lâzımdır. Hey&tü 
VeMteye haıvaie edelim da onaJdan tensip efcfîrıtetî 
(Hay, hay sesleri). 

REFÎK ŞEVKET BEY (Siaruhan) — Heyetli Ve-

I. — Müdafaada ısrar edilmesine dair Haymana 
İsparta ve Anamur'dan mevrut telgraflar. 

'REİS — Efendim mtamkfetm müdafaası için 
Haymana, İsparta, Anamur'dan rnevnııt telgraflar 
vari Riyaset cmâana cevap yazar. (Okumun sesledi). 
Müsaade buyurun.; Aöiaşalrnadı ise bir dlalha söylûyıe-
yîm, Düşmana karşı müdafaa edimıcsi içûn bazı 
kazalardan telgraflar varıdır. Bufliama cevap yazarız. 
(Yazıfesan sssteni). 

MUSTAFA BEY {Tofcal) — Hangi kazalar? B*-
fcliıtn, mahreçlini1 ögretıdto.: 

REİS — Haymana, İsparta, Anamur'dan mev-
nut ÜÇ telgraf vardır. 

ALİ VEFA BEY (Amtaîya) — Taltoiî bu söz zap
ta geçiyor. Bu teSgrsfı çekanlar bu zaptı mutada» edıe-
c f̂kferdir. Biaim kâğıdımız zapta geçmemiş dems-
meleri için okunması lâzımdır. 

REİS — Teşekkür ederiz dedffinilz efendim, •buraı-
da okunmasında beis yoktur. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Anıtadıya) — Oıtauı-
yalım Reis Beyefendi. 

REİS — Okunsun (Kâtâp okımdu): 

/. — KütaHıya Mebusu Besim Atalay Beyin, se
ferberlikte 'hırsızlıkla iktisabı servet edenier hakkın
da teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası. 
(2/71) 

REİS — Efemdüm, seferberlikte Sfctiiaabi senvet 
«Mer hakkımda Kütahya Mebusu Besim Atalay Be-
yıin teklifinin makamı aklime havalesi 'için Lâyiha 
Encümene! Mazbatası var. Burnu Muvazenci Mailirye 
Encümenine mi, yoksa Dahiliye Encümenine mi, ha
vale edelim? 

NBBÎL EFENDİ (Karandsansaîıap) — Ik'tüısat 
Encümenine. 

ıfcHıe 'burada bulunduğu zamanda münakaşa onmam 
ibk meseleden dolayı Jttndi bir takrire lüzum göster
memeli idi. Vazifesini bilmeli ve bize bildirmeli. Bu 
gün o&rasa -- k'i taraiflsan değlitn - yaren olmaz, Rlscta 
«derim, Heyeti Vefcileye yaaıisn», 

REİS — Yazalım efendim, sureti şeriatla işartru 
yazalım efendim. 

REFİK ŞEVKET BEY (Sanuhan) — Pekâlâ. 

Anamur Müdaİaai Hulfcuik 
Reisi ve Kaymajkamvtaki'lıi' 

Rifat 
<Adlk ıslar). 

KÂTİP FEYYAZ ALİ BEY (Yozgat) — Ayni 
mealde Haymana'dan ve yine ayni mealde bir de 
İsparta'dan vardır efendim. 

ALİ SÜRURt EFENDİ (Karahisanşarkî) — Re-
üs Beyefendi', böndeniz Mazbata muharrıJrıiyirrt. Ma
liye Vekifö Beyden bu hususu .sormak isterim. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — 
Bendeniz lâyihanın ne gibi esası İlhi&a ettıiğM ser
levhasından tamamlıylte anlamadım, Fakat zammede
rim iki, esmayi seforberide harp kazacçlatııoa aiît hüc 
fâyiîıaldır. HaHbuıkıİ harp kıazançüatrı 'için, malûmu 
afiniz, bir kanun varidur kıî, o 'bâr kararname İÜUe neş
redilmiş, tahakkutkatı IJfcmaJl edifmiştir. Bu tahafclkıu>-
lâat neticesinde Maltüye bk buçuk, ilkti milyon lira rad
desinde bir varidaıta mafik atacaktır ve derakap fca-

nE 

tZB 

5. — MUHTELİF EVRAK 

6, — MAZBATALAR 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celılesine 
Valtammtzm müteferrik rtolttalarmda düşman,-

ilarammz tarafından atetteMaii reva göruteo, hukuku 
düvele katiyen mugaryıir olan işgaîât ve tecavüzü ha
rekâta, milleti necibei islâmiye hakkında icra oluna-
.gii'ni;ıkj(ie bulunan mezalime auıük hiç bir vehçûbe ta> 
hcmmül edemiiıyoeeğiıjdkln vatan ve miletin mutofa-
za ve müdafaan hıukuMyelıetü uğrunda bütün ehli fc-
lâmıın eli silah tutan kıara kanmın son damlasına ka
dar badteaeo çalışacağımıza ve bu azimden hiç bir 
'Vı̂ çhiılie fertagaıt edmiyaceğiırTsize ve bu uğurda suratü 
hareiloetıirnitz Mec&t ÂJterilnce tayin bııryuruiaıafc ve-
ıritecek emre göne hazır ve müheyya buiuhduğunmzai 
[kemali ciddiyette 'karar verildiğini arza cüret ve ira-
ıdeterine sabursızlıkia Snözar eyleriz. 

13 EySU 1336 
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•biti tahsil bir varidattır. Cumartesi günü, şayet cu-
marteai olmazsa, pazartesi günü takdim edJJiaaetlütir. 
Buna dair mütalaa* ve aflzunıuz mucibince bu ben-
dentiaa havale buyurulursa tetkik ederiz. 

«ESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Halik; 'ka
zançtan değiJ, seferberlik esnasında anafor yapan 
memurlar, bir takım işlere kanşanalk para kaaanan-
lar hakkında.: 

ALt SÜRURI EFENDÎ (KıaraM^ışarkî) — Me-
vadda cezaiye rol? 

REİS — Rîca ederim söz isteyiniz (Ret, ret ses
leri), 

BESİM ATALAY BEY (Kütahya) ~ Öyle bir 
şey yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Bu taterü>-
rin ayni bir takriri de Trabzon Mebusu Ali Şükrü, 
Bey vermişlerdi. Lâyiha Enetmeni bunun bir encü
meni mahsusta tetkikine veyahut fcavanM Mraiıitye 
Encümeninde tetKikine lüzum göstermlişti. O takrir 
zannedersem Muvazene» Maliye Encümenine hava-
•De etfükmâştir. Bu takririm de Muvazeneli Maliye En
cümenine havaJesJı» talep ederim. (Ret, ret sesleri).. 

Şa hadde evvelki takriri de reddetmek lâzungeik. 
BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Seferiber-

ük zamanında, bitiyorsunuz birçok memurlar, tabir
ler, hattâ ticarette veya mamuriyeöe iştigal dtmeyen 
kimseler bir taraf ve takribim bularak Hükümete so-
kutdu&r, müteahhitlere sokuldular, bir çok fmtdlak-
lar çevirerek yüztointerae Hıra kazandılar ve bir cok 
adamlar biliyorum, ki hattâ İsmim de burada söyJi-
yebüîrim, söylemek vaaifetndlir, yalmuz bk livadan üç 
yüz elli bin lira vtnndu gitti Peki bunlar yüz üstü mü 
kafrnatııaV? Rica ederim. Merrifetotin bu ihtijyacı, fe
lâketi zamanmda 'bumartn patraları yarüannda ma 
kalmalı? Bunların paralarından istifade etmemeli mi
yiz? Bendeniz adaletin tamamiyîe tatbiKum! istiyıo-

1. — ihracat rüsumu hakkında kanun lâyihası ve 
Muvazenei Maliye ve İktisat encümenleri mazbata
ları. (1) 

REİS — Efendim, şimdi ihracat resminin tezyi
di hakkındaki kanunu müzakere edeceğiz. Bunun 
heyeti umumiyesi hakkında söz İsteyenler varsa söy-
tesirder. Necati Bey Kavanini Maliye encümeni na
mına söyleyecek. Buyurunuz. 

(I) 9 numaralı matbua zaptın sonuna merbut
tur.. 

trum. İsterse Meclis bunu kaimi etsin, isterse etane-
slin. Ben vazifeİ diniye ve vicdanSyemd yapıyorum, 

HÜSEYİN BEY (Hâziz) — Her iteri gelenden 
akn, milleti soyduracak mıyız? 

©İR MEBUS — Bunlar yatılanına mı kakaalı? 
REİS — Efendim, rica 'ederim muhaırere oûma-

sın. 
ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim, bete-

deniz ayni maksatla bir lâyihai kanuniye vermiştarn, 
Bunu izah ettiler,. Zannediyorum 'ki bu da o esasa 
raü (eteridir, Her halde onu heyetli muhtereme na
zarı 'itibare aldığı liçin ve Muvazeneli Maliyeye hava
le ettiği liçin bunun da oraıya havalesi lâzımgefr fflb-
rindeylim. Sonra yataî Maliye Vekili BeyetoıdMn 
«öytemsş olduğu kararname İstanbul'da İken Meclisi 
Mebusanda müzakere edUmemistiv Buyurdular ki; 
tahakfcukat ikmal ediierek icra edüecekıti. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Hayır tahsi
lat efendim. 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY — Bendenizin badiğim böy
le.., 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Hayır, ha
yır. 

ALt ŞÜKRÜ BEY — Her ide ise o kanunda, bu 
Besim Beyte teklifi, bendenizin evvetoe verrruiış oldu
ğum tâyiihai kanuniye arasmda rabıta yoktur, Bem-
deniz&ıkî, sırf memur olduğu halde, ticarette igtngati 
ımemnu bulunduğu haMe, açrikcasu htrsıeflkkhı ilktisaıbı 
•servet eden memurlara karşı yapılmış bir tâyiihai ka
nuniyedir. 

REİS — MaUye Vekili Beyefendi, bunun hak
kında bir lâyihai kanuniye vardır. Onunla birleştiril
mesini ve diğer rüfeka da, Muvazenei Maliye Encü
menine havale olunmasını talep ediyorlar. Evvelâ bu 
mazbatanın mevzuu müzakere edilmesini kabul eden
ler el kaldırsın. Kabul edümemiştiir. 

NECATİ BEY (Erzurum) — Bunun Kavanini 
Maliye encümeninden geçmesi lâzımdır. Halbuki bu 
mühim kanun bu encümene uğramamışt,r, heyeti 
aliyeden rica ederim, Kavanini Maliye encümenine 
de gönderilsin. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — 
İstemez efendim. İhracata ait kanunun Kavanini Ma
liye encümenine gitmesine lüzum yoktur. Çünkü Rü
sumat encümeni diye tefrik edilen encümene gitmiş
tir. Bu encümen rüsumu tetkik etmek üzere teşkil 
edilmiştir. Bir de Muvazenei Maliye encümeninden 
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geçer. Binaenaleyh, Kavanini Maliye encümenine 
gitmesine lüzum yoktur. Çünkü Rüsumat encümeni 
vazifesini yapmıştır. 

NECATİ BEY (Erzurum) — Rüsumat encüme
ni ve saire bir ihtisas mahiyetindedir. Onlar o me
selenin istinat ettiği mesail hakkında mütehassıs bir 
cncümen halindedir. Oradan geçmesi, Kavanim Ma
liyeden geçmemesini icap ettirmez. Her halde bura
ya da uğraması lâzımdır! 

REFİK ŞEVKET BEY (Samban) — Efendim* 
resimdir, Kavanini Maliyeye gitmesine lüzum yok
tur. 

RBlS — Efendim, bu hususa dair söz isteyen 
var mı? Reye koyuyorum. Çünkü iki teklif var. Ma
liye Vekili, Kayandı» Maliye Encümenine gitmesine 
lüzum yoktur diyor. Çünkü Rüsumat encümenin
den geçmiştir. Bazı rüfeka da, Kavanini Maliye en
cümenine gitmesine lüzum gösteriyor. Şimdi Kava-. 
nini Maliye encümenine gitmesini arzu edenler el 
kaktırsın. Kabul olunmadı efendim. Müzakeresine 
başlıyoruz. Söz isteyen var mı efendim? 

REFİK §EVKET BEY (Saruhan) — Efendim, 
aleyhinde kimse yok demektir. Maddelere geçelim. 

REİS — Heyeti umumiyesi kabul buyuruhıyor 
mu efendim? Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Mad
delere geçmek suretiyle Heyeti umumiyesi kabul 
edilmiştir efendim. 

(Katip Feyyaz Ali Bey, Birinci maddeyi okur) : 
MADDE 1. — Anadoludan memaliki ecnebiye-

ye veya işgal altında bulunan aksamı memaÜti Os-
maniyeye ihraç olunacak mevaddan alınmakta olan 
yüzde bir ihracat resmi badema merbut tarifede mu
harrer mevat için sıklet üzerinden ve tarifede mün-
deriç miktar dairesinde istifa olunacaktır. 

REtfS — Maddeye dair söz isteyen var mı efen
dim? 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Maddenin 
nihayetine «İstifa olunur» denilsin» 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — 
Efendim, Heyeti Vekile tarafından Heyeti Celilenize 
takdim edilen tarife üzerinde Rüsumat encümeni ile 
Muvazene! Maliye encümeninin bir iki ufak tadilâtı 
vardır. Bu tadifât bilhassa arpa, buğday, dakik, af
yon ve halı üzerinde vaki olmuştur. Bunlardan af
yonun beher kilosundan Heyeti Vekile elli kuruş yap
mıştır. Fakat encümen otuz kuruş alınmasını mu
vafık görmüş. Heyeti Vekile namına bendeniz elli 
(kuruş yerine otuz kuruş olmasını kabul ediyorum. 
Yalnız hah, kilim üzerinde de elli kuruşu otuz kuru
şa tenzil etmişler. Bendeniz bunu kabul etmiyorum. 

Elli kuruştan biraz tenzil edilecekse kırik kuruş ol
masını teklif ediyorum. (Babalı olur seslen). Olmaz 
efendim. Bendeniz bunun kırk kuruş olmak üzere 
tespit edilmesini rica ediyorum. Arpa, buğday, da
kik meselesine gelince, dakikten biz ne teklif etmiş
sek, encümen onu tamamen kabul etmiştir. 

Yalnız arpada, buğdayda Heyeti Vekile on pa« 
ra, yirmi para teklif ettiği halde, encümen bunu beş 
para ve on paraya yani nısfına tenzil etmiştir. Fil
hakika bu suretle vaki olan tenzilât, arpa ve buğda
yın ihracını teshil etmek nokta! nazarından: şayanı 
temennidir, şayanı kabuldür. Fakat hesabımızı yap
tıktan sonra şu neticeye vâsıl oluyoruz ki: Heyeti 
âliyeniz bizim teklifimiz veçhile arpanın beher kilo
sundan on para, tnığdayuı beher kilosundan yirmi 
para kabul buyuracak olursa, bu günkü vaziyete, bu 
günkü fiyata göre muvafık olacaktır. Arpa sahilleri
mizde 2 kuruştan 8 İlâ 9, bazı yerlerde, meselâ Şar
tında 14 kuruşa kadar çıkmıştır. Oktrova diye bir
takım resimler alınıyor. Malûmu âliniz vaktiyle bun
lar tahsil olunuyor ve kimin ne alıp nereye sarfettiği 
anlaşılmıyordu. Biz idareyi elimize aldıktan sonra 
bu cihet kesiMİ. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Evvelce de böyle bir şey çıkarılmış ve burada okun
muştu. Müdafaa! miUiyeciter hiç bir yer de bunu 
dinlememişlerdir. Yine her yerde icrayİ ahkâm et
mektedir. Evvel emirde bunu tatbik etmek çaresini 
bulmalı, sonra bunu çıkarmalı. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul)'— O 
halde müsaade buyurunuz da meselenin buna ak ak
samını arzedeyim efendim- Müdafaa! hukuk cemi
yetlerinin inane toplamaları, ithalât ve ihracata, okt
rova namı altında bir resim tahmil etmiştir. Oktro
va bilirsiniz ki, şehirlere ait olmak lâzımgelir. Okt
rova ithalâtta, ihracatta ve hatta memleket dahilinde 
bir kasabadan diğer kasabaya nakledilen eşya üzeri
ne, bir ihtiyacı zarurî neticesinde olmak üzere, va
zedilmiş resimdir. Vaktiyle istanbul hükümeti bü
tün memalikimizde hükmederken, milleti müdafaa 
etmek vazifesi milletin üzerine tahmil olunmuş, bi
naenaleyh millete, müdafaai vatan vazifesine muka
bil olmak üzere, mecburî olarak bu tarzda, birtakım 
vergiler İhdas ve vazolunmuştu. Bu surette vergile
rin vazedilmesi, o zaman ne 'kadar şayanı arzu olsa 
bile, bu vergiler muvafık ve muttarit bulunmadığın
dan dolayı tabî! şayanı temenni bir teklif değitdih*. 
Bu rüsum ve tekalif Hükümeti merkeziye Ankara'da 
teşekkül ettikten sonra bîr müddet devam etmek 
mecburiyetinde İdi. 
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Çünkü burada teşekkül eden Hükümet bunları 
cibayet ve istifaya cemiz müstert değildi. Şu vaziye
tin bugün, bendeniz öyle tahmin ediyorum, en son 
günlerinde bulunuyoruz. Heyeti Vekile bu tarzdaki 
İttiratsjzlığı ortadan kaktırmak için icabetten tedabi-
ri ancak kendi menabii maliyesini temin ve kendi 
kasalarını doldurduktan sonra icra, edebilir. Şimdi 
İstediğimiz kadar diyetim, oralarda onların iaşe ve 
levazımına, muktazi para bulunmazsa bu, kabul de
ğildir. Binaenaleyh bendenizin bu vazifeyi deruhte 
ettiğini andan beri takip ettiğim meslek, takip etti
ğim gaye, bilhassa Hazinei maiiyeyi ihtiyacatı mü-
teaddideye mukabele edebilecek bir hale getirmektir. 
Heyeti âliyenizi daima tasdi ediyorum. Ve daima 
muhtelif vergiler üzerinde tadilât yapıyorum ve en 
nihayet kararı nihaîmizi, zannederim, cumartesi gü
nü, bütçemizi tevzin etmek üzere lâzımgelen mena-
'bii Heyeti âliyenize arzsdeceğİz. 

Bu menbararı verdiğiniz dakikadan itibaren ve 
bunları tatbik etmemiz için geçecek birbuçuk aydan 
sonra hiç bîr şeyden kanunsuz resim ve vergi ahzo-
hınmayacağını arzedeceğim ve hatta o gün kanuna, 
bendenizin tasavvurum, birtakım tnevat ilâve ede
ceğim. Kavanini cezaiyemizde mevcut, fakat muhte
lif kanunlarda tekrar edilmediği cihetle, bir çokları 
tarafından gayri malûm ve müphem bulunan mevad-
dı hatta teşdit etmek suretiyle, vazederek ahalimizi 
gayri muntazam ve keyfî olarak birtakım teklifattan 
kurtarmaya sây edeceğiz. Burada Rüfekayi kiram
dan rica ederim, o başka, bu da başkadır. 

ABDULLAH EFENDİ (izmit) — Beyefendi, 
beş aydan beri bu 'kanunun ahkâmı tatbik olunuyor. 

REİS — Hoca Efendi, söz istiyorsanız vereyim, 
hatibin sözünü kesmeyiniz. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (Devamla) — 
Efendi hazretleri; esbabı mucibe burada arzedimıe-
mi; olsaydı bunu söylemeye hakkınız vardı. Heyeti 
VekİIenin emeli de bu kanunun tatbikiyle diğer te
kâlifi kaldırmak hususuna matuftur. Bunu esbabı 
mucibede sarahaten yazmıştır. Bu, gayrî muttarit ve 
gayri muntazam ellerle yapıldığı için ve bunu mut
tarit ve muntazam usule irca için Hükümet bunu 
Heyeti âliyenize arzetmistir. Heyeti âliyenizin azayı 
kiramından bir çokları vakıftır ki; benim muhtelif 
memurini maliyeye yaptığım tamimle de elimden gel
diği kadar ahalinin hukukunu müdafaa etmek ve 
ahaliyi gayri muttarit bir surette birtakım ağır ve 
keyfi vergilerin altından kurtarmak istiyorum. Bu 
husustaki mesaimi arkadaşlardan bazdan yafcinen 
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bilirler, 
MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Şayanı şükran

dır. 
MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (Devamla) — 

İşte efendiler, arzediyorum. Ne zaman biz maliye
mizde bütçemizi tevzin ettiğimiz dakikada bunlar 
katiyen mevcut olmayacaktır, Şimdiye kadar muh
telif vasıtalarla, hususî ellerle cibayet edilen şu vari
datı devleti de ashna irca edip, ben aimak istiyorum. 
Emin olunuz ki, bunları, bu varidatın heyeti mec
muasını, Heyeti âliyenizin bana lütfen vereceği ka
nunlarla da tahdit ederek, israfa lüzum ve mahal 
kalmayacaktır ve teşkilât kendiliğinden zail olacak
tır. 

Şimdi tekrar hususî meseleme geliyorum : Demin 
de arzetmiştim İki; arpanın beher kilosundan on pa
ra ihracat resmi ve buğdaydan yirmi para istiyorum. 
Encümeni âliniz beş ve on paraya tenzil etmişti. Biz 
burada hakiki vaziyete, istinat ediyoruz, Arzetmİş
tim ki, sahilde arpa yedi fcuruş olmak üzere, vasati 
hatta asgarî olmak üzere satın alınmakta ve buna 
oktrova diyerek bir de resim ilâve edibnektedir. Ev
velce çuvalından on kuruş alınıyordu. Bizim de al
mak istediğimiz yedibuçuk 'kuruştur. Sonra efendim; 
buğdayın sahilde «100» kilosu «1 700» kuruştur. Biz 
bundan yüzde bir hesabiyle on yadi alıyoruz. Bun
dan da oktrova yedi kuruş alınıyor. Zaten bizim de 
yirmi para üzerinden alacağımız yirmi beş kuruştur. 
Binaenaleyh encümenin indirdiği rakamlar üzerinden 
kabul ediyorum. Şimdi tadilâtı getirdiler. O hakte 
doğrudur. Encümenin kabul ettiği miktardan bende
niz de kabul ettim. Yalnız Afyon için eüi yerine otuz 
kuruş, halı ve kilim için elit kuruş kabul edilirse da
ha muvafık olur. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Efendim, 
malûmu âKniz bir ihracat resmi var. İhracat resmi 
her memlekette sanayii dahiliyeyi, emteai dahHiyeyî 
himaye için çok miktarda alınmaz Bizde de öteden-
beri yüzde bir almıyor, Fakat her şeyin fiyatı yüksel
diği, altınla kavafcm naktiye arasında fark da arttığı 
İçin Maliye Vekâleti bu defa tertip ettiği tarife ite 
bunu yüzde (4) ilâ <5) miktarına çıkarmış ve bu lâyi
hayı 'Meclise göndermiştir. Biz de uzun tetkikat İcra 
ettik, memleketimizin en mühim mahsulü olan arpa 
ve buğday üzerinden Maliye Vekâletinin teklif ettiği 
miktarları nısıf nısfa indirdik. Arpayı beş paraya in
dirdik, buğdayı, yirmiden on paraya, mısırı da on pa
radan yedi paraya tenzH ettik. Yalnız bazı mevad 
vardır ki, bunlara cüzi zamlar yaptık. Bir de cetvel
de meskût bazı meVad vardı. Onları da ilâveten zikret-
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tik. Sonra bunların haricinde zikredilmeyen şeyler 
vardır. Onları da Maliye Vekâleti kemakân yüzde bir 
resme tabi tutuyor. Biz bu kısmın da yüzde beşe ib
lâğım muvafrtc bulmayıp, seyyanen yüzde üçe çıkar
dık. Bu surenle işte bir muvazene ve adalet husule 
getirdik zehabında bulunuyoruz. 

ıBrr de Maliye 'Vekâletinim teldi etmediği bir mad
deyi İlâve ettik : İhracat resmine tâbi bütün mevad-
dan gümrüklerden abnacak resimden maada hiç •bir 
yerde, hiç bir idare ve hiç bir kimse tarafından, iner 
ne nam ve suretle olursa olsun bir resim alınamaz. Bu 
meselenin esbabı mucibesini Maliye Vekili 'Beyefen
di izah !buyurdular. Rüsumu böyle mazbutİyet al
tına alacak olursak ahali için daha ziyade mucibi is
tifade bir harekette 'bulunmuş oluruz. 'Binaenaleyh o 
kanunun kaibufünü tekffî ederim. 

TAiHSİN BEY (Aydın) — Bu resmi alanların ce
zasının bu kanuna da teşmil edilmesini talep ederim. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim, bendeniz 
de îktisat Encümeninde aza bulunuyorum. Bu 'İhra
cat resmini tetkik ederken halı ve kilim hakkında 
mu teriz 'kaldım ve o zaman dla muteriz olduğumu 
arz etmiştim. Malûmu âlileri; halı ve kMim Osman
lıların şayanı ehemmiyet sanayii nefisesindendıir ve 
hah ile kilimin mahalli sarfı Avru'padır. Halı sendi
kası Anadolu'daki ticaretini çek azaltmıştır. Bu ti
caretin azalmasına sebepte Avrupaya gitmemelidir. 
Halı ve kilim Avrupaya îhraç edilir. 'Bunun arşm ve 
metresi üzerinden, santimetreye kadar hesap «dilmek 
suretiyle, ticareti azalmış ve hatta «on zamanlarda 
İzmir'de münafcit olan Anadolu'daki sendika Anada*-
ki ticaretini o kadar azaltmıştır ki bu, halıcılığın ame
le yevmiyesi üzerine kadar tesir etmiştir. Yani diye
bilirim ki aroeîe 'hemen hemen bedava çalışıyor bir 
haldedir. 'Fiyatlar Avrupa'da da son derece tenezzül 
etmiştir, Halı ve kilim üzerine ihracat resmi koymak, 
bunu tedenni ettirmek demektir. Konmazsa, memle
kette halıcılık o mabette ileri gidecektir. Bendeniz 
halı ve ki Hm üzerinden ihracat resminin kaldırılma
sını teklif ediyorum. Çünkü biz dahilde sanayi'imizi 
ne dereceye kadar teşvik edersek o tlfebette iteri gi
decektir. 

, Bifhassa hahctlik bizde terakkisi son derece mat
lûp olan bir sanattır. İdame ve terakkisi 'için her hal
de teşvik etmek mecburiyetindeyiz Mükafat vermek 
lâzım gelirken resim zammetmek doğru olamaz. (Pek 
doğru sesleri). 

İkinci sebepte; memahki Osmaniyenin bir çok 
yerleri işgal edildiği ve bu işgal olunan yerlerde en 

çok halı men'baı imali bulunan Uşak. Gördes gibi 
memaliki müstevliye de dahil olup bittabi buralar
dan bir şey alınamayacaktır. Ancak elyevm bizd!e 
bulunan Kütahya, İsparta» Burdur, Kırşehir vesaJr 
yerlere rüsum 'vazedilmiş olacaktır. Bu surede halıcı
lık sanatı mema'Ii'ki Osmaaiyenİn bir kısmında re-
vacyap olacak, diğer maha'Herde tevakkufa uğraya
cak ki, elyevm elimizde bulunan mematikten hahyı 
çıkaramayacağız veya az çıkarabileceğiz. Meşgul olan 
yerlerde ise mütemadiyen çıkacak demektir. Şu su
retle, vakıa meşgul dahi olsa, bizim otmakia beraber, 
memaıl'iki Osmanryenin iher tarafında münasebet aran
mak lazım getir. Oralardan fazla çıkmak ve buralar
dan, ihracat resmi münasebetiyle az çıkmak, doğru 
olmaz. iBu suretle de halı ve kilim resminin muzır ol
duğu ve faidesi olmadığı kanaatinde olduğumdan, tek
rar teklif ediyorum, halı ve k'Him üzerinden ihra
cat resmimin kaldinlması.laztmdır. 

Şayet kaldırıtmayaeak olursa, şayet bu maruzatım 
kabul buyurutmayacak olursa, ikinci bir teklif arz edi
yorum. O da malûmu âtiniz halının fiyatı inceliğine 
ve nefasetine göredir. Resim kilo üzerinden tayin edi
lir. Arşım tfyevm iki yüz kuruşa olan bir hah bir bu
çuk kilo geleceğine nazaran, kırk kuruştan altmış ku
ruşa vereceğiz Arşım yirmi liraya olan 'bir halı (300) 
dirhem veya daha az olacağına nazaran, kırk kuruş ve
receğiz. O vakit bunda bîr nisbet olmayacaktır. Ben
deniz tadilen şöyle bir şey teklif ediyorum. Her bir 
kilosundan, beher arşını bir kiloya kadar olanlardan 
otuz kuruş, bir kilodan C400) dirheme kadar 'Olanlar
dan yirmi kuruş, (400) dirhemden fazla olanlardan 
on kuruş... Çünkü bunlar en adi halılardır ve kalın
dırlar. 

R'ASîfH EFBNDÎ (Antalya) — Vasatisi ne tutu
yor? 

RAGIP BEY (Kütahya) — Yirmi: kuruş tutuyor. 
Efendim tarîfedle aletitfak beher kübsundian kırk ku. 
ruş kabul edilmiştir. Halbuki beher arşını yüz kuruş 
olan adi bir hali, bk arşınından kırk kuruş resim gö
türmez. tki yüz elli dirheme kadar kilim vardır. 

MALİYE VEKİLİ FEÎRÎT BEY (İstanbul) — Ki
limin kilosu çok gelmez de onun 'için. 

RAGIP BEY (Devamla) — tki yüz dirhemden iki 
yüz etli dirheme kadar kilim vardır. Hiç bir zaman 
Ot'50) dirhem kilim yoktur. Şu İtibarla kiloda otuz 
kuruş kabul edersek bu da. çoktur. Biz kiim gribi, halı 
'gibi mamufât üzerinden resmin kaldırılmasına taraf
tar olacağımız yerde onları mahvedecek tarzda resim 
vaiz etmektiğimiz zannederim doğru olamaz. Beode-
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itiz her halde varidatı hazinenin çoğalmasını arzu ede
rim. Aynı zamanda memlekette en krymetli bir sa
natı durdurmakta istemem. Evvelemirde arz ettiğim 
gibi, halı ve kilimin üzerinden resmin kaldıntmasmı 
teklîf ediyorum. Bu kabul edilmediği takdirde, arz 
ettiğim veçhile, beher arşının sıkletine göre resim vaze
dilmesini rica ederim. 

MAHİYE VEKltLiİ FERİT BEY (İstanbul) — Ha
lı ve kilim üzerine vazedilecek resmin iamamiyle fâğ-
vi doğru değildir. (Efendim; her hangi mevat üzerin
den resim almamak, her türlü mevaddı ihracİyemizi 
serbest bırakmak ve bu suretle bunların serbestisinden 
tfcareten müstefit olmak kaidesi esasen doğrudur. Fa
kat mahurnı âliniz, bu 'bir İhtiyaçtır. Diğer eşyamıza 
olduğu gibi, halı ve kilim üzerindeki ihracatımız çok
tur. Buntarın üzerinden resim almak zaruridir. Ragıp 
Beyin bahis buyurdukları ikinci tekti! doğrudur. Bu
nun hakkında evvelce •kendileriyle de görüşmüş ve bu 
teki üfrerîni tadil suretiyle kabul edeceğimi söylemiştim. 

Binaenaleyh halıların cinsine göre üç derece resim 
almayı 'bendeniz de kabul ediyorum. Malûmu âtiniz 
İsparta halıları, sonra alelûmum Anadolu'nun garbin
de Uşak vesaire halıları ve nihayet Sivas halılar* var
dır. Bunlar üç sıntf teşkil ederler, Sivas halıları birin
ci derecede, İsparta halıları mutavassıt, diğerleri de 
üçüncü derecededirler, 'Bunların arşınları İskelelerde üç 
yüz kuruştan iki hin kuruşa kadar tahavvül etmektedir. 
İsparta, halıları mutavassıt olmak üzere söylenmiştir. 
'Bunların arşını yedi yüz kuruşa kadar satılmakta Ol
masına göre elü kuruş vazettim. Mademki Heyeti âtt-
yeniz, biraz müşkül olmamakla, şu tarzda işin daha, 
âdilâne bir surette İcrasını arzu buyuruyorlar, o halde 
haltları üç kısma tefrik ederek, sıkletlerine göre, bir ki
loya kadar olan birinci kısım, bîr buçuk kilograma ka
dar olanlar İkinci kısım, daha fazlası üçüncü tısım 
olacak surette tefrik edersek mesele halledilmiş olur. 
'Bunlardan en aşağı kısmına, bilfarz 30, orta krsmına 
50 ve birinci nevilerine, yani arşını Jki hm kuruşa 
olan en ince halılar üzerine altmış veya yetmöş kuruş 
vazedecek olursak bu suretle muvafık olur. 

DURAK. BEY (Erzurum) — Beyefendi îraa hali
tan müstesna mı? 

M'AUİYE VEKİLİ FERİT BEY •(İstanbul) — fran 
halıları da siklet üzerine hesap edilir. Her türlü ihraç 
edilecek halıların hepsinden alınacak. 

İSMAİL STJPH4 BEY (Burdur) — Efendim biz 
bu meseleyi Ra'gfp Beyle ve Maliye Vekili Beyle be
raber müzakere ettik. Biliyorsunuz ki memurlarımız
da suiistimale doğru bir meyelân vardır. Binaenaleyh 
halıların cinslerini tefrik meselesinde ellerine vasi bir 

salâhiyet vermiş oluyoruz. Bunu takdir etmek güç bir 
şeydir. Muvazeneİ Maliye (Encümeni tutmuş otuz ku
ruşa indirmiş. !Bu da muvaffık olabilir. Çünkü eğer 
tartı üzerinden okırsa suiistimalin bir dereceye kadar 
•önüne geçilebilir. Yoksa cins tefriki suretiyle yaparsa
nız Hazinei Devlette mutazarrır olur. Tüccara da za
rar olur ve bir çok suiistimaldi kapısı açılmış olur. 
Onun için a.rzu ederseniz Muvazeneİ Maliye 'Encüme
ninin teklif ettiği otuz kuruşu kabul ediniz. Bunu çok 
görürseniz, Ragıp Beyin teklif ettiği şekiidle suiistimal 
olamaz, Ragtp Beyin teklifini kabul ediniz. 

ALİ SÜRURİ EFENDİ (Karahisanşarki) — Tay, 
tay, tenzili... 

MUVAZENEt MALİYE E. M. M. FUAT BEY 
(Çorum) — Muvazeneİ Maliye Encümeni de İsmail 
Suphi 'Beyin teklifi kabul ediyor. (İşitmiyoruz sesle
ri.) Muvazeneİ Maliye Encümeni de, Ismaip Suphi 
Beyin buyurdukları gibi, halıların aksama taksim edil
mesini kabul ediyor. Buna binaen alelûmum her halı
dan kilo üzerine otuz kuruş teklif ettik. Eğer Heyeti 
âliyeniz bunu fazla görecek olursa bunu biraz daha 
indirebiliriz. Biz buna da razıyız. 

DURAK. BEY (Erzurum) — Ne hesap üzerine 
söylüyorsunuz? Halıların kıymeti fevkalâde tezayüt 
etmiştir. Her nerenin olursa olsun, 'ister Kırşehir, İster 
Kayserimde imal edilmiş olsun. Görüyorsunuz ki yalnız 
•Kıraç olunan mahallerden değil, her yerde haiılann kıy
meti teza'Vüt etmiştir. Eskiden dört liraya, üç liraya alı
nan bir halı bugün kırk liraya alınır. Binaenafeyh yüz» 
de otuz alınmasını teklif ederim. 

HÜSEYİN 'HÜSNÜ EFENDİ <îsparta) — Efen
dim, Maliye Vekili 'Beyefendi •Hazretleri buyurdular 
ki oktrova resmi mülgadır. Hatırı âlinizdedir, bundan 
üç ay evvel 'bir takrir vermiştim. 'Memleketten oktrova 
alınıyor ve alınan paralar cephelere sarfedhMyor. IBİr 
müddet daha alınması için olan takririmi ret 'buyur
dunuz. Haia şu güne kadar oktrova alınıyor. Bu ka
nunda mevcut olan şeylerden İthalât ve İhracat alını
yor. Eğer cepheleri Hükümet Muvazeneİ Umumiyeye 
ithal edecekse pekala, münasip bir kanundur. Eğer 
bu resmi alrpta, tekrar cepheleri memleketler idare 
edecekse bir şeyden dki defa vergi olmaz. Çünkü biz 
cepheleri ancak bu oktrövadan atmış olduğumuz resim
le idare ediyoruz, Muvazeneİ Umumiyeye girerse fe-
brha, nimelmatlup. Bundan alâ bir adalet olamaz. Bu 
onun yerine kaim olacaksa, o vakit dairei İntihabiye-
mize telgraf çekeriz ki katiyen hiç bîr yerde oktrova 
almazlar. Biz beş aydanberi halılardan okka üzerine 
oktrova alıyoruz. Arşın üzerine haiı olmaz. Hükümet 
tarafından memurlar halıları bağlarlar, tartarlar beher 
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okkada yirmi beş kuru; alırlar. Hatk bunu maalmem
nuniye verir. 

RAGİP BEY (Kütahya) — Maalesef Hoca «fendi 
memleketin derdini anlayamamış. Emin olunuz efen
diler, Avrupa Hükümetleri elyevm halıyı menediyor-
lar. Ziynet eşyasından olan halt girmesin diyorlar. 
Halının meni, memaliki Osm ani yede halıcılık yüzün
den geçinen bir çok ailelerin mahvolması demektir. 
Her halde kaçırmak suretiyle olsun, mümkün olduğu 
kadar ucuz olsun, halı Avrupa'ya ihraç edilirse Uşak 
gibi, İsparta gibi, Sivas gibi memleketler ancak İs
tifade edeceklerdir. Halının Avrupa'ya ihraç edilme
diği dört harp senesinde emin olunuz Uşak'ta çekilen 
felaket hemen memaliki Osmaniyenin hiç bir tara
fında görülmüş bir hal değildi. Binaenaleyh halı yal
nız bizde ticaret değil aynı zamanda sanattır. 'Bunun 
terakkisi için, bunun resmini kaldırmakla beraber 
halıyı yapana bir mükâfat vermek bile sanayii teş
vik noktai nazarından bi/e borçtur. Nitekim Avru
pa'nın bir çok memleketlerinde ihraç etmek mecbur 
oldukları bir mal üzerine prim verirler, bu derece de 
ehemmiyetlidir, 

Birinci teklifimi yine muhafaza ediyorum. Ak
si takdirde, arşını İki yüz kuruşa olan bir halıdan 
altmış kuruş ve arşım yirmi liraya olan bir halıdan 
yirmi kuruş, otuz kuruş resim almak katiyen muva
fık! madelet olmayacaktır. Sivas halısından otuz ku
ruş, Gördes halısından altmış kuruş almak - ki bi
risi iki yüz kuruş, diğeri kırk liradır - muvafıkı ma
delet değildir. Zaten ihracat resmi yüzde üç diye fi
yat üzerinden alınır. Binaenaleyh arşını iki yüz ku
ruşa olandan kırk kuruş, arşını kırk lira olandan alt
mış kuruş... \% 2,5 - 3,5 nispeti nasıl muhafaza etmiş 
olacağız? 

Encümen namına denildi ki, bunda suiistimal 
vardır. Her şeyde suiistimal olur, bir nispetsizlik ve 
adaletsizlik olur. Eğer suiistimal olur diye nispeti dü
şünmeyecek olursak evvel emirde Hükümeti kaldıra
lım. (Kimi yerine koyalım sesleri). O halde suiistimal 
de olacak. Bir nispeti adi leye temas edecek kanunlar 
yapalım. 

MÜFİT EFENDİ ((Kırşehir) — Hakikaten İhtiya-
catı milli ye mizi takdir ermeyecek hiç bir arkadaşı
mız yoktur. Ihtİyacatı milliyemizi temin için de hal
kı mutazarrır etmemek, onlara adeta duyurmamak 
suretiyle birtakım vergilerle maliyemizi bollaştır
mak ve i'htiyacatımızı tehvin etmek lazımdır. Şu ha
lıcılık meselesi hakkında, memleketinde de halı çık
tığından dolayı biraz malumat vermek isterim. K.ır-

şehrinde kadınların elleriyle büktükleri iplikleri bir 
ay, bir buçuk ay, geceli, gündüzlü çalışmasiyle vücu
da getirdiği bir çift seccadeden kendi maişetini temin 
eden evler vardır. Bugün bunun arşınına vazedeceği
miz resimleri, askerlikte kocaları şehit olmuş, dul 
kalmış hatunlardan tüccarlar alırlarken fiyatları ten
zil edeceklerdir. <jDoğru sesleri)... Binaenaleyh altmış 
para bir ücretle kendisini idareye muvaffak olan ka
dınlar, bu defalık otuz paralık bir ücrete indirilmiş 
olacaktır. Eğer memleketin fabrikaları olmuş olsay
dı o vakit hiç itiraz etmezdik. Madem ki el ile yapı
lıyor, bir kadın dokuyor. Bunun için bu halıcılık 
üzerine vazedilen resmin kaldırılmasını, bilhassa 
bunların maişeti noktai nazarından, İstirham eylerim. 

Saniyen : Bir mesele arz edeceğim. Anadolu'nun 
kısmı küllisi d avare ılıkla meluf, davar ticaretiyle 
meşguldür. Tiftiğe bir resim vazediliyor. Tiftiği biz 
kendi dahilimizde ıslah edip de emtea yapıp, getirip 
burada satamıyoruz. Avrupa'ya gönderiyoruz. Avru
pa 'bu tiftik için bir piyasa vazediyor. Ondan yukarı 
bir piyasa vazetmiyor. İstanbul piyasası bugün yüz 
on kuruştur. Ankara piyasası 60 - 65 kuruştur. Bu
nun okkasının da iskelelere nakli için kirayı nazarı 
İtibara alırsanız tiftikçilik de bu memlekette ölecek
tir. Binaenaleyh bendeniz tiftik üzerine vazolunan 
resmin kaldırılmasını ve diğerlerinin tasdikini teklif 
ederim. 

İKTİSAT V. MAHMUT CELÂL BEY (Saru-
han) — Efendiler; eğer giriştiğimiz büyük mücadele
den şerefle çıkmak ve istiklalimizi kurtarmak için 
pek çok paraya ihtiyaç ocuğunu bilmemiş olsaydım 
Hükümetin teklifi kanunisinde benim imzamı gör
mezdiniz. Fakat her şeyden evvel varidatımızı teksire 
ve bütçemizin pek çok oian açığını kapatmaya mec
buruz. Bundan dolayıdır ki, bu teklifi Heyeti Vekile 
huzurunuza sevk ediyor. Söze başlamadan evvel şu
rasını arz etmek isterim ki, bu maddeye merbut 
olan tarifedeki eşya ve nıevadm heyeti umumiyesini 
yegan yegân tetkik etmeden bilmem ki, böyle sureti 
umumi yede müzakereye girişmekle neticeye vasıl 
olabilecek miyiz? Bir arkadaşımız kilimden 'bahsedi
yor, Diğer bir arkadaşımız -arpa ve buğdaydan, halı
dan bahsediyor. 'Bunların heyeti mecmuası şüphesiz 
nazarı dikkate alınmaya şayandır ve şüphesiz ki bun
lar yalnız zapta geçmekle kalıyor. Her eşya ve her 
mevad üzerinde Meclis noktai nazarını tayin ve tes
pit etmeden diğer bir noktaya geçilmiş oluyor. Eğer 
bu şekil müzakerede neticeye vasıl olabileceğinizi 
ümit ediyorsanız, müsaadenizle ben de ta bidayetten 
nihayete kadar düşündüklerimi arz edeyim. 
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AUt SÜRURt EFENDİ (Karahisarışarki) — Ay
rı ayrı maddelerde okunacak tabii (Gürültüler) 

MALİYE V. FERİT BEY ~ Tarife 'hakkında 
söylesin. 

REİS — Efendim, şu halde Beyefendinin dedi
ği gibi Jİsteyi birer birer okuyalım, 

İKTİSAT V. MAHMUT CELÂL BEY (De
vamla) — Şu halde efendim tendeniz sıra ile ma
ruzatta tmluauyorum. Buğday, arpa... 

DURAK BEY (Erzurum) — Bu mesele mühim
dir. Uzun uzadıya münakaşaya değer. 

İKTİSAT V. MAHMUT CELÂL BEY (De
vamla) — Şu halde efendim bendeniz sıra ile maru
zatta bulunuyorum. 

Buğday, arpa ve mısır rüsumu hakkındaki İkti
sat Encümeninin teklifini biz de kabul ediyoruz ve 
nitekim Maliye Vekili Beyefendi de bunu heyeti alİ-
yenİze söylediler. 

Peynir ihracı resminde Hükümet, alelumum pey
nirlerin bir kilosundan yüz para ihraç resmi alınma
sını teklif ediyor. İktisat Encümeni, beyaz peynirden 
yüz para ve kaşardan beş kuruş almak suretiyle pey
nirleri ikiye ayırıyor. Filvaki kaşar peyuirlerinin bu
gün temin ettiği kâr ve menfaat itibariyle İktisat En
cümeninin hakkı vardır. Fakat şurasını itirafa mec
buruz ki, Anadolu henüz iyi peynir yapmasını bil
miyor ve kasarcılık Anadolu'da dört beş seneden be
ri yapılmaya başlanmış ve istikbalde terakki edece
ğinden ümjtvarız. Bu kaşar peynirciliğini himaye et
mek için beş kuruş mevzu olan resmi nazarı dikka
te alarak, Hükümetin teklifi veçhile, sureti umumiye-
de peynirden yüz para aknmasını teklif ediyorum. 
(Muvafık sesleri) Ondan sonra yapağı ve tiftik mese
lesine geçiyorum efendim, 

NEBİL EFENDİ (Kara hisarı sah ip) — Takririm 
var. Onu reye koyunuz Reis Efendi Hazretleri! 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL 'BEY 
(Devamla) — Kabul edtten şekil ve surette bendeniz 
de maruzatımda devam ediyorum. 

NEBİL EFENDİ (Karahisarısahip) — Liste bir 
bir müzakere edilsin,' 

VEHBİ EFENDİ (Konya) — Encümen, Hükü
metin teklifinden fazla bir şey kabul ediyorum de
miyor. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL BEY 
(Devamla) — Her memleketin yetiştirdiği mahsulat 
ve masmratın bazıları imtiyazı tabiiyi haizdirler. Bu 
tiftik meselesi de bizim memleketimizde imtiyazı ta
biiye vasıl olmuş bir varidat idi, Fakat efendiler, şu
rasını nazarı dikkatinize arz ederim ki, bugün bu 
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imtiyazı tabii kaybolmuştur. Çünkü bu tiftiğin en 
güzeli yalnız bu memlekette çıkıyordu ve Cenabı 
Hak onu 'bizim memleketimize bahş ve ihsan ey
lemişti. Az çok bu iklime müşa'bttı olan Ümit burnu
na buradan naklolunan koçlarla keçi ve tiftik yetişti
rilmeye başlanmıştır. Bunbrın, erbabı ihtisas, tama
men bizim tiftiklerimiz gibi parlak, beyaz ve yumu
şak olduğunu İddia edemiyorlar ise de bizim tiftik
lerimizin piyasada tuttuğa yeri, Ümit burnunda yeti
şen tiftiklerin tuttuğuna şüphe yoktur. Memleketimi
zin istikbali için şüphesiz elim bir vaziyettir. Keyfiyet 
böyle olduğu halde efendiler, harpten evvel memle
ketimizden altmış bin balya tiftik ihraç olunuyordu. 
Bugün, harpten sonra 20 • 25 bin balya tiftik ihraç 
olunmuştur ve bu seneki elde bulunan mevcudumuz 
ise 20 - 25 bin balyadan daha ziyade olmadığı erbabı 
ihtisas tarafından iddia ediliyor. 

Bu hülasa] maruzatımdan şu neticeye vasıl olu
yoruz ki: Tiftik mahsulü parlaklığını kaybetmeye 
başlamıştır ve belki istikbali muzlim olmuştur. Vak
tiyle imtiyazı tabiiye mazhar olan, dünyada eşi ve 
ayarı bulunmayan bu mahsulümüzü bugün her suret
le himaye etmek mecburiyetindeyiz ve aynı zamanda 
bugünkü pisaya vaziyeti İtibariyle erbabı ihtisasın 
verdiği malumat • ki, bunun hakikat olduğuna şüphe 
yoktur • İstanbul'da doksan kuruştan yüz kuruşa ka
dar alınıp satılıyor. Fevkalade nevilerinin fiyatının 
(1U5) kuruşa kadar çıktığı vaki oluyor. Ankara'da 
piyasa 70 - 72 kuruştur. Buna bir de İstanbul'a ka
dar yirmi kuruş masarifi nakliye ilavesi icap ediyor. 
İstanbul piyasası ile Ankara piyasası hali muvazenet-
tedir. Binaenaleyh tiftikçilikte durgunluk var, kâr 
yoktur. Onun için Maliye Vekili Beyefendi de ben
denizin teklifime iştirak buyuruyorlar. Bu tiftik res
minin af fi m Heyeti muhterem eden rica ederiz. (Mu
vafık sesleri), {Yapağı da o cinsten değil mi sesleri) 
Yapağı hakkında Heyeti muhtereme nasıl kabul eder
se ona göre oftır, 

Kozaya geçiyorum. Efendiler bu 'koza ve bu ko
zadan istihsal atanan ipek, şarkın en kadim metal
dir. Hükümet, kozanın bir kilosuna Heyeti muhtere-
menize beş kuruş teklif ettiği halde, İktisat Encüme
ni iki buçuk kuruş farkla (7,5) kuruş teklif ediyor. 
Bendeniz Hükümetin teklifinin nazarı itibara alınma
sını Heyeti aliyenizden rka ediyorum. Koza yine 
ipekçilik ve böcek beslemek gibi 93 tarihine kadar 
müterakki iken hemen sönmek derecesine geldiği hal
de, meşhuru cihan olan (Pastör) böceklere, tohumla
ra arız olan mikrobu keşfettikten sonra, yurdumuz
da, düyunu umumiye tarafından darülharirler açıla-
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rafc kozacılık, ipekçilik yeniden bir inkişafa mazhar 
oldu ve en çok terakki ettiği yerde Bursa ve izmit' 
tir. Diğer muhtelif memalikte de yetişiyor. Fakat Bur
sa kadar haizi ehemmiyet değildir. Fakat bugün to
humlar - ki aynı zamanda Kafkasya'ya ihraç olun
duğu zaman memleketimizde pek azim bir varidat 
temin ediyordu - eski kudretini, eski mazhariyetini 
kaybetmiş, kozacılık bilhassa harp senelerinde, ipek 
fiyatının terakkisine rağmen, hali tedennide bulunu
yordu. Bu mahsulümüzü de, tiftik mahsulümüzde ol
duğu gibi, •himaye etmek lazımdır. Bendeniz tafsilata 
girişmek İstemiyorum. Aynı zamanda rüsumun zam
mından 'binnetice büyük bir fayda istihsal edemeye
ceğiz. Çünkü koza istihsal edilen mahaller maalesef 
Yunan işgali dine düşmüştür. Şu halde efendiler, bu 
meselede Hükümetin teklifini nazarı itibara almak 
lazımdır, iktisadi menafi itibariyle ve memleketin 
menfaati itibariyle şunu da ilaveten arz edeyim ki; 
bizim kozacılığımızın karşısında gayet muazzam ga
yet 'büyük bir rakip vardır. İtalyanlar. 

Afyon da efendiler, aynı zamanda himayeye muh
taçtır. Bunun hakkında, bendeniz o kadar tafsilat 
vermeyeceğim, zira bunu d?. Maliye Vekili Beyefen
di otuz kuruş kabul ediyorlar. 

Mevaşİ hakkında bu Jlsleyi, 'bu tarifeyi tetkik et
tiğimiz zaman, Hükümetin teklifi ile encümenin tek
lifi arasında 'bir fark görüyoruz. Mesela koyundan, 
gayrisafi itîbariyle Hükümet beher kilosundan üç 
kuruş alınmayı teklif ettiği halde iktisat Encümeni, 
iki kuruş farkla, beş kuruş teklif ediyor. 

Filvaki temin ettiği vcridat itîbariyle iktisat En
cümeninin bunu teklif etmekte hakkı vardır. Bunu 
teslim ederim. Fakat şu da muhakkaktır ki, efendi
ler; harp senelerinde koyunun nesli inkiraz bulmaya 
başlamıştır ve bize istatistikler 'gösteriyor ki; memle
ketimize has olan hu menbaı varidat, günden güne 
azalmaktadır. Hükümet teklifinin nazarı dikkate alın
masını rica edeceğim. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Koyuncuları himaye 
ise maksat, bilakis zammetmeli. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL BEY 
(Devamla) — Hah ve kilim meselelerine gelince; 
efendiler hakikaten bu, şarka mahsus bedayîdendir. 
Hemen denilebilir ki; müslümanlara has olup evvel
den beri iştigal edegelmekte olan nefis bîr sanattır. 
Halıcılığın memleketimizde geçirdiği edvar pek muh
teliftir, -izmir'de de Karpat Oryantal namiyle bîr şir
ket vardır. İngiliz ve Amerika sermayedarlarından 
müteşekkil bir şirkettir. Bu, doğrudan doğruya Ana

dolu'da halı ve kilim İmalini hemen diyebiliriz ki, 
inhisar altına almıştır. Bugün bu varidatın en ehem
miyetli kısmını şirket kendisine hasr ve tahsis etmiş
tir ve piyasada mevkiini temin etmek için kendisine 
halı lazım olduğu zamanda, hatta kaç kuruş kâr ve
receğini söyledikten sonra, bizim yerli sanatkârlarımı
za halı ve kilim yaptırmakta bulunmuştur. Bu şirkete 
Uşak bir müddet rakip olabilmiş ise de o da, çalış
mak hususunda tüccarların ittihatlarını temin edeme
dikleri zaman, mağlup ve zebun olmuştur. (Karpat 
Oryantal) kumpanyası Avrupa'da bütün halı istihlak 
eden ticarethaneleri, yüzde doksan itibariyle, kendi
sine kontratla raptettiğinden ve memleketin imalatı
nı kendi fabrikasına hasr ve tahsis ettiğinden, 'bizim 
yerli halı ve kilim imal eden sanatkârlarımız pek acı
nacak bir mevkide bulunuyorlar. Bu vaziyet, sanay. 
itibariyle ve mesleki iktisadı itibariyle nazarı dikka
te alınmaya şayan ve fevkalade mühim bir meseledir. 
Maalesef bugünkü vaziyetimiz bunu tetkik ve ısla
ha müsait değildir. Şu halde efendiler, maruzatımdan 
şu neticeye vasıl oluyoruz, c da halıcılığın himayesi-
dir ve zannederim ki, Maliye Vekili Beyefendi Haz
retleri de bu halı hakkında temenniyatımı nazarı dik
kate almış bulunuyorlar. 

TUNALI HlLMİ BEV (Bolu) — Bunların han-
gisi himayeye muhtaç değildir efendim. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL BEY 
(Devamla) — imzamı bu layihai kanuntyenin altın
da görmezdiniz dedim. Fakat ehemmi mühimme ter
cih etmek zarureti vardır efendim. 

SOLDAN BİR MEBUS BEY — Hangi mahsu
lat el ile meydana gelmiyor"1 Hepsi emekle oluyor. 

İKTİSAT VEKİU MAHMUT CELÂL «EY 
(Devamla) — Hükümetin teklifinden hariç olmak 
üzere, iktisat Encümeni, "birkaç kalem eşyadan İhraç 
resmi alınmasını Heyeti Celilenize teklif buyuruyor. 
Aynı zamanda ihracat resmine tabi bütün mevaddan, 
berveçhi muharrer alınacak resimlerden maada hiç 
bir kimse hiç bir suretle resim alamaz diye bir kayıt 
koyuyorlar. Bendeniz bu kayda 'bütün mevcudiyetim
le taraftarım. 

Bazı mevad hakkında tekrar Heyeti muhtereme-
nize maruzatta bulunacağım. Kuru üzüm, kuru İncir. 
Bunlardan, kuru üzümden iki kuruş, kuru incirden 
iki kuruş resim alınmasını teklif ediyorlar. Bendeniz 
zannediyorum ki, efendiler, bu -teklif sırf itibaridir. 
Eğer İzmir vilayeti bütün sancaklariyle elimizde bu
lunmuş olsa idi bu tekliften bize maddeten istifade 
ve hatta azim bir menfa it hâsıl olurdu. Fakat maat
teessüf kuru incir, yüzde seksen itibariyle, bütün Me-
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maliki Osmaniyenİn müstahzaratına nazaran, elimiz
de bulunmadığından dolayı o kadar bir istifade te
min edeceğimize bendeniz kani bulunamıyorum. Bu 
da Hükümetin teklifatı haricindedir. 

Pamuğun 'bir kilosundan üç kuruş rüsum alınma
sını teklif 'buyuruyorlar ti , bendeniz bunun listeden 
çıkarılmasını rica edeceğim. Bilirsiniz ki, efendiler; 
pamuk memleketimizde hemen az miktarda yetişir. 
Pamuk yetiştirmekle maruf olan memleket Adana 
vilayetidir. Adana, Amerika pamuklarının rekabetine 
maruzdur. Fakat Hariç piyasada kendisini koruya-
mıyordu. Evvel emirde bu işin meydana çıkması 
amelenin çokluğuna mütevakkıftır. Halbuki maale
sef Harbi Umumi memleketimizde amelenin adedini 
pek azaltmıştır. Pamuk zeriyatı memleketimizde ye
ni başladığından dolayı Nazilli ve Aydın cihetlerinde, 
havası mutedil olan yerlerde yeniden yeniye yetişen 
pamuğun şiddetle himayeye muhtaç olduğunu söyle
meye mecburum. Bunun tafsilatına girişmeyeceğim. 
Bu meseie üzerine Heyeti muhteremenizin nazarı dik
katini celbedeceğim. îşte maruzatım bundan ibaret
tir. 

İSMAİL SUPHİ BEY <Burdur) — Mazbata mu
harriri sıfatiyle meseleyi tenvir edeceğim. Efendim, 
bazı me-vada dair bizzarure bazı izahat var ki, söyle
meye mecburum. Efendim kısa söyleyeceğim, 

DURAK BEY (Erzurum) — Encümen ve Hükü
met söyledi. 

İSMAİL SUPHİ BEY {Burdur) — Siz de söyler
seniz cevap veririm. Himaye nedir bilirsiniz. Asıl hi
maye denilen şey; hariçten gelen mümasil mevaddı 
sokmamak ve dahilde çıkın emtianın harice ihracım 
temin etmekle olur. Bir de bir memlekette bazı şeyler 
inkıraza mahkûm ise, harice çıkarmamak laztm ge
lir, Binaenaleyh bizim bugün emtiamızdan hiç 'birisi 
yoktur ki, bazı şeyler müstesna - İtıraç etmek isteme
yelim ve ihracat miktarını artırmak istemeyelim. Biz 
bu kanunu himaye nazariyle muhakeme edecek olur
sak, bu işin içinden çıkamayız. Bu ihracat meselesi 
elyevm. zaruridir, lazımdır, elzemdir. Bu, bir zaruret 
kanunidir. Yoksa ben de emtiamızı himaye tarafta
rıyım. Bu itibarla rica ederim, işi himaye gözüyle ve 
memleket hali tabiide bulunuyormuş gibi, alelade 
bir muktasit sıfatiyle muhakeme buyurmayınız. 

Celâl Bey itiraz buyurdular. Hayvanattan ne için 
fazla alıyoruz? Çünkü bizde hayvanat gittikçe azalı-

> yor, biliyorsunuz. Celâl Beyin buyurdukları gibi; hay
vanatın her birinden az ppra alacak olursak, hayvan
larımız dışarı çok çıkar ve bundan biz mutazarrır 

oluruz. Elyevm İstanbul'da etin okkası iki yüz kuru
şadır. Rica ederim. Resmi azaltırsak ashabı hayva
natı değil, celepleri himaye etmiş oluruz, 

Pamuktan ve yünden resim almak doğru değildir 
diyorlar. Bilakis pamuk ve yün, bugün dünyanın muh
taç olduğu şeylerdir. Var mı pamuk, kapışırlar. Var 
mı kömür kapışırlar. Tabii «unların hepsi böyledir. 
Yün de böyledir. Binaenaleyh bunları düşündük ve 
resim koyduk. 

Kuru üzüm meselesine gelince : Yalnız Aydın'da 
yetişmez. İnşallah Aydın*: alırız. Fakat Menteşe var, 
Malatya var, Maraş var. Buralarda da kuru üzüm 
yetişir. 

Sonra peynir meselesine gelince : Alelade okkası 
80 - 100 kuruşa olan beyaz peynirden encümen yüz 
parayı kabul etmiştir. Fakat kaşar peyniri 250 kuru
şa satılıyor. Nasıl olur onu beş kuruşa çıkarmayalım? 
Binaenaleyh encümen her meselede tetkikatı müm-
küneyi ifa etmiştir. Bu bir himaye kanunu değildir, 
bir zaruret kanunudur. Ü noktai nazardan tetkik ve 
kabul buyurun. 

Dr. TEVFİ'K RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Hiç 
şüphesiz ki, rüsum alınmak zaruretini teslim ediyo
ruz. Para olmalıdır ki, bize para yetiştirecek memle
ketleri istirdat ve zaptedelim. Bu esası kabul etmekle 
beraber, doğrudan doğru/a daire i intihabı yeme taal
luk eden bir İki mesele hakkında nazarı dikkatinizi 
celbetmek isterim. Bunlardan biri; kereste meselesi
dir kî, Menteşe havalisinde mevcut olan esaslı şeyler
den biri de budur. Bunun hakkında Hükümet yüzde 
seksen kuruş metre mikâbı başına teklif etmiş, hal
buki encümen yüz kuruşa çıkarmış. 'Bu ne büyük bir 
hatadır? Seksen kuruşa bile pek pahalı. Rica ederim, 
esasen Hükümetin aldığı bir resim var, üzerine bir de 
ihraç resmî ilave edersek, hali hazırda dışarıya sevk 
edemediğimiz ve satamadığımız keresteler elde kala
cak, ne Hükümet para alabilecek ve ne de memleke
te para girmiş bulunacak. Para bulmak... Kabul edi
yorum. Çünkü Hükümete para lazımdır. Çünkü o 
memleketleri yine o para sayesinde müdafaa edece
ğiz. Fakat para almak yolunu bozacak ve İşi gayri 
mümkün derecesine çıkaracak olursak, ne Hükümet 
para alır, ne de ahali. Ne de maksadımız hâsıl olur. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Piyasada met
re mikâbı kaçtır, bilir misiniz? Metre mikâbı piya
sada kaçtır? Lütfen söyler misiniz? 

Dr, TEVFÎK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — İzah 
edeceğim. Müsaade buyurunuz. (Gürültüler) Allah! 
Allah!.. 'Müsaade 'buyurun, malumat vereyim... 'Men-
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teşe livasının sevahilinde hâlâ senelerden beri yığılı 
duran ve çürüyen keresteler var. Maalesef kolaylık
la satılmıyor. Diğer bir refikim Hamza Bey burada 
olsaydı kendisinin beş sene evvel yaptırdığı kereste
lerin ve batta bu sene kestiği kerestelerin olduğu gi
bi durduğunu huzurunuzda söyleyecekti. AJâ rivaye
tin piyasasının otuz 'beş, kırk lira olduğu söylendiği 
halde biç gelip de alan yoktur. Efendiler şimdi buna 
pek ağır diğer bir resim koymakla, ihracı gayrimüm-
kün bir vaziyete duçar etmiş oluruz ve bahusus ke
restelerin ihracında vesaiti rakliyeİ bahriye için «to
naj» meselesi de mevzubahistir. Gemiler daha başka 
şeylerin naklini, bazan kereste nakline tercih ediyor
lar. Onun için daire i intihabiyemi nazarı İtibara ala
rak, kerestenin elli kuruşa indirilmesini teklif eyle
rim, 

Hayvanat meselesine gelince : Menteşe livasında 
hemen 350 bin mevaşi vardı. Bugün hayvan mevcu
du elli beş bin ve altmış bine tenezzül etmiştir. İtalya 
ve Yunanın işgali altında bulunan yerlere mevaşi 
gündüz kaçırılıyor. Buna biraz daha müsaade edecek 
olursak, Menteşe livası yiyecek eti bir müddet son
ra Yunanilerden. satın alacak. Onun için bu hususa 
biraz daha zammediniz ve encümenin zammettiğin
den dolayı teşekkür ederim. Zammı vaki kâfi ve mu
vafıktır. Aksi takdirde hayvanat kalmayacak, zeri-
yatımız için de hayvanat kalmayacaktır. İşte bu se
beple mevaşi ihraç resmi miktarında encümenin fik
rîne iştirak ediyorum, 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL BEY 
— Koyunların ziraatle münasebeti var mıdır? 

Dr, TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Ben
deniz efendim mevaşiden bahsediyorum. Celâl Beye 
cevap vermek İçin de çıkmadım. Yalnız Celâl Beyle 
bilhassa 'bir noktada tamamİyle birleşeceğim. O da 
koza ve kuru üzümdür ki; bunları yetiştiren memle
ketlerimiz maalesef bugün elimizde değildir. Şu hal
de mezkûr mevaddı listeye koymakla, aleyhimizde 
bila lüzum bîr propaganda hazırlamış olacağız; hal
ka Hükümet buraları geri alırsa sizden şu parayı ala
cak, bu parayı alacak diyeceklerdir. Mevcut olma
yan, kuru üzümün kuru incirin, pamuğun tamamİyle 
kanundan ihracını teklif ediyorum. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Menteşe kuru 
üzüm çıkarmıyor mu?, 

Dr. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Hayır 
efendim, Menteşe'de kuru üzüm yoktur. Yalnız yaş 
üzüm vardır. Rica ederim, bizim kuru üzüm ihracatı
mız laşeydir. Onun için bahsetmiyorum. Menteşenin 

başlıca ihracatı; kereste, palamut, incirdir. İncir pek 
azdır. Çünkü İncir Aydın livasına aittir. Orada pek 
çok çıkar. Kerestenin elli kuruşa indirilmesinin taraf
tarıyım, 

Üçüncüsü de; sanatıma taallûku olmak itibariyle 
meczubahis edeceğim bir şey var kj, o da afyondur. 
Memleketimizdeki afyon ihtiva ettiği maddei cevhe
ri ye itibariyle birinci derecede değildir. Onu da pek 
çok görüyorum elli kuruş, otuz kuruş, bunu da yir
miye İndirelim. Bunun kıymeti ihtiva ettiği (morfin) 
itibariyledir. 'Bu resimle, bunun satışına pek müthiş 
bir darbe vurmuş, 'bu suretle ihracını menetmiş olu
yoruz. 

Halıcılık meselesine gelince : Ondan da bilhassa 
Aydın livası ahalisi istifade edebilir. Anadolu'da doğ
rudan doğruya halıcılığın mikrobu İngilizlerdir. (Kar-
pat oryantal) dır. Zararı ihracat resminde aramalı
yız. Doğrudan doğruya halkımızı çalıştıran ve bütün 
semeratt mesaimizi emen (Karpat) kumpanyasıdır. 
Memleketimizde halıcılık pek çok revaç bulacak ve 
Hükümet de ondan İstifade edecektir. Şu kadar ki, 
bizim mevcut olan halılarımız umumiyet İtibariyle 
bir değildir. Ekseriyet itibariyle birinci sınıf halılar, 
Maliye Vekili Beyefendinin mevzubahsettiği halılar 
îran halılarıdır. Onun için biz hakları ikiye ayıralım. 
Biri İran halıları, diğeri alelumum hanlar diyelim. 
Alehımum halılardan yirmi kuruş alalım (Hiç alma
yalım sesleri). Otuz kuruş çoktur. Efendiler öyle zan
nediyorum ki; yerli halıları tasnife ihtiyaç yoktur. 
Bizdeki iyi cins halıların miktarı pek mahduttur. İyi 
cins halılar Iran halılarıdır. Çünkü o halılar memle
ketten çıkınca onları Avrupa arıyor ve alıyor ve kıy
meti on beş misli te zayii t ettiriyor. Onlardan yirmi 
kuruş alalım; bizimkilerinden yirmi kuruş indirelim. 
Benim diyeceğim bundan ibarettir. 

'R'ElS — Efendim rica ederim, listede maddeleri 
birer birer okuyalım herkes ne soyleyecekse onu söy
lesin. 

'BİR MEBUS BEY — Reis Efendi hazretleri, bir 
madde hakkında maruzatta bulunacağım. 

REİS — Ona sıra gelince söylersiniz. 
NEBİL EFENDİ (Karahisarısahip) — Takriri

miz var, okunsun, reye konsun. 
DURAK. BEY (Erzurum) — Bizim de mütalaa-

tımız vardır. Dermeyan edeceğim. Müsaade buyurun 
rica ederim. 

Efendiler, bendenizce bir ihracat resminin alın
masının kabul edilmesi lEzımgelİr. Bendenizin hatı
rıma bir şey geliyor. Bunu ikiye ayırmak İstiyorum, 
Bu ihracat resmini, biri dahili Memalİki Osmaniye, 
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diğeri hariç MemaükJ Osmaniye. Bugün ecnebiler ta
rafından muvakkaten işgal edilen yerleri de hariç 
Memaliki Osmaniye addetmiyorum. Bunun için bir 
kanun yapmalı. Sonra dişi koyun kestirmeyiz. {Onun 
için kanun var sesleri) Varım yoğunu bilmiyorum. 
Tetkİkat İcra edilmemiştir. 

BİR MEBUS BEY — Belediye kanununda var
dır efendim, 

DURAK BEY (Devamla) — Sonra dişi koyun, 
keçi kestirmeyiz. Eğer iki üç sene şiddetli bir kanun 
vazeder ve bunun tatbikine çalışır isek. memleketin 
hayvanat yekûnu iyice bir miktar yekûna baliğ olur, 
Bunun için bendeniz daireî intiha biyeme ait olarak 
söylemek istiyorum. Bizim memleketimiz en ziyade 
hayvan yetiştiren memlekettir. Fakat dahile ihraç 
eder. Dahile İhraç ederse bu, yük yine bizim boynu
muza biniyor. Başka kimseden bir şey almıyoruz. 
Ecnebilerden bir şey almıyoruz. Yine yük kendi boy
numuza biniyorsa, zaten pahalı, hayvan fiyatları pek 
yükseğe çıkmış, daha ziyade fiyatlar yükselir. Mese
la öküz ve mandanın ayakta olarak beher kiyyesin-
den üç kuruş alınmak isteniyor. 'Bir öküz ayakta 
olarak <500) okka gelir. Resmi on beş lira ediyor. 
Efendim bu, büyük bir yekûndur. Mesela koyunla
rın fiyatı da yükselir. Onu da biz veriyoruz, zatı ali
niz veriyorsunuz, hepimiz veriyoruz, ailemiz orada 
bulunuyor. Ayakta bir koyun 50 - 60 okka çeker. 
Üçer kuruş alınacak, (120) kuruş eder. Halbuki, bi
zim ağnam rüsumundan nihayet {20) kuruş alıyoruz. 
Bunun dört misli, beş misli ihracat resmi alacağız. 
Fazla bir şeydir. Hayvanatın hepsi bu arz ettiğim 
üzeredir. 

Halı ve kilim meselesine de dokunmak istiyorum. 
Arkadaşların hepsi demin arşın üzerinden konuşu
yorlardı. Halbuki burada, gerek Hükümetin, gerek 
encümenin teklifi kilodur. Eğer her halının her kilo
sundan 30 - 40 kuruş gibi bir şey almak lazımgelir-
se, zannediyorum ki, bunda müsavat olmaz. 'Bugün 
yerli halılarımız okkada gayet ağırdır. Bitlis ve 'Siirt
li arkadaşlarımız bilirler ki, oralarda dokunan bir 
seccade on okka geldiği halde kıymeti (5) liradır. 
Halbuki burada dokunan bir halı beş okka geldiği 
halde kıymeti (10) liradır. Bu nispet üzerine İkisinin 
de kilosundan (30) kuruş almak doğru değildir, tran 
halısı vardır ki, arşını (10) lira eder, halbuki, tartınız 
(8 - 10) kilo ancak gelir. Fiyatı (10 - 15) liradır. Bu
nun için halılar böyle kilo ile ve saire ile resme tabi 
olmak doğru olamaz. Buna çok suiistimal girer. 

Ayrılacak bir mesele daha vardır. Dahil ve hariç 
diye arz etmiştim. Tabii söylediğim dahil içindir. 

Mesela Trabzon'dan birisi İstanbul'a halı çıkarır, 
evimin eşyasıdır der, suiistimal girer, sonra arkadaş
larım zaten halı üzerinde çok oynadılar. Bendeniz 
halı ve kilimden ihracat re&mi alınmaması taraftarı
yım. 

REŞİT AĞA ((Malatya) — Üzümün beher kilo
sundan iki kuruş almak diyorsunuz. Uzum bir cins 
değil, en alanın kilosu üç kuruştur. Uzum vardır ki, 
dört kuruştur. 

REİS — Maddeye ait ise o madde geldiğinde 
zatı alinize söz veririm. 

REŞİT AĞA (Devamı») — Kilosundan iki kuruş 
almak muvafıkı muadelet değildir. Bunu verecek bü
tün ehli zürradır. Halbuki harice ihracat meselesi 
yalnız üzüm değildir. Fıstığı da yazmalıydı. Bu mad
denin tayyını veyahut kilosundan yirmi para alınma
sını teklif ederim. 

REİS — Takrir okunuyor. 
(Kâtip Karahisar Mebusu Nebil Beyin takririni 

okudu): 
Riyaseti Celileye 

Birinci maddede muharrer merbut listedeki tari
feye dahil bulunan eşya ve mevaduı fiyatları üze
rinde yegân yegân müzakere İcrasını teklif ederim. 

16 Eylül 1336 
Karahisarısahİp 

Nebil 
'BİR MEBUS BEY — Usulü müzakere icabı odar. 

Zaten. 
REİS — Müsaade buyurun efendim. Rüfekayı 

kiramdan söz isteyene söz verdik. Fakat herkes geli
yor, bir maddeden bahsediyor, zaman geçiyor. Şim
di şu takririn meali, benim anladığıma göre, diyor 
ki; herkes madde, madde söyleyecek; o listede o 
maddeye ait söz söyleyecekse söylesin, vakit geçir
meyelim demek istiyor. Bunu kabul edenler ellerini 
kaldırsın. Kabul edildi efendim. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim 
muaddel kısmı okunsun. 

MALİYE VEKİLİ FERİT ©EY (İstanbul, — 
Hükümet esasen encümen in kini kabul ediyor. 

REİS — Şu halde encümeninki okunsun, 
(Kâtip okur, arpanın kilosundan beş para, buğda

yın kilosundan on para. 
REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim 

sükût edelim. Eller kalkmazsa kabul sayılsın. (El ile 
olsun sadaları).' 

(Kâtip okur, mısırın bir kilosundan beş para). 
REİS — Beş parayı kabul edenler ellerini kaldır

sın. Kabul edildi. 
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KÂTİP — Kepeğin bir kilosundan beş para (Ka
bul olundu). Dakik kilosundan yirmi para {Kabul 
edildi). Susam bir -kilosundan bir kuruş (Kabuf). Bul
gur bir kilosundan yirmi para (Kabul edildi). Fasul
ye bir kilosundan yirmi para (Kabul edildi). Nohut 
bir kilosundan yirmi para (Kabul edildi). Tereyağı 
'bir kilosundan yedibuçuk kuruş,. 

REİS — Müsaade buyurun efendim, buna dair 
bir takrir var zannediyorum. 

MALÎYE VEKÎLÎ FERİT ©EY (İstanbul) — Ye
dibuçuk kuruş iyidir efendim. (Çok sesleri) 

REİS — Müsaade buyurunuz. 
BÎR MEBUS 'BEY — Yedi buçuk kuruş iyidir. 

Reye koyunuz. 
İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Tereyağının 

buradaki fiyatını nazarı itibara ahnız, istihlak edi
len mahallerdeki fiyatlarını nazarı itibara alınız. İs
tanbul'da tereyağı 250 - 350 kuruştur. Halis tereya
ğının da fiyatı budur. (Yedi 'buçuk iyidir sesleri) 

REİS — Yedi buçuğu kabul edenler ellerini kal
dırsın. Kabul edilmiştir, 

(Kâtip okur): Don ve kuyruk ve zeytin yağları 
beher kilosundan beş kuruş (Kabul olundu). Haşhaş, 
fındık, susam yağları ve sair nebati yağlar (5) kuruş, 
(Kabul olundu). 'Beyaz peynirler kilosu (100) para. 
(Kabul edildi). Kaşar peyniri kilosundan (5) kuruş. 
(K£bul edildi). Yumurta tanesinden beş para. (Çok 
sadalan). 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY — Peş para çok yahu! 
MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahİp) — 

Kırk paralık şeyden beş para alınır mı? 
REİS — Bazı rüfeka çok diyor. (Çok sesleri). 
Beş parayı kabul edemer ellerini kaldırsın. (Ka

bul edildi). 
(Kâtip okur): Sucuk ve pastırma. Kilosundan bsş 

kuruş. 

NEBtL EFENDÎ (Karahisarısahİp) — Rica ede
rim, mevasinin ayakta olanının beher kilosundan beş 
kuruş alıyorsunuz da bundan nasıl 'beş kuruş almak 
istiyorsunuz? 

Bugün beş okka etten bir okka bastırma olur, 
Bundan nasıl beş kuruş alırız? (Azdır, on kuruş sa
dalan). 

NEBÎL EFENDÎ (Karahisarısahİp) — Çünkü me-
vasi ayakta olduğu için onun yansıdır. 

TUNALI HİLMÎ BEY (Bolu) — Bendeniz yirmi 
kuruş teklif ediyorum. (Gürültüler). 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahİp) — 
On kuruş almalı. 

REÎS — Efendim, bir takrir var. müsaade edi
niz reye 'koyalım. (Gürültüler) 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) _ Efendim, 
on kuruş teklif olmuştur. 

REÎS — On kuruşu kabul edenler ellerini kaldır
sın. Kabul edildi, 

(Kâtip okur) : Fındık kilosuna (30) para. (Az ses
leri, bir kuruş sesleri). 

REÎS — Bir kuruşu kabul edenler ellerini kaldır
sın. Kabul edildi. 

KÂTİP — Fındık içi bir kilosundan (60) para. 
(İki kuruş sadalan). 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Efendim, 
iki kuruştan fazlasına tahammül edemez. 

REİS — İki kuruşu kabul edenler ellerini kal
dırsın. Kabul edildi. 

(Kâtip okur) : Ceviz. Bir kilosundan bir kuruş. 
'(Kabul edildi). Ceviz içi bir kilosundan iki kuruş. 
(Kabul edildi). Yapağı bir kilosundan (3) kuruş. (Çok 
sesleri). 

REÎS — Yapağı hakkında söz söyleyen?. 

Dr. MUSTAFA BEY (Kozan) — İhracat mese
lesinde bazı esasata istinat etmek lâzım. Maatteessüf, 
burada doğrudan doğruya ticaretle alâkadar olan ze
vat vardır. Onlar gelip bizi tenvir etmelidir. Meselâ 
biz bazı mevadı ihraç etmek isteriz. Bazısını ihraç 
etmek istemeyiz. Yani memleketimizin bütün ihtiya-
catını temin eden mevadı ihraç etmek isteriz. Bütün 
ihtiyaca ti temin edipte fazla kalan mevadı da ihraç 
etmek isteriz. Bunun üzerine bir esas koymak is
teriz. O da, düşündüğümüz esas da şunlardır ki: 
Acaba diğer memleketlerdeki piyasa ne merkezdedir? 
Asıl piyasa mahalline gittiği vakit rekabet edebile
cek midir? Bu mevad nasıl orada bulunan mevadla 
kabili telif midir? Yapağı meselesi, piyasa âleminde 
bunlarla alâkadar olanlar iyi bilirler ki, İkiye ayrılır. 
Bunlardan birisi Anadolu, diğeri Rumeli yapağıları
dır. Bu iki yapağı arasındaki farkı fiyat kiloda, daha 
doğrusu okkada bir kuruştur. Malûm Edirne ve sair 
taraflarda ihraç edilir. Orada ihraç resmi yoksa biz 
burada üç kuruş İhraç resmi koyduğumuz zaman ne 
olacak? Burası mal cihetiyle daha noksan olduğu 
halde Rumeli yapağısı satılmış olmalı ki, bizim ya
pağımıza sıra gelsin. Ondan başka bir mesele daha 
varki nazarı dikkatinizi celbederim. Evvelce biz ya
pağı ihraç ettiğimiz zaman taşrada vesaiti nakliye 
vardı ve o vesaiti nakliyeden dolayı buradan Istan-
bula gitmek için az bir masraf ediyorduk. Halbuki, 
şimdi tneboludan gidiyor, îneboluya gönderiyoruz. 
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İneboludan Istanbula gidiyor. Evvelce iki kuruşa 
gidiyordu, şimdi on İki kuruşa gidiyor. Binaenaleyh, 
bunun üzerine (3) kuruş daha kor isek nasıl olur? 
Acaba burada bulunan yapağı nasıl Rumeli yapağısı 
ile mukayese edilir? Yapağımız burada kalsın der 
İsek, sarfedemeyiz. Tiftik hakkında cereyan etmiş 
vekayi vardır ki, geçen sene kânunuevvel, kânunusani 
zarfında idi, Anadolu tiftiği meşhurdur. En güzel 
tiftik, Afyon Karahisar tiftiğidir. İşte bu aylarda 
(135) kuruşa kadar çıktı. Afyon Karahisarında (150) 
kuruşa kadar satıldı. Geçen senede İstanbulini en 
büyük tüccarları, en büyük alıcıları (200 - 300) ku
ruşa çıkacak diyorlardı. Halbuki, görüyoruz ki, Efen
diler o zamana nazaran şimdi azdır. Şimdi bunu ni
çin böyle yapıyorlar, Mütevassıtlar tstantoulda, bil
hassa istanbul tarafından bizim ahali paraya sıkıştı
ğından bir iki ay bekletiyor, en nihayet piyasayı kırı
yor. Bu gün Ankaranın tiftik piyasası, Derseadette 
(100-110) arasındadır, belki de noksandır. Binaenaleyh 
eğer tiftiğe on kuruş korsanız kaftiyen satılmaz ve 
bunu alâkadara a söylesin rica ederim. Tiftik ve ya
pağıdan katiyen resim alınmasın, tcabederse diğerleri 
hakkında da izahat veririm. 

ŞÜKRÜ BEY (Cariİk) — İhracat kanunu hali 
tabiide gelse idi, şüphesiz teklif edilen her santim 
günlerce, belki haftalarca münakaşa edilirdi. Bir 
çok mevad üzerinde bir çok sözler söylendi. En 
son yün ve tiftik için, buyurdukları gibi, rekabet 
bunun hakkında varit değildir. Hiç bir vakit efen
dim, yapağıdan (3) kuruş, tiftikten (5) kuruş, fev
kalâde bir zamanda, bir resim alacağız diyerek bun
ların ihracatı duracak değildir. Çünkü yün ve tif
tik daima Avrupanın her tarafında bir mahreç bulur 
bir mahsulümüzdür. Rica ederim .Encümen bunu iyi 
tetkik ederek koymuştur, Olduğu gibi kabul edilme
sini teklif ederim. 

Büyük Millet Meclisi Heyeti Celi leşi ne 
Memlekette istihlâk edilemeyen ve behemehal 

Avrupaya İhracı zarurî bulunan tiftik ve yün ve 
yapağının ihracat rüsumundan tamamen istisnasını 
teklif ederim. 
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REİS — Şu takriri kabul edenler ellerini kal
dırsın. (Ret, ret sesleri). 

MALÎYE VEKİLİ FERİT BEY — Reis Bey 
söz İsterim. Efendim, müsaade buyurunuz, bende
niz bu takrir reye konmazdan evvel söz istemiştim. 
Bendeniz zannediyorum ki, Encümen Reisi muhtere
minin buyurdukları mütalea ahvali âdiyede böyle

dir. Kalbimiz hiç bir zaman istemez ki, memleketi
mizde hâsıl olan emtia harice çıkmasın. Fakat evvel
ce arzetmİş olduğum veçhiyle biz zaten bu gün mev
cut olan bir şeyi yapıyoruz. Yoksa yeni bir şey İhdas 
etmiyoruz, işte şurada bir mebusu muhteremin, res
mini vermeden harice çıkartmak istediği yapağısını 
yakaladılar, resmini de aldılar. Yani biz bunu daha 
vazetmeden evvel aldılar. 

BİR MEBUS BEY — Fuzuli alınmıştır. 
MALÎYE VEKÎLÎ FERİT BEY (Devamla) — 

Ondan sonra fiyatlara gelince, fiyatlar hakkında 
elimde Istanbuldan aldığım son piyasa cetveli mev
cuttur. Bu piyasa cetveline göre, mesela tiftiğin âlâsı 
(110-115) dir. Şimdi müsaade buyurun, diğer eşya
nın heyeti mecmuasından bir ihraç resmi alıyoruz. 
ve bunu bir zaruret olmak üzere alıyoruz. Bendeniz 
tabii isterim ki bu gün yünden, tiftikten almak daha 
da ziyade kabildir. Arpa ve buğdaydan almaktan 
ziyade. Çünkü arpa ve buğday ancak sahilde bu
lunan memleketlerde derhal gemilere tahmil edilir. 
Fakat merkezin buğdayları bütün nakliye masarifini 
aldıktan sonra belki de , fazladır. Fakat biz ne dü
şündük? Sahilde bulunanlar ihraç eder, sahilin ihti-
yacatını da onun arkasında bulunan kıtaat ve vilâyet
lerimiz temin eder. Bu suretle doğru bir ihraç vukua 
gelir. Tiftik hakkında bu nakliyat meselesi, arpa ve 
buğday kadar, varit değildir. Çünkü yükte hafif, 
pahada ağırdır. Bu noktai nazardan tiftik, encüme
nin kabul etmiş olduğu resmi her halde kaldırabilir 
zannederim. 

REtS — Rica ederim efendim müsaade buyu
run tiftiğin istisnası teklif ediliyor. 

Bu teklifi kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul 
olunmadı. Şimdi İstisnasına dair takrir kabul olun
madı Tadile ait takrir okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 

Kilosu Kr. P, 

Yapağı 1 2 
Tiftik 1 2 20 
Ham ipek 30 
•Balâda muharrer mevad fiatının hizalarında mu

harrer fiyat mucibince tadilini teklif ederim. 
Mardin Mebusu 

İbrahim 
(Duymadık sesleri). 
REİS — Gürültüden duymuyorsunuz ki, şimdi 

şu tadil takririni kabul edenler ellerini kaldırsın. Ka
bul edildi. (Aksini reye koyunuz sesleri). 
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REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Rica ede
riz Reis Bey, aksini reye koyunuz. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Efendim en
cümenin teklifim reye koyunuz. 

KÂTİP — Koza, bir kilosundan 7,5 kuruş. 
REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 

Kabul edildi. 
KÂTİP — Ham ipek, beher kilosundan 50 ku

ruş. 
Dr. TEVFfK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Ham 

İpeğin tayyi İçin bir takrir verdik, istirham ederim, 
bunu Heyete arz ediniz. 

MALtYE VEKİLİ FERİT BEY — Ham ipek 
kabul olundu, 30 kuruş kabul edildi, 

KÂTİP — Afyon, beher kilosundan elli kuruş. 
REİS — Bunun hakkında bir kaç takrir var. 
MAHMUT CELÂL BEY (Saruhan) — Bendeniz 

evvelemirde müzakerenin intizam altına alınmasını 
rica ederim. 

REİS — Zannedersem muntazam Beyefendi. 
MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Efendim 

Afyon hakkında müzakere etmezden evvel piyasası
nı söylevim. İstanbul piyasası (1110 - 1120) kuruş
tur. 

NEBÎL EFENDİ (Karahdsarısahip) — Evet Ma
liye vekili Beyefendi buyurdular ki; Istanbulda af
yon piyasası (1110 - M20) dir. Bendeniz bunu kabul 
ediyorum. Bu gün gerek Ankarada, gerekse Afyon 
Karahisannda, gerek Kütahya ve gerekse Akşehir 
müzayede yerlerinde azami olarak (550) kuruştur. İh
timal ki arkadaşlarımızdan bir çokları biliyorlar, bir 
çokları da bilmiyorlar, kanat vermeğe hacet yok. 
Eğer bilmeyen arkadaşlarımız varsa bu gün (550) ku
ruş yapan bir kilo afyonu ihraç İçin her halde beş 
yüz kuruş sarfetmek lâzım gelir. Yalnız bunda bir 
menfaat varsa ihraç ettiğimizde para almaktır. 
Memlekette müstahsil kendi hesabına para kazan
maz. Bunun için diğer arkadaşımız bir teklifte bu
lunuyor. Harice çıkarmayacak olursa dahilde de is
tihlâki mümkün olmadığından bunun resminin de 
affını istirham eylerim. I 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahİsansahİp) — 
Efendim arkadaşımız afyon hakkında biraz izahat 
verdiler. Bundan evvel söz söyleyen arkadaşlardan 
Tevfik Rüştü Bey mühim bir noktaya dokundu. 
Memlekette yetişen afyonda morfinin az bulunması \ 
İtibariyle harici piyasa ile rekabet edememesidir. * 
Bir zaman olmuştur ki afyonun kilosu (6) kuruşa f 
düşmüş ve saiılmamışur. Binaenaleyh buna fa/la 
bir rüsum koyacak olursak memleketimizin ihraca* , 

tından en mühim bir servetin Avrupaya ihracının 
azalmasına sebep olur diye korkarım. Çünkü morfi
ni azdır. Bu günkü piyasa arizi bir piyasadır. Demin 
arkadaşım da söylediler. Afyon Karahisannda, Kon-
yada bu gün piyasa (500 - 550) kuruş arasında tahav-
vül etmektedir. Masarifi İstihsaliyesi itibariyle afyon 
pek yüksek bir fiyatla müstahsillere mal oluyor, 
Afyon, Afyon Karafaisarında kesretle zer edilmesinin 
ve istihsal edilmesinin sebebi, afyonundan değil, onun 
haşhaşından istifadeleri içindir. Haşhaştan yağ çıkar
mak suretiyle onu sarfediyorlar, bu itibarla çok is-
tihsalâtta bulunuluyor. Yoksa hariçte afyon satmak 
suretiyle temin ettiğinden değildir ve onun için ben
deniz mevzu rüsumun tayymı rica ederim. Eğer rü-
fekayi kiram buna muvafakat etmezlerse her halde 
yirmiye indirmeKdir. 

REİS — Efendim buna dair bir takrir var oku
yalım. 

FUAT BEY (Çorum) — Muvazene! maliye encü
meni bunu fazla görmüştü. (30) kuruş üzerine koy
muştu. Şimdi (30) kuruş üzerinden alınmasını tensip 
buyurursanız o reye konsun. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Efendim 
Şükrü Beyefendinin ifadeleri muhittir. Çünkü ken
dileri Karahİsar mebusudur (Handeler), Eğer ben 
İstanbul mebusu olduğumu düşünmüş olsa idim, 
bilhassa vekil olmak itibariyle, Heyeti âliyenize böyle 
bir kanun gondermemeli idim. Son haberler dolayı-
siyle, ithalât resmine vazettiğimiz beş misli resim 
dolayısiyle, bu gün İstanbul gümrüğünden bütün 
mallar transit muamelâtına tâbi tutuluyor ve hiç bir 
varidat orada tahassül etmemektedir. Biz bunu haber 
alıyoruz. Bunun pek büyük bir darbe olduğunu res
mi olarak haber aklık. Şimdi ithalâtta yaptığımız 
veçhile, ihracat suretiyle de karşımızda bizimle mü
cadele eden, bizi boğmağa çalışan düşmanlarımıza 
darbe vurmak İstiyoruz. Niçin bana cevap verme
diniz? Istanbutda benim de ailem vardır. Fakat biz 
Istahbuldaki ailelerimizi düşünecek değiliz. Bizim 
giriştiğimiz şu mücadelede muvaffak olacağız. Bun
da muvaffak olmak için efendiler, burada kestiği
miz şeyleri, emin olunuz, başka vergi olmak üzere 
yine siz tediye edeceksiniz. Yine millet tediye ede
cektir. Teklifatîmîz, en muhik ve eri mutedil tekli-
fâttır. Afyon meselesine gelince; afyonu biz ipek gibi 
(50) kuruşa olarak koymuştuk. Çünkü aldığımız fi
yat ipekte ve afyonda aynidir. İpeğin bugün balyası 
(1000) liradır. Bu günkü fiyat olmak üzere afyonun 
da bir okkası (1110) kuruştur. 
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Meselâ Antalyada afyon (700 - 800) kuruş. Ora
da demek ki (500 - 550) kuruşa alınırsa köylü alda
nır. Köylüden (550) ye alıyorlar, Istanbulda (1110) 
na satıyorlar. 

NEBlL EFENDİ (Karahİsarısahip) — Birisi ok
ka, birisi kilodur. 

MALÎYE VEKİLİ FERİT BEY (Devamla) — 
Sonra afyon ihraç edilmez diyorsunuz. Bu da doğru 
değildir. İpek İhraç edilmez derseniz kabul edeyim. 
Çünkü malûmu âliniz gerek İtalyanın ipek fabrika
ları, gerek Fran&anın ipek fabrikaları vardır ki, bun
lar bilhassa şark İpeklerini alırlar. Zaten havalii şar-
kiyede dehşetli bir rekabet vardır. Muharebe esna
sında ipeğin kesbi kıymet etmesi, Almanya ile heyeti 
mecmuamızın bir abluka altında bulunmamız icabın-
dandı. Fakat afyon İçin öyle değildir. Bilhassa Lond
ra piyasası son derece hahişkerdir. daima alırlar. Bu 
noktai nazardan ipekte otuz kuruş olduktan sonra 
afyonda da hiç korkmadan otuz kuruş kabul edi
niz. 

DURAK BEY (Erzurum) — Bir takrir var, mü
saade buyurunuz. Zatı âlinizden bu hususa dair ce
vap istememiştim. Cevap İstediğim şey, bizim Me
bus Beylerden birisinin yapağısı gitmiş, burada zatı 
âliniz, resim alınmış dediniz. Bundan anlaşılıyor ki 
gayri kanuni olarak bir resim almışlar. Demek ki 
bunların cezalandırılmasının İmkânı yoktur. 

REİS — Efendim takrir okunacaktır. 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Halı ve kilime mevzu rüsumun İran halılarına 

tahsisini ve afyon rüsumunun tayyını teklif ederim. 
16 Eylül 1336 

Karahİsarısahip 
Mehmet Şükrü 

REİS — Bu takriri kabul edenler el kaldırsın. 
Reddedildi. 

(Kâtip, Karahİsarısahip mebusu Nebil Efendinin 
takririni okudu) : 

Riyaseti Celileye 
İhracat rüsumu kanun lâyihasına merbut liste

de afyonun bir kilosundan elli kuruş ihracat resmi 
alınacağı zikrolunuyor. Elli kuruş fahiş olduğundan 
yirmi kuruşa tenzilini talep ve teklif eylerim, 
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Nebil 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsınlar, red
dedildi 

Başka bir takrir var dinliyelim. Menteşe mebusu 
Tevfik Rüştü Beyle rüfekasmın teklifi var. Beher ki
losundan (20) kuruşu kabul edenler ellerini kaldır
sınlar. Kabul edilmedi. 

Encümenin bir teklifi var. (30) kuruş Kabul edil
miştir. 

Kr. 

Okuz ve manda . 3 
Koyun 5 Ayakta beher gayri safi 
Keçi 2 kilosundan 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim mü
saade buyurun. Durak Bey davar ve sığır gibi hay
vanatın nesillerinin üremesi itibariyle bazı esbabı 
beyan etti. Dünyada bir şeye karşı ittihaz edilecek 
tedbir, onun fenahk veya iyiliği için maruz kalma
yacak ahvale karşıdır. Binaenaleyh ittihaz olunacak 
tedbir de bir kaç türlü olur. Bu kanun da o sebep
lerden biridir. Binaenaleyh koyun gibi, sığır gibi hay
vanatın beher kilosundan onar kuruş alınmasını tek
lif ederim. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısîihip) — 
Hayır efendim, bir kuruş bile çok. 

REİS — Şükrü Bey sözünüzü söyleyiniz. 
MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahİsarısahip) — 

Efendim bu resim çok fazladır. Beher kilosundan 
bir kuruş almak lâzım gelir. Bir öküz lâakal iki yüz 
kilo gelir. Beher kilosundan beş kuruş ki (1000 -
1500) kuruş kadar para eder. Çıkmasın sesleri). 
Kaçak çıkarırsa köylüye yazık edersiniz efendiler. 
Bir köylüden bin beş yüz kuruş resim alınmaz. 
Çiftçinin ziraat alât ve edevatını öldürmüş olursu
nuz. 

BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Bendeniz 
geçen sene Içelde bulunuyordum, tçelde Yunan 

ordusuna yüzlerce sığır satıldığını biliyorum. 
Hükümet bunun muhtelif suretlerle önünü almak 

istediyse de muvaffak olamadı. Eğer biz ağır bir re
simle bunun önüne geçersek muvaffak oluruz zan
nederim Büsbütün ağır bir resim vazetmek te, ticareti 
durdurur. Her halde ağır bir resim almalı. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Bendeniz arkadaş
larımın hilâfında bulunacağım, öküz ve mandanın 
beher kilosundan (5) kuruş alırken koyundan (15) ku
ruş alacağız bu, bir mantıksızlık gösterecektir. Arka
daşlar; buna mâni olalım iddiası hiç bir vakit kabi
liyeti tatfeikîyesi olmayan bir şeydir. Onu katiyen 
düşünmiyelim. Alabileceğimiz resimde, halkın ve tüc
carın mutazarrır olmıyacağı bir resmi vazedelim ve 
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ihracat olmıyacak der isek o, imkân haricindedir, 
Çünkü halk, ihtiyacı oldu mu, sığırını da, ineğini de 
hepsini de satar ve kaçak olarak satar kaçak ta öyle 
şehir haricinde değildir. Şehir dahilinde, rıhtımda, 
gözümüzün önünde çekip götürürler. Kabiliyeti tat-
bikiyesi olmayan sözleri rica ederim söylemiydim. 
Çünkü gördük, bunların hepsinde kârimiz, yalnız 
para almak olur. Onun için mutedil bir fiyat koya
lım. Koyundan (5) kuruş teklif edilirken öküz ve 
mandadan (5) kuruş fazladır. O hiç olmazsa az ol
malıdır. Koyunun nısfı olan (100) para olmalıdır. 
Bunu teklif ederim. 

BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Efendim 
her asrın... 

REİS —• Benden söz istediniz mi efendim? 
(Ayak patırdılan). 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — (Efendim 
hayvanat meselesi ve bunun ihracı meselesi, bu Hü
kümetin bidayeti teşekkülünden beri, kati bîr surete 
iktiran etmemişti*. Hükümetin bu günkü nazariyesi, 
kabul ve etrafa tamim ettiği şey, hayvanatın ser
bestli ihracıdır. Hayvanatın serbesti! ihracı emredil
miş olduğu halde, bazı mahallerde fiyatın, piyasanın 
yükselmesi suretiyle menolunmuştur, Binaenaleyh ka
çakçılık meydan almış vasi bir surette kaçakçılık var
dır. Bîr taraftan serbesti demek, bendenizce ifrattır. 
Men demek, o da ifrattır. Bu iki ifradın neticesi suiis
timale gider. Binaenaleyh bu ikisinin ortasını bula
lım. Bir kere şurasını Heyeti âliyeye arzedeyim ki: 
Damızlık olmak üzere mevcut bulunan hayvanatın 
ihracı zaten memnudur ve kanunu mahsus vardır. 
(35) tarihli bir kanun vardır. O kanunu yeniden İkti
sat vekâleti tamim etti. Binaenaleyh bu hususta, ge
rek sığır, gerek koyun hakkında olsun, ne hakkında 
olursa olsun, bilumum damızlık hayvanatın ihracı 
memnudur. Şimdi efendim, yalnız et meselesini dü
şündük ve hariçte sığır etiyle koyun eti adeta müsavi 
olarak gözetildiğini kabul ederek, beherine gayrisafi 
üç kuruş verilirse bendeniz zannediyorum ki çift hay
vanatında, yani sığırda beş kuruş, koyun hakkında 
(3) kuru; kabul edilecek olursa ticaret için daha 
ziyade müsait bir şekil alınmış olacak. Keçi için bir 
kademe aşağıda göreceğiz ki bu da keçi neslinin ko
yun nesli kadar memlekete faidesi olmadığındandır. 
Bu cihetle ihracım teshil etmek arzusundan neşet et
miştir. Tiftik müstesnadır. Tabii bu noktai nazar
dan sığır için beş kuruş, koyun İçin beş kuruş, keçi 
için iki kuruş muvafık olur. 
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BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Efendim 
her asrın tanınmış bir kıyafeti vardır. İskenderun 
sorguçları gibi yassı bir takım külahları moda oldu. 
Şimdi de kabiliyeti tatbikiye gibi kelimeler ve terkip
ler moda olmuştur. Şimdi bunların ifade ettiği mâ
nâyı söyliyeyim. Eğer biz yapacağımız kanunda ka
çakçılığın önünü alamıyoruz diye ağır bir resim vaz
edersek, kaçakçılığın önünü alamayız. Kaçakçılığın 
önü alınmaz diyorlar. Evet önü alınmaz. Ben sahil
de bulundum. Ben kaçakçılığın envaına vâkıfım. Sa
hil memleketlerde bulundum. Fakat her defasında 
şikâyet edildi. O vaktin Dahiliye nezareti, bîr çok 
esbabı siyasîye dolay isiyle bunlara bakmıyoordu. 
Bu defa yine eminim ki buraya şikâyet edilecek. Bu
nun nazarı itibare alın, namuslu memurlar gönde
rin ve bu suretle önü alınmış olur zannederim. 

DR. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Sığır 
ve hayvanat meselesinin en çok mevzubahs olduğu 
bir yer de Menteşe livasıdrr. Burada her ikisi mene-
dildi. Rasih Efendiye hak vereceğim, menedildiği za
manlar oldu. Müsaade edildiği günler oldu. Az kaldı 
liva hayvansız kalacaktı. Şimdi, beş kuruş encüme
nin teklifi gayet doğrudur. Bunun böylece kabul 
edilmesini teklif ederim. 

HAMDI NAMIK BEY (İzmît) — Bu kanunun 
damızlık ve çift hayvanatı hakkında meskût kaldığına 
nazaran bu noktada zühul edildi zannetmiştim. Ma
liye vekili Beyefendinin ifadelerinden anladım ki 
Heyeti Veçhiyle, çift damızlık hayvanatın İhracına mü
saade etmediğine nazaran, çift ve damızlık kaydinin 
ilâvesini teklif ediyorum. 

(Kanunu mahsus vardır sesleri). 
Rica ederim kanun değildir. Burada teşekkül et

tiği zaman bunun ihracım menetmİştir. Bîlâhara da
mızlık ve çift hayvanatı müstesna olmak üzere den
mişti ki; bu ehemmiyetli bir kanun değildir. Bundan 
istifade için damızlık ve çift hayvanatın ithaline en
cümen ve Maliye vekili Bey muvafakat etmelidir. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Koyundan 
üç kuruş, bunu kabul ediyoruz. 

(Kâtip Antalya mebusu Rasih Efendinin takri
rini okudu). 

Riyaseti Oelileye 
Sığır ve manda etinin beher kilosundan iki kuruş 

yirmi para alınmasını teklif eylerim. 

16 Eylül 1336 
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(Reye sesleri). 
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REİS — §u takriri nazarı İtibara alanlar ellerini 
kaldırsın. Nazarı itibara alınmadı. 

Öküz ve mandanın beher gayri safi kilosundan 
beş kuruş alınmasını kabul edenler ellerini kaldır
sınlar. Kabul edildi. Koyunun üç kuruş olmasını (ka
bul edenler eHerini kaldırsın. Kabul edildi. 

Keçinin beher gayri safi kilosundan iki kuruş ol
masını kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul edil
di, 

KÂTİP — Kaz ve hindi. Bir tanesinden on ku
ruş. 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabuî 
edildi efendim, 

• • m* 

REİS — Efendim başlıyoruz. Halı ve kilim hak
kında Maliye Vekili Beyefendi ile'encümenin tek
lifi... 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Efendim, 
halı ve -kilimden evvel sansarın, ilâvesini İstiyoruz. 
Beher adedinden yirmi beş kuruş. Kıymetli av deri
sinin, kıymetsiz av derisine nispetle ayrı bir rüsumu 
almak lâzım gelir. Sansarın beher adedinden yirmi 
beş kuruş. 

REİS — Efendim, Maliye Vekilinin bir teklifi 
var. Kıymetli av derileri hakkında bir madde geçti. 
Diyorlar ki bu orada dahil değildir. Sansarın beher 
adedinden yirmi beş kuruş alınmamasını teklif ede
rim. Ayrıca bir madde konsun. Şu teklifi kabul eden
ler ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 

KATİP FEYYAZ ALI BEY — Şimdi efendim, 
halı ve kilimin beher kilosundan 4Q kuruş. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Ondan evvel bir tek
lifim var. Halı ve kilim üzerinden bu ihracat resmi
nin (kaldırılmasıdır. Isıterseniz ona dair şey edeyim. 

REİS — Madde okunsun. 
MALİYE VEKtLİ FERİT BEY — Efendim, en

cümenle müşterek bir madde tekh'f ediyoruz, bu 
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KÂTİP — Ördek ve tavuk. Beherinden beş ku
ruş. 

REİS — Kabul edildi. 
KÂTİP — Cüludu hayvaniye. Bir kilosundan üç 

kuruş. 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul 

edildi efendim. 

KÂTİP — Adi av derisinden altı kuruş. 
REİS — Kabul edildi. 

KÂTİP — Kıymetli av derisinden elli kuruş. 
REİS — Kabul edildi. 
Ou dakika teneffüs..* 

maddeyi izah edeyim. Bendeniz Ragıp Beyin teklif
lerini esasen terviç ettim ve halıyı üçe ayırdım. Hah 
eğer arşun murabbaı bir kilogramdan dun olacak 
olursa ki en güzelidir bunların 'beher kilosundan 
(5Q> kuruş çünkü bunlar arşını yirmi liraya olan şey
lerdir. Bunun ikinci bir kısmı ki mutavassıt kısmı
dır. Beher arşın murabbaımn sıkleti bir Modan faz
la bir buçuk kilodan noksan olursa, yani bir kilo ile 
bir 'buçuk ikÜo arasmda olursa kilosunda kırk ku
ruş. Daha âdi, yani en âdi haldarın beher arşınının 
murabbaı bir buçuk kilodan fazla edecektir. Onlar
dan da yirmi kuruş. Üç kısma tefrik ediyorum (20 -
40 -. 50) fcuruş, bu suretle zaten mutavassıtı kırk ku
ruş oluyor. Zannederim iki en muvafığı budur. Kili
min de beher kilosundan yirmi kuruş (Kabul sadala-
rı). 

KÂTİP FEYYAZ ÂLİ BEY — Müsaade buyu
run efendim. Takrirler var. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Müsaade buyurun 
bir cihet var efendim demin halı üzerinden ihracat 
resmimin alınmaması şıkkını izah etmiştim. Şimdi 
noksan kalan bir ciheti Heyeti âliyenize • arzedece-
ğim. Bunun kabul ve ademi kabulü reyi âtinize va
bestedir. Memaliki Osmaoiyeden harpten evvel yedi 

İKINCI CELSE 

Açılma Saati : 5 Badezzevat 

REİS ; Reisi Sani Vekili Vehbî Efendi Hazretleri 

KÂTİP : Feyyaz ÂH Bey (Yozgat) 
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yüz bin liralık halı İhraç ediliyordu. Bu aşağı yuka
rı bu günkü dört milyon liraya mukabil bir bedel
dir. Bugün dört milyon liraya bedel, Avrupaya an
cak ve ancak bugünkü çara üe, kaime para ile beş 
altı yüz bin liralık halı ihraç ediliyor. Hatta bu 
(5-6) yüz bin lira da fazladır. Şimdilik Memaliki 
Osmaniyede halı imal olunan mahallerden ezcümle 
Uşak, Muğla, İzmir, Gördes gibi yerler de düşma
nın İşgali altındadır. Nefsi İzmir'de bir çok tezgâh
lar vardır 'ki simdi düşmanın işgali altındadır. Halı 
doğrudan doğruya tezgâhlarda imal edilerek tüccara 
satılmaz. 

Efendiler; pek çok yerlerde halı Avrupadan öl
çü ve numune üzerine sipariş geliyor, onun üzerine 
İmal edilir meselâ hali tabiide iken memleketimizde 
arşını elli ikd kuruşa olan halı, hiç bir vakit 52,5 ku
ruşa, 53 kuruşa satılamazdı. Ftatı muayyen idi ve 
halı üzerine santim caridir. Şimdi biz bu halı üzeri
ne böyle ağır bir ihracat resmi kabul edecek olur
sak yani 'beher arşınına 30 - 40 kuruş gibi bir resim 
ka'bul edecek olursak, bittabi düşmanın işgali altın
da bulunan memleketlerde resim cari olmayacağın
dan ve bugün Avrupanın siparisatı şimdikinin iki 
misli olsa bile Uşak, Gördes gibi yerlerde imal ede
cek tezgâhlar belagan mabelağ mevcut olduğundan, 
İsparta, Burdur, Sivas gibi yerlere tek bir saçak si
pariş gelmeyecektir. Busu nazarı itibara alacak olur
sak herhalde halı üzerine vazedilen ihracat resmile, 
elyevm memleketimizde bulunan haıhcdılk sanatına 
müthiş bir darbe vurmuş olacaktır. Binaenaleyh ben
deniz Uşaklı olmak itibariyle şu resim ne kadar çok 
olursa o kadar memnun olmalıyım. Çünkü Uşakta 
boş kalan tezgâhlar yeniden yeniye dolmuş olacak
tır. Fakat Uşağı düşünmüyorum. Osmanlı sanatını, 
Osmanb halıcılığını düşünüyorum. Memleketim men
faat görecektir diye, memalifci osmaniyenin halıcılı
ğını, sanatını batırmak doğru olamayacağından, tek
rar arzediyorum ki, hah resmi kaldırılsın. Kaldırıl-
raazsa sonra İkinci takririm var. 

MALÎYE VEKİLİ FERİT BEY — Efendim, 
Ragıp Beyefendinin nazar buyurdukları şey satış 
meselesidir. Fakat, şunu nazarı dikkate almak lâ
zımdır' ki, bu halıların cinsleri muhteliftir. Her biri« 
nin ayrı, ayrı müşterisi mevcuttur. İsparta halısının 
müşterisi başkadır. Sivas halılarının başkadır. Çün
kü cinsleri büsbütün başkadır. Binaenaleyh Uşak 
halıları ki, nispeten İsparta taabJanna nazaran fiyat
ları dundur, sonra Sivas baUariyle İsparta halıları 
arasında fark vardır. Bu itibarla bunların ihracatı 
bu suretle mümanaata uğramış olmaz, bahusus tek

lif ettiğimiz resim de büyük bir şey değildir. Esasen 
bunlar ihraç resmi veriyorlardı ve kıymeti de bugün 
Antalya gümrüğünde üçyüz kuruştan iki bin kuruşa 
kadar tahmin edilmektedir. Esasen bunu veriyorlar. 
Vazedilen şey, bunu bâr miktar tezyitten ibarettir. 
Arzettiğim teklif mucibince üçe ayırıyorum. Bende
niz en güzellerine, yani Sivas cihetleri için beher af
sununa eflİ kuruş koyuyoruz. 

Çünkü arşunu on beş yirmi lira ediyor. Muta
vassıt olanlarına - ki bilhassa bugün İsparta ve ha
valisinin çıkardığı halılardır - o mamulâta da kırk 
kuruş koyuyoruz. Yani zait bir şey yoktur. Beher 
arşununa kırk kuruş koyuyoruz. Dana adi buhınan-
fcvra da - buyurdukları gibi Kırşehir vesairenindir. 
Bunlara yirmi kuruş koyuyoruz. Yani bunlar evvel
ce verdikleri yüzde bir resmi bir miktar tezyiten iba
rettir. Daha ziyade bir şey değildir efendim. 

REİS — Asıl madde okunsun, ondan sonra tak
rirler var, takrirleri okuyalım, reye koyalım. (Hükü
metle encümenin müşterek teklifi okundu) : 

Beher arşunun sıkleti bir kilo grama kadar olan
lardan beher arşun murabbamdan elli kuruş. 

Beher arşunun ısikleti bir kilo gramdan birbuçük 
kilo grama kadar olanlarından beher arşun murab-
bağına 40 kuruş. 

Beher arşunun sikleti birbuçük kilo gramı teca
vüz edenlerden bir arşun murabbaguıdan yirmi ku
ruş. 

Kilimden beher kiloda yirmi kuruş. 

Riyaseti Celileye 
Halı ve kilim İle tiftik üzerine mevzu resmin 

tayyını teklif ederim. 
Kırşehir 

Müfıl 

Riyaseti Celileye 
Halının kilim yerine geçirilmek suretiyle suiisti

mali mümkün olduğundan halı İle kilimin tefriki İle 
halının kilosundan 20, kilimin 'kilosundan on kuruş 
alınmasını teklif ederim. 

Aydın 
Tahsin 

Riyaseti Celileye 
Ahvali maliyemizin böyle pek ziyade buhranlı 

bir zamanında halı gibi kıymettar ve harice ihraç 
olunan bir metadan ihraç resmi almamak muvafık 
değildir. İran halılarından beher kilo İçin kırk, yerli 
halılarının beher kilosundan seccadeden onbeş, se
dir halısından on iki, orta tabir olunan büyük halı-

- 176 — 



t : 66 16 ,9 . 1336 C : 2 

lardan on kuruş alınmasını menafii Hazine namına 
Heyeti umumiyeye teklif eylerim. 

16 Eylül 1336 
Gümüşhane 

Mustafa 
Riyaseti Celileye 

Halı ve Mimin ikiye tefrikiyle ham halı ve kili
min kilosundan on, âlâsından yirmi kuruş alınır, yo
lunda halı ve kilime mevzu rüsumun tadilini teklif 
ederim. 

Niğde Mebusu 
Hilmi 

B. M. M. Riyaseti Celüesine 
Halı ve kilime mevzu rüsumun îran halılarına 

•tahsislim ve afyon rttsmünün tayyını teklif ederim. 
16 Eylül 1336 

Karahisans&hİp Karahisarısahİp 
Mehmet Şükrü Ömer Lûtfi 

MAtİYE VEKİLİ FERtT BEY — Efendim, 
İran halıları malûmu âliniz İrandan bize gelirken it
halât resmine tâbidir, çıkarken onlar birşey tediye 
etmez, 

B. M. İM, Riyaseti Celilesine 
İhracat rüsumu kanununun birinci maddesinden 

(veya işgal altmda aksamı memalikj osmaniyeye) 
kaydının ihracım ve tarifede mukayyet kilo basma el
li kuruştan 'İbaret olan halı rüsumunun halıların kiy-
nıetlorme nazaran üç sınıfa tefriki ile alâ kısmından 
kito başına yetmiş, evsat kısmından 40 ve edna kıs
mından -yirmi kuruş nöbeti üzerinden alınmasını tek
lif eylerim, 

Adana 
Zekâi 

IB. M. M, Riyaseti Celilesine 
İran halılarından kilo başına elli kuruş ve Me-

maliki Osmaniye halılarımdan kilo başına yirmi kuruş 
alınması suretile tadilini teklif ederim. 

Menteşe 
Dr. Tevfik Rüştü 

Riyaseti Celileye 
İhracat kanununun birinci maddesine merbut Üs

tedeki halı ve kilim resmidin berveçhi zir tadilini 
teklif ederiz. 
Beher ki
losundan 
kuruş. 

30 Beher arşunu bîr kiloya kadar olanlardan, 
20 Seher arşunu bir kilodan 400 dirheme kadar 

olanlardan 

10 .Beher arşumt 400 dirhemden fazla olanlardan, 
10 Kilimin beher kilosundan. 

14 Eylül 1336 
Kütahya Kütahya 

©esim «Atala-y Ragıp 
REÜS — Şimdi efendim bu takrirden başlıyaca-

ğım. 
Ragıp Beyin takriri bir daha okunsun. <Tekrar 

okundu), 
ıRflflS — Şu takriri kabul edenler lütfen ellerini 

fcaldırsını( Ret sadalan). Kabul edilmedi, 
(Tevfik Rüştü ıBeyin takriri tekrar okundu): 
Bu takriri kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul 

edilmedi. 
{Adana 'Mebusu Zekâi iBeyin takriri tekrar okun

du). 
RBDS — Efendim dinlediniz mi bu takriri?. Bu

nu kabul edenler ellerini kaldırsın. Edna yirmi şunu 
kabul edenler ellerini kaldırsın, 

iDr, MUSTAFA !BEY *Kozan) — Halı İle kilim 
meselesinde efendim, katiyen kilo meselesi nazarı 
itîbare alınmaz Ve bu tüccar olan kimseye söylenirse 
insana, yani ne diyeyim, gayet garip gelir. Bunda 
Avrupa sistemince ya metre murabba nazan İtibara 
alınır veyahut arşın nazarı ItJbare ahntr. Sonra on
dan başka halı meselesinde düşünülecek diğer nokta 
vardır. Meselâ (Kırşehir, frenk baldan dendiği gibi 
İntisacı noktasından filân halı namile maruf olduğu 
gibi, nesci noktai nazarından ince ve kalın diye naza
rı •itibare alınır, 

IBİÎR MEBUS — 4ran halılarıdiye ayrılır. 

•Dr. MUSTAFA >BEY (Devamla) — dram bırakı
yoruz. Tabii, yalnız meselâ bir arşını bir kilo veya 
yanm kilo gelmek üzere diye böyle bir kayit konmaz, 
[Benim bMiğim, IpaHtanın ince cinsinden sukadar ve 
kalın kısmından şukadar resim alalım diyelim. Yani 
biz hayatı hakikiye ile alâkadar olalım. Nazari olarak 
düşünüyoruz, nazari olarak kanun yapıyoruz. Bura
da bu kadar bu mesele ile alâkadar olanlar Var. Bu su
retle âlemi ticarette katiyen kullanılmayan esaslar 
dahilinde hareket ediyoruz. Ve sırf nazarî olarak re
simler vazediyoruz-

MANÎYE VBKflUt FERİT {BEY — Zati âlileri 
hangi encümendensiniz? 

Dr. MUSTAFA BtEY ıflKozan) — Muvazenei Ma
liye Encümeninden, 

fttfAUYE VEKÜ1İ FERÎT BEY — Ya! oradan 
geçti. (Niçin o vakit söylemediniz? 
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MÜFÎT EFENDİ (Kırşehir) — Bunun hattında 
bir tay teklifi vardı. Evvelce, okumada reye konsa, 

<jAdana IMebusu Zek&i 'Beyin takriri tekrar okun
du.) 

ROİS — Bu takriri kabul edenler ellerini kaldır
sın. Kabul olunmadı. 

ıtfKarahisar Mebusu Şükrü (Beyin takriri okundu). 
MÂUtYE VEKtlJt PBRıİT BEY — Efendim, İran 

halılarından resim almak doğru değildir. O zaman İran 
halıları bu taraftan gehnez. îran o zaman sevkıyat 
yollarını çevirir. Başka taraftan sevketmeğe başlar, 
Bunlardan girdiği zaman zaten alıyoruz, ithalât res
mi ahndrttan sonra ihracat resmi atmak «doğru mu
dur? (Vekil Beyin sözleri pek doğrudur sadaları). 

ıBİR 'MEBUS BEY — Anadolu haiılarile Iran ha
lıları arasında bir nispeti muayyene vardır. Rica ede
rim, onlardan alınmasın da bizim halılardan alınsın 
demek, daima onların revacını temin etmek ve bizim 
halıları burada bırakmaktır. Mana itibarile böyledir. 

•MEHMET ŞÜKKJÜ ÎBOY .(IKarahisansah'i») — 
Memleketimizde pek çok îran halıları vardır. Bun
lar, Maliye Vekili Beyefendinin söyledikleri gibi, bir 
rüsum, bir transit vererek girmiş değildir. Pek çok 
Iran 'halısı girmiştir ve en çok Avrupaya giden halı
lar da, piyasada rağbetle, yüksek fiyatla satılan Iran 
halılarıdır. Binaenaleyh, îran halılarından böyle bir 
rüsum alınacak olursa, memleketimizde imal edilme
mesi itibarile, memleketimiz müstahsilleri, ameleleri, 
sanayii, bundan müteessir olmaz. Fakat memleketi
miz tezgâhlarında imal edilen halılardan bir rüsum 
alınacak olursa, bundan doğrudan doğruya tezgâh
larda çalışan amele ve müstahdemin müteessir ola
caktır. Bu gün bîr Kırşehir halısı, yani seccade, on beş 
liradan on liraya kadar satrîrr. On beş lira bu güa üç 
liradır. Su halılar evvelce dört beş mecdiye, yani bir 
altına satılırdı. Dört beş mecdiyeye satıldığı zamanda 
bir adamın yevmiyesi iki meteliğe geliyordu. Bu! gün 
altmış paraya geliyor. Altmış parayı da imal eden 
adamın elinden alacak olursak demek ki, Memleket
te hah imal edilmeyecektir 'demektir. 

MALİYE VEKflUl FERİT BEY — Yevmiyesi 
altmış paraya çalışan bir amele gösteriniz rica ede
rim., 

MEHMET ŞÜKRIÜ BEY ((Devamla) — Böyle
dir. Beyefendi. Halıyı kimler işliyor? Beyefendi; 
siz bilir misiniz? halıyı isleyenler ufak çocuklardır, 
kadınlar, kızlardır. En çok ufak çocuklar, kadınlar, 
kızlardır. Bunlar mesailerinin kıymetini bilmezler. 
Kıymetini takdir etmedikleri İçin böyle çalışıyorlar. 
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Sonra imalâthaneleri kapatmak lâzımgelir. Bunu 
teklif ediyorum. Yalnız tran halılarından alınabilir. 

MIÜFİT (EFENDİ {Kırşehir) — Bu mesele hakkın
da bendenizin de bir takririm olduğu için ve evvelce 
de maruzatım olmakla tekrar maruzatta bulunaca
ğım. Ferit Bey biraderimiz buyurdular ki; yevmiye 
altmış paraya kim çalışır, Ferit Beyefendi zannediyor
lar ki halı nescedilen yerlerde fabrikalar var da, ora
ya amele geliyor da yevmiye ile çalışıyor. (Bu gün Kır-
şehirde. 

MALİYE VEKÎUÎ FERifT BEY — Ben Kütahya 
Mebusu iken Uşakta gözümle gördüm. 

MÜFİT EFENDt «Devamla) — Bu gün Kırşe-
hirin de haltcıhk evlerde dezgâhlarda İcra edilir. Her 
evin bir kadını bir buçuk ayda bir çift halı çıkarıyor. 
Efendiler; bunlar bir buçuk ayda bir halı çıkararak 
satmak suretile temini mevcudiyet ediyorlar, 

MALÎYE VİFJKİUÎ FER'tT BEY — Hayır. 
MÜFİT EFENDİ (Devamla) — Rica ederim. 

Eğer O memleket üzerine bu rüsumu, halıcılık üze
rine bu vergiyi zammedecek olursak, o memlekette dul 
kadınların aç kalmasına sebep ve rızkına mâni ola
caksınız. (Ayda sattığı bir çift halıdan üç lira alıyor, 
üç lira ile geçiniyor, (Buna biz on t»ara vermediğİm'iz 
gibi, elindeki üç lirasını yarın tüccar tenkis «decek ve 
diyecek ki; gümrük resmi vereceğim, binaenaleyh, 
bunu üç liradan aşağı almalıyım ki, o resmi kazan
malıyım. O evler, o kadınlar aç kalacak efendiler, 

"RFJS — Efendim, takrirler okunacak. Rica ede
rim. 

(Mehmet Şükrü Beyin takriri tekrar okundu). 
MÜFİT .EFENDİ (Kırşehir) — Tay tekliflerini 

evvelce okumalı. , 
RFJİİS — Birer birer evvel okuduk. Tekrar oku

yup reye koyacağız, 
MÜFÎT EFENDÎ {Kırşehir) — Birisi tayyedildi 

mi, diğerini teklife hacet kalmaz, 
Dr. M'USTAtPA .BEY <Közan) — Şimdi biz İhra

cat resmini maddeden mi alıyoruz, yoksa sanatten mı 
alıyoruz? Eğer maddeden alıyorsak, tiftik veyahut 
yapağıya kilo başına ne koymuş isek, buna da kilo 
başına onu koymak icabeder. Eğer sanatten bir resim 
alıyorsak, bu sanatı bizim memleketimizde yapan fu
kara takımı olduğu için, bence, sanatten alacağımız 
bu resimden sarfınazar etmeliyiz ve demeliyiz ki; halı 
ve kilimin mamul olduğu ve eşyaya nazaran kilosun
dan rki mi, beş mî? ne kabul etmiş isek yine onu alı
rız, ((Pek doğru sadaları). Ve bunu da Maliye Veki
li tBey kabul ederler. 
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iMAUtYE VBKlfUİ FERÎT BOY — Bizim aldığı
mız resim yalnız mevadı mam üleşini teşkil eden 
esastan değildir. <Sanatten sesleri). Evet elbette sanat 
da vardır ve Müfit Efendi Hazretlerinin buyurduk
tan gibi de üç kurusa işleyen de yoktur. Müfit Efen
di Hazretleri pek güzel buyurdular. Bunu kadınlar 
yapar dediler, fakat kadınlar tezgâhını yaıevinin altı
na 'kurar veyahut odasında kurar. Tekmil umuru bey-
tiyesini yapar ve yaptıktan sonra, boş kaldıkları za
manda, bez dokudukları gibi, onu da dokurlar. Ha
riçten yevmiyeli adam tutturulmuş olursa ne altmış 
paraya, ne üç kuruşa, ne lotuz kuruşa bulabilirler. 

MÜRİT EFENDİ ı(Kırşeh'ir) — Beyefendi, halı 
dokuyan kadının elbisesini diğerleri diker. Bu kelime 
memleketimizde meşhurdur. 'Bu kadın başka iş göre
mez. 

MAUtYE VEKlttl .FERİT BEY — O halde de 
altmış para değildir. Zati âlileri o halde İktisadi bir 
surette hesabı yapmıyorsunuz, bunun ihtimali yok
tur. Altmış para ile dünyada kimse geçinenler ve hiç 
bir kimse bu fiatla çalışmaz. Hesabınız yanlıştır. 

Sonra mevaddı iptidaiyesinden almağa gelince, bu 
da doğru değildir. Esasen biz bu gün yüzde bir alı
yoruz. Diyorlar ki; halının bir kilosundan meselâ 
üç kuruş yahut beş kuruş alalım. Biz bugün yüzde 
bir aldığımız zaman daha fazla para alıyoruz. Bu 
gün beher arşını bin kuruş olan halıdan zaten yüz
de birden on kuruş alıyoruz. Eğer böyle olursa, esa
sen almakta olduğumuz resmi bile tamamile alma
mış oluruz. Böyle iş mi olur efendim? 

HASIM BEY .(Çorum) — Efendim, bendenize ka
lırsa mesele; mensucatı dahiliyeden -olan halılar, mü
nakaşa ettiğimiz derecede bir ehemmiyeti haiz değil
dir. Çünkü hah havayici zaruriyeden değildir. Halı
yı alanlar elbette zenginlerdir. Taşraya gittiğine göre 
bu, zenginlere gidiyor. (Ne derecede gümrük verilse 
bile, yani gümrük resmi alınsa bile. •(Gürültüler). Mü-
sade buyurun; Ondan sonra da amele ücreti fazla 
olmuş olacak. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY — Zenginlerden çık
maz o. 

.HASIM ,BEY IflDevamla) — Ne demek? Yani Ma
liye Vekili Beyefendinin noktai nazarı muvafıktır 
ve öyle kabul edelim. 

RfBtS — Efendim, takrirler okunacak? ı(Karahi-
sar 'Mebusu Şükrü Beyin takriri tekrar okundu). 

REİİS — 'Kabul edenler ellerini kaldırsın. <Ret 
sedaları). 'Kabul olunmadı. 

HjAydın Mebusu Tahsin Beyin, takriri tekrar okun
du). 

•(Olmaz, muvafık sadaiarı). 
<RIEHS — Of endi m, şu takrir halıdan yirmi, kilim

den on kuruş alınmasını teklif ediyor. Şu teklifi ka
bul edenler ellerini kaldırsın, (Kabul olunmadı. 

<Nİğde Mebusu Hilmi Efendinin takriri tekrar 
okundu). 

-R'EfflS — Şu takriri kabul edenler enerini kaldır
sın. Kabul olunmadı. 

(GÜmüşane Mebusu Mustafa Beyin takriri tek
rar okundu). 

RiBUS — Şu teklifi kabul eden ellerini kaldırsın. 
Kabul olunmadı. 

fftsparta Mebusu Hacı Tabir Beyin takriri okun
du.) 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Memleketimizde ötedenberi rebaket dolayrsile ken

disini gösteremeyen ve bir çok himmetler sarf ve ec
nebi kumpanyaların himayesine mazhar olduğu hal
de bile elyevm hariç memleket halılarına rekabet 
edecek derecede yükselemeyen halıcılığa ihracat rü
sumu olarak elli kuruş resim alacak olur isek halıcı
lığı ticaret ittihaz eden tüccarların amele yevmiyele
rinden katedecekleri bir emri tabirdir. Binaenaleyh 
yüz düğümünü altmış paraya kateden bir amele bu 
münasebetle kırk paraya katedecek olursa rica ederim 
halıcılığa olan rağbet ne dereceye kadar tenezzül ede
cek ve binaenaleyh yeniden yetişecek olan eshabı sa
natın da şevkini kesretmiş olacağız. Memleketimizin 
yegâne iftiharı olan bu sanatın her suretle himaye 
edilmesini beher halının kilosundan hiç olmazsa yir
mi beş kuruş rüsum ahznu teklif ederim. 

İsparta Mebusu 
Hacı Tabir 

<Ret, muvafık sadalan). 
REİS — Efendim su teklifi kabul edenler lütfen 

elleriniz; kaldırın. .Kabul olunmadı. 
^Kırşehir Mebusu Müfit Efendinin takriri tekrar 

okundu). 
RBÎtS — Kabul edenler etlerini kaldırsın. Kabul 

edilmedi. 
^Kozan Mebusu Mustafa Beyin takriri okundu.) 

Riyaseti Celi leye 
Hah ve kİHm ihraç rüsumunun berveçhi ati tadi

lini teklif ederim: 
Yerli halı ve kilimin beher kilosundan mamul 

olduğu maddeye nazaran ihraç rüsumu alınır. 

Kozan 
Mustafa 
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(Ret sadaları). 
TfcBfiS — Reddedildi. 
(Hükümetle Encümenin müşterek teklifi okundu): 
•Beher arşının sfkleti bir kilograma kadar olanlar

dan beher arşm murabbaından elli kuruş. 
Beher arşının sıkleti bir kilogramdan bir buçuk 

kilograma kadar olanlarından beher arşm murabbaın
dan kırk kuruş. 

Beher arşının sıkleti bîr buçuk kilogramı tecavüz 
edenlerden beher arşın murabbaından yirmi kuru;. 

Kilimden beher tifosundan yirmi kuruş. 
HBİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul 

edildi. 
MALİYE VBKftUt FERİT BEY — En 'güzelinden 

etti kuruş, vasatından kırk kuruş, adisinden yirmi 
kuruş (Kabul sadaları). 

RBftS — ıKabul olundu. 
KATİP — Tütünün beher kilosundan beş kuruş; 
RBfiS — Kabul ediyor musunuz? Kabul edenler 

ellerini kaldıran, kabul olundu. 
KATİP — Kerestenin beher metre mikâbından 

80 kuruş (ll>. ıtfReye reye, "kabul sadaları). (Takrirler 
var sadaları). 

TUINALT HtUMt BEY HJBblu) — Efendim Atta-
hın bu mülke bahşettiği bir çok hazineler ve define
ler meyanında zannımca Zonguldak, Ereğli havzai 
fahmiyesile Kastamonu, 'Bolu havzaları,. (Menteşeyi 
unutmayın sesleri). Evet onu unutmam. îsfveçten tu
tunuz da Bulgaristan, Romanyaya kadar hep bu ci
varlara kereste İhraç ediyor. Buna karşı düşüneceği
miz bir nokta var ki, bu 'gün kerestenin son derece 
pahalı olmasıdır. (Binaenaleyh diyebilirim ki; kıymeti 
alttn kadar tartıyor. Şu halde mıntakamız ahalisi, 
kerestecileri varsınlar seksen değil (1080) kuruş ver
sinler, fakat iş başkadır. Beyler! ormaniye, katiye ve 
saire gibi bir çok rüsum verildikten maada, karşısın
da büyük bir rekabet gören Bolu ve Kastamonu ke
resteciliği, tstanbuta eğer sevkıyatta bulunamazsa ve 
hattâ etrafa sevkıyat bulunamazsa o kerestecilik büs
bütün mahvolacaktır. Binaenaleyh yirmi kadar arka
daşla beraber bir tekrir verdik (80) nin elli kuruşa 
tenzilini teklM ediyoruz. 

ilSM'AÜL SUPHİ iBEY Surdur) — Efendim Ke
restenin fiyatı fevkalâde galidir. Nitekim Hilmi 
Bey de ıtasdîk buyurdular ve biliyorsunuz ki memle
kette orman kalmamıştır. Kerestecilikten, halttan zi
yade bir takım tüccar istifade ediyor. Bu iş mahdut 

(1) Hükümetin teklifi. 

ellere inhisar ediyor. Gidiniz, Aotalyaya bakınız. Beş 
yüz bin metre mikâbı kereste katı için orada Wr ta
kım eşraf ruhsat almışlardır. Hükümete bunun için 
verdikleri şey, kilometre mikâbı başına yirmi, otuz 
kuruş kadar bir şeydir. Bunda müthiş kazanç vardır. 
Bu gün beher metre mikâbı otuz, kırk liradır. Yüz 
kuruş bir şey değildir, 

(RUS — Efendim takrirler okunuyor, .dinleyiniz. 
Büyük Miflet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Kerestenin, zaten orman resmi ve öşür gibi ıtekâ-
lîfe tâbi olduğundan ihracat resmi olarak beher met
re mikâbından yalnız elli kuruş istifasını tektff ede
riz- ,1* Eylül 1336 

Bolu Menteşe 
Fuat Tevfik Rüiştü 

Menteşe Kastamonu 
Etem Fehmi Rüştü 

Aataîya Antalya 
Mustafa HalU ibrahim 
Antalya Antalya 
Aü Vefa Hasan Tahsin! 
Kângırı Kanguru 
Yusuf Behçet 

Kângırı Canik 
Tevfik Emin 
Bolu Niğde 

Tunalı Hilmi Vehbî 
Trabzon Erzurum 

Ali Şükrü Salih 
Kastamonu Kastamonu 

Murat Besim 
Kastamonu 

Hulusi 

RStS T~ Mardin Mebusu 'ibrahim (Beyin aynı 
mealde bir takriri daha okunacak efendim (Gürül
tüler).. 

MAUtYE VESKM FEMİT (BEY — Efendiler be
her metre mikâlbt on sekiz liradır ve pek ziyade ihraç 
ediliyor ıgürnriiklerirrtteden. HÜç olmazsa ya yüz, ya 
seksen kuruş kabulünü 'istirham ederim. 

(BÎR ıMBBOS ıBBY — Orman resmi yüz yitmi 
kuruş alınryorken, bu gün üç yüz kuruş almıyor. Şu 
halde beher metreden yüz seksen kuruş fazla almı
yor. 

RjBlS — Hükümetin teklifine dikkat ediniz. (Sek
sen kuruş sadaları). 

Kâtiıp Encümenin teklifini okudu. 
Kerestenin beher' metre mikâbından yüz kuruş alı

nacaktır. 
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(Pek Mükemmel sadalan, kabul sadalan). 
RfBİS —Encümenin teklifi kabul olundu. 
'REFİK. ŞEVKET BEY <Saruhan) — Reis (Bey; 

yalnız bu kerestenin mamul «olduğu tasrih edilmeli
dir. 

-BtR MEBUS BBY — Zaten ihracat ta mamul çı
kar. 

iKÂTltP — Odunun yüz kilosundan beş kuruş 
(Çoktur sadalan). 

İSMAİL ISUPHit fBEY ^Burdur) — Efendim odu
nun da ihracı arzu edilmeyen şeylerdendir? Mümkün! 
ise on kuruş olsun, pek te çıkmasın. Ormanlarımız 
harap otuyor. 

Dr. TEVfFÎK AÜÇTÜ »BEY (Menteşe) — Efen
dim buradan hayretle temasa •ediyorum, İktisat Encü
meni 'Reisi Beyefendi «eliyor, odun çrkmasın, kereste 
çıkmasın, daha jyi diyor. Rica ederim. Eğer Mente
şeden kereste çakmazsa, odun ve kömür çıkarıl
mazsa şu ve bu çfcmazsa ahalinin canları mı çıksın? 
Yoksa Menteşenin kömürünü Ankaraya mı naklede
bileceğiz? ıRİca ederim, bize gelsin, izahat versin, 

iKÂTÎP — Odunun beher yüz kilosu beş kuruş 
{Kabul «adaları). 

-REİS — Kabul olundu. 
(MlAUtYE VEKlİtl FERİT HEY — Mamul kö

mürü ilâve ediniz. iBeher yüz kilosundan on kuruş, 
(Kabul sadalan). 

REİS — Mamul kömürün beher yüz kilosundan 
on kuruş. Kabul ediyor musunuz? {Kabul sadalan) 
Kabul edildi. 

KÂTİP — Haşhaşın beher kilosundan üç kuruş. 
NEBİL EFENDİ {Karahisansahip) — Takririm: 

var. 
Riyaseti Celiieye 

Haşhaş ve fındık ve saire yağlarından beş kuruş 
ihracat resmi vazolunduğu halde haşhaş tanesinden üç 
kuruş resim vazolunmuştur. Halbuki dört kilo haş
haştan bir kilo yağ istihsal olunacağından bir kuruşa 
tenzilini teklif ederim. 16 Eylül 1B3<6 

Karahİsan sahip 
Nebil 

MEHMET ŞÜKIRJÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Efendim, haşhaş yağının kilosundan beş kuruş alın
masını kabul ettik, madem bunu kabul ettik, bir kilo 
haşhaştan yüz dirhem yağ çrkar. 

HAŞtM (BEY ıCÇorum) — Şu halde tohum deyi
nizde anlaş (İsın. 

MEHMET 9ÜKJRÜ IBEY — Tohumdur tabii, 
nisbet yok arada. Tohumdan üç kuruş alınacak olursa, 
yağından on beş kuruş alınmak lazımgelir.. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — O halde öyle 
alalım. 

MEHMET ŞÜKRÜ ,BEY (Devamla) — Bir defa 
kabul ettiğiniz bîr şey de eğer böyle tenakuz yapa
caksa Heyeti âliyeniz, onu da yapabilir. Binaenaleyh 
Nebİl Efendinin takriri veçhile beher tifosundan bir 
kuruş alınmasını teklif eylerim. (Muvafık sadalan). 

REİS — Nebil Efendinin takririni kabul bu
yuranlar. Ellerini kaldırsın kabul olundu. 

KATİP — Cehri, beher kilosundan yirmi para. 
RıBtS — Kabul edenler ellerini kaldırsın, kabul 

edildi. 
KATİP — Salhleb, beher kilosundan üç kuruş (az

dır «adaları). 
ıRBİS — Kabul edenler etlerini kaldırsın. Kabul 

olundu. 
(KATİP — Kuru üzüm, bir kilosundan iki kuruş. 

Bunun hakkında iki takrir var. 
Büyük Millet Meclisi 'Riyaseti CeHlesine 

Kuru üzümün beher kilosundan İki kuruş almak 
muvafık olmıyacağıud'an beher kilosundan yirmi pa
ra alınmasını teklif ederim. 

Malatya 
Reşit 

Büyük Millet Meclîsi Riyaseti Celilerine 
ihraç resmine ait tarffe cetvelinden kuru üzüm 

maddesinin tayyını teklif ederim. 
Menteşe 

Tevfik Rüştü 

(RlBÎB — Kuru üzümün beher kilosundan yirmi 
para alınması itin bir takrir var, kabul edenler elle
rini kaldırsın. Kabul olunmadı. 

Bir de bir kuruş teklifi var. Kabul edenler ellerini 
kaldırsın. Kırk para kabul. 

KÂTİP (Kuru incir, bir kuruş yirmi para, 
REFİK 'ŞEVKET IBEY (tSanıhatt) — Efendim, 

yaş İncir ihraç olunmaz. Kuru tabirini kaldırın, 
IRtEftS — Efendim, Hacı Süleyman EfendÜ «öz 

söyliyecek. 
H A d SÜLEYMAN EFENDİ .(İzmir) — İncir 

zaten kalmadı ki vergi tarhedelfrn. İncir lAydın Irva-
sına mahsustur. Malûmya kuru incir Aydın livasına 
mahsus gibidir. Yalnız Denizli Sancağının Saray ka
zasında bir parça çıkar, cüzi miktarda. Gerek Ayduı 
livasının müştemel olduğu tekmil kazalar, gerek De
nizlinin incir çıkan yerleri bugün meşguldür. ıftnşal-
lah alırız sadalan). Bunları inşallah istirdat ettiğimiz
de o zaman vazeyleriz. {Olamaz şimdi vazı lâzımdır 
sadalan). 
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HAŞİM IBEY <!Çorum) — Kamın Şİmdi yapılsın-
da. 

HAlCI SÜLEYMAN EFENDİ (izmir) — Olamaz 
bu. Olmadık bir şey hakkında kanun vazolunaınaz. 

Dr. TEVİFIK RtİtŞTÜ ıHEY (Menteşe) — 'Doğru 
söylüyor. 

BİtR MEIBUS IBBY — Sonra alelıtlak vergi tar-
holunur. (Gürültüler), 

HACI SÜLEYİMİAN EFENDİ (Devamla) — "in
cirin on nevi vardır. Çünkü biz ineirciyiz. Bunu biz 
iyi biliriz. On türlü İncir, yaş incir var, elleme incir 
var, bazirgân incini Var* 

A l i ULVÎ BEY .(Burdur) — inandık. 
MAÇI SÜLEYMAN IEFBNDİ (Devamla) — Na-

turel incir, paçal incir var, çeker inciri var, hurda 
var. (Efendim bunların ayrı, ayrı piyasaları vardır. 
Ak 'incir, mor incir, kara incir hurdaya dahildir. Hu
lâsa İncirin on nevi vardır. Bunlara ayrı ayn vergi 
tarhetmek lâzımdır. Alelıtlak tarfoetmek zannederim 
muvafı'kı madelet değildir. Benim hurda incirim var
dı. 17 nisan cumartesi memleketten çıkarken yüz paraya 
satılması İçin mahdumlarıma tembih ettim. Satamadılar, 
bu defa yandı. Yanan 'emvalim meyantnda o da vardı. 
Nasıl olurda incirin okkasından yüz para, beş kuruş 
alabiliriz? Bunu zaman 'takdir eder. Arzedebild'im rai 
efendim? Yüz paraya satılması için mahdumuma ten-
bih ettim, satılmadı, yandı. Binaenaleyh şimdilik İn
cir hakkındaki vergi tarhının affını talep ederim. 

B,üyük Millet Meclisi 'Riyaseti Celilesine 
Kuru incirin bir kilosundan Ikırk para alınmasını 

teklif ederim. 16 Eylül 1336 

Ayıntatp Mebusu 
Hafız Şahin 

fRed şaddan). 
RBİB — Şu takriri kabul edenler ellerini kaldır

sın. 
ilK.TflI.SAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL BEY — 

Efendi hazretlerinin teklifleri gayet varittir. Kısa Söy-
liyeceğim. İncirlerin nevilerine göre fiyatları var. in
cir varki kryyesi altmış para eder, incir varfci 30 ku
ruş eder. 'Bu resmi hangisinden alacaksınız? Bunu tef
rik etmek lâzım gelir. ıflPekâlâ ederiz sadalan). 

•REltS — Şimdi bir kuruş alınmışına -dair bir tek
lif var. Bİr de Encümenin tekHfi var. Evvelâ bir ku
ruş alınması hakkındaki takriri reye koyuyorum. Ka
bul olundu. 

'KÂTİP — (Bilûmum kuru meyvelerden, kilosun* 
dan altmış para, 

RİEflS — Kabul ediliyor mu? (Kabul sesleri). <Kırk 
para sıesleri)., 

'Maliye Vekili ikuru meyvelerden kırk para teklif 
ediliyor, kabul ediyormusunuz? (Kabul sadalan). 
Kabul olundu. 

KÂTİP — (Bademin bir kilosundan iki kuruş. 
MALİYE VBKtUt ıBEİRfİT BEY — Efendim 

badem kelimesine ftstık kelimesinin de İlâve edilerek 
(Badem ve fıstık) suretinde tadilini teklif ederim. 

lBJ<R MBBUS ıBEY —\Badem ve fıstık için fiyat
ları çoktur, bir taraftan fındığa bir kuruş fmdıfc içine 
iki kuruş koyduk bu da aynidir. Fiyat itibarüe ve 
•kıymet İtibarile birdir, hiç bir farkı yoktur. (Gürül-
'tüler). 

•KÂTİP — ıBadem ve fiştik. ıKilosundan iki kuruş 
badem ve 'fıstık İÇİ, beher kilosundan beş kuruş (Gü
rültüler), 

REİS — Rica ederm dinleyelim. Badem ve 
fıstığın beher kilosundan İki kuruş. Kabul edenler el
lerini kaldırsın. (Çok sadalan 'gürültüler). Kabul olun
du. 

©FR İMBBUS BEY — Efendim, fındığın kabuğu 
ince, bademin 'kabuğu kalındır. Rica ederim düşü
nünüz. 

'REFİK ŞEVKIET »EY «Saranın) — Yalnız ba
dem meselesi kabuklu kabuksuz olmak üzere İki kı
sım olsun. 

KÂTİP — (Badem ve fıstık içi. Kilosundan 'beş 
kuruş. 

ıRıflKS — iKafeut ediyormusunuz? Kabul edenler el
lerini kaldırsın. Kabul olundu, 

KÂTİP — Acı badem. Bir 'kilosundan bir kuruş. 
RHtS — 'Kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul 

edildi. 
KÂTİP — Acı badem İçi. Bir kilosundan İki ku

ruş., 
•REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul 

edildi. 
KÂTİP — Palamut, Bir kilosundan beş para (Çok

tur sadalan). 
[REİS — Kabul edenler lütfen ellerin] kaldırsın. 

Kabul olundu. 
KÂTİP — Pamuk. IBir kilosundan ÜÇ kuruş. 
R'E'tS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul 

edildi. 
ıKÂTÎP — Mazı bir kilosundan bir kuruş. 
RiElfS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul 

edildi. 
(KÂTİP — Meyan kökü. 'Bir kilosundan beş pa

ra. 
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REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsm. Kabul 
olundu, 

NEBÎL EFENDİ •(Karahisarısahİp) — Efendim, 
mazı iki -kısma ayrılır. Beyaz -ve siyah '(Kabul olun
du «adaları). 

RBFİK ŞEVKIET BEY (Saruhan) — Müsaade 
buyurunuz. Yalnız Heyeti muhtereme ye arzedtece-
ğim. 'Meyan kökü de Aydın vifâyetile Surİyenin bazı 
kısımlarında çıkan köklerden ibarettir. Zaten bunu 
tüccar eskiden on paraya alırdı. Şimdi okkası aitaıpş 
para olan şeye beş para çoktur, itki para yapalım, pa
lamutla bir gibidir. 

MUSHAF'A NECATI BEY (Saruhan) — Pala
muttan "beş para., (gürültüler). 

REİS — Efendim, hepiniz soyuyorsunuz, ©ir şey 
duyamıyorum, iRİca ederim. Meyan kökünden beş pa
rayı kabul edenler ellerini kaldırsın.. Kabul edildi. 

KATİP — Mahalep. ıBir kilosundan bir kuruş gü
rültüler) (sahlep sahlep sodaları). 

•KlATlJP — Mahalep başka, sahlep bankadır. (Ma
halep vardır «adaları). 

REİS — Mahalep, bir kilosundan bir kuruş. Ka
bul ediyor musunuz?. 

ALİ ŞÜKJRÜ EFENDİ — (Karahisarışarki) — 
Efendim, Mahalep nedir birnı'İyoruz ki. Anlayalım. 

OPERATÖR BMİN ıBEY #ursa) — Efendim. 
çörek için kullanılır bir şeydir. Badem nevinden bir 
şeydir. Çöreklere katarlar. Güzel bir koku verir, Sam 
fıstığı gibi bîr şeydir binaenaleyh kırk para azdır. 

RlEflS — Mahalebİn bir tifosundan bir kuruş ka
bul «diyor musunuz? Kabul edildi. 

ıKATİP — Anason. Bir kilosundan beş kuruş, 
RiBtlS — Kabul olunuyor mı? Kabul olundu. 
KÂTİP — Kendir tohumu, kilosundan bir kuruş. 
REİS —Kabul olundu. 
KATÎP — 'Balmumu, bir kilosundan beş kuruş. 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul 

olundu. 

MALİYE VEKiİUt FERÜT 'BEY — Efendim bu
rada diğer arkadaşlarımız hatırlattılar <hgül yağı) var. 
Binaenaleyh bu gül yağı için bir şey koyalmn. Mıs
kalı 100 -»120 kuruştur, diyorlar. 

BÎR MEBUS ıBEY — Efendim, mıskalı yüz etli -
iki yüz arasındadır, 

BÎR MEBUS BEY — Keçi boynuzu yazmadınız. 
R'EÎS — Efendim, Encümen diyor ki fiyatı üze

rinden yüzde üç alınacak, 
KATIP — Hilmi iBeyin bir teklifi var. 

BİR MEBUS (BEY — Efendim, gül yağı memleke
timizde esaslı bir surette taammüm etmiş bir şey 
değildir. 

RBtS — Efendim rica ederim muhavere etmiye-
tim, celseyi tatil edeceğim. M'esele yarım kalacak, 

Büyük Mîllet Meclisi Riyasetine 
Zİrdekİ mevattan da hizalarında işaret edildiği veç

hile ihracat -rüsumunun alınmasını teklif ederim. 

Kuruş 

E' 
di 
5 
3 

Kilo
sundan 

» 
» 
» 
"» 

Sabun 
Zeytin tanesi 
Zeytin yağı 
Portakal 
Limon 7jS0 » 

Tunalı Hilmi 
<Ret, ret sadalant). 
'REİtS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. (Ret 

sadaları) SReddolundu. Liste bitti; maddelere geçiyoruz. 
TUNALI HttJMÎ BEY (Bolu) ~ Zeytin yağı var. 

Limon var. Portakal var, onları da reddetmeyiniz. 
ASMAM. SUPHt (BEY (Burdur) — Efendim, cet

velde muharrer olmayaa mevat İçin dördüncü madde 
vardır, 

TUNALI HİLMİ BEY {Bolu) — Şimdi hatırımı
za geldi, ilâve ediyoruz. 

iKATtP -— Zeytin tanesi, beher kilosundan »ir 
kuruş, portakalın beher kilosundan 5 kuruş, h'monun 
beher kilosundan 7,5 kuruş (Handeler), 

lR ASİH EBEMDt ((Antalya) — Beher yüz adedin
den bari deyiniz, kik» olur mu? 

REİS — Efendim, Hilmi 'Beyin takririnde olan sa
bun, limon, portakal, zeytin tanesi, zeytin yağı, bü
tün bunları kabul ediyor musunuz? (ret. ret •sadaları) 
reddolundu efendim. Efendim şimdi maddelere geçi
yoruz. 

(Kâftp birinci maddeyi okudu). 
MADDE 1, — Anadoludan memalİki ecneblyeye 

veya işgal altında bulunan aksamı memaliki Os-
maniyeye ihraç olunacak mevaddan alınmakta olan 
yüzde bir ihracat resmi badema merbut tarifede mu-
harrer mevad için sıklet üzerinden ve tarifede mün-
derîç miktar dairesinde istifa olunacaktır. 

REFİK. ŞEVKET BEY ((Baruhan) — istifa olu
nur. 

REİS — Efendim, birinci madde kabul ediliyor 
( mu? 
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KÂTİP — Efendim, müsaade buyurun. Adana 
Mebusu Zekâi Beyin takriri var {okundu); 

iBüyük Millet Meclisi Kiyaseti Celilesine 
İhracat rüsumu kanununun birinci maddesinde» 

(veya işgal altmda bulunan aksamı nnemaliki Osma-
nryeye) kaydin'k ihracını teklif eylerim. 

Adana 
Zekâi 

ıRBfö — Şu takrir kabul ediliyor mu? Kabul olun
madı. 

(BASİIM BEY <Çorum) — Demek orayı listihîâs-
tan ümidimiz yokmuş ıgfbi. 

Dr. MÜŞTAKA HEY yjKbzan) — Bu maddede 
yalnız sıklet Üzerinden deniliyor. Halbuki biz yaptı
ğınız şeyde Sİktet var bir, adet var iki, metre murab-
baı var üç, demek resmi aldığımız zaman yama sik-
leti nazarı itibara atmıyoruz. Hem metre murabba-
m, hem adedi, hem sikleri nazarı itibara alıyoruz. 
Barı onu yazalım. 

teJMAİtL SUPHİ BEY ^Burdur) — Efendim, doğ
rudur. 'Buyundukian grbî; adet vardır, metre murab-
baı vardır, argın vardır. Müsaade buyurun böyle ya
palım. «Merbut tarifede muharrer mevad için tarife
de mündemiç miktar dairesinde» diyelim. 

'«Srktet» taibirini kaldıralım. 
MIADDE I. — Atıadoludan memal'iki ecnebiye-

ye veya işgal altında bulunan aksamı memaliki Os-
maaiyeye ihraç olunacak mevaddan alınmakta olan 
yüzde bir ihracat resmi badema merbut tarifede mu
harrer mevad için tarifede muharrer ve mündemiç 
miktar dairesinde isfifa olunur. 

REİS — Maddeyi bu suretle, bu yolda kabul buyu
ranlar ellerim' kaldırsın. Kabul olundu, 

HJBâtip İkinci maddeyi okudu): 

ıMAODE 2. — İşbu mevad fiyatlarının tereffÜ ve
ya tedennisi batinde miktarı rüsum Heyeti Vekile ka-
ranile yüzde 'elliye kadar tezyit veya tenkis olunabi
lir. 

KBftS — Bu maddeye, dair söz «Öyliyecek var mı? 
(Hayır sa daları) bu maddeyi (kabul edenler elerini kal
dırsın. Kabul edHdi. 

KATİP — Efendim takrir var. 
-REİS — Tezyit veya tenkis vukuu halinde keyfi

yet nihayet on beş gün zarfında Meclise bildirilir. 
Diye İsmail Supbi Beyin teklifi var, bunu kabul bu
yuranlar ellerini kaldırsın, Kabul olundu. 

ÜlK&tip üçüncü maddeyi okudu)? 

MADDE 3, — Tarifede münderiç olmayan me
vad kemakân kıymet üzerinden yalnız yüzde üç ih
racat resmine tâbidir. 

ROBKS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul 
olundu. 

MEHMET SÜKIR0 BEY (Karahisaroalhip) — 
Olmaz ki efendim nasıl kabul olunur? ıMadde hak
kında söz .söyletmeden kabul edildiği nerede görül* 
müs? Söz istiyorum. Efendim sözü Söyletmeden ka
nun kaıbul olunduğunu bu Mecliste görüyoruz. Bu 
madde hakkında 'söz istiyorum; 

RBİS — Söz •veriyor musunuz Beyefendiler? ((Ha
yır, kabul olundu sadaiarı). 

MADDE 4. — tharacat resmine tabi bütün me
vaddan gümrüklerce berveçhi muharrer alınacak re* 
simden mada hiç bir idare ve hiç bir kimse taraftn-
dan her ne nam ile diğer bir resim alınamaz, 

TAHSİN BEY <Aydın) — Söz isterim efendim. 
(Bu kanunla maliyeye müteallik dördüncü ve beşinci 
kanun 'oluyor ki, »taşralarda gayri mesul eşhasın, gay
ri kanuni olarak kendi kendilerine ve kendi idarele
rine göre tarh ve teklif edip tahsil etmekte oldukları 
rüsumun refi esası için bu kanunlar bize teklif edili
yor, Biz de kabul ediyoruz. Zannediyorum en zaif 
noktamız burasıdır. Dentincik Maliye Vekili Beye
fendi hazretleri, eğer bu kanunlar ve bunları mütea
kip kanunlar kabul olunursa, 'bir ve İki aya kadar bu 
gibi gayri kanuni tekalifin katiyen önü alın
masına elinden geldiği kadar çalışacağını vadediyor-
lar. Maliye Vekili Beyefendiye taşralardan gayri ka
nuni ve gayri meşru olan oktrova vesaire gibi şeyle
rin refedilmesine elinden geldiği kadar çalışacağını bi
ze vadettiklerinden dolayı teşekkür ederiz Fakat ça
lışacaklarını vadetmek başka, katiyen bunu re-
fetmek yine başka şeydir. Hafbu kî. bu dördüncü 
maddede, ihracat resmine tâbi bütün mevaddan güm
rüklerce alınan resmiden maada hiç bir idare veyahut 
hiçbir kimse tarafından hiçbir nevi resim alınamaz 
demeliyiz ve bunu kabul edince bunun nesir ve ilânı 
tarihinden itibaren o resim kalkmış olacaktır. Halbu
ki, Hükümet bundan bir ay evvel Meclisi afinin Rei
si sanisi Celâlettin Arif Beyefendi tarafından bu hu
susta bize birşey okunmuş ve alkışlarla kabul etmiş 
ve teşekkür ederek tebrik etmiştik ve sevinmiştik. Fa
kat yine eski hamam «ski tasta devam etmektedir. 
Bendenizce; madamki bu kanunu kabul ediyoruz, 
selâmeti vatan Jçin daha bu gibi kanunları kabul et
mek mecburiyetinde bulunuyoruz. Çünkü tabii kabul 
etmekle mükellef bulunuyoruz. Vatan her şeyden 
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mukaddestir. Fakat şu maddei kanuniye yi teyit ede
cek, temin edecek bir kuvvei müeyyide lâzım. Bu
na aynı maddeye diğer bir fıkranın dercini teklif ede
rim. «Her nam ile resim alınamaz, alındığı halde bu
na cüret edenler hiç olmazsa muvakkat küreğe ko

nulur» diye bir madde ilâve etmen'. Yoksa gayri ka
nuni tekâliften kurtulamayız. Bu kanunun kuvvei 
müeyyidesi içinde bulunmalıdır. 

iRBÎS — Efendim Meclisi tatil ediyorum. 
(Saat alb buçukta cebe tetil etKMi). 
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