
D E V R B : I 0 l L T ; % t g T t M A : 2 

T. B. M. M. 
ZABIT CERİDESİ 

On ikinci İçtima 

26 . / / / . 1337 Cumartesi 
»« <^«» • • 

Münderecat 
Sayfa I 

1. — Zaptı sabık hulasası 232:233 
2. — Teklifler 236 | 
1. - - Saruhan Mebusu Refik Şevket I 

Beyin,- Beylerbeyi İhtiyat Zâbitan Mek- • 
tebinden mezun olanlar hakkında teklifi 
kanunisi (2/258) 236 

3. — Takrirler 233 
1. — Ergani Mebusu Emin Beyin, El-

aziz - Palu - Kiği tarikinin tamir ettiril
mesine dair takriri 233 

4. — Sual ve istizahlar, cevaplar 235,236 
1. — Kastamonu Mebusu Abdülkadir 

Kemali Beyin, kibritlerden ne sebeple 
fazla resim alındığına dair Maliye Vekâ
letinden sual takriri 253 

2. — Muş Mebusu Haçı Ahmet Hamdi 
Beyle arkadaşlarının, Bitlis, Genç ve 
Muş livalarında mektep olmadığı halde 
ne için Maarif Müdürü tâyin edildiğine 
dair Maarif Vekâletinden istizah takriri•., 233, 

243:244 
3. — Kırşehir .Mebusu Yahya Galip 

Beyin, hâkimi münferit teşkilâtı hakkın
da sual takriri ve Adliye Vekâleti Vekili . 
Hafız Mehmet Beyin şifahi cevabı 236 

5. — Mazbatalar 234:238 
1. — Karahisan Sahip Mebusu Mehmet | 

Sayfa 
Şükrü Beyin, mebusların dâva vekâle
tiyle iştigal etmemelerine dair takriri ve 
Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
Büyük Millet Meclisi azalarından, dâva 
vekâleti deruhde edenlerin müstafi ad
dolunmalarına dair teklifi kanunisi 
(2/184) ve Kütahya Mebusu Ragıp Be
yin, Büyük Millet Meclisi âzalarının dâ
va vekâletiyle iştigal edememelerine dair 
teklifi kanunisi (2/11.7 M.) ve mebuslukla 
dâva vekâletinin imtizacı mağduriyetini 
mucip olduğuna dair Memduh imzalı 
arzuhal ve Arzuhal ve Adliye encümen
leri mazbataları 234 

2. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Erganili Musa ve oğlu Casım 'in evrakı hük-
miyesinin gönderildiğine dair Ergani 
Müddeiumumiliğinden mevrud tezkere ve 
Adliye Encümeni mazbatası 234:235 

6. — Müzakere edilen maddeler 238,244 
1. — Devairi resmiye* ile fukarayı 

ahali ihtiyacı için ormanlardan kat'edile
cek mahrukatın ve ciheti askeriyeye lü
zumu olan telgraf ve telefon direklerinin 
bilâ müzayede itasına dair kanun lâyiha
sı ve Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 238: 

243.244,259:260^ 
2. — Gümüşane Mebusu Hasan Fehmi 



t : 12 26.8.133? O : 1 
Öayfa Sayf* 

Beyin, ziynet eşyasının men'i duhulü Operatör Emin Beyin, ziynet eşyasından 
hakkında teklifi kanunisi ve Lâyiha, îkti- ithalât Resmi alınması hakkında teklifi 
sat ve Muvazenei Maliye encümenleri kanunisi ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbataları (2/137) ve Bursa Mebusu mazbatası (2/199) 244:259 

t 

BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati zevalden sonra : 2 

REİS : Reisisani Doktor Adnan Beyefendi 
KÂTİPLER : Ziya Hurşit B. (Lâzistan), Haydar B. (Kütahya) 

REİS — Ekseriyet hâsıl oldu. Celseyi açı
yorum. Zaptı sabık hulâsası okunacak. 

Birinci celse 

Doktor Adnan Beyefendinin Tahtı Riyaset
lerinde saat ikide biliçtima zaptı sabık hulâsa
sı kıraet ve aynen kabul olundu. Müstaceliye
tine binaen (%) milyon liralık İkinci Avans Ka
nununun bakıyei müzakeratma geçilerek üçün
cü maddesi tay, 4, 5, 6 ncı maddeleri aynen 
kabul edildikten sonra Heyeti umumiyesi tâ
yini esami ile reye konularak teneffüs için cel
se tatil olundu. 

İkinci celse 

Doktor Adnan Beyefendinin Tahtı Riyaset
lerinde saat dört buçukta biliçtima Avans Ka
nununun 4 müstenkif ve 9 redde karşı 190 rey 
ile kabul edildiği tebliğ ve bilâhara Rusya Sov
yet Cumhuriyeti ile akdedilen Ittifakname 
Hariciye Vekili Muhtar Beyefendi tarafından 
kıraet ve bâzı mevaddı izah edildi. 16 Mart 
münasebetiyle Kâzım Karabekir Paşadan mev
rut telgraf kıraet ve Adana'daki Fransız meza
limine, Kürdistan meselesi mevcut olmadığına 
dair^ telgraflarla ikinci senei devriye münase
betiyle mevrut teşekkür telgraflarının listesi 
tebliğ olunda. Hıyaneti vataniye ile mahkûm 
Apostol hakkındaki evrak ile Heyeti Vekile-
<Jçn mevrut Sükna Kanunu ve Kastamonu Is-

(Zaptı sabık hulâsası Ziya Hurşit Bey tara
fından kıraat olundu.) 

tiklâl Mahkemesince idama mahkûm edilen 
Hüseyin oğlu Osman hakkındaki telgraf Adliye 
Encümenine, Heyeti Vekileden mevrut Harb 
Kazançları Kararnamesinin tadiline dair lâyi-
hai kanuniye Kavanin ve Muvazenei Maliye en
cümenlerine, Tokad Mebusu Rifat Beyin, vilâ
yet merkezlerinde birer intihabı memurin ko-

ı 
misyonu teşkiline dair takriri Lâyiha Encüme
nine, orduya tayyare ihda edileceğine dair 
Niğde Mutasarrıflığının tahriratı Müdafaai 
Milliye Vekâletine, Bolu Mebusu Fuat Beyle 
rüfekasmıh Ereğli - Ankara yolunun turuku 
umumiye meyanma ithaline dair takriri Lâyiha 

;- Encümenine, Oltu Mebusu Rüstem Beyin, Nar-
man ambarlarmdaki zahireden Oltu ahalisine 

y tohumluk itasına dair takriri tasviben İktisat 
Vekâletine, Karesi Mebusu Basri Beyin, Dur-

e sunbey Kazası memurininin ikmal edilmesine 
n dair takriri Heyeti Vekileye, Van Mebusu Ha-
t san Sıddık Beyin, vilâyatı şartiye muhacirleri

nin bir an evvel sevkedilmelerine dair takriri 
Dahiliye Vekâletine havale olundu. 

a Badehu Hasan Fehmi Beyin, ziynet eşyası-
s- nın men'i duhulü hakkındaki teklifi kanunisi-
ii nin müstaceliyetle müzakeresine geçilerek (d) 
a. işaretli cetvelin * müzakeresi tensip ve bâzı me-
s- vaddı kabul edildikten sonra bakiyesi içtima 
ı- âtiye tehir edilip Fevzi Paşa Hazretleri tara-

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 
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undan cepheler hakkında verilen izahat istima 
olunduktan sonra Cumartesi günü içtima edil
mek üzere saat 6,3(3 da celseye nihayet verildi. 

2 6 . I I I . İ 3 3 7 
Reisi Sani Kâtip Kâtip 

Doktor Adnan Ziya Hurşit Feyyaz Âli 

HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Efen
dim, Maliye Vekâletinin tertibettiği (d) cetve* 
linin müzakeresi kabul edilmiş değildir. (A) 
işaretli cetvel (d) işaretine tebdil edilmiştir. 

Esasen mevzuu müzakere olan bendenizin 
teklifime merbut olan cetveldir. Yalnız Mali
yenin verdiği o tafsilâta bendeniz de muvafakat 
ediyorum. 

REİS — Bu suretle tashih edildikten sonra 
zaptı sabıkı kabul ediyor musunuz? (Kabul 
kabul sadaları). Kabul edildi efendim, 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Benim bir takririm 
vardı. 

REÎS — Müsaade ediniz. Ruznameye bağlı
yalım, başka şeyler vardır. 

AHMET HAMDI B. (Biga) — Kendim hey
etten bulunduğum iyin mahkememize ait şey
ler vardır, onu söyliyeceğim. 

REİS — Evvelce burada başka şeyler var- i 
dır. Ondan sonra izahat verebilirsiniz. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Malûmu 
âliniz defeatle tekrar ediliyor. Ruznameye hâ
kim olan Meclistir. Her vakit ruznameye dâhil 
bir maddenin her hangi bir sebeple talika uğra
dığını ve tayyedildiğini görüyoruz. 

RElS — Tayyedilmemiştir efendim. (Böyle 
kısa yazılmasın sesleri). Bendeniz izahat vere
yim de ondan sonra beyan buyurun. Tayye
dilmemiştir. Böyle kısa yazılmanın sebebi her 
gün yazılıyor ve sıra gelmiyor. Onun içindir ki 
gördüğünüz şeyler sırasiyle gelecektir. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) —Müsaade 
buyurur musunuz? Bir mesele bizim nazarımız-

.1387 0 : 1 
da mevzu olmazsa o mesele hakkındaki müza
kere mürtefi olur. Binaenaleyh ruznamei mü
zakereye dâhil olmalıdır. Binaenaleyh Maka
mı Riyasetten rica ediyorum. Evvelce mevkii 
müzakereye konmuşken her ne sebeple teehhü
re uğramış kısımların tekrar ruznameye ithal 
ve eksik olanlar her şeyden evvel peyderpey ik
mal edilsin. 

REİS — Efendim, müsaade buyurunuz, 
ruznamede birçok mevat vardır. Fakat hangi
lerini müzakere ediyorsak koyuyoruz ve on
lar biterse ondan sonra diğerlerini koyuyoruz. 
Beyefendinin buyurduğu biliyorsunuz ki ruz
nameye dâhil değildir. 

REFİK ŞEVKET F . (Saruhan) — Bugün 
yazılmamış olabilir. Müsaade ederseniz bunu 
ruznameye yazsınlar efendim. 

REİS — Müsaade buyurunuz, bunu ruzna
meye ithal etmek arzu ediyor musunuz? 

DURSUN B. (Çorum) — Bendenizin sansür 
hakkındaki takririm var, birkaç defa oraya 
yazıldı. Otuz gündür oraya yazılıyor. Burada 
müzakere edilmiyor. Evvelâ başta idi, şimdi 
nihayete atılmış. Eğer Makamı Riyaset ruzna
meye hâkim olacak ise tertibe riayet edilsin. 
Halbuki ruzname kalem efendilerinin keyfine 
tâbidir. Bunun temini lâzımdır. 

RElS — Sıra gelmemiştir efendim. 
DURSUN B. (Çorum) — Hattâ birinci sı

rada bulunuyor idi. 
REİS — Daha mühim şeyler oluyor efendim. 
YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Ne yapa

cağız, münakaşa mı edeceğiz? (Müzakereye bağ
lıyalım sesleri) (Gürültüler). 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Yeni bir 
usul mü çıkaracağız? Rica ederim ruznameye 
geçelim. (Gürültüler). 

REİS — Bunların hepsi ruznamede vardır. 
Buraya yazılmamasmdan oluyor. Yarın yazı
lır, numaralan görürsünüz efendim. (Gürültü
ler). 

3. TAKRİRLER 

1. -r—• Ergani Mebusu Emin Beyin, Elâziz -
Palu - Kiğı tarikinin tamir ettirilmesine dair 
takriri 

REİS — Evrakı varideden Elâziz - Palu -
Kiği tarikinin inşasına başlanılması hakkında 

Ergani Mebusu Emin Beyin bir takriri var, 
Nafıa Vekâletine gönderiyoruz efendim. 

FUAT B. (Bolu) — Geçen günkü.gibi evra
kı varideyi nihayete bıraksak daha iyi olur. 

REİS—Okuya l ım , mademki ruznameyi ta-
kibediyoruz okuyalım. 

— 233 — 
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5. — MAZBATALAR 

1. — Karahisan Sahip Mebusu Mehmet Şük
rü Beyin, mebusların dâva vekâletiyle iştigal 
etmemelerine dair takriri ve Yozgad Mebusu Sü
leyman. Sırrı Beyin, Büyük Millet Meclisi aza
larından dâva vekâleti deruhde edenlerin müs
tafi addolunmalarına dair teklifi kanunisi 
(2/184) ve Kütahya Mebusu Bagıp Beyin, Bü
yük Millet Meclisi âzalarının dâva vekâletiyle 
iştigal edememelerine dair teklifi kanunisi 
(2/117 31.) ve mebuslukla dâva vekâletinin im
tizacı mağduriyetini mucip olduğuna dair Mem-
duh imzalı arzuhal ve Arzuhal ve Adliye encü
menleri mazbataları 

REİS — Mebuslukla dâva vekâletinin içtima 
etmemesi hakkındaki evrakın bermucibi ha
vale Kanunu Esasi Encümenine tevdiine dair 
Adliye Encümeni mazbatası vardır. 

t NEŞET B. (Kengırı) — Şimdi müzakereye 
lüzum yoktur. Esasen mazbatadır, encümen
den gelen evrak okunmak lâzımdır. 

REÎS — Havale edelim. (Havale, havale 
sesleri)... 

MÜFÎT Ef. (Kırşehir) — Reis Bey zaten en
cümenin muvafakati olduğu için... 

AVNÎ B. (Erzurum) — Kanunu Esasi En
cümeni yoktur... 

REÎS — Teşkil edeceğiz efendim. Zaten bâ
zı encümenler henüz reislerini intihabetmemiş-
ler, sonra geçmiş seneden müdevver evrakı" da 
tevdi eylememişlerdir. Rica ediyoruz, bu mua
melâtı ikmal buyursunlar. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Hangi 
encümenler yapmadıysa isimleri tasrih edilsin. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Büyük Millet Meclisi Azasının dâva vekâ

leti ile iştigallerinin men'ine dair olan, mer
hum Cemal Bey veresesi vekili umumisi Anka
ra'da mukim binbaşılıktan mütekait Memduh 
imzalı 11 ve 19 Ağustos 1336 tarihli iki kıta is
tida ve Karahisan Sahip Mebusu Mehmet Şükrü 
Beyle rüfekasmın buna mütedair bulunan mer
but takrirleri encümenimizce tetkik ve mütalâa 
olundu. Teklifi vâki mevzuatı kanuniyeye mu
gayir olduğundan şayanı kabul ve iltifat görüle
memekle reddi ekseriyetle tensip olunarak ber
mucibi havale Kanunu Esasi Encümenine tevdi 

buyurulmak üzere Riyaseti Celüeye takdim olu
nur. 

23 Mart 1337 
Reis Namma 

Mazbata Muharriri Kâtip Âza 
Sinob Kengırı Kırşehir 

Mehmet Şevket Okunamadı. Müfit 
Âza Âza 

Sinob Halil İbrahim 
Hakkı Hami 

Âza Âza 
Niğde Saruhan 

Teşriî ve icrai sıfatı Meclis müstemirren 
uhdesinde cemeden Mee- münakit olduğu için 
lis azasının vekâlette Meclis azasının icrayi 

devamına muhalifim. vekâletlerinin bir şek-
Mustafa Hilmi li mâkulde temdidi 

rey indeyim. 
Refik Şevket 

REÎS — Kanunu Esasi Encümenine tevdi 
edeceğiz. Okunması Meclisin malûmattar olma-
si içindir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Reye koyunuz. 
MÜFİT Ef. (Kırşehir) — Reis Bey Bir şey 

arz edeceğim. Zabtı sabık hulâsasının kabul ve 
ademikabulü teamülen el kaldırmak suretiyle 
olmuyor. 

REİS — Minelkadim öteki Meclislerde de böy
le el kaldırmaksızın yalnız bir itiraz var mı diye 
geçilir. Eğer arzu buyurulursa bundan sonra 
öyle yapalım. 

2. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Erganili 
Musa ve oğlu Casim'in evrakı hükmiyesinin gön
derildiğine dair Ergani Müddeiumumiliğinden 
mevrut tezkere ve Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Hiyaneti vataniye ile mahkûm Mu-
saoğlu Casim haklarında; müddetlerini ikmal et
tiklerinden tahliyelerinin mahalline telgrafla teb
liğine dair Adliye Encümeni mazbatası vardır. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Hiyaneti vataniyeden dolayı maznunualey-

him olan Çünkeşli Hacı Hasanoğlu Musa ve oğul
ları Şakir ve Casim haklarında icra kılman mu
hakeme neticesinde bunlardan Casim'in Kanu
nu Cezanın kırk altıncı maddesi delaletiyle Hi
yaneti Vataniye Kanununun ikinci maddesine 

— 234 — 
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tevfikan bir sene müddetle hapsine vicahen ve 
Şakir ile Musa'nın beraatine ve ancak Şakir'in 
memurini Hükümeti tahkir eylemesinden dola
yı bir hafta müddetle hapsine gıyaben karar 
verildiğine mütedair olan Erganimadeni Bida
yet Mahkemesi Ceza Dairesinin 11 Kânunusani 
1337 tarihli ilâmı ve evrakı müteferriası yalnız 
Casim'e ait bulunan hükmü vicahiden dolayı 
tetkik ve mütalâa olundu. Merkum Casim'in 
Hiyaneti vataniyeye cüreti delâili kanuniye mev
cut olmadığı cihetle tasdiki mümkün olmıyan 
merkum hakkındaki hükmün refi ancak bir ke
çi ve kuzu meselesinden mütevellit münazaa üze
rine merkum Casim'in Hükümet memurlarını 
ifa ettikleri memuriyetten dolayı tahkir eyledi
ği şühudü müstemiamn şehadetiyle sabit bu
lunduğundan hareketine temas eden Kanunu 
Cezanın yüz on ikinci maddesi mucibince bir 
mah müddetle hapis ve müddeti mahkûmiyetini 
mevkuf en ikmal ettiği anlaşılmakla sebebi aha-

ö : ı 
ra mebni mevkuf olmadığı takdirde hemen tah-
liyei sebilinin telgrafla mahalline işarı ittfakla 
tensip olunarak tasdiki Heyeti Umumiyeye tek
lif olunur. 

23 Mart 1337 
23 Mart 1337 

Reis Mazbata Muharriri Âza 
Erzurum Sinob Kırşehir 

Celâlettin Arif Mehmet Şevket 
Aza Aza Âza 

Saruhan Sinob Niğde 
Refik Şevket Hakkı Hami Mustafa Hilmi 

Âza 
Antalya 

Halil İbrahim 
REİS — Efendim, kabul olunuyor mu? (Ka

bul, kabul sesleri). 
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Maz

bata Muharriri izahat versin. 
REİS — Adliye Vekâletine gönderiyoruz. 

4. — SUALLER, İSTİZAHLAR, CEVAPLAR 

1. — Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemali 
Beyin, kibritlerden ne sebeple fazla resim alındı
ğına dair, Maliye Vekaletinden sual takriri 

REİS — Kibritlerden fazla resim alınması 
sebebi hakkında Kastamonu Mebusu Abdülkadir 
Kemali Beyle rüfekasmm Maliye Vekâletinden 
sual takriri var, Maliye Vekâletine gönderelim. 

2. •— Muş Mebusu Hacı Ahmet Hamdi Beyle 
rüfekasının, Bitlis, Genç, Muş livalarında mek
tep olmadığı halde ne için maarif müdürü tâyin 
edildiğine dair Maarif Vekâletinden istizah tak
riri 

REİS — Genç - Muş livalarına maarif mü
dürü tâyininden dolayı Muş Mebusu Hamdi Bey
le rüfekasmm Maarif Vekâletinden bir istizah 
takriri var, okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Bitlis - Genç - Muş livaları dâhilinde bir tek 

iptidai mektebi bulunmadığı halde bu livalara 
Maarif Vekâletince maarif müdürleri tâyin edil
dikten başka bir de tâli olan maarif başkâtipleri 

dahi tâyin ve kimi izam kimi de derdesti izam 
bulunduğu gibi mekezi ulûm ve maarif olan ve 
yalnız bir iptidai ve bir de idadisi bulunan Siird 
livasına da kezalik müdür ve hattâ başkâtip gön
derildiğini haber alıyoruz. Mahallerinde en 
muktedirleri var iken harcırahtan tasarruf veci
besi düşünülmiyerek' güya ki mahallerinde ufak 
bir kitabeti ifa etmiyecek derecede efendi bu-
lunmuyormuş gibi buradan ketebe tâyinine lü
zum görülmesi cayi nazardır, ve zannedilebilir-
ki, bu hareket İstanbul'dan akın akın gelen 
efendilerin kayırılması maksadına iptina ediyor. 
Binaenaleyh, Maarif Vekili Beyin bu hususlarda 
izahat vermesini teklif eylerim. 

Muş Muş Siird 
Ahmet Hamdi Abdülgani Salih 
Bitlis Hakkâri Mardin 

Yusuf Ziya Tufan Derviş 
Genç Ergani 

Dr. Haydar Okunamadı. 

REİS — İstizah takririni kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. İstizah takriri kabul edilmiş
tir efendim. 

- 2 3 6 -
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2. — TEKLİFLER 

i . —• Saruhan Mebusu Refik Şevket Beyin, 
Beylerbeyi İhtiyat Zâbitanı Mektebinden mezun 
olanlar hakkında teklifi kanunisi (2/258) 

REİS — ihtiyat Zâbitanı Mektebi mezunları 
hakkında Refik Şevket Beyin bir teklifi kanunisi 
var. Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. 

3. — Kırşehir Mebusu Yahya Galip Beyin, 
Hâkimi münferit teşkilâtı hakkında sual takriri 
ve Adliye Vekâleti Vekili Hafız Mehmet Beyin 
şifahi cevabı 

REİS — Yahya Calip Beyin Adliye Vekâle
tinden bir sual takriri vardı, Adliye Vekili Beye
fendi cevap vereceklerdir. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Sahibi sual 
burada. Bir kere yalnız izah etsinler. 

HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Reis Bey reye 
vazı buyuran adınız, Muvafık görüldü. 

REİS — Müsaade ediniz, Hakkı Hami Bey. 
Burada iki yüz arkadaşımız vardır. Reye vaz'-
edildiğini hepsi işitmiştir. Bendeniz burada giz
li kapanklı bir iş yapmıyorum. (Reye konmadı 
sesleri). Reye konmadı buyurmayınız, reye kondu. 

ADLÎYE VEKÂLETİ VEKİLİ HACI MEH
MET B. (Trabzon) — Sahibi sualin izahına lü-
}*um yoktur. Sual şudur: Hâkimi Münferit Ka
nunu ile hâkimi müçtemi arasındaki fark nedir? 
Bunu Adliye Vekili izah etsin diyorlar. Bu de
ğil mi efendim? Bendeniz diyorum ki, Bu me
sele sual teşkil etmez. Bu iki kanunu okuyan 
adam ikisi arasında fark ne ise bunu anlar. 
(Handeler). Binaenaleyh, bendeniz bunun sual 
teşkil ettiğini bilmiyorum. (Alkışlar). 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Efendim, 
alkışlamak değil, semaya çıkarsanız nafile. Ad
liye Vekili Beyefendi geçen gün buraya geldi, 
ben hâkimi münferit teşkilâtı yaptım, halkın 
ayağına hâkim gönderiyorum. Her kesin mua
melâtını ihtisar ediyorum, bu fena bir hizmet 
midir? Ne için kabul etmiyorsunuz? diye bu
yurdular. Hattâ Hoca Efendi Hazretleri hâki
mi münferit usulünün muvafık olduğundan bah-
sile kendilerine beyanı memnuniyet ettiler. 
(Hangi hoca sesleri). Karşımda bulunuyor. 
Halbuki, Hâkimi münferit teşkilâtını yapmak
tan" maksadım; kendime ait memlekete bir iki 
hâkim daha göndermektir. Maksat budur, di
ye bunu anlatmadılar. (Gürültüler). 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) --.Bugünlerde 
birbirimizi yaralamak moda oldu. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Biz ister
dik ki, Adliye Vekili Beyefendinin gösterdiği şey
den âlem müstefit olsun. Üç kişinin bakacağı 
şeye yine üç kişi bakacak. Hâkimi münferit de
dikleri bu eski usul ne ise yine o usul devam edip 
duracaktır. Yani bundan, ne fayda hâsıl olmuş? 
Kanunu okumak meselesi yalnız kendine mi ait
tir. Siz de okuyun kanunu. Kanunda öteki 
mahkemeden farkı ne ise bendenize izah ediniz de 
ikna ediniz. Demek oluyor ki, Adliye Vekili 
Beyefendi olsun diğer vükelâyı devletten kim 
olursa olsun bu Meclis bu efendilerin keyfine 
tâbidir (Gürültüler.) 

ZAMİR B. (Adana) — Sözünü geriye alsın 
(Gürültüler.) 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Ne olu
yorsunuz beyefendi ? (Ayak patırdıları) (Sözünü-
geri alsın sesleri) Ne var ki? Ne oluyorsunuz? 
Ne patırdı ediyorsunuz? Size ne. Meclis onların 
keyfiıfe tâbi değilse pekâlâ,, tâbi olmadığını gös
tersin. Mademki, hâkimi münferit usulünde bir 
menfaat vardır. Tokad'taki mahkemeyi kaldır
maktan maksadı ne idi Onu izah buyursunlar. 
Efendim, yine söyliyeceğim Trabzon mülhaka
tından diğer mahallere bir hâkim fazla gönder
mek için Tokad'taki mahkemeyi kaldırdı. Biz 
öyle bilmek isteriz ki, Adliye Vekili olan zat; 
yalnız Trabzon'un Vekili değil, umumun vekili
dir. (Bravo sesleri) Adliye Vekili nerede? izah 
etsin. Mademki hâkimi münferit usulü yalnız 
ismin tebeddülünden ibaret kalıyor, binaenaleyh 
hâkimi münferit teşkilâtı ile beyhude yere 
bütçeyi ızrar etmekte bir mâna yoktur. Şimdi 
milletin istediği mesele, hâkimi münferit usulü 
değil, belki usulü muhakematm tadilidir. Bu 
mesele Celâleddin Arif Bey zamanında düşü
nülmüş, m'esele halledilmezden evvel, hâkimi 
münferit teşkiline başlanmadan evvel bu, Mec
lisi Âlinize tevdi edilmiş, Adliye Encümenine 
havale olunmuştu. Şimdi Vekil Bey Adliye En
cümeninde müzakere edilen bir şeyin ne suretle 
tatbikatına kıyam ediyorlar? Hâkimi münferit 
usulünü Vekil Bey burada söyledikleri vakit 
Hoca Vehbi Efendi zanneti ki, hâkimi münferit 
demek, köylü mahkeme kapısından içeri girip, 
selâmünaleyküm hâkim efendi diyecek ve işi ne 

— 236 — 



t : lâ 26.2 
ise îıemen gördürüp çıkacaktır. Ben onu istedim. 
Onu Meclise anlatmasına lüzum gördüm. Ver
dikleri cevabı kâfi görmüyorum, istizaha kalbe-
diyorüm. 

REÎS —. İstizaha kalp buyurduğunuza dair 
bir takrir veriniz. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim, Ve
kil istizah takririnin kabul veya reddinden son
ra cevap versinler. 

REÎS — Suale cevap veriyorlar. Telâşe ha
cet yoktur. 

ADLÎYE VEKÂLETİ VEKİLİ HAFIZ 
MEHMET B. — Yalnız müsaade buyurursanız 
Trabzon'a hâkim göndermekten dolayı bunu 
yaptı dediler. Bendeniz Trabzon'a bir hâkimi 
münferit göndermedim, kim isterse gelir bakar. 
Trabzon'da böyle bir hâkimi münferit yoktur. 
Belki Ankara'da, Sivas'ta, Eskişehir'de, Ken-
gırı'da yaptım. Lâkin Trabzon'da yoktur. Bina
enaleyh Yahya Galib Beyin iddiası kavlen ve 
fiilen ve resmen sakıttır. Bu hususta Heyeti 
Aliyeye arz etmek istiyorum ki, Yahya "Galib 
Beyin bu takrirlerden maksadı başkadır. Mü
saade buyurunuz da anlatayım. (Gürültüler). 

MÜFİT Ef. (Kırşehir) — Suale cevap ve
rildi, bitti zanederim. (Söylesinler efendim ses
leri.) 

ADLİYE VEKALETİ. VEKİLİ HAFIZ 
MEHMET B. — Adliye Vekâletine geldiğim za
man bir müsteşar vardı. Baha Molla Bey has
bellüzum Adliye Vekâleti bunu... (Şahsiyat ses
leri) Müsaade buyurunuz. Kimsenin aleyhinde 
bahsetmiyorum. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Hayatı Meş
rutiyette sualler, istizahlar pek tabiî ş'eylerdir. 
Böyle bir mebus sual ettiğinden dolayı şahsa 
intikal; zannedersem büyüklük değildir. Vekil
lerin kürsü milletten şahsiyata dair böyle bir 
adamın leh ve aleyhinde söz söylem'eleri hiç bir 
zaman muvafık değildir. 

ADLÎYE VEKÂLETİ VEKİLİ HAFÎZ 
MEHMET B. — Şahsiyat yoktur. Kimsenin leh 
ve aleyhinde söz söylemiyorum. Hasbellüzum 
Vekâlet bunu memuriyetten affetti. Yahya Ga
lib Bey bana geldi. Niçin bunu azlettiniz? Diye 
sordu. Dedim ki; ben size burada ferden söz 
söyliyemem, bu bapta izahat veremem. (Devam 
sesleri) (Gürülüler) Ben, Mecliste sorulacak 
suale ve Meclisin vereceği suale ve istizah ka-
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rarma cevap vermeye mecburum. (Gürültüler); 
Yoksa bu mesele böyle münferit sual şeklinde 
olmaz. (Gürültüler, söylemeyiniz sesleri) Şimdi 
efendim, ben bunu katiyen kabul etmem. (Gü
rültüler). 

BİR MEBUS — İstizaha kaybedilmiş mesele 
bitmiştir. 

REÎS — Kabul edilmedi efendim, niçin bağ-
rıyorsunuz? Salih Efendi niçin bağlıyorsunuz? 
Rica ederim efendim oturunuz. 

MÜFİT Ef. (Kırşehir) — Efendim, sâil su
alini sorar, vekil de cevabını verir. Ondan sonra 
tekrar münakaşa caiz değildir. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Bu istizah 
değildir, şahsıma taallûk eden bir meseledir. Efen
dim bana söylediği sözlere cevap vereceğim, su
al değildir. Yahya Galib'in bu suali sormaktan 
maksadı ne imiş. 

REİS — Suale cevap verildikten sonra tek
rar söz söylemek icabetmez. tekrar lâkırdı söy-
lem'eye lüzum kalmaz. (Cavap vermek hakkı
dır sesleri). 

TAHSİN B. (Aydın) — Kendisine garaz 
isnadetti, cevap vermek hakkıdır. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Efendim, 
Nizamnamei Dahilî mucibince cevap vereceğim 
(Gürültüler) Usulü müzakereye dair söz söylı-
yeceğim. Bir mebus ister takrir verir, ister sual 
sorar. Ne isterse yapar. Bendeniz bir sual sor
dum, cevabını verdiler; fakat bu sualin esba-
bini nereden keşfetti? 

«Yahya Galib, bunu neden vermiştir bilir 
misiniz? filân zamanda ben böyle söyledim. 
Ondan müteessir oldu. Bu suali verdi ondan do
layı» diyor. 

TUNALI HİLMİ B. — Fırsattan istifade 
ediyorsunuz. 

YAHYA GALlB B. — Bendeniz o vakit ken
dilerinden bir sual sorardım. Çünkü şifahen 
sormaya bir salâhiyetim var idi. Bu mesele 
söyledikleri gibi cereyan etmemiştir. Ben ken
dilerine nezaketle mukabele-ettim ve bu bapta 
belki darıldım. Bu dargınlığımı belli etmemek 
için bu meseleye dair hiç bir şey söylemedim. 
bu zata^gielusul kemali hürmetle gittim.' 

TUNALI HÎLMÎ B. — Yaşasın, manevra* 
cılık. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Madem ki, 
arzu ettiler söyliyeyim. Gittim, yanında otur
dum, katiyen aldırmadı, (Tahkir etmiş sesleri) 
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Hayır tahkir edemez, çünkü haddi değildir. 
Sonra b'en de onu tahkir, ederim. «Müsteşarı 
infisal ettirmişsiniz; sıebebi infisalini lütfeder 
misiniz?» dedim. «Hayır bu bir prensiptir söy-
liyemem» dedi. (Pek doğru söylemiş sesleri.) 
Demek ki, mebusam kiramdan birisi sorarsa 
siz söylemez misiniz? Allaha ısmarladık dedik, 
çıktık geldik. Mesele bundan ibarettir. Teessüf 
ederim beyefendi hazretlerine. Mesaili mühimme 
karşısında mektep çocuğu vaziyetine düştü. 
Sonra diyor ki, i Benim memleketime ait bir 
teşkilât yoktur. Hâkimi münferidi Canik'de teş
kil etmiştir, Ordu'da teşkil etmiştir. Kendisi 
Meclisinize karşı yalan söylemiştir. (Gürül
tüler.) 

ADLİYE VEKÂLETİ VEKİLİ HAFIZ 
MEHMET B. — Ordu, kendi parasını verdi. Or
du Kazası (60) bin lira vermiştir. Ünye, Gire
sun kezalik (60) bin lira vermiştir. Ve oralarda 
daha evvel yapılmıştır. Trabzon'da yoktur. 

BEİS — M'esele bitmiştir efendim. 
YAHYA GALÎB B. — Takririm var efen

dim, takririmi reye koyunuz Reis Bey. 
REİS — Yahya Galib Beyin bir takriri var. 

Şifahen söylediklerini yazmışlar, istizah takrir
lerinin evvelâ esbabı mucibesi olması lâzımdır. 
Onun için tekrar yazarsınız, bunu reye koya
mıyorum. 
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YAHYA GALİB B. — Demek ki, siz redde

diyorsunuz. 
REİS — Nizamnamei Dahilî reddediyor. 

esbabı mucibesi yazılacaktır. 
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Ev

velâ sual suretinde verilmişti. Bu suali istizaha 
kalbediyor. 

REİS — Takriri okuyorum. 
(Adliye Vekilinin verdiği. izahatı kâfi gör

düğümden istizaha kalbini teklif ediyorum.) 
YAHYA GALİP B. — Kâfi görmediğimden, 

olacak. 
REİS — ö y l e yazılmış. 
TUNALI HİLMİ B. — İntakı hak. (Şiddetli 

gürültüler). (Ayak patırtıları). 
YAHYA GALİP B. — Efendim, takririmi 

geri alıyorum. 
REİS — Mesele kapanmıştır efendim. 
Ruznamei müzakeratta Ziynet Eşyası Kanu

nu vardır. 
BİR MEBUS — İstiklâl Mahkemeleri hak

kında bir takrir vermiştim. 
HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Müsaa

de buyurulur mu efendim? Ruznamei müzake-
rata geçmezden evvel bugün en mühim bir anî 
tarihi geçiriyoruz. Bir dua yapalım, ondan son
ra müzakereye geçelim. 

(Hoca Nusret Efendi tarafından beliğ bir 
dua kıraat olundu.) 

6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Devairi resmiye ile fukarayı ahali ih
tiyacı için ormanlardan kat'edilecek mahruka
tın ve ciheti askeriyeye lüzumu olan telgraf ve 
telefon direklerinin bilâ müzayede itasına dair 
kanun lâyihası ve Kavanini Maliye Encümeni 
mazbatası [1] 

REİS — Geçen gün mevzuubahis olmuştu. 
Fukarayı ahali ile şimendiferlere verilecek 
odunların müzayedesiz itası hakkında bir lâyı-
hai kanuniye vardır, encümenlerden çıkmış, 
kabul buyurursanız ilk evvelâ müzakereye onu 
alalım. Nafıa Vekâleti istical buyuruyorlar. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Ziynet eşytsı müza-

[1] Lâyihanın esbabı mucibesi, metni ve Ka
vanini Maliye Encümeni mazbatası 11 nci inikat 
mptmdadır. 

kere olunmuş bir kısmı bitmiş idi. Bitirelim de 
ondan sonra. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) —Buodun 
meselesi çok mühim olduğunu bendeniz de biliyo
rum. Çünkü birtakım muamelât var ki bil
hassa şimendiferlerin işletilmesi meselesi.. Onun 
için onu tercihan müzakere edelim. Ondan son
ra obirinin müzakeresine başlıyalım. 

REİS — Efendim, İktisat Encümeni izahat 
verecek mi buna? 

ŞEVKET B. (Sinob) —Aleyhinde söz söy-
liyen yok, izahata da lüzum yoktur. 

REİS — Maddelere geçilmesini kabul eden
ler el kaldırsın. Maddelere geçildi. 

MADDE 1. — Nafıaya merbut şimendiferle
re, bilûmum devairi resmiye ve ciheti askeriye
ye lüzumu olan mahrukat ve tahsisen ciheti as-
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keriyece talebolunacak telgraf ve telefon di
rekleri ve fukarayı ahaliye tevzi olunmak üzere 
gerek devairi belediyece ve gerek menafii umu-
miyeye hadim olduğu Hükümet tarafından tas
dik edilen cemiyatı hayriyece ve gerekse işbu 
devair ce eemiyat namına mütaahhitlerce de
vairi mütaal likasının resmen tâyin ve tesbit et
tiği miktar nispetinde kat'ettirilecek mahru
kat usulü fenniye ve mevzuasına tevfikan ter
tip ve tanzim edilecek fen raporuna müsteni
den bilâ müzayede ruhsatı mahsusa ile verilir. 
Ancak fukarayı ahali namına verilecek ruhsat
namelerden bir gûna resim alınmayıp diğerle
rinden o mahallin tarifesinde muharrer en yük
sek bedel üzerinden resim alınacaktır. 

HAMDÎ NAMIK B. (izmit) — Efendim, 
şimendiferlere muktazi mahrukat için orman
ların bir seneden beri tahribedilmekte olduğu
nu evvelce de bilmünasebete Heyeti Celilenize 
arz etmiş, İktisat ve Nafıa ve Müdafaai Milli
ye Vekâletinden bir sual takriri vermiştim. 
Nafıa Vekâleti şimendiferler mahrukatının te
mini için arz etmiş olduğum mevakideki ma
denleri işleteceğini ve bu ormanları tahripten 
vikaye edeceğini vait buyurmuştu. Halbuki 
maddede yine görüyorum, Nafıa Vekâleti Na
fıaya merbut şimendifere muktazi mahrukat 
için ormanlardan katiyat icrasını kabul edi
yorlar. Rica ederim, o havalide bir sene son
ra orman namına hiçbir şey bulunmıyacaktır. 
Heyeti Celilenizin nazarı dikkatini celbederim. 
Yani şimdiye kadar bu mesele hakkında Na
fıa Vekâleti ne gibi bir teşebbüsatta bulunmuş
tur? Ve hafriyatına iptidar etmişler midir? Bi
zi biraz tenvir etsinler. Eğer teşebbüs etmişler
se bu maddenin tayymı teklif ediyorum. 

ikincisi efendim; maddede diyor ki ; müta-
ahhitlere bilâ müzayede ruhsat verilecektir. 
Bendeniz bundan bir mâna istihraç edemedim. 
Bu caiz değildir kanaatinde bulunuyorum. (Ca
iz değildir o sesleri). Müdafaai Milliye Vekâ
letine verilecek odunlar için mütaahhit zuhur 
ettiği halde bunun hangisini tercih edecekler? 
Bunu anlamıyorum. 

NAFIA VEKİLİ ÖMER LÛTFl B. (Amas
ya) — Hamdi Bey hakikaten mühim bir nok
taya iliştiler ve dediler ki ; Nafıa Vekâleti kö
mür çıkaracaktı, şimendiferleri odundan kur
taracaktı. Doğrudur. Bendeniz bunu Heyeti 
Aliyenize vadettim. Binaenaleyh o zamandan 
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ı beri yaptığımı kısaca arz edeyim : Şimendifer-
| lere linyit kömürü çıkarmak için teşebbüste 
I bulunduk. Fakat ocaklardan bir tanesi henüz 

iki metre karla mesturdur ve kömürün çıkması 
. iein lâzımgelen havai hattın tefrişi değil, is-
I tikşafı bile yapılmamıştır. Çünkü iki metre 
I kar vardır. En yeni başladığımız ocak Kütah

ya'da Seyit Ömer ocağıdır. Seyit Ömer madeni
ne Şubatın on ikinci günü memurumuz vâsıl 
olmuştur. Pek şayanı teşekkürdür ki yevmiye 
45 ton kömür çıkmakta ve Seyit Ömer'e takri
ben altı saat mesafede bulunan Kütahya'ya, 
şimendifere teslim edilmektedir. Hattâ her gün 
6 0 - 7 0 ton çıkarmak mümkündür. Ancak ci
var ahalinin vesaiti nakliyesi 45 ton indirebile
cekleri için fazla çıkaramıyoruz. 

Dumlupınar'da dört ocak vardır. Birisi işe 
yaramıyor, birinin kabiliyeti haruriyesi azdır, 
diğerinden de günde 40 - 50 ton çıkmaktadır. 
O ocaklar hatta pek yakındır. Fakat şimdi 
maatteessüf o civarlarda son zamanlarda muha
rebe vardır. Onun için o kadar ihracat olamı
yor. 

Bu böyle olduğu halde ne için odun yakma
yı düşünüyoruz? Sebebini arz edeyim. Linyit 
kömürü yirmi gün ve bir aydan ziyade havaya 
mâruz kalınca toprağa tahavvül ediyor ve kuv-
vei haruriyesini kaybediyor. Binaenaleyh, şi
mendiferler için daimî surette kömür yakabili
riz. Fakat ihtiyat olarak idhar edemeyiz. Müdeh-
haratımız yine odun olacak, ancak daimî su
rette yakacağımız kömür olacaktır. Sıkı za
manlar için istasyon ambarlarında odunlarımız 
bulunması lâzımdır. Limanlarımızdan birisi 
açılırsa o zaman Zonguldak kömüründen depo
muzu yaparız ve oduna ihtiyacımız kalmaz. 

Linyit kömürünün bâzı cinsleri mutlaka odun 
ile karıştırılarak yanıyor. Kütahya'da çıkan 
pek odun istemez, ise de Dumlupmar 'daki bir 
nispeti muayyenede odunla karıştırılır. Bundan 
dolayı oduna ihtiyacımız vardır. 

Maddeye gelince; bu iktisat Vekâletinin 
evvelce tanzim ettiği bir kanundur. Fakat 
bize de taallûku olduğu için madde hakkın
da biraz söz söyliyeyim. Şimdi elde mevcut.ka-
vanine göre iktisat Vekâleti odun ve saire kes
tirmek için mütaahhitlere bir müzayede yapı
yor ve müzayedede kimin uhdesinde kalıyorsa 

J ona teffiz ediyor. Şimendifer de, odun almak 
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için yine mütaahhitler arasında münakaşa yap
maya mecburdur. Şu halde aynı bir malın 
Devletçe bir müzayedesi yapılır, diğer taraf
tan münakaşası yapılır. Orman idarelerinin 
yapmış olduğu müzayede her kimin uhdesinde 
kalırsa ancak o zat şimendiferin mahrukat mü
nakaşasına iştirak edebilir. Diğeri edemiyor, 
Çünkü elinde hazır yoktur veyahut şimendiferin 
münakaşasına girişecek olan mütaahhitler gelip 
girişemiyor. Kendi üzerinde kalıp imza ettik
ten sonra acaba orman idaresinde kaç kuruşla 
müzayededen alabilecek ki, odun alabilsin, ida
re etsin. Bundan dolayı şimendiferler idare
sinde odun taahhüdatı yapılamamıştır. Yani 
münakaşa ilân edildiği halde kimse talip zuhur 
etmemiştir. Pazarlık usulü ile yapılmıştır. Bu 
tabiî mahzurludur. Münakaşa olmaksızın bu 
altı aydan beri böyle devam ediyor. Bunun 
mahzurlarını gördük, mukavelenamemizin ne
ticesine bir ay kadar zaman vardır. Eğer Mec
lisi Âliniz bu kanunu tatbik eder, çıkarırsa, o 
zaman sabit ve muayyen bir resim üzerinden 
şartnamemize derç ederek göğsümüzü açarı-z 
ve talip de bulunur. Tabiî bunun için, münaka
şaya vakit kalabilmek için bu kanunun alelace
le müstacelen müzakere ve çıkarılmasını istir
ham ederim efendim. Önümüzde münakaşa için 
bir müddet kalsın. (Gürültüler). 

CEMÎL B. (Kütahya) — Müsaade buyurur 
musunuz? Harbi Umumiden kalma Avusturya 
otomobilleri vardı. Kömür kağnı arabalariyle 
niçin naklediliyor? Otomobilleriyle nakledilsin. 

NAFIA VEKÎLÎ ÖMEE LÛTFÎ B. — Rica 
ederim, onunla kömür nakledilmez. Evvelâ 
Seyitömere giden yolun (9) kilometresi şosedir. 
On beş kilometresi alelade köy yoludur. Orada 
otomobil işlemez. Yolu tanzim edip otomobil 
işletmek mümkün olabilir. Beyefendinin bah
settiği otomobilleri sordum. Ekserisi bokuktur 
dediler. Bendeniz otomobilden daha ziyade ve 
iyi olmak üzere orada dekovil tefriş etmeye ka
rar verdim. înşaallah bu harekâtı harbiye hi
tam bulduktan sonra dekovilin inşasına başlıya-
cağım. (Bu daha salim sesleri). 

REÎS — Efendim, başka söz alan yok. Bir 
tadil teklifi vardır. Birinci madde hakkında: 

« vaya nafıaya muktazi maden direkleriyle 
şimendifer traversleri » nin ilâvesini teklif edi
yorlar. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
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ŞEVKET B. (Sinob) •— Zaten devairi resmi

ye denildiği için biz bunu ithal etmemiştik. 
Maamafih encümen kabul ediyor. 

REÎS — Encümen tasrihini istiyoı. Bu tek
lifi kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın Kabul 
edildi. Şimdi efendim, maddeyi reye koyacağız. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Takrir 
nazarı itibara alındı. Yani maddenin o suretle 
tadili kabul edildi. Bunu encümene vermeli de 
orada tadil edilsin. 

REÎS — Efendim kısa bir şeydir, şimdi mad
deyi tadilen okuyacağız. 

MADDE 1. — Nafiaya merbut şimendiferle
re ve bilûmum devairi resmiye ve ciheti aske
riyeye lüzumu olan mahrukat ve tahsisen ciheti 
askeriyece talep olunacak telgraf ve telefon di
rekleri ve Nafiaya muktazi maden dikeleriyle 
şimendifer traversleri ve fukarayı ahaliye tevzi 
olunmak üzere gerek devairi belediyece ve ge
rek menafii umumlyeye hadim olduğu Hükümet 
tarafından tasdik edilen cerniyatı hayriyece ve 
gerekse işbu devair ve cemiyat namına mütaah-
hitlerce devairi müteallikasmm resmen tâyin ve 
tesbît ettiği miktar nispetinde kat'ettirilecek 
mahrukat usulü fenniye ve mevzuasma tevfi
kan tertip ve tanzim edilecek fen raporuna müs
teniden bilâ müzayede ruhsatı mahsusa ile ve
rilir. Ancak Fukarayi ahali namına verilecek 
ruhsatnamelerden dolayı bir gûna resim alın
mayıp diğerlerinden o mahallin tarifesinde mu
harrer en yüksek bedel üzerinden resim alına
caktır. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Gerekse 
tâbirinden (se) yi kaldıralım, her 'ikisi de edatı 
şarttır. 

R E Î S — (se) kelimesinin kaldırılmasını ka
bul buyuruyor musunuz? Kabul edildi. Söz bitti 
efendim. Bu maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldınsın. Efendim, tadil teklifi ve madde 
okundu. Müsaade ederseniz bir tadil teklifi 
daha geldi, onu da okuyalım: 

Riyaseti Celileye 
Bilâmünakasa her hangi bir işin ihalesi me-

haziri adideyi mucip olacağından birinci mad- • 
denin (Devairi resmiyeye ait mahrukat da bi
lâmünakasa ihale edilir) fıkrasının tayym-
dan sonra kabulünü teklif ederim. 

Konya 
Refik 

_ 2 â 0 ~ 
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M İ S — İktisat Vekili İm tadil teklifine ee* 

cap vereceklerdir. 
İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL B. 

(Saruhan) — İktisat Vekâletinin bu maddei 
kanuniyeyi ihzar edip huzuru âlinize sevketmek-
teki maksadı âcili, muamelâtında intizamın te
mini ve karşısına çıkacak devairi resmiye mü
teahhitlerine karşı devairi resmiye muamelâtı
nın siyyânen temin edilmesidir. Bunda orman 
idaresi; bâzı köylülere hususi muamele yap
mak mecburiyetinde olduğundan dolayı mahal
linin tarife bedeli üzerinden resim alarak bilâ-
münakasa mahrukat ve kereste vermeyi tea
mül sırasında kabul etmişti. Aynı zamanda bu 
kanun halindedir. Şimdiye kadar elimizdeki 
kanun mucibince devairi resmiyenin, hattâ or
dularımızın tedarik edecekleri kereste ve mah
rukatın aleusul müzayede edilmesi lâzımgeliyor. 
Halbuki bunun gayrikabili tatbik olduğunu gör
dük ve tarafeynin şikâyetlerinden muazzam 
dosyalar vücuda geldi. Şu halde muamelemizi 
daha ziyade kabili tatbik bir hale ifrağ etmek
le beraber, muntazam ve siyyaneıı muamele ic
rasını temin için müzayede usulünün kaldırıl
masını ve fakat buna mukabil de devairi resmi
yenin yapacağı münakaşa kaymasında orman 
idarelerinin ne kadar resim alınacağının bu müna
kaşa kaymasında zikir ve tesbit edilmesini şart, 
esas ittihat ettik. Şu halde bir mütaahhit; de
vairi resmiyeye karşı nekadar taahhüdatta bu
lunacağını ve orman idaresine ne kadar resim 
vereceğini bidayeten bilmiş oluyor. Binaena
leyh münakaşaya talip olanlar bilerek münaka
şaya devam etmiş bulunuyorlar. Şu halde bun
da esaslı bir mahzur yoktur efendiler. Onu arz 
etmek isterim efendim. Bu takrir « bilâmüııa-
kasa ihale edilir » diyor. Maddede ise (bila-
müzayede) denmiştir. 

REFİK B. (Konya) — Mubaya atın münaka
şa suretiyle olması kaidei umumiyedir. Efen
dim, maddede devairi resmiyeye ve şimendifer
lere lâzım olan mahrukatın itası için talip olan 
zata müzayedesiz ihalesi sarahati vardır. Eğer 
Meclisi Âliniz bu salâhiyeti bu suretle mutlak 
olarak verirseniz bundan pek çok mahzur te
vellüt edecektir. Heyeti Muhteremenizce meç
hul değildir : Dünyanın her hangi bir köşesin
de olursa olsun, böyle taahhüt ve iltizam işle
rinde daimî surette Hükümetin karşısına çı
kacak müşteri; elbette kendi menfaatlerini na-
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zan itibara alarak, kendi sanaiınm incelikle
rinden istifade etmek suretiyle Hükümetin za
rarına çalışacaktır. Binaenaleyh ister münaka
şa, ister müzayede, hangisi olursa olsun, eğer 
biz bu salâhiyeti mutlak olarak verecek olursak 
bu işlerle uğraşanlar karşısında Hükümet me-
nafii umumiyeyi tamamiyle koruyamıyacaktır. 
Bendeniz kelimeyi daha şedit olarak istimal et
mek istemiyorum. Buna birçok suiistimal de 
girecektir. Odun işlerinde işitiyoruz, dışarda 
birçok şeyler oluyor. Nerede kaldı ki böyle 
salâhiyeti mutlaka ile Hükümet istediği şahsa 
verecek ve ihale edecek olursa Hazine ve me-
nafii umumiye pek ziyade mutazarrır olacak
tır. Nazarı dikkatinizi buna bilhassa celbede-
rim. Bu hususta böyle bir salâhiyet vermîye-
lim. 

NAFIA VEKİLİ ÖMER LÜTFÎ B. — Bey
efendi zannederim başka zanna zahiboldular. 
Mesele öyle değildir. Hattâ ikinci maddede sa
rahat vardır. Meselâ : Şimendifere odun almak 
için bendeniz bir müzayede açacağım. Fakat 
onun baş tarafına diyeceğim ki; siz şimdiye ka
dar kaç kuruş resim ile orman dairesinden ruh
satiye alacağınızı bilmiyordunuz. Onun için 
münakaşaya iştirak edemiyordunuz. Fakat şim
di kanun mucibince beher kilo odun için olan 
orman resmi taayyün etmiştir. Kırk kuruştur. 
İsteyen münakaşaya gelsin. O zaman her kes 
münakaşaya gelecek . Yoksa odun almak mes
elesi münakasaten olacaktır. Nitekim ikinci 
maddeye dikkat buyurulacak olursa tanzim 
edilecek münakaşa kaimelerine resmin mikta
rı dercolunacaktir. Yani odunun esası müna
kaşa ile alınacaktır. Fakat ormana verilecek 
resmi; iktisat Vekâleti müzayede etmiyecek, 
yüksek bir tarife ile bunu sabit bir halde bu
lunduracaktır. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL B. — 
Resim meselesinde malumu âlileridir ki ; mahal
lî meclisi idareleri zamanın piyasasını nazarı 
dikkate alarak her sene bir tarife tanzim eder
di. Bu tarife üzerinden resim alınacaktır ki 
bunu İktisat Vekâleti tâyin etmiyecektir. Ma
hallî meclisi idareleri takarrür ettireceklerdir. 
(Maddeyi reye koyunuz sesleri). 

MÜFİT Ef. (Kırşehir) — Efendim, bu mad
dede en ziyade rüsumdan bahsedildiği için bu
rada müzayede ve münakaşa kelimesini mev
zuu müzakereye koymak zannedersem zaittir. 
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O, ikinci maddede müzakere edilecektir. Bu I 
maddenin heyeti umumiyesi kabul edildikten 
sonra ilâvesi icabeden şey de kabul edildi. Ar
tık bunu dûrudıraz müzakereye lüzum kalma
mıştır, maddenin kabulünü teklif ediyorum. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Nizamna-
mei Dahilîmiz gayet sarihtir. Meclisimizin çı
kardığı kanunlarda hak ve silinti hataları mev
cuttur. Böyle hatalardan kurtulması için ka
bul edilen takrirleri Nizamname mucibince en
cümene verelim, orada tanzim edilsin. 

REÎS — Yani tekrar mı müzakere edilecek? 
EEFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Yok. 

Maddelerin tadilname dairesinde olması lâzım
dır. 

REÎS — Büyük bir tadilât olsa o zaman en
cümene iade edilir. Fakat tadilât maddeye ufak 
bir kelime, ufak bir cümle ilâvesinden ibaret 
olursa burada yapılır bu, bu Mecliste de diğer 
meclislerde de yapılıyor. Maddeyi tekrar oku
tuyorum. 

MADDE 1. — Nafıaya merbut şimendifer
lere ve bilûmum devairi resmiye ve ciheti as
keriyeye lüzumu olan mahrukat ve tahsisen 
ciheti askeriyece talebolunaeak telgraf ve tele
fon direkleri ve Nafıaya muktazi maden direk- I 
leriyle şimendifer traversleri ve fukarayı aha
liye tevzi olunmak üzere gerek devairi beledi
yece ve gerek menafii umumiyeye hadim oldu
ğu Hükümet tarafından tasdik edilen cemiya- I 
ti hayriyece ve gerek işbu devair ve cemiyat 
namına mütaahhitlerce devairi mütaallikasmm 
resmen tâyin ve tesbit ettiği miktar nispetin- I 
de kat'ettirilecek mahrukat, usulü fenniye ve 
mevzuasma tevfikan tertip ve tanzim edilecek 
fen raporuna müsteniden bilâ müzayede ruh
satı mahsusa ile verilir. Ancak fukarayı ahali 

namına verilecek ruhsatnamelerden dolayı bir 
gûna resim alınmayıp diğerlerinden o mahallin I 
tarifesinde muharrer en yüksek bedel üzerin
den resim alınacaktır. 

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

MADDE 2. — Devairi mezkûrece mütaah- I 
hitlere ihale suretiyle kat'ettirilmek istenildi
ği takdirde tanzim olunacak münakaşa kaime
lerine ormanın bulunduğu mahalle ait tarife 
bedeli dercedilmek meşruttur. Badelihale mü- I 
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taahhidin ismiyle kat 'edilecek mahrukatın nevi 
ve miktarı mahallî orman idaresine resmen bil
dirilir. 

REÎS — Efendim, maddeyi reye koyuyo
rum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Madde kabul edilmiştir efendim. 

MADDE 3. — Devair mütaahhitleri ve de
vair namına katiyata memur olanlar kat'edilen 
mahrukattan az veya çok miktarını her ne mak
satla olursa olsun muhtasun lehinden gayrı bir 
mahal veya şahsa ita eyler ve alâkadar me
murin de bu hale bilerek sebebiyet verirlerse 
o miktarın bedeli misli kendilerinden zamanen 
ahzolunduktan başka Kanunu Cezanın 102 nci 
maddesinin ilâvesine tevfikan tecziye olunur
lar. 

ŞEVKET B. (Sinob) — Efendim, burada 
tashih edilecek bir şey vardır. O da (bedeli 
mislini) fıkrasından sonraki (kendilerinden) 
kelimesi yerine (gerek mütaahhit ve gerek me
murlardan) diye tashih edilmelidir. 

REÎS — Peki, maddeyi o yolda tashih ede
lim. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Burada 
(bilerek) kelimesi var. Bu kelime; her hangi 
bir memura, vazifesini suiistimal ederse, tahtı 
muhakemeye alınırsa; alındığı zaman (bilmi
yorum) kelimesini istimal etmek salâhiyetini 
veriyor. Zaten sebebiyet meselesi bilerek olur. 
Bunun için (bilerek) kaydı ilga edilse daha 
muvafık olur efendim. 

REÎS — (Bilerek) kaydının ilgasını kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. (Bilerek) kaydının 
ilgası kabul edildi. 

O halde maddeyi tekrar okuyalım. Söz isti-
yen yok. 

MADDE 3. — Devair mütaahhitleri ve de
vair namına katiyata memur olanlar kat'edi
len mahrukattan az veya çok miktarını her ne 
maksatla olursa olsun muhtasun lehinden gayrı 
bir mahal veya şahsa ita eyler ve alâkadar, me
murin de bu hale sebebiyet verirlerse o mikta
rın bedeli misli gerek mütaahhit ve gerek me
murlardan zamanen ahzolunduktan başka Ka
nunu Cezanın 102 nci maddesinin ilâvesine tev
fikan tecziye olunurlar. 

REÎS — Efendim, maddeyi reye koyuyo
rum. Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Madde kabul edildi. 
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TAHSİN B. (Aydın) — Söz isterim. Bu 

' maddeye ilâve edilecek bir fıkra vardır. Mad
deye muarız bir kelime vardır. Geçende şimen
difer hattı için birçok ton ödün bir mültezim 
namına ihale edildikten sonra mültezimle bir
takım jandarma ve zabitler köye beraber git
tiler. Beher tonu yedi yüz kuruşa hesabedile-
rek mütaahhidin üzerinde tekarrür eden odun
ların 250 kuruştan istasyonlarda teslimine köy
lüyü icbar ettiler. Binaenaleyh bu gibi mua
melenin vukuunda gerek mukavelenin feshi 
ve gerek bu işe müdahale eden memurların, 
jandarmaların ve sairenin tardı ve tecziyesi 
hakkında maddeye bir fıkra tezyil edilmesi za
ruridir. 

ÎKTÎSAT VEKÎLl MAHMUT CELÂL B. 
(Saruhan) — Bunu başka bir madde olarak 
teklif edersiniz. Çünkü efendim, bu gibi şey
leri suiistimal edenler hakkında bir madde var
dır. Binaenaleyh bunun ona münasebeti olmak 
itibariyle Tahsin Bey arkadaşımızın hakları var
dır. Bâzı mütaahhitler resmen orman idare
sinden aldıkları makta dairesinde odun kes
mekten ziyade, Tahsin Beyin buyurdukları veç
hile, köylüleri böyle sellemehüsselâm orman
lara sevk etmek suretiyle istifade ederek odun 
aldıkları ve öteye beriye sevk eyledikleri vâki 
oluyor ve bundan dolayıdır ki, mahallî orman 
memurları, böyle suiistimal eden olduğu takdir
de, ikamei dâva ediyorlar. Böyle bir maddei ka-
nuniyenin, bir maddei takyidiyenin girmesini 
Hükümet istiyor. Her halde muvafık olur. Bunu 
bendeniz muvafık buluyorum. Yalnız arkada
şımdan rica ediyorum. Teklif edeceği fıkraya; 
suiistimal eden mütaahhitlerin mukaveleleri 
derhal fesholunacak olursa bunu yapamazlar ve 
bittabi buna cesaret edemezler, onu da ilâve 
buyursunlar. 

MADDE 4. — Katiyat esnasında tecavüzü 
hudut ve miktarı muayyenden fazla katiyat ic
rası gibi hilafı usul halat vukuunda namına 
ruhsat verilmiş olan kimseden Orman Nizamna
mesine tevfikan tazminat ve cezayi nakdî alınır. 

REÎS — Buna dair söz istiyen var mı? Söz 
istiyen de yok, tadilname de yok, kabul edik 
mistir efendim. 

MADDE 5. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 
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REÎS — B'eşinci madde kanunun sonu de

mektir. Tahsin Beyin teklifini bekliydim. 
REFlK ŞEVKET B. (Saruhan) — Müsaad'a 

buyurun, Meclis iki dakika beklesin. Tahsin Be
yin teklifini iktisat Vekili de kabul etmiştir. 
îki dakika bekliyebiliriz menafii umumiye na
mına. Zaten bu kanun tâyini esami ile reye ko
nacaktır, o zamana kadar Tahsin Bey takririni 
bitirsin. 

FUAT B. (Çorum) — Bu bapta jandarma
ların ve mütahhitlerin izah edildiği veçhile, 
melhuz olan suiistimalâtımn önüne geçilmek 
için böyle bir kayıt konulmaya lüzum yoktur. 
Orman Nizamnamesinin verdiği salâhiyet dai
resinde orman memurları haklarında ikamei 
dâva edebilirler, tkinci mesele ki, jandarmaların 
böyle ahalii kurayı mütaahhit hesabına olarak 
c'ebren götürüp 'çalıştırması hakkında da bir 
madde konulmasına lüzum yoktur. Çünkü mil
leti angaryeye sevk etmektir. (Gürültüler) Böy
le bir şey olursa erbabı merciine şikâyet eder,' 
kanunen ceza verilir. Mevcut olan ahkâma yeni
den bir madde ilâve etmek ve yeniden yapıla
cak bir kanunla onu tekrar etmekte bir mâna 
yoktur. Kanunu Cezada vardır. (Dinliyen yok 
sesleri). 

REÎS — Efendim, Aydın Mebusu Tahsin Be
yin takririni okuyoruz: Tahsin Beyin dördüncü 
maddeye zeyil olmak üzere teklif ettiği fıkra : 

îşbu madde ahkâmına riayet etmiyenlerin 
mezkûr cezadan başka mukavele ve ukudatı 
fesholunur. 

REÎS — Kabul edn'eler, lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edildi. 

MADDE 6. — îşbu kanunun icrayi ahkâmına 
İktisat Vekili memurdur. 

REÎS — Altıncı maddeyi kabul edenler, lüt
fen ellerini kaldırsın. Kabul edildi efendim. 
Kanunun heyeti umumiyesini tâyini esami ile 
reye vaz'ediyorum. Şimdi sepet gelince herkes 
reyini versin. Rica ederim, yalnız reylerini ver
meden dışarı hiçbir kimse çıkmasın, sonra iki 
defa reye koymaya mecbur oluyoruz. 

MUSTAFA B. (Tokad) -— Reis Beyefendi 
dışarda birçok arkadaşlarımız vardır efendin. • 

REÎS — Efendim, müsaade buyurursanız 
Muş Mebusu Ahmet Hamdi Efendinin Maarif 
Vekâletinden bir sual takriri vardı. O sual tak
ririne Maarif Vekili Bey cevap vermek istiyor. 
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HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) •— Münasip 

görürseniz teneffüsten sonra öf endim, 

REİS — Ö halde ikisi birden çıksın. Sual 
takriri istizaha kalbedilmişti. Onu da Vekâlete 
gönderdik, ona da cevap verirler efendim; 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Bâzı 
mesele için sual ve istizah takrirleri verildiği 
takdirde sual onun tahtında dâhildir. Onun 
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için her ikisinin birden cevabı verilir, aynı me* 
seledir. 

REİS — Hamdullah Suphi Beyfendi istiza
ha cevap verecek misiniz ? 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ 
B. (Antalya) — Vereyim efendim (Teneffüs 
edelim de sonra sesleri) 

REİS — Beş dakika teneffüs, etmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

mm* 

İ K İ N C İ C E L S E 

REİS — Reisi Sani Doktor Adnan Beyefendi 

KÂTtP : Hurşit B. (Lâzistan), Haydar B. (Kütahya) 

REİS — Ekseriyet hâsıl oldu, celseyi açı
yorum. 

Fıkarayı ahaliye t'evzi edilecek mahrukat 
hakkında demin müzakere ettiğimiz kanunu 
tâyini esami ile reye koymuştum. Yüz yetmiş iki 
zat reye iştirak etmiştir. Dört ret, bir müstenkif 
vardır. Yüz altmış yedi rey ile kanun kabul 
edilmiştir. 

Şimdi efendim, demin ruzrıame mucibince 
geçen ruznameden bakiye kalan Ziynet Eşyası 
Kanununun müzakeresine başlıyacağız. Halbuki 
Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey istizaha 
cevap vereceğini söylemişti. Halbuki istizah 
okundu, tebliğ edilmedi. Ruznamei müzakerata 
dâhil değildir onu bir defa ruznameye koruz. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Reis 
Bey söz istiyorum. 

REİS — Buyurun Hasan Bey. 
HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efen

dim, malûmu âliniz istizah takrirleri umumi mü
zakereyi intaeeder. Kanun lâyihalarının müza
keresi gibi burada uzun uzadıya müzakere edi
lir, onun için gün tahsis edilir. Ruz
nameye ithal edilir. Ondan sonra mü
zakere edilir. (Doğru sadaları). Ve şunu da arz 
edeyim ki, bugün memleketin mukadderatı 
mevzuubahs olan bir zamanda Heyeti Vekileden 
istizah yapmak da doğru değildir. Arkadaşlar
dan rica ederim bunu başka bir güne talik ede

lim. Âti günlerden Pazartesi veya Perşembeye 
talik edelim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Sual 
değil ki, derhal müzakere edilsin. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Hakkı 
istizahı istimale kimse bir şey diyemez ve emi
niz ki, makamı aidi cevap verecekler. Hasan 
Bey biraderimizin söylediği gibi bütün vicdan
larımızın cepheye merbut olduğu bir zamanda 
her ne şekilde olursa olsun birbirimize muarıza-
yı ima eder tarzda sözlerin zabıtlara geçmeme
sini ve bendeniz bu hakkın birkaç gün sonra 
istimal edilmesini Heyeti Muhteremeden rica 
ediyorum. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Rica değil, 
arkadaşlarımızın hamiyetinden bekliyoruz. 

REİS — Rica ederim Hilmi Bey kaçıncı defa 
oluyor. 

O halde bu hafta zarfındaki ruznamelerden 
birine koymak üzere tehir ediyoruz. Tehirini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 

2. — Gümüşane Mebusu Hasan Fehmi Beyin, 
ziynet eşyasının men'i duhulü hakkında teklifi 
kanunisi ve Lâyiha ve İktisat ve Muvazenei 
Maliye encümenleri mazbataları 2/137 ve Bursa 
Mebusu Operatör Emin Beyin, ziynet eşyasından 
İthalât Resmi alınması hakkında teklifi kanunisi 
ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası, 

— 244 — 



î : 12 26, 
B E İ S — Ziynet Eşyası Kanununun bakıyei 

müzakeratı: 
180 nci fasıl : Canavar derisi. 
REİS — İtiraz eden yok, kabul edildi. 
185 nci fasıl : Meşin ve sahtiyandan mamul âdi 

ayakkabıları ve çarık ve bunların ipekten gayrı 
lifî mevat ile mürettep olanları. 

B E İ S — İtiraz eden var mı? 
ATIF B. (Bayazıt) — İyileri gelecek mi? 

Hasan Beyefendiden soruyorum. (İpekten gay
rı sadaları). 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efendim, 
ayakkabı deyince bunlar muhtelif fasıllara, 
muhtelif maddelere taksim edilmiştir. Burada 
mevzuubahis olan ve okunan fasıllar meşinden, 
mukavvadan ve muhtelif nevilerden yani iplikli 
ipliksiz ve sair mevat ile mahlut olan haffafiye 
işi ayakkabılarıdır. Doğrudan doğruya giyilecek 
diğer ayakkabıların, fotinlerin burada maddesi 
yoktur. (P) cetvelinde ayrı bir fasıldır. Sırası 
geldiği vakitte ayrıca izahat veririm. Burada 
mevcut olan; yalnız istifade edilmiyecek olan 
haffafiye eşyasıdır. 

MÜFİT Ef. (Kırşehir) — Bendeniz bir ş'ey 
sorayım. 

BEİS — Müsaade buyurun efendim. 
BEFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — (Gayrı) 

kelimesinden evvel ipekten mi, iplikten mi? 
diye bir şey var. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — İpekten 
gayrı lifî mevat ile. Sonra aşağısında bir fık
ra daha var. Çünkü bunlar esasen Gümrük 
Kanununun fıkralarına göre yazıldı ki, tatbi
katında müşkülât çekilmesin. Gümrük Tarife 
Kanunu ise sıJdet üzerinden gümrük aldığı 
için ipekle mahlut olanlar ve olmıyanları, fık
ra fıkra yekdiğerinden tefrik etmişlerdir. Biz 
de bu tarza göre kanunu tanzim ettik. Onun 
için iplikten mamul fıkra gelecek. Evvelen 
ipekle mahlut olan haffafiye eşyası mevzuuba
his oluyor. 

MÜFİT Ef. (Kırşehir) — Bendeniz Tarife
nin bu maddesinde gösterdikleri (âdi) kelime
sinin kalkmasını istiyorum. Çünkü bunun iyi
sini müştemil olur. Hiçbir şeye yaramaz. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — İzahat 
vereyim efendim. , Aşağıda bir fasıl geliyor. 
Oğlak, ceylân derisi ve sair nefîs derilerden 
mamul ayakkabıları ki - yani aliyülâlâları da 
memnudur - sahtiyandan olan fotinleri beş li-
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raya aldığımız halde ceylân derisinden olan fo
tinler 40 - 50 liraya alınabilir. Haffafiye eşya
sının en âdilerini de menediyoruz. Bu oğlak, 
ceylân derisinden ayakkabılarını menediyoruz. 
Fakat mutavassıt olan, asıl kabiliyeti taham-
müliyesi bulunanları bu kanunla menetmiyoruz. 
Onları (B) cetvelinde düşüneceğiz. Fazla güm
rüğe mütehammil midir, değil midir? Onun için 
fıkranın aynen kalması lâzımdır. 

(185 nci fasıl tekrar okundu.) 
BEİS — Kabul olunuyor mu? (Kabul sa

daları) . Kabul edildi. 
187 nci fasıl : Oğlak, ceylân derisi ve sair 

nefîs derilerden mamul ayakkabıları ve bunla
rın her nevi lifî mevat ile mürettep olanları. 

REİS — İtiraz eden yok, kabul edildi efen
dim. 

188 nci fasıl : Yüzleri tamamen lifî mevad-
dan mamul ayakkabıları, tabanı kösele veya ta
laştan. 

Evvelâ — İpekten veya sair mevaddı lil'î-
ye ile mahlut ipekten veya her nevi kadifeden 
ve bunların sair mensucat ile mürettep olan
lar], 

Saniyen — İpekten gayrı lifî mevaddan ve 
«kenarları ve fiyongası ipek mensucat ile mü
rettep ve müzeyyen olanlar da dâhildir.» 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Salisen 
de olacaktır. 

KÂTİP ZİYA HURŞÎT B. — Salisen yoktur, 
REİS — İtiraz «den var mı? 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Elimiz

deki matbuda bunlar yok. 
REİS — Onda da var efendim, itiraz eden 

var mı efendim! (Hayır, hayır sadaları). 
REİS — Kabul edildi. 
192 nci fasıl : Eldiven. 
Saniyen — Nefîs derilerden mamul olup 

mevaddı saire ile mürettep ve gayrimürettep 
olanlar. 

REİS — İtiraz eden yok efendim, kabul 
olundu. 

196 nci fasıl : Deri veya köseleden âlâ ma-
mulât. Maadin (zikıymet maadin de dâhildir.) 
Fildişi bağa, sedef ve sair mümasilleri mevad
dı nefîse ile müzeyyen eşya. 

REİS — İtiraz eden var mı? Kabul edildi. 
(Anlaşılmadı sesleri). 
(Tekrar okundu.) 
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HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) —Efen 

dim, bunlar salon eşyasıdır ki müzeyyen olan 
kısmıdır. Mutavassıt ve âdi olan aksamı - ki 
bu fasılda değil başka fasıldadır - onlar serbest 
bırakılmıştır. Gümrük Kanunu mucibince mu
amele görecektir. Köseleden müzeyyen ve âlâ 
taşlarla şey olan lüks kısmıdır. Salon eşyası. 

REÎS — Kabul olundu mu efendim? (Kabul 
sadaları). Kabul edildi. 

200 ncü fasıl : Kürk imaline mahsus postlar. 
Evvelâ — Terbiye görmüş ve boyanmış bü

tün tulum ve tahta veya eklenmiş fakat elbise 
şekline konulmamış : 

1. Tavşan, adatavşanı, kurt ; 
2. Sansar, zerduva, samur, kakım, şenşil, 

mai ve gümüşi tilki ve kokarca; 
3. Beyaz tilki ve her nevi boyalı tilki, alas-

ka, siyah mernıut, mırmır; 
4. isimleri gösterilmiyen sair hayvanat 

postları. 
Saniyen — Boyanmamış ve terbiye görme

miş olanlar : 
1. Tavşan, adatavşanı, kurt ; 
2. Sansar, zerduva, samur, kakım, şenşil, 

mai ve gümüşi tilki ve kokarca; 
3. Beyaz tilki ve her nevi boyalı tilki, alas-

ka, siyah mermut, mırmır; 
4. isimleri gösterilmiyen sair hayvanat 

postları. 
HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendim, 

bunların imali memnu mudur? Yarın bunları 
bizim memleketimizde yaparlarsa ne yapaca
ğız? (Gürültüler). (Avrupa'dan gelenler sa
daları). 

HASAN FEHMt B. (Gümüşane) — Efen
dim, bu kanun memaliki ecnebiyede imal ve 
istihsal edilenlerin Memaliki Osmaniyeye itha
linin men'ini teklif eden cetveldir. Memleke
timiz dâhilinde ve hududu millîmiz dairesi dâ
hilinde tamamen bu sanayi serbesttir. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Mevcut
lar ne olacak? 

HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Mevcut
ları menetmiyoruz. Giyeceğiz. 

MÜFlT Ef. (Kırşehir) — Fiyatı yükselecek, 
ona da bir madde yapılsın. 

MALÎYE VEKÎLÎ FERÎT B. — Efendim, 
burada yalnız nazarı dikkati- celbedecek ufak 
bir nokta var. Malûmu âliniz kürkler iki ne-
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vidir. Birisi terbiye görmemiş olanlar memle
ketimizde pek çoktur. Dâhilde yetişir ve ihrace-
dilir. ikincisi, terbiye görmüş olanlar. Bu, ek
seriyetle Almanya'ya gider. Leibzig'de terbiye 
edilir ve tekrar gelir. Zannediyorum ki bu ter
biye memleketimizde iyi yapılamıyor. Bende
nizin malûmatım budur. Bilmiyorsam lütfen 
tenvir edersiniz. (Lüzumu yok sadaları). Bi
naenaleyh burada, terbiye görmüş ve terbiye 
görmemiş, diyerek ikiye ayrılmıştır. Terbiye 
görmemiş olanların men'i ithali gayet doğru
dur. Hiçbir terbiye görmemiş olanların bura
ya girmesi doğru değildir. Terbiye görmüşler 
ihtimal ki gelebilir. Bizim tacirlerimiz esasen y 

terbiye görmemiş şeyleri çıkarken tekrar iade 
edilmek üzere kaydettirirlerse terbiyesine ait 
bulunan masrafı tediye etmek suretiyle tekrar 
ithal edebilirler. Fakat ekser tüccarımız bunu 
bilmiyor, dışarıya çıkarken ihracat yapıyor. 
içeriye giderken ithalât yapıyor. Bu suretle 
fazla resim vermiş oluyor. Mamafih bu usul 
tatbik edilip de kürk tacirleri çıkardıkları za
man terbiye ettirmek üzere gönderecek ve ter
biye masrafını, aradaki farkı fiyatın resmini 
verecek olurlarsa bu suretle memlekete kolay
lıkla ithal edebilirler. Mamafih Heyeti Aliye-
niz bilir. Eğer terbiye görmüş postekilerin ve 
kürklerin de ithalini menetmek arzu ediyorsa
nız kabul ederim. 

NEClP B. (Mardin) — Hiç de lüzumu yok 
efendim. 

(Hay hay sadaları, âdisini giyeriz burada 
sesleri). 

MALÎYE VEKÎLt FERİT B. — Siz bilirsi
niz. 

(Bizim terbiyemiz kâfi, elin terbiyesini iste
meyiz sadaları). 

HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Efen
dim, kürklük için mevcut olan hayvanat mem
leketimizin ihtiyacına kâfi geldikten başka ha
rice de mühim miktarda ihracat yapıyoruz. Bil
hassa Anadolu'da geyilen kürkler Anado
lu hayvanatının postları, Anadolu'da ter
biye edilen kürklerdir, istanbul'da pek yük
sek kıymetle satılan ve Almanya'da terbi
ye edilmiş kürkler - ki samur dedikleri bir 
nev'i vardır - eğer bunların yüksek bir fiyatla 
memlekete gelmesini arzu buyurursanz bir cet
vele alırız. (Hayır sadaları). Etmiyorsanız 
memleketimiz dahilindeki terbiye kâfidir. Kür-
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kümüzü dâhilden temin" edebiliriz. (Muvafık 
sadaları). 

REÎS — Bir daha okuyalım müsaade buyu
run. 

(200 ncû fasıl tekrar okundu.) 
REÎS — İtiraz eden yok efendim. ' Kabul 

edildi. 
201 nci fasıl : Kürk ve kürkten mamul örtü, 

kalpak, caket, el kürkü, eldiven ve emsali astarlı 
ve astarsız kumaş, veya kaplı veya kapsız ve sa
ir suretle müzeyyen olanlar yüzde yirmi beş faz-
lasiyle mamul oldukları kürklerin resmine tâbi
dir. 

Mülâhazat : Kalpak, eldiven ve ayakkabı yal
nız kenarları kürklü olup içi ve dışı kürk kaplı 
olmıyanlar mamul oldukları maddei asliyenin 
resmine tâbidir. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Aslında 
kalpak yoktur. Sehvi tertip vardır. (O da girsin 
sesleri). 

REÎS — Hasan Fehmi Bey, teklifte esasen 
kalpak olmadığını söylüyor. (O da girsin sada
ları.) (Fes dâhil mi, sadaları?) (Fesler de dâhil 
olsun sadaları). 

REÎS — Kalpağı ilâve etmek istiyenler elle
rini kaldırsın. îlâve olunmuştur. 

(Fes de dâhil olsun sadaları). 
REÎS — Fes ayrı maddedir. 
HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Efendi

ler, bu esasen eşyanın nevi ve cinsine göre yapıl
mış bir tertiptir. Fesler hakkında bir müzakere 
yapmak lâzımgelirse bunun pamuk, yün mensu
cat kısmına talik edilmesi icabeder ve orada 
faslı mahsusu vardır. Yalnız Heyeti Celilenize 
bir noktayı arzedeyim ki, muayyen bir serpuşi mil
lî kabul edildikten sonra kararı katimizi veririz. 
Eğer fesler hakkında kararı katî vermek arzu 
buyurduğunuz takdirde bunu, arz ettiğim gibi, 
faslı mahsusunda yani yün, pamuk eşyaya ait 
fasılda düşünmek lâzımgelir. Çünkü bu mü
zakere ettiğimiz fasıl, mevaddı hayvaniyeye ait 
fasıldır. Onun da buraya ithaliyle tertip bozul
masın. 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
7 - Müsaade buyurur musunuz Hasan Bey? Fesin 
bunun içerisine ithalinden maksat, serpuşu millî
nin kabul ve ademikabulü hakkında bir karar 
istemek değildir. Memleketimiz dâhilinde fes 
imalâtı da olsun. O ayrı mesele, bu ayrı me
sele... 
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» HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Ayrı fa

sılda gelecektir. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bu fas

la ait olduğu için (Gürültüler)... 
REÎS — Rica ederim işitilemiyor. Bendeniz 

bile işitemiyorum. Nerde kaldı ki, diğer arka
daşlar işinsin. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Evveli
si gün bir takrir vermiştim ve takririmde saz, 
keman, ut ve sair çalgı tellerinin men'ini teklif 
etmiştim. O takrir okunmadı. 

HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Efen
dim, Onun da bir faslı mahsusu vardır. Ter
tip sırasında yapalım. Çünkü ayrıca Heyeti Ce
lilenize izahatta bulunacağım. Müsaade buyu-
rulursa yeniden takrirle teklifte bulunacak olan 
rüfekayı muhteremenin tekliflerini o cetvelin ni
hayetinde mevkii müzakereye koruz. Faslına, mad
desine, fıkrasına göre tertip ederiz. Şimdi sıra
yı bozmıyalım. B.ozacak olursak Tarife Kanunu 
alt üst olur. Gümrük memurları tatbikte müş
külât çeker. (Reye koyun sadaları). (201 nci fasıl 
tekrar okundu). 

201 nci fasıl : Kürk ve kürkten mamul örtü, 
kalpak, caket, el kürkü, eldiven ve emsali astar
lı ve astarsız kumaş kaplı veya kapsız ve sair su
retle müzeyyen olanlar 

REÎS — Kabul olunuyor mu? (Kabul sada
ları). Kabul olundu. 

215 nci fasıl : Tornacı mamulâtı (Dokumacı 
ve iplik makaraları müstesna olmak üzere torna
cılık mamulâtı). 

Evvelâ — Boyasız ve cilâsız olup maadin ve sa
ir mevat ile mürettep ve gayrimürettep olanlar. 

Saniyen — Boyalı astarlı, tunç cilâlı, altın 
yaldızlı veya perdahtlı olup maadin ve sair me
vat ile mürettep ve gayrimürettep olanlar. 

REÎS — İtiraz eden yok, kabul edildi. 
HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Burada 

sohvi mürettip olmak üzere müstesnalardan yazı 
kalemleri de vardır. Malûmu âliniz henüz yazı 
kalemleri yapamıyoruz. 

MÜFİT Ef. (Kırşehir) — Kamış kalemle ya
zalım. 

HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Efen
dim, Müsaade buyurun, bu kadar şey etmiyelim. 
İhtiyacı hakikimiz olanları alalım. Müşkülât 
göstermiyelim. Teklifte « tornacı mamulâtından 
iplik makaralariyle tezgâhlarda kullanılan maem-
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ralar ve yazı kalemleri müstesna olmak üzere » 
kaydı vardır. Sehvi mürettip olarak « yazı ka
lemleri » basılmamış. Onu ilâve edelim. 

REÎS — Yazı kalemlerinin istisna edilmesini 
kabul buyuruyor musunuz? (Kabul sadaları). Ka
bul olundu 

216 neı fasıl .- Ağaç çerçeve çubuğu ve çerçe-
hattâ alçı veya mukavva veya m e vadeli saire 
ile mürettep ve gayrimürettep olanlar. 

Evvelâ — Basit, ne müzeyyen ve ne de yon
tulmuş. 

Saniyen — Müzeyyen, yontulmuş. 
REÎS — İtiraz eden yok. Kabul edildi. 
217 nci fasıl : Mabilya : 
Evvelâ — Âdi ağaçtan veya bu cins ağaçlar 

ile beraber saz ve saman ve kamışla örülmüş veya 
mevaddı saire ile mürettep olanlar. 

Saniyen — Eğilmiş ağaçtan veya bu cins ağaç
lar ile beraber saz ve saman ve kamışla örtülmüş 
veya mevaddı saire ile mürettep olanlar. 

MALÎYE VEKİLİ (FRÎT B.) — Konrniş 
denilen yaldızlı çerçevelerin basit aksamı var, 
müzeyyen aksamı var. Sonra bunun içerisinde 
eğilmiş ağaçtan . dediğimiz hezaran sandalye ve 
saire hepsi dâhildir. Onları da ilâve edelim. (Hay 
hay sadaları). 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Bilhassa 
Nazarî dikkati âlilerini celbederim ki, Bâzı vi-
lâyat merkezlerinde sanayi mekteplerinin him
metiyle marangozluğun ne kadar terakki ettiği
ni düşünelim. Kastamonu, Sivas, Trabzon bu 
hususta bize birer numunedir. Lâzım olacak her 
türlü ihtiyacatımızı oradan temin edebiliriz. 
Avrupa'ya ağaç için para vermekliğe benim vic
danım razı olmadı. (Çok doğru sadaları). 

REÎS — îtiraz eden yok, kabul olundu. 
218 nei fasıl : Pelesenk ' ve maun ve me

şe ve ceviz gibi marangoz ağaçlarından mobilya 
ve mamulât, içi doldurulmuş veya doldurulma
mış kumaş, deri, ipek ve mevaddı saire ile mü
rettep ve gayrimürettep olanlar. 

Evvelâ — (1) Meşe ve ceviz gibi marangoz 
ağaçlarından mamul eşya ve mobilya, zıhlı ve 
ya zıhsız olup oymalı, kakmalı, bakır ve sair 
madenden tezyinatı olmıyan (2) Pelesenk ve 
maun gibi marangoz ağaçlarından mamul eşya 
ve mobilya, zıhlı, zıhsız olup oymalı kakmalı 
bakır veya sair madenden tezyinatı olmıyan. 

Saniyen— (1) Meşe ve ceviz gibi marangoz 
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ağaçlarından mamul eşya ve mobilya, oymalı ve
ya kakmalı bakır veya sair madenden tezyinatı 
olanlar. 

(2) Pelesenk ve maun gibi marangoz ağaçla
rından mamul oymalı veya kakmalı bakır veya 
sair madenden tezyinatı olanlar. 

REÎS — îtiraz eden var mı? (Yok sadaları). 
Kabul olundu. 

223 nci fasıl : Sepetçi mamulâtı. 
Evvelâ — Âdi ham nebatattan veya ağaç şe

ridinden (Araba da müstamel sepet aksamı, ba
lık sepeti, arı kovanı, arka küfesi, sepet ve ayak
kabı) . 

Saniyen — Nefîs söğüt çubuğundan, hurma 
ağacı nev'inden (Rüten ağacı) çubuğundan veya 
elyafı saireden sepet ve mobilya. 

(1) Boyasız veya cilâsız olup kabili nesiç me-
vat ve deri veya sair kumaşlarla mürettep ve 
gayrimürettep olanlar. 

(2) Boyalı ve cilâlı olup kabili nesiç mevat ve 
deri veya sair mevat ile mürettep ve gayrimüret
tep olanlar. 

REİS — İtiraz eden yok. Kabul olundu. 
231 nci fasıl : Fırçacı mamulâtı 
Hâmiscn. — Gümüş, fildişi, mine ve emsali 

mevaddan mamul âlâ tuvalet fırçaları. 
Sâdisen — Altından veya bağadan mamul âlâ 

fırçalar. 
HASAN FEHMİ 13. (Gümüşane) — Müsaa

de buyurun, bu arada (3) fasıl kalmış efendim. 
Bunları arz edeyim. Fasıl numaraları tehalüf 
etmesin. Evvelce takdim ettiğim teklifte yok
tur. Şimdi nazarı dikkatimi celbetti. Heyeti 
Oelilenize arz ediyorum, kabul edip etmemek ta
biî Heyeti Aliyenize aittir. 

228 nci fasıl : Şapka hasır ve emsaliyle örme 
mobilya imaline mahsus samandan, hurma ağacı 
nev'inden ağaçlar elyafından, sazdan ve elyafı 
nebatiyeden örülmüş şeritler. 

229 ncu fasıl : Hasır ve ayak hasırı ve eşya-
yi saireden mamul olup mevaddı saire ile müret
tep ve gayrimürettep olanlar. 

260 nci fasıl : Kâğıttan mamul eşya, ezcümle 
abajur yakalık, kâğıt yelpaze, kolluk çiçek konfe
ti ve emsali (Mevaddı saire'ile mürettep ve gayri
mürettep olanlar). 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Hiç bir 
şey gelmesin desek de kestirme#yapsak daha iyi 
değil mi? . 
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HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Biliyor

sunuz ki, Harbi Umumiden sonra memlekete 
mühim miktarda kâğıt elbise girdi. Hattâ kâ
ğıt ceket ve pantolon dahi girdi bunlara para 
verip giyenler bir defa yağmurda ıslandırlar mı 
hemen arkalarından iniyordu. 

Eğer bu eşyanın girmesini arzu ediyorsanız 
siz bilirsiniz. 

(228) nci fasıl tekrar okundu) 
REİS — îtiraz eden yok, kabul olundu. 
MALÎYE VEKİLİ FERÎT B. — Efendim, 

bahis buyurdukları bu fasıl hasır şapkalara ait
tir. Malûmu âliniz bunları yalnız hıristiyanlar 
giyer ve bâzan da ecnebiler giyerler, înşaallah 
münasebatı siyasiyemiz büsbütün inkişaf ede
cektir ve etmek üzeredir ve böyle bir zamanda 
gelen adama gelir gelmez başında şapka var, 
çıkar onu diye şeyetmek, şüphesiz ki, doğru 
olmaz.; (O başka sadaları, handeler) (Fes geysin-
ler sadaları). Müsaade buyurunuz. Hattâ ben
deniz zannediyorum ki, fesin de girmesini mene-
deceksinz ve bendeniz de bu hususun tarafta
rıyım. Çekoslovakya bunları yapmakla uğraşı
yor. Ne lüzumu var? Üzerimize ne giyiyorsak 
Onun kumaşından bir şey yapar ve giyeriz. 
bendeniz fesin men'ine taraftarım. Yazık, çok 
paramız gidiyor. Fakat gelen ecanibe de bu 
şapkayı giyemezsiniz demek zait bir şey olacak. 
(Gürültüler) Cebretmek doğru olmaz. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Hangi 
memaiiki 'öcnebiyede fes giyiyorlar efendim. 

HtîSEYÎN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendim. 
bunlar zannederim ticaret için gelecek eşyalar
dır. Yoksa gelen bir olcunun üzerinde bulunan 
eşya için memnuiyet yoktur. Zaten bu madde 
esas itibariyle kabul 'edilmiştir. Ferit Bey geç 
kaldılar. 

(229) ncu fasıl tekrar okundu). 
REİS — itiraz eden yok, kabul edldi efen

dim. 
(260) ncı fasıl tekrar okundu.) 
REÎS — îtiraz eden yok, kabul edldi efen

dim. 
(231) nci fasıl tekrar okundu.) 
REÎS — îtiraz eden yok, kabul edldi efen

dim. „ 
(270) nci fasıl : Pamuk mensucat. 
Evvelâ — Kasarsız. 
(2) — Gaz, tül, bobino, muslin, ve emsali 

seyrek ve ince kasarsız. 
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Saniyen — Kaşarlı. 
(3) — Düz tül 
(4) — Gaz ve bürüneek perdelik tül, bobino, 

muslin ve emsali seyrek ve ince mensucat ile 
bunlardan perde ve örtüler. 

Rabian — Boyalı veya istampalı. 
(2) — Düz tül. 
(3) — Gaz ve bürüneek perdelik tül «bo

bino» muslin ve emsali seyrek ve ince mencücat 
ile bunlardan perde ve örtüler. 

BÎR MEBUS B. - Bunların ne olduğunu 
arılamıyoruz? Efendim, bunların türkçesini soy : 

lesinler. (Gürültüler). 
HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Bâzı ar

kadaşlar bunları anlamak istiyorlar. Gaz, tül 
ne demek olduğunu rüfeka pek âlâ bilirler, ip
liklerle kuş gözü açıklığında örülmüş örtüler 
vardır; ona bobino derler. Muslin ve emsali 
bunlar sırf fantazi 'eşyasıdır. Bunların lisanımız
da mukabili yoktur. Bizim de lisanımızda kul
landığımız kelimeler bunlardır ve bu esasen ha
yat içirf, ihtiyaç için.alman bir eşya değildir. 
Ziynet için alınan eşyadır. 

ZAMÎR B. (Adana) -— Efendim, müsaade
nizle bir şey soracağım, bâzı sıcak memleketler
de halk tül örtünmeye mecburdur. 

Bâzı sinekler vardır kî  sıtma getirir; hasta
lık getirir. Binaenaleyh hiç olmazsa buna karşı 
müsait bir kayıt koymak lâzımdır. 

HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Efendim, 
onlar yoktur. Cibinlikler, siz sıcak memleket
ten maksat Adana'yi muradediyorsunuz. înşaal-
lah Adana 'yi düşmandan tahlis edelim de Ada
na'nın fabrikaları yalnız Adana'nm değil; bü
tün memleketin ihtiyacına kâfi gelecek tül ve 
bez yetiştirir. 

ZAMÎR B. (Adana) — Şimdi ihtimali yok
tur. Yazın Ankara'da sinekten kurtulmak için 
cibinlik lâzım: mıdır1? Değil midir? 

HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — O başka 
şeydir. Tül denilince maksat cibinlik örtüler de
ğildir. Bunlar pencerelerde kullanılan ince şey
lerdir. Evet efendiler bunların bir tül kısmı var, 
bir bez kısmı var. Bilirsiniz ki, ziynet için kul
lanılan dantelâ taklidi ince makineden geçmiş 
tüllerdir. 

ZAMÎR B. (Adana) — Onlar dantelâdır. 
HASAN FEHMÎ B. — Tüllerdir. Efendim, 

tül denince bu demektir. 
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ZAMİR B. (Adana) — Tül başka, dantelâ 

başkadır. Benim Söyliyeceğim efendim; bir 
defa sıcak memleketlerde sinekler pek çok bu
lunur. Halk bir cibinlik yapıyor ve onun altına 
geçiyor. Kendisini sinekten muhafaza ediyor. 
Binaenaleyh bendeniz bunun istisna edilmesi ta
raftarıyım. 

SALİH JSf. (Erzurum) — Zamir Bey bira
derimizin sözü hakikaten doğrudur. Sinekten 
ve saireden vücutlarımızı muhafaza için tüle 
muhtacız. Bu hepimizin malûmudur. Fakat 
Trabzon'da bir tül yaparlar ve vaktiyle arşınını 
otuz paraya verirlerdi. Ketenden yaparlar. Da
ha sağlam, daha iyi, hattâ biz Erzurum'da bağ
lara, dağlara giderken o tülden alır perde ya
pardık. Gayet sağlamdır. Avrupa'nın tülü altı 
ay gidersıe Trabzon'da dokunan tüller üç sene 
dayanır. Trabzon mebusları arkadaşlarımız da 
bilirler. Binaenaleyh tülü de dâhil edelim. 

ZAMİR B. (Adana) — Efendim hayata ta
allûk 'eden bir mesele bu olamaz. 

REİS — Muhavere olmasın rica ederim. 
YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Efendim, 

Salih Efendi biraderimizin söylediği ince tül
bent başka, cibinlik yine başkadır. İnce tülbent
ler soğuk memleketlerde de olabilir. Fakat sı
cak memleketler için behemehal cibinliklik tül 
vardır. Dört, metre arzı vardır. Efendim, bura
ya yalnız bir kayıt koymalı demelidir ki, (Ci
binlik tülleri müstesnadır.) 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Bende
niz buna muvafakat) ediyorum. Sivrisinekler 
için cibinliğe lâzım olan tüller müstesna olmak 
üzere bendeniz de muvafakat ediyorum. 

MÜFİT Ef. (Kırşehir) — Efendim, cibinlik 
mes'ölesinden bahsedildi de bendeniz de buna 
ait birkaç söz söyliyeceğim. Trabzon'da, Kasta
monu'da, Bursa 'nm civar köylerinde bürümcük 
tâbir ettikleri ipekten mamul şeyler vardır ki, 
memleketimizde bu çıkarken ve bununla âlâ ci
binlikler yapılması kabil iken Avrupa tülünü 
getirtmekte mâna ne dir ica ederim Binaen
aleyh dâhilde bunu ihzar etmeli. Avrupa'dan 
tül namı altında ince tüller getirtip de kadınla
rın saçlarını gösterecek derecede - başlarına 
örttürmemeli. (Alkışlar). 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. — Efendim, 
bendeniz, vazifemi ifa etmek noktai nazarından 
Heyeti C'elüenizden bu,pamuklu eşya hususun-
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daki memnuiyeti üç veya dört misli resim sure
tine kalbetmenizi rica edeceğim. Çünkü pamuk
lu suretiyle memleketimize dâhil olan eşyanın 
birçoğu ihtiyacatı umumiyei'memleketi tehvin 
etm'ök içindir. Ve pek çok eşya bu suretle dâhil 
olmaktadır. Bir kere Gümrük resminden de 
fena halde mutazarrır olacağız. Başka mesele
ye ehemmiyet vermiyorum. Fakat bu pamuklu 
meselesinden dolayı pek büyük zarar görece
ğiz. Bahusus mevcut bulunan pamukluları id-
har etmiş olan tacirlere şu suretle ayrıca ga
yet büyük bir kâr temin etmiş' olacağız. Bende
niz tüccarımıza bu suretle temin edecek kârı 
çok görmüyorum. Vaziyeti hazıra icabı tüccar, 
elindeki eşyasını daima daha aşağı bir fiyatla 
satmak mecburiyetinde olduğundan dolayı Hey
eti Celilenizin tacirlere bu suretle temin edece
ği kâr bir semahat suretinde tecelli edecektir. 

KÂZIM HÜSNÜ B. (Konya) — Bu sözünü 
unutma Fei'it Bey. 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. — Bunun za
rarı yok. Fakat aynı zamanda memleketimizde 
bunlardan birçoğuunu almak mecburiyetinde 
olan muhtaç ahaliyi de tazyik etmiş olacağız. 
Bir kere cibinliğe ait bulunan tül noktai naza
rından, zannediyorum ki bu tülün ithaline 
müsaade etmek istiyen arkadaşlarımın yerden 
göğe kadar hakkı vardır. Efendiler, vaziyeti
mizi, içtimai hıfzıssıhhamızı en ziyade muhafa
za etmek ıztırarı karşısındayız. Hattâ müm
künse biz bunu tüllerden yapıp, yetiştirip aha
limize Hükümet tarafından tevzi etmeliyiz. 
Memleketimizdeki sıtmanın derecei tahribatı 
cümlemizin malûmudur ve bu da ancak sivri
sinektendir. Şimdi efendim, buyurdukları veç
hile, birtakım ince bürümcükler vardır, bu bü
rümcükler tülün yerini tutmaz, tül deliklidir, 
bürümcük ise deliksizdir. Tül teneffüse mâni 
olmaz. Halbuki diğeri teneffüse mâni olur ve 
müşkülât ile tedarik edilir. 

Sonra efendiler, bir şeyi menetmek için iki 
noktayı düşünmek lâzımgelir : Birisi, ahalinin 
ihtiyacatı, ikincisi, memlekette suhuletle yeti
şip yetişmemesi, memleketimizde iplik fabrika
sı olarak yalnız İzmir ve Adana'da fabrika 
mevcuttur. Bu fabrikaların ise ipliği bile yok
tur. Nerede kaldı ki o iplik üzerine gayet ince 
iş dokuyacak ve onu ucuz bir surette tedarik 
edecek. 

Efendiler, tekrar ediyorum. Heyeti Celile-
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nk« mtitaaddit defalar söylemiştim : Artık el 
ile iglemek sanatı bitmiştir, bununla rekabet 
olmaz, bilâkis ahalimizi lüzumsuz yere bu gibi 
işlerle işgal etmiş ve lüzumsuz yere ızrar et
miş oluruz. Makine lâzımdır. Memlekette ma
kine olmadıkça hiçbir suretle rekabetin imkâ
nı yoktur ve ahalinin ihtiyacını tehvin etme
nin çaresi bulunamaz. Ne yapacağız efendiler1? 
Biz tutacağız, bilfarz cibinlik ördüreceğiz. Ucuz 
para ile tedarik etmek imkânı var iken biz onu 
menedeceğiz. Memlekette el ile yapılsın, diye
ceğiz. Memlekette zaten dört misli fiyatına olan 
şeyler bütün ahalinin ihtiyacını temin etmedi
ğinden dolayı kırk misline çıkacak. Bu halde 
yalnız ufak bir maaşiyle yaşıyan bütün bir hey
eti memurini düşününüz ve aynı zamanda aha
linin bu suretle hıfzıssıhhaya riayet eden aksa
mını düşününüz. 

Heyeti Celilenize diyorum ki, bu pamuklu 
hususunda bir (B) cetveli vardır ki, orada bun
lar üç misli resme tâbidir. Bu suretle duhulü 
.bir derece tasibedilmiş olur. Fakat ihtiyacı katî 
ve mübrem halinde yine tedarik etmek imkânı 
mevcut olur. Binaenaleyh ya heyeti mecmuası
nın bu suretle ithalini tasvip, olmadığı takdir
de cibinliğe ait tülü behemehal istisna buyuru
nuz. Bu suretle hiç olmazsa hıfzıssıhhai umu-
miyeyi muhafaza etmiş oluruz. Her halde ci
binlik lâzımdır. Cibinlik tülünü istisna ediniz. 
Çok rica ederim. (Gürültüler). 

HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Reis 
Bey, müsaade buyurursanız cevap vereyim Ferit 
Beye. Belki arkadaşlar artık sözlerine lüzum 
görmezler. 

REÎS — Belki başka şey için söz almışlardır. 
ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 

— Ferit Beyefendinin hararetli beyanatına rağ
men tüllerin girmesi hususunda bendenizde ka
naat hâsıl olmamıştır. Makine elbette tekâmü
lün neticesi olmak üzere memleketimizde ka
bul edilecektir. Tülün girmemesini arzu eden 
arkadaşlarımız makinenin aleyhinde değildir. 
Eğer biz memleketimize hariçten ithal etmez
sek tabiîdir ki mekik ile iş görenler makine ile 
iş görecektir. Çünkü ihtiyaç artacaktır. Bina
enaleyh ben bunun memlekete ithali aleyhinde-
yim. Hatırıma gelen diğer bir cihet vardır. 
Arkadaşlardan birisi de söyledi. Gazleri mene-
diyoruz efendiler. Sorarım bu teklifte bulunan 
zattan, Hasan Fehmi Beyden : Hastanelere ait 
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olan gazleri bundan istisna ediyorlar mı, ti« 
miyorlar mı? (O eczayi tıbbiyedendir sesleri). 
Bunu anlamak istiyorum efendim, cevap yer
sinler. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Arkadaşlar, Ana
dolu'nun sâf ve pâk unsuru şimdiye kadar tül
le mi büyüdü? Avrupa ile temas edip kendile
rine bir resim, bir şekil veren adamlar geldiler, 
bu tülleri memleketimize soktular. 

MALÎYE VEKÎLÎ FERlT B. — Bir kere sı
cak memlekette olanları düşününüz. 

SALlH Ef. — Müsaade buyurunuz, babam 
benden daha kuvvetli idi, tül mül görmemişti. 
Anam daha kuvvetli idi. Kâinat böyledir. 

MALİYE VEKÎLÎ FERÎT B. — Efendim, 
Erzurum 'dan bahsediyorsunuz. 

SALÎH Ef. — Zatı âlinizin de -babası tül 
görmemişti. Fantazi bir hayat geçiren Ferit 
Bey arkadaşımız istiyor ki, tülü kabul ettirsin. 
Tül girdi mi işin içerisine bir de zil girer. Yine 
eski tas, eski hamam. 

MALÎYE VEKÎLÎ FERÎT. B. — Bunlar 
avamferibane sözler . 

SALÎH Ef. — Trabzon'da tül yapabilecek 
eller mevcuttur. 

YAHYA GALÎP B. (Kırşehir) — Ona tül
bent derler. 

SALÎH Ef. — îşte Kürt arkadaşlarımız... 
Tülde mi büyüdünüz1? (Ret sadaları). Reddi 
bilmem. Hezeliyat zamanı değildir. Bir parça 
ciddiyetimizi takınalım. Memleketin parası gi
diyor. 27 milyon lira evrakı nakdiyeniz kal
mıştır. Nukudu madeniyeniz. çürümüştür. Dört , 
ay sonra iflâsı malî mevcuttur. Eğer paranızı 
Hasan Bey biraderimizin teklifi veçhile muha
faza etmezseniz dört ay sonra mübadele vası
tası olan evrakı nakdiyemiz tükenecektir. Bu
na göre iyi bir şekil alınız. 

HAŞÎM B. (Çorum) — Evrakı nakdiyenin 
fikdamndan bahsediyorlar Maliye Vekili Bey
efendi . 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim, ben bu 
kanuna dair söz söylemek istemiyordum. Fakat 
Maliye Vekilinin bir sözü beni şüpheye düşür
dü. Beyefendi buyuruyorlar k i ; ihtiyacı umu
mi var, el ile Avrupa fabrikalarına rekabet 
edemeyiz. Ben şimdi soruyorum : Kapitülâs
yonlar baki kalacak, biz istediğimiz gibi güm
rük vaz'edemiyeceğiz de eskisi gibi Avrupa'-
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dan mal gelecekse dediği doğrudur. Fakat bu 
Meclisin şu mahalde içtimamdan gaye olan is- | 
tiklâlimizi muhafaza edip istediğimiz rüsumu I 
vaz'edebileceksek biz her veçhile rekabet ede
ceğiz. Burada çalışacağız. Çünkü yüze yüz elli 
zammedeceğiz, onu burada yetiştireceğiz. Bi
naenaleyh rekabet edemiyeceğiz sözünü bir tür
lü anlıyamadım ve Beyefendinin ağzından çık
tığına da razı değilim. Bu bir, bundan sonra 
efendiler, Salih Efendiyi bir parça teyidedece-
ğim. Rica ederim, bizim cibinlik kullanan ve 
istimal eden memleketlerimiz gayet mahduttur. 
(Çoktur sadaları). Rica ederim, biz de bu 
memleketliyiz. Biz de bu memleket ahalisinde-
niz. Biz de bu memlekette büyüdük. Cibinlik 
kullanan pek mahduttur, yüzde beş tane, on ta
nedir. Mütebakisi cibinlik ne olduğunu bilmez. 
Bununla beraber bu memlekette az çok şu ihti
yacı defedecek bir şey bulunduktan sonra Ma
liye Vekili Beyefendi buyuruyorlar ki - yine ya
kıştıramıyorum bu sözü - efendim beşe aldığımı
zı yüze alacağız efendiler, Avrupa'dan on ku
ruşa alacağımızı buradan bin kuruşa alalım. Hiç 
olmazsa para yine bizde kalacaktır. (Gayet doğ
ru, yaşa! sadaları). Onu bine alacağız, bine ala
lım, fakat para burada kalsın. 

REÎS — Buyurun, cevap veriniz. 
MALÎYE VEKÎLl FERlT B. — Hoca Efen

di Hazretleri! zatı âlilerine cevap vereceğim. 
Fikri âlilerinin esasına tamamiyle şerik oldu
ğumu fakat mütalâai âliyelerinin tamamiyle 
musip olmadığını arz edeceğim. Fikri esasinize 
şüphesiz ki, hepimiz şerikiz. Zati âlilerin der-
hatır buyururlarsa daha meşrutiyetin bidaye
tinde ilk Mebusanda Cavit Beye karşı, tarife 
usulünün tatbikim ve buna imkân bulunduğunu 
ve tatbik ederek iktisadiyatın yükseltilmesi el
zem bulunduğunu iddia ederek siyasi şeyime 
başlamıştım. Binaenaleyh, yine orada beraber
dik. Binaenaley; zatı âlileri gibi bendeniz de 
samimi kalbimle isterim ki, memleket istiklâli I 
iktisadiscine nail olsun ve istiklâli iktisa
disine nail olmak için de kendi ihtiyacatı 
zaruriyelerini kendi hudutları dâhilinde te
darik etmelidir. Bu en birinci esastır. 
Binaenaleyh, bu noktai nazardan zati 
âlinizin kalbi nasıl çarpıyorsa benim de kablim 
emin olunuz ki, bu sureale çarpıyor. Fakat bu 
meselei esasiyeyi şu noktai nazardan tetkik et- I 
mek başka şeydir. Bir de memlekette yalnız J 
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memleketin ihtiyacatını idare edecek, tehviıi 
edecek, yalnız fabrikaları ve fabrikacıları dü
şünüp diğer ahaliyi, diğer müstehlikleri düşün
memek o da büsbütün bir meseledir. 

Efendiler; şiddetle, hiddetle hiçbir şeyde 
muvaffakiyet hâscıl olmaz. Hep itidal ile, mu
hakeme ile, akıl ile, muvazene ile yürümek lâ-
zımgelir. Bendeniz dedim ki: Fabrika zamanın
da el tezgâhlariyle rekabet doğru değildir, ya
pılamaz ve hakikaten kavaidi iktisadiyeye mu
haliftir. Efendiler, bir şey ki, dört kuruşa ala
bilirsiniz, eğer ahalimizi tazyik ederek dört ku
ruşa alman şeyi kırk kuruşa almak üzere sar
fiyatta bulundurmaya mecbur ederseniz ve eğer 
boş adamlarımızı yevmiye dolayısiyle kırk ku
ruşa hâsıl olabilecek şeyler üzerinde çalıştıracak 
olursanız memlekete hizmet değil, zarar iras et
miş olursunuz. 

Binaenaleyh, efendiler; memleketimize sa-
naati sokmak için bu hususta teşvikatı yapmalı, 
fakat tedricî ve ilmî bir surette yapmalı. Bu
nun çaresi; hemen derakap Seddiçin yaparak 
ahaliyi içerde ihtiyacı olduğu şeylerde kas kas 
kavurmak, muvafık değildir. Fakat o fabrika
ların teşekkülünü de beklemek lâzım değildir. 
Bunun için bir usul vardır. Esasen bizim kava-
nini mevzuamız bunu kabul etmiştirr. O da Teş
viki Sanayi Kanunudur. Teşviki Sanayi 
Kanuniyle bu tarzda fabrika tesis edenle
re icabeden muavenet, lâzımgelen imtiya-
zat verilir. Onlar teşkil edilip, ihtiyacatı ahali
yi nafi ve sehil bir surette tedarik etmek çare
sine tedricî bir surette, kademe kademe gidilir. 
Binaenaleyh, buyurdukları veçhile muhakkak 
hepsini kapıyalım, el tezgâhları çalışsın derse
niz, ahalimizi daha enfa, daha lüzumlu, daha 
ziyade memleketin muhtaç olduğu bir şey üze
rinde çalıştıramıyacağız. Lüzumsuz yere bir 
saatte yapılacak şey dört günde, dört amele ile 
yapmak mecburiyetinde kalırsınız. Milletin bü
tün amelesinin hayatı ve saatleri sayılmak lâ
zımdır ve onlar say lir, toplanır, ve ancak bir 
millet o kuvvetiyle diğer mucitlerle mücadele 
eder, o kuvvetlerle diğer memleketlere rekabet 
eder ve mücadelelerde muvaffak olur. Yoksa 
lüzumsuz yere halkımızı, para etmiyen, ihtiya
cımızı temin etmiyen şeyler de bir saatlik iş için 
dört gün uğraştıracak olursanız ilim olmaz, bu 
ancak cehalet olur. 
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Bu noktai nazardan bendeniz tekrar evvelki 

söylediğimi söylüyorum. Lâzımgelen şeylerde 
memleketimizde istimali kabil olan mahsulü, is
tihsali kabil olan şeyleri derakap yapmalı, ka
bil olamıyan şeyleri de kabil olamadığı derece 
nispetinde, ahalimizi mahrum etmiyecek surette 
müsaadede bulunmalıyız, ve eğer hiç olmazsa, 
yetişemiyorsa onları katiyen tazyik etmemeli, 
ta ki fabrikalar tesis etsin. Sonra efendiler, 
cibinlik meselesine geliyoruz. Evet efendiler, 
Devlet; ahalisinin hıfzıssıhhai umumiyesini mu
hafaza etmek mecburiyetindedir. Hattâ bunun 
içindir ki, - bunu zaid masraf diyorsunuz -
bunun içindir ki, bütçemizde kinin için ayrıca 
bir tahsisat mevcuttur. Bedava bir surtte kinin 
tevzi edilir. Kinin ancak bir hastalığa tutulduk
tan sonra onu tedavi içindir. Halbuki cibinlik 
aynı hastalığa tutulmamak için en birinci ça-
^d i r . Bâzı memleketlerin kanunları vardır. 
kendi tebaasından birisi müstemlikâtından birisi
ne gittiği zaman kanunen muhakkak cibinlik kul
lanmaya, hattâ gündüz yürürken bile-yüzlerinde 
bürümcek ile gezmeye mecburdurlar ve öyle ka
nunları tatbik niçin ederler? Memleketin sıhhati
ni muhafaza etmek için. Binaenaleyh, böyle bir 
kanun bizde yoktur. Fakat tül kullananlar az-

* dır diyerek böyle ihmal etmemek lâzımgelir. 
Bilâkis elimizden gelirse doktorlarımız vasıtasiy-
le, muaveneti içtimaiyemiz vasıtasiyle halkımızı 
böyle sivrisineklerin, bataklıkların mevcut bulun
duğu yerlerde cibinlikleri kullanmaya mecbur et
melidir. Onun için memleketin hayatını takibe-
den bir Meclis, bir Meclisi Millî, eğer ilmî bir suret
te hareket etmek istiyorsa, cibinliklerin memle
kete ithalini menedemez efendiler. 

HASAN PEHMl B. (Gümüşane) —. Efen
dim, cibinliğe mahsus tüller hakkındaki nok
tai nazarımı bilâhara söyliyeceğim. Bunların 

. peşinen olup olmamasında bendeniz musir deği
lim. Kabul buyurursanız bendeniz de maaş-
şükran kabul ederim. 

Ferit Beyefendi, güya bütün gümrüklerimi
ze karantine vaz'ettik, halkın hayatını, halkın 
ihtiyacını tazyik ediyoruz, Amerikan bezini, 
basmayı ve bütün melbusatımıza dair mensu
catı sokmuyoruz gibi ... Ferit Bey gayet ha
raretli bir lisanla müdafaa etti. neyi efendiler f 
Gaz, bobino, muslin, perdelik, tül ve o tüller
den boyalı boyasız olanlar, istampasız olanlar.... 
Faslımız bunlar değil mi? Rica ederim bun!üre!a 
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halkın hayatına taallûk edecek ne vardır! Bunla
rı her memlekette mevcut olan insanlardan yüz
de kaçı kullanır? 

Efendiler, bunları kullananları arz edeyim, 
Bunlar yüksek hayata malik olan ailelerdir, 
Kumaşına seksen kuruş verirsiniz. Bin beş yüz; 
kuruş da fantazisine, kordelesine, sair şeylerine 
verirsiniz. Bunun memlekete girmesi, girmemesi 
memleketin üzerinde ne tesir bırakabilir? Eğer 
bendeniz demiş olsa idim ki: Bütün eşya girme* * 
sin, o vakit Ferit Beyefendi bu kadar hararetle 
müdafaa etselerdi pek haklı olurlardı. Fakat 
mevzuu müzakere (70) nci fasıl : Gaz, bubino,-
müslin ve emsali gibi seyrek ve ince mensucat 
ile bürüncek tül perdeler. Bunlara ait zanne
derim ki bu kadar esaslı şeylere girmeye lüzum 
yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Emsali 
ince mensucat buyuruyorsunuz ki, bunda ka
dınların tesettür için yüzlerine koydukları pe-
çelik dâhil midir? 

HASAN ' FEHMİ B. (Gümüşane) — Hayır 
efendim, onlar başkadır. 

Cibinliğe mahsus tüllere gelince : Ben zan
nediyorum ki, henüz memnuiyet vaz'edilmi-
yen fasıl ve maddelerde bu ihtiyacı teinin ede
cek ahkâm vardır. Fakat arkadaşlar mademki 
bu ihtiyaçtan bahsediyorlar, kâfi gelmez diyor
lar. ' Tensip buyurursanız cibinliğe mahsus olan 
tüller müstesna olmak üzere diye bir çeşit ilâve 
edelim. (Hayır, hayır sadaları). 

MÜFİT Ef. (Kırşehir) — Efendim, Ferit 
Beyefendi biraderimizin tam noktasına istinad-
ederek söylemiş olduğu bir mesele; umumumu
zun dağiderununu mucip olan en mühim mesa-
ildendir. Kinin taksimi hususunda yapıldığı 
gibi köylerimize cibinlik yaptırmak suretiyle 
hayatlarını kurtarmak istediklerini beyan bu
yurdular ki, köylülere cibinlik değil, evvelâ ya
tacak yatak yapalım efendiler. Rica ederim, 
köylülerin üzerine giydirecek gömlek verelim. 
Rica ederim, köylünün oturduğu odanın pence
resini fennî, sıhhi bir surette imal ettirelim. Sıt
mayı icabeden merzaği bataklıklar oldu
ğunu söylediler. Mademki öyledir. Avru
pa'dan tül getirtip oraya para vereceğimi
ze şuradaki merzaği bataklık mahalleri 
kaldıralım. Oraya para verelim, yine memleketi
mizde kalır. (Alkışlar). Binaenaleyh, böyle 
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Avrupa'dan; bir memlekette yüzde değil, binde 
beş on kişiye mahsus olan bu gibi eşyayı mem
lekete getirtmek, bahusus böyle paramıznrbü-
tün Avrupa'ya çekilip memleketimizde bir şey 
kalmadığı bir sırada harice para göndermek, 
en büyük hatadır. Bunu kabul etmiyelim efen
diler. 

MUSTAFA NECATİ B. (Saruhan) — Efen
diler, ziynet eşyasının memleketimize girmesi 

* hakkında zannederim ki söz söyliyecek bir ar
kadaşımız yoktur. Ziynet eşyasının memleke
timize girmemesine cümlemiz taraftarız. Fakat 
kendi içtihadını kabul ettirmek için kürsü 
millette memleket iflâsa mahkûmdur, demek 
doğru değildir. Geçen gün bir arkadaşımız, 
dört ay sonra batıyoruz, dedi. Bugün yine Sa
lih efendi arkadaşımız çıktı, dört ay sonra if
lâsı malî vardır, diyor. Efendiler, parasız kal
sak yine çarpışacağız. Mücahedemize yine de-

-vam edeceğiz. Biz iflâsı maliye mahkûm de
ğiliz. Kürsü millette bu söylenmemelidir, rica 
ederim. 
' MÜFİT E t (Kırşehir) — İstiklâl aleyhinde 

söyliyen var mı? 
MUSTAFA NECATİ B. — İflâsı maliye 

mahkûmuz, demek doğru değildir. Söylenme
melidir. Saniyen mesele gayet basit bir mesele
dir. Bu tülbendin girmesi veya girmemesi ve 
cibinlik meselesidir. Rica ederim, Samsun Li
vasında bulunan bir halk nasıl cibinliksiz ya
şar? Yaşıyamaz. Binaenaleyh cibinlik şeysin-
de bu kadar fazla müzakereye ihtiyaç yoktur. 
Binaenaleyh cibinlik girmek şartiyle bu mad
deyi kabul edelim. Mesele bitsin gitsin. 

REİS — Efendim, bir takrir var, müzakere 
kâfidir, diyor. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Reis Beyefendi... 
(Şiddetli gürültüler). Sükûneti muhafaza edin 
beyler. Necati Bey, bugün kürsüi millette, buh
ranı maliye dört ay sonra mâruz kalacağımızı 
söylediğim için tenkidatta bulundular. Ne-

^ eati Bey adlî bir efendidir. Umuru maliyeye 
katiyen vukufu yoktur. (Belki vardır sadala-
rı) . Müsaade buyurun... 

HAŞİM B. (Çorum) — O, siyasi keyfiyetten 
dolayı söylediler. 

SALİH Ef. (Devamla) — Siyasisi falan yok. 
Biz burada bütün Müslüman olduğumuz hal-
dtj bütün mümin kardeşlerimize karşı söz söy-
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lüyoruz. İçimizde ecnebi bir fert yoktur. Der
dimizi her kesin bilmesi lâzımdır. Çünkü mem
lekette mebus olmak itibariyle biz ne kadar 
alâkadar isek memleketin her ferdi de aynı 
mesele ile alâkadardır. Necati Beye tekrar 
söylüyorum - Buhranı mali meselesini Maliye 
Vekili Ferit Beye- ikrar ettirmişim. Memleke
timizde 27 milyon evrakı nakdiye vardır. 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. — Hayır Salih 
Efendi, öyle bir şey söylemedim. Reis Bey 
söz istiyorum. 

SALİH Ef. (Erzurum) — İsterseniz, daya
nıyorsanız izah edeyim, istemezseniz sükût ede
ceğim. 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. — Salih Efen
di biraderimiz biraz hasta idiler. İhtimal rüya 
görmüşler. (Alkışlar). Bendeniz geçende Hey
eti Celilenizin muvacehesinde bahsettiğim veç
hile, buhranı ticaretten bahsettim. Evet bir 
buhranı ticari arifesindeyiz. Buna hiç şüphe 
yok. Bu da harb zamanında gittikçe terakki 
eden fiyatların, harbi mütaakıp faaliyeti umu-
miyenin başlaması ve' stokların birden meyda
na atılması dolayısiyle, hâsıl olan tenezzülü fi
yattan mütevellit bir buhrandır ve bu buhra
nın önüne geçmek üzere memleketimize doğru 
hariçten akıp gelen mamulât ve masnuatı tüc
carlarımızın eline doldurmamak ve doldurup da 
onları daha vahim bir buhrana mâruz bırak
mamak için böyle bir buhranı ticari vardır. 
Fakat niçin buhranı ticari, buhranı mali ol
sun? Böyle bir memleket "bulunduktan, böyle 
bir millet olduktan sonra... 

SALİH Ef. (Erzurum) — Ferit Beyefendi... 
MALİYE VEKİLİ FERİT B. — Müsaade 

buyurunuz. Şimdi sus da sonra söyle. Hakkın 
yok, otur haydi, fazla söyleme. 

SALİH Ef. — Sen otur... 
MALİYE VEKİLİ FERİT B. — Hakkın 

yok, kesmeyiniz sözümü. 
REİS — Ne söylüyorsun Salih Efendi?.. 
MALİYE VEKİLİ FERİT B. — Sözümü kes

meyiniz, oturunuz, hakkın yoktur. 
SALİH Ef. — Sen otur yerine. 
MALİYE VEKİLİ FERİT B. — Oturunuz 

yerinize, sözümü kesmiye hakkın yoktur. 
SALİH Ef. — Sen halledemezsin. 
REİS — Rica ederim Salih Efendi, söylemi-

ye hakkınız yoktur. 
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MALÎYE VEKÎLÎ FERÎT B. — Fakat efen

diler, tekrar ediyorum. Memleketimizde buhra
nı mali vardır, diyorlar. 

Efendiler, memleketimizde, bizim milletimiz 
gibi ihtiyacatı maliyesini idrak ederek, bütün 
hayatını feda etmiş bulunan bir memlekette 
efendiler, buhranı mali diyarek iddiada bulun
mak doğru değildir. (Alkışlar). Efendiler, de
ğil yalnız bir sene, iki sene, üç sene, hattâ asır
lardan beri bu millet dünyanın hiçbir milleti
nin deruhde etmediği fedakârlığı sırtı üzeri
ne almış götürüyor ve emin olunuz ki bugün
kü vaziyetimiz, Harbi Umuminin içerisinde bu
lunduğumuz elîm vaziyetlerden daha hafiftir. 
Böyle- olduğu bir zamanda buhranı maliden as
la bahsedilemez. Bendenizce bu tarzda buhranı 
mali hakkındaki ifadeleri, ancak arz etmiş ol
duğum veçhile, kendilerinin rüya veya hülya
larından ibarettir . 

SALÎH E l — Söz istiyorum. 
(Şiddetli gürültüler, ayak patırdıları, müza

kere kâfi sesleri). 
REÎS'— Müzakereyi kâfi görenler, lütfen 

el kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. 
TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Reis Beyefen

di, Nizamnamei Dahilî mucibince bendeniz söz 
istiyorum. (Müzakere kâfi sesleri, söyle sada-
ları). 

TUNALI HİLMÎ B. — Âcizane iki söz söyli-
yeceğim. 

REÎS — Neye dairi 
TUNALI HÎLMÎ B. — Cibinliğe dair iki söz 

söyliyeceğim. Hakkımdır, aleyhinde bulunan
lardan biri söz söyliyebilir. Arkadaşlar, memle
ketimin Van, Bitlis vilâyetlerinden maada her 
tarafını gördüm. Maatteessüf memleketimize 
sıtma memleketi, dedim. Vehbi Efendi Hazret
leri pek yanılıyorlar. Efendim, maaşşükran yal
nız Kastamonu tarafında yoktur. Kastamonu'
dan maada her yerde sıtma vardır. Kastamonu 
Vilâyetinde bâzı köylerin katiyen sıtma gör
mediklerini işittim. Binaenaleyh memlekette ci
binlik için olan tül, ihtiyacatı zaruriyei sıhhi
yenin en mühimmidir. İkincisi, Vehbi Efendi 
Hazretlerinin buyurdukları gibi, yalnız bir köy
de cibinlik ihtiyacı bulunsa bile bir insanın 
hayatı, bir memleketin hayatı kadar mukaddes
tir, mühimdir, değerlidir. Binaenaleyh oraya 
cibinlik gönderilmelidir. Müfit Efendi Hazret-
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lerinin efkârına ise katiyen iştirak etmiyorum. 
(Gürültüler). 

REÎS — Müsaade buyurun, bir takrir var. 
ZAMÎR B. (Adana) — Reis Bey, usulü mü

zakere hakkında bir şey söyliyeceğim, zaten 
encümen- de bunu "kabul ediyor efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Mad
de kabul edildi, mesele de bitti. 

REÎS — Efendim, madde daha bitmedi, rica 
ederim. 

HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Efen
dim, söyliyeyim tekrar, zapta geçsin, tababet
te müstamel olan gazler dâhil değildir. Onun 
faslı başkadır, eczayı tıbbiye ve sıhhiyeye ait 
bir fasıl vardır, oradadır. Şimdi yine tekrar 
ediyorum. 

REÎS — Efendim, bir takrir var, maddeye 
dair. (Gibinlik için müstamel olan tüllerin is
tisna edilmesini teklif ederim) diyor. (Ret, 
ret sesleri). Bağırmayınız ki reye koyayım. 
(Gürültüler). Ne suretle müzakere edelim ben
deniz anlıyamıyorum. Bu teklifi kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Ekseriyeti azîme 
ile kabul edildi. 

(Tâyini esami ile sesleri). (Hayır, hayır 
sesleri). 

REÎS — Maddeyi tekrar okuyacağız. 
HASAN FEHMÎ B. — Efendim, Reis Bey, 

madde şu şekli alıyor : (Cibinliğe mahsus tül
ler müstesna olmak üzere... ilâh) Bu maddenin 
baş tarafına yazılıyor ve madde bu şekli alıyor. 

REÎS — Efendim, mesele bitti. 
270 nci fasıl: Pamuk mensucat ve (Cibinlik 

için tüller müstesna olmak üzere.) 
Evvelâ — Kasarsız. 
(2) Gaz, tül bobino, muslin ve emsali seyrek 

ve ince kasarsız. 
Saniyen — Kaşarlı. 
(3) Düz tül. 
(4) Gaz ve bürümcük perdelik tül «bobino» 

muslin ve emsali seyrek ve ince mensucat ile 
bunlardan perde ve örtüler. 

Rabian — Boyalı veya istampalı. 
(2) Düz tül. 
(3) Gaz ve bürümcük perdelik tül «bobino» 

müsün ve emsali ve seyrek ince mensucat ile 
bunlardan perde ve örtüler. 

REÎS — Efendim, bu kabul ediliyor mu? 
(Muvafık sesleri.) itiraz yok. Kabul '«dildi, 
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273 ncü fasal : El ve makine işlemeleri ve 

bunların yapıştırmalıları. Ezcümle, perde, şerit 
fisto, antredo ve bunların işleme ve yapıştırmak 
emsali. 

MALÎYE VEKÎLÎ FERÎT B. — Efendim, 
bu maddede düşünülecek yalnız şerit meselesi
dir. Malûmu âliniz bunlar hani beyaz pamuktan 
yapılmış yassı uzun şeylerdir. Bunlar memleket 
dâhilinde yapılan bilcümle iç elbiselerinde ekse
riyetle kullanılır. Bunlar el ile yapılmaz. Onlar 
girmiyecek olursa, Mazhar Müfit Bey Biraderi
mizin müstehziyane söylediği gibi, ancak idare 
fitillerini1 çamaşır ucuna bağlamak lâzımdır. 

MAZHAR MÜFÎT B. (Hakkâri) — Efendim, 
ismim mevzuubahisı olduğu için çıkıyorum. 
Çünkü kanunun umumiyetle kabulü taraftarı
yım. Bendeniz fitil meselesini müstehziyane söy
lemedim. Bu bir hakikattir. Bitlis'te vali bulun
duğum zaman fitilden bağ kullanmıştık. Bunda 
istihza yoktu. Yani icabında bundan da olur 
ve bunu istimal ettik dedim. Ben razıyım, hiç 
girmesin bu ipekli şeyler, yin'e fitil bağlıyalım. 
Fakat paramız memlekette kalsın. 

MALÎYE VEKÎLÎ FERÎT B. — îdare fitili 
dediniz. Müstehziyane bir lisanla idare fitili gi
riyor dediniz. 

ABDÜLKADİR KEMALÎ B. (Kastamonu) — 
Beyanatını ilmî iradetmekle meşhur olan Mali
ye Vekilimiz ara sıra arkadaşlarımızı müteessir 
edecek tarzda idarei kelâm ediyorlar, çok rica 
ederim, bir daha avam firip, gayriilmî ve cahi
lane gibi sözlerle arkadaşlarımızın nefsine teca
vüz buyurmasınlar. Bunu demin söyliyecektim. 
Fakat vaziyet müsaade etmedi, avamfiribane, 
cahilane, bilmem ne tarzında idarei kelâm etmek, 
ilmi büyük olanlara yakışmaz; Çok rica ederim, 
bir daha söylemesinler. 

MALÎYE VEKÎLÎ FERÎT B. — Efendim... 
Ben söylemedim, cereyanı kelâm o şekil almış 
idi Ben de cevap verdim. 

ABDÜLKADİR KEMALÎ B. (Ferit Beye 
hitaben) — Zatı âliniz Salih Efendinin sözünüzü 
kesm'esini nasıl arzu etmiyorsanız ben de sizden 
»özümü kesmemenizi rica ederim; Söylemeyin 
rica ederim. Hepsini demin kaydettim. Demin 
söyliyemedim. İlminize ihtiram eden arkadaşlar
dan birisi de bendenizin, yalnız ara sıra görüyo
rum ki, cibinlik gibi, iplik fitili gibi bâzı eşya
nın istisnasın» taraftar oluyorsunuz ve onu söy-
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lerken bir şeyden bahsediyorsunuz, rica ede
rim. Efendiler, bilhassa ben kendim karşınızda 
duruyorum, fesimden, ayağıma kadar giydiğim. 
şeylerin hangisinin memlekette çıktığını kabul 
ediyorsunuz Hiçbirisi memlekette çıkmıyor. Bu 
kanundan maksat, bunları yapacak kuvvetleri 
doğurmak gayesidir. Bu gayenin hilâfına olarak 
tül kabul edelim, düşünelim ki, fitil gibi şeyle
rin bile hiçbirisi memleketimizde çıkmıyan şey
lerdir. Evet bunlar ihtiyacattandır. Demek ki, 
bu kanunu kaldırmak lâzım. Binaenaleyh bu 
kanuna ithal »edilen şeyler memlekette yapıl
ması mümkün olan şeylerdir. Binaenaleyh bun
ların ithalini sureti katiyede menetmeliyiz. 
Hattâ bu değil, 19Î2 senesinde kötü Sırbistan'
dan memleketimize giren kırk iki bin liralık do
ğulmuş kırmızı biberi dahi kaldırmalıyız, yani 
bunun gibi birçok mevaddm heyeti umumiye-
,sini kaldırmalıyız ki, ihtiyaç bunları emretsin, 
yapalım. Gâvurdağı seyahatinde gördüm, bu
lunmadığı için üç tane kalaycı yetişmiş. Memle
ketimizde yetiştirilmesi imkânı olan şeyleri ka
tiyen kabul etmiyelim. Bizim kötü mekiklerimiz 
Avrupa'dan gelenlerden daha sağlam dokur ve-
hem de kâfi derecede yetiştirir, onun çin Mali
ye Vekilinin teklifini reddederim. 

REÎS — Başka söz istiyen yok, maddeyi ka
bul ediyor musunuz? Kabul edildi. 

274 ncü fasıl : Pamuk dantelâ. 
REÎS — îtiraz eden yok. Kabul edildi. 
285 nci fasıl : Kurdelâ ve mamulâtı. 
REÎS — itiraz eden yok. Kabul edildi. 
298 nci fasıl : Ketenden ve ramiden ve işbu 

tarifenin başka yerlerine zikrolunmıyan nebati 
liflerden mamul dantelâ işlemeli mendiller ve 
sair işlemeler. 

REÎS — îtiraz eden yok. Kabul edildi. 
302 nci fasıl : Kamçıbaşı ve ipek döküntü

leri. 
Evvelâ —- Taranmamış. 
Saniyen — Taranmış. 
REÎS — îtiraz eden yok. Kabul edildi. 
305 nci fasıl : Gaz (Eleklik, müstesna ol

mak üzere.) bürümcük etamin, müsün kartadan 
ve krep. 

Evvelâ — Safi ip'ekten ve kamçıbaşmdan ve
ya suni ipekten ve hattâ madenî teller ile mü-
rettep olanlar. 

Saniyen — Sair lift mevat ile mahlut hattâ 
madenî teller ile mürettep olanlar, 
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(1) İpeğin miktarı yüzd'e on beşe kadar 

olanlar. 
(2) İpeğin miktarı yüzde on beşten elliye 

kadar olanlar. 
(3) İpeğin miktarı yüzde elliden yukarı 

olanlar. 
REİS — Söz istiyen var mı? (Hayır sesleri.) 

Madde kabul edildi. 
306 ncı fasıl : Tül safi ipekten veya diğ"er 

lifî mevat ile mahlut hattâ madenî tellerle mü-
rettep olanlar. 

REİS — İtiraz eden yok. Kabul edildi. 
307 nci fasıl : Kadife ve kadife şeridi. 
Evvelâ — İpekten ve kamçıbaşından. 
Saniyen — Sair lifî mevat ile mahlut ipekten. 
REİS — İtiraz eden var mı? (Yok sesleri.) 

Kabul edildi. 
308 nci fasıl : İşbu tarifenin başka yerle

rinde zikredilmemiş ipek mensucat, kordelâ 
örtü, perde, şal ve emsali eşya. 

Evvelâ — Suni ipekten mamul mensucat ile, 
perdeşal ve emsali. 

Saniyen — Sair lifî mevat ile mahlut madenî 
tel ile mürettep olanlar da dâhildir. 

(1) İpek miktarı yüzde on beşe kadar olan
lar. 

(2) İpek miktarı yüzde on b'eşten elliye ka
dar olanlar. 

(3) İpek miktarı yüzde elliden yukarı olan
lar. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) —Miktar ı 
kim tâyin edecek? 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efen
dim, gümrüklerde mütehassıslar (Istamatörler) 
vardır. Esasen onlar derecesini bilirler, fasıl; 
gümrüklerin istatistiklerinde muayyen olan eş
yadan karışık olsun, safi olsun ipek mensucatın 
hepsini menediyor. Yalnız bu izahat tarifeye 
(olsun) diye yazılmıştır. (Muvafık sesleri). 

ZAMİR B. (Adana) Burada efendim, mü
him olan bir şey daha unutulmuş k i : Bu yüzden 
memleketimizden hakikaten birçok paralar çı
kıyor. Avrupa'dan memleketimize birçok suni 
çiçekler geliyor... 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Onun 
yeri var efendim. 

ZAMİR B. (Devamla) — İkincisi efendim, 
(Krepdöşin). Malûmu âliniz bunun metresi bu
gün 8 - 10 lirayadır. Beyhude yere buna verilen 
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paralarımız gidiyor. Bugün Bursa'da ve sair 
yerlerde buna muadil kumaşlar vardır. Binaen
aleyh, bunun da ithal edilmesine taraftar de
ğilim. 

MÜFİT Ef. (Kşrşehir) — Bendeniz de krep
döşin hakkında mâruzâtta bulunacağım. Ha
kikaten bizim memleketimizde kadınlarımızın 
ve bilvesile zevçlerinin cebinden parayı çıka
ranlar bunlardır. Moda diye her sene iki nevi, 
üç nevi çarşaf yapılır. Binaenaleyh bu bizim 
şekli millîmizi, Osmanlılık şeklini de kaybettire
cek bir hale getirmiştir. Şekli Osmanimizi - öy
le diyeceğim - Osmanlılık şeklini de kaybettir
miştir. Onun için bunları da krepdöşinleri fi
lân hep reddetmeli. Kabul etmemeli, Memleke
timizde ipek mamulâtmdan olan şeyler her hal
de bu krepdöşinlere müreccahtır. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Efen
dim, tuhaftır. İstanbul'un tesettürü; altını ör
ter, üstünü açar. Anadülu' da altını açar, tek 
gözle nişan alacak gibi üstünü örter. Bunun 
bir ortasını bulalım. Erzurum ve havalisinde 
çarşaflıklar dokunur, Erzurum'da, Trabzon'da 
dokunan çarşafları istimal edip diğerlerinin 
men'i ithali lâzımdır. Efendiler! Biz tango 
yetiştirmek zamanında değiliz. Biz ev anası 
yetiştirecek zamandayız. (Bravo sesleçi). 

REİS — Urgan ve sairenin memlekete gir
memesi için bir takrir var, buna dair bir şey 
var mı? 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — İp ve ur
ganlar yoktur. Fakat Malûmu âlileri bunun 
ayrı bir faslı vardır. Keten, rami faslı var. Bu 
takriri de orada okuyalım, Tertip bozulmasın. 

REİS — Efendim, başka itiraz eden yok. 
FUAT B. (Çorum) — Reis Bey, rica ederim. 

Meclisi Âli kanunun noktai nazarmdaki hissi
yatla meşbu bulunduğu zamanda Besim Atalay 
Bey kardeşimiz; evvelâ istanbul; sonra Anado
lu, biri yukarısını, biri aşağısını açar diyerek 
bir şey dediler. (Hakikattir sesleri). Doğru de
ğildir. 

MÜFİT Ef. (Kırşehir) — Hakikatten bah
settiler. (Gürültüler). 

REİS — Maddeye başka itiraz eden yok. 
kabul edildi. 

309 ncu fasıl : Halı ve hasır ipekten veya 
sair mevaddı lifiye ve madenî tellerle mahlut 
olanlar. 
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HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Biraz 

yüksek okunsun ki, iyi anlıyalım. 
REÎS — Bu Meclisin bu haliyle kimse

nin sesi yetişmez, affınıza mağruren söylüyo
rum, dünyanın en yüksek sesli" adamını getirse
niz burada yine işittir emey iz. Bu fasıl kabul 
ediliyor mu efendim? (Kabul sesleri). Kabul 
edilmiştir efendim. 

310 ncu fasıl : « Bilonet » tâbir olunur, ipek 
dantelâ, safi ipekten, kamçı başından veya suni 
ipekten veyahut sair lifi mevat ile mahlûtan ma
mul dantelâ, (Madenî tellerle mürettep ve gay
ri mürettep olanlar). . 

REÎS — itiraz eden var mı? (Kabul sesleri). 
Kabul olundu). 

311 nci fasıl : Safi ipekten veya kamçı ba
şından veya suni ipekten örme çorapçı eşyası, 
ezcümle örme gömlek çorap, eldiven ve sair el
bise ve eşya. 

ZAMÎR B. (Adana) — Efendim, Bendeniz 
burada bir şey daha unutulmuş olduğuna kana
at getiriyorum. (Ponje) denilen gayet ince bir-
şey yardır ki, bu da birçok renklerdedir. Bina
enaleyh, buna da lüzum yoktur. Bunun da 
memlekete girmemesine taraftarım, bu süs için
dir. Başka bir şey için değildir. (O nedir ses
leri?) Ponjedir. 

REÎS — Hasan Bey! Zamir Beyin teklifine 
karşı ne diyorsunuz? 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Kabul 
ediyorum efendim. 

MALÎYE VEKÎLÎ FERÎT B. — Beyin bu
yurduğu ponjeler zaten dâhildir. Çünkü ipek 
mensucatı denince hepsi dâhildir. 

REÎS — Maliye Vekili Beyin beyanatı ka
bul buyuruluyor mu? (Kabul sesleri). Kabul 
edildi. 

312 nci fasıl : Sair lifî mevat ile mahlut ço
rapçı eşyası (sair lifî mevaddan mamul olup 
ipek veya kamçıbaşı veya suni ipek işlemeli olan
lar da dâhildir). 

REÎS — îtiraz eden var mı? (Yok sesleri). 
Kabul edildi. 

314 ncü fasıl : (Fes püsküllerinden maada) 
şeritçi ve kaytancı ve.düğmeci eşyası hattâ ma
denî tellerle mürettep olanlar) saçak pervazlık, 
örme kaytan, tırtıl, kordon ve saire ve bunla
rın ağaç ve boynuz ve cam ve lâstik ve saire ile 
mürettep olanları. 
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Evvelâ — Safi ipekten veya kamçıbaşı veya 

suni ipekten. 
Saniyen — Sait* lifî mevat ile mahlut ipek 

veya kamçıbaşı veya suni ipekten mamul. 
MALÎYE VEKÎLÎ FERÎT B. — Efendim, 

buradaki istisnaya da bendeniz muarızım. Hem en 
ziyade fes püsküllerine, yani en lüzumsuz bir 
şey varsa püsküllü belâ suretiyle de zaten ismi
ni izafe ettiğimiz püsküllerdir. Hiçbir faydası 
yoktur. Bir ziynetten ibarettir. Vaktiyle malû
mu âliniz fes bize geldiği vakit püskül gayet 
uzundu, sonra kısala kısala nihayet şimdiki 
şeklini aldı Bendeniz hem püsküle, hem de fese 
muarızım. Ekser arkadaşlarımızın dediği gibi, 
derakap fabrika yapılacaksa onu da menede-
lim. Fes fabrikası yapalım. Bir fes bugün bi
liyorsunuz ki, beş liraya alıyoruz. Halbuki ku
maştan yapılırsa ki, giyilebilir ve imkânı var
dır. ve bunu mutlaka kırmızı olarak başa giy
mekte hiçbir mâna yoktur, ölsada olur, olma
sa da olur. Hele bunun püskülü zaittir kanaa-
tımca; maamafih kabul ederseniz edin, etmez
seniz etmeyin. 

REİS — Ferit Beyefendi püskülün de men'i-
ni teklif ediyor. 

İKTİSAT VEKÎLÎ MAHMUT CELÂL B. — 
Efendim, memleketimizde güzel püskül yapmak 
imkânı vardır. En güzel ipek memleketimizde 
yetişiyor. Bunun için getirilmemesi muvafık 
olur. îstisna edilmesin efendim. 

YAHYA GALÎP B. (Kırşehir) — Püskül de 
menedilsin. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Efendiler, 
Bendeniz Ferit Beyefendi gibi yalnız püsküle 
değil, fese de muterizim. Fes her nasılsa sonra
dan ihdas edilmiş, gayrimillî birbid'attir . Haki
katen fesi kaldırıp onun yerine başka bir şeyi 
ikame etmek mümkündür. Bilhassa arakiye, 
keçekülâhlar var, bu gibi yerli mamulâtlarımız 
var ki, bizim gibi hayatı basit olanlar iğin fes 
lüzumsuzdur. 

HAŞÎM B. (Çorum) — Evvelce böyle bir 
teklif vardı, reddedildi. 

REÎS — Mecliste istediğiniz gibi konuşamaz
sınız Haşim Bey, söz alır söylersiniz. 

HAŞÎM B. — Söz aldım, daha sıram gelmedi. 
HASAN BASRÎ B. (Devamla) — Efendiler; 

hayatta ve tarzı telebbüste de ne kadar basit ve 
sade olursak emin olunuz ki, o kadar ciddî ve 
samimî oluruz. Binaenaleyh, her halde tarzı te-
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lebbüs için bir serpuşu millî kabul edelim. Muh
telif bir takım eşkâl hiç bir şeye yaramıyor. 
Binaenaleyh, evvel emirde Ferit Beyefendinin 
teklif ettiği veçhile püskülü de koğalmı. 

REÎS — Efendim, püskülün istisnaiy etinin 
ref'ini kabul ediyor musunuz'? Kabul edenler 
ellerini kaldırsın; (Anlaşılmadı sesleri). Kabul 
etmiyenler ellerini kaldırsın. Püskülün istisnası 
kabul olunmadı, (Anlaşılmadı sesleri). Efendim, 
anlaşılmadı diyorlar, tekrar reye koyacağım, bu 
bir tekliftir (Gürültüler). Püskül memlekete 
girsin mi, girmesin mi diye reye vaz'ediyorum. 
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SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Fes 

girsin mi, girmesin mi? 
REÎS — Maddede fes yok efendim. 
Şimdi efendim, püskülün girmesine taraf

tar olanlar ellerini kaldırsın. (Aksini sesleri). 
Peki efendim, püskülün girmemesini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ekseriyetle 
kabul olundu. Binaenaleyh püskülün ithali de 
menedilmiştir. 

Efendim, ekseriyet kalmıyor, Pazartesi gü
nü saat ikide içtima etmek üzere celseyi tatil 
ediyorum. 

5,45 sonrada celse tatil olundu 

(Fıkarayı ahaliye tevzi edilmek üzere ormanlardan kat'olunacak mahrukat hakkındaki lâyihai 
kanuniye hakkında verilen reylerin neticesi) 

(Kabul edenler) 

Musa Kâzım Ef. (Konya), Mehmet Vehbi 
Ef. (Konya), Ziya Hurşit B. (Lâzistan), Fikri 
Faik B. (Genç), Hacı Mustafa Ef. (Ankara), 
Kâzım Hüsnü B. (Konya), Hulusi B. (Kasta
monu), Hakkı Hami B. (Sinob), Hacı Tahir 
Ef. (İsparta), Refik B. (Konya), Salâhattin 
B. (Mersin), Zamir B. (Adana), Fikri B. 
(Genç), Ömer Lûtfi B. (Karahisarı Sahip), 
Operatör Emin B.. (Bursa), Mustafa B. (Kara
hisarı Şarki), Ahmet Muhtar B. (istanbul), 
Ferit B. (Çorum), Rüstem B. (Oltu), Abdullah 
Ef. (Adana), Süleyman Sırrı B. (Yozgad), Kâ
zım B. (Karesi), ismail Fazıl Pş. (Yozgad), 
Ziya B. (Kengırı), Mustafa Vasfi B. (Tokad), 
Hasan Basri B. (Karesi), Refik Şevket B. (Sa-
ruhan), Hüseyin Avni B. (Kozan), Sait B. 
(Kengırı), Veli B. (Burdur), Hacim Muhittin 
B. (Karesi), Neşet B. (Kengırı), Abdülhak 
Tevfik B. (Dersim), Ahmet Hilmi B. (Kayse
ri), Sadettin B. (Menteşe), Abdülgani B. 

(Muş), Ata B. (Niğde), Naim Ef. (içel), Ham-
di B. (Amasya), Atıf B. (Bayazit), Fuat B. 
(Çorum), Diyap Ağa (Dersim), Mehmet Akif 
B. (Burdur), Tufan B. (Hakkâri), Hasan Tah
sin B. (Antalya), Mazhar Müfit B. (Hakkâri), 
Hacı Bekir Ef. (Konya), Mehmet Salih Ef. 
(Erzurum), Necip B. (Ertuğrul), Neşet B. 
(istanbul), Şeyh Şeyfi Ef. (Kütahya), Meh

met Emin B. (Ergani), Dursun B. (Çorum), 
Ömer Lûtfi B. (Saruhan), Esat B. (Lâzistan), 
Mehmet Ef. (Adana), Abdülkadir Kemali B. 
(Kastamonu), Atıf B. (Kayseri), Mahmut Ce
lâl B. (Saruhan), Mehmet Nadir B. (İsparta), 
Yusuf Ziya B. (Mersin), Halil ibrahim Ef. (iz
mit), Ali Ef. (içel), Doktor Ali Haydar B. 
(Genç), Halil ibrahim B. (Antalya), Mazlum 
Baba Ef. (Denizli), Ragıp B. (Kütahya), Atıf 
Ef. (Ankara), Cevdet B. (Kırşehir), Emin B. 
(Eskişehir), Hasan Ef. (Denizli), Hacı Ali Ef. 
(içel), Şevket B. (Sinob), Haydar B. (Kütah
ya), Müfit Ef. (Kırşehir), Mustafa Lûtfi B. 
(Siverek), Rasih Ef. (Antalya), Hacı Ahmet 
Hamdi B. (Muş), Mahmut Sait B. (Muş), Ra-
sim B. (Sivas), Hasan B. (Trabzon), Musta
fa Hilmi Ef. (Niğde), Ömer Lûtfi B. (Amas
ya), ismail B. (Erzurum), Abdülgani B. (Si
verek), Nusret Ef. (Erzurum), Hamdullah 
Suphi B. (Antalya), Mustafa Akif Ef. (Diyar-
bekir), Besim Atalay B. (Kütahya), Derviş B. 
(Mardin), Celâl B. (Genç), Hüseyin Avni B. 
(Erzurum), Hüsnü B. (Bitlis), Salih Ef. 
(Siird), Rifat B. (Kayseri), ismail Remzi B. 
(İsparta), Ali Ulvi B. (Burdur), Yusuf izzet 
Pş. (Bolu), Doktor Fuat B. (Bolu), Asım B. 
(Erzurum), Bahri B. (Yozgad), Hafız Abdul
lah Ef. (izmit), Sabit Ef. (Kayseri), Yasin B. 
(Oltu), Mustafa Hulusi Ef. (Karahisarı Sa
hip), Emin B. (Canik), Ziya B. (Sivas), Ömer 
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Mümtaz B. (Ankara), Doktor Refik B. (Baya-
zit), Şakir B. (Ankara), Mustafa Kemal B. 
(Ertuğrul), Osman B. (Kayseri), Yusuf Zi
ya B. (Bitlis), Ali Vasıf B. (Genç), Feyyaz 
Âli B. (Yozgad), Rasim B. (Cebelibereket), 
Âlim Ef. (Kayseri), Tevfik B. (Van), Mesut 
B. (Karahisarı Şarki), îsmail Şükrü Ef. (Ka-
rahisarı Sahip), Doktor Suat B. (Kastamonu), 
Sadık B. (Kırşehir), Emin B. (Erzincan), Rıza 
B. (Yozgad), Esat Ef. (Aydın), Avni B. (Sa-
ruhan), Hamdi B. (Ertuğrul), Hasan Fehmi 
B. (Gümüşane), Celâl B. (Trabzon), Tunalı 
Hilmi B. (Bolu), Ahmet Ef. (Yozgad), Hacı 
Süleyman Ef. (îzmir), Osman Nuri B. (Bursa), 
Abdullah Ef. (Bolu), Mehmet B. (Biga), Meh
met B. (Gümtişane), Halil B. (Ertuğrul), Fa
ik B. (Cebelibereket), Nebil Ef. (Karahisarı 
Sahip), Necati B. (Bursa), İbrahim Hakkı B. 
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(Ergani), Tahsin B. (Aydın), Behçet B. (Keii-
gırı), Hamdi Namık B. (tzmit), Şemsettin Ef. 
(Ankara), Hamit B. (Biga), Hüseyin Hüsnü 
Ef. (İsparta), Şerif B. (Sinob), Nebizade Ham
di B. (Trabzon), Hafız İbrahim Ef. (İsparta), 
Mustafa Sabri Ef. (Siird), Sabri B. (Kastamo
nu), Nuri B. (Bolu), Sırrı B. (Ergani), Mus
tafa Necati B. (Saruhan), Hüseyin Hüsnü Ef. 
•(İsparta), Feyzi Ef. (Malatya). 

Reddedenler 

İsmail Safa B. (Mersin), Hacı Şükrü B. 
(Diyarbekir), Ömer Vehbi Ef. (Konya), Arif 
B. (Konya), Yahya Galip B. (Kırşehir). 

Müstenkif 

Ragıp B. (Amasya). 
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