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REİS 
KÂTİPLER 

BÎBÎNCİ CELSE 
Açılma saati : 2,15 sonra 

— Reisisani Doktor Adnan Beyefendi 
Ziya Hurşit B. (Lâzistan), Atıf B. (Kayseri) 

REİS — Ekseriyet hâsıl oldu efendim. Cel
seyi açıyorum. 

(Kâtip Ziya Hurşit Bey tarafından zabtı sa
bit hulâsası okundu.) 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci celse 

Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetle
rinde biliçtima zaptı sabık hulâsası kıraat ve 
aynen kabul olundu. Hiyaneti vataniye ile mah
kûm Hacı Ömer Efendi ile Kemahlı Mustafa 
hakkındaki evrak Adliye Encümenine, Kütah
ya Mebusu öemil Beyin İstanbul'ca neşrolunan 
Tecili Mücazat Kararnamesinin Büyük Millet 
Meclisince tasdik edilmedikçe gayrimuteber 
addolunmasına dair takriri Adliye Encümenine, 
Lâzistan mebuslarından Necati Beyin Taraklı 
Nahiyesinin kazaya tahviline ve Esat Beyin 
Lâzistan'da bir darülhilâfe medresesi küşade-
dilmesine dair teklifi kanunileri Lâyiha Encü
menine havale olundu. Akdağmadeni Jandar

ma kumandanı Yüzbaşı Fehmi Efendi ile Bu
lanık ve Malazgirt kazaları telgraf merkezleri
ne dair Dahiliye Vekâletinden mevrut teza-
kiri cevabiye kıraat ve cevap kâfi görüldü. 
Süleyman Sırrı Beyin, Muhacirini Müdiriyeti 
Umumiiyesinin lâğvft hakkındaki takriri Dahi
liye Encümenine, Konya Mebusu Musa Kâzım 
Efendi ile rüfekasmın son aşar taksitlerinin 
Nisan gayesine kadar teciline dair takriri, Ka-
vanin ve Muvazeneİ Maliye Encümenlerine ha
vale olundu. Şayanı Müzakere olmadıklarına 
dair mazbata ite Lâyiha Encümeninden mevrut 
olan tekâliften Yahya Galib Beyin mekâtibi ip
tidaiye maaşatımn Muvazenei Umumiyeden 
itasına daür teklifi sahibi tarafından istirdat, 
Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin, Binbaşı İhsan 
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Bey ailesine hidematı vataniye tertibinden ma
aş tahsisine ve Siird Mebusu Salih Efendinin 
Musul - Silird tarikinin turuku umumiye meya-
nına ithaline dair ve Operatör Emin Beyin, 
müntehap meclisi idare âzalıklarınm ilgası hak
kındaki teklifleri reddolundu. 

Ankara'daki mecruh gazilerin istifsarı ha
tırı için Meclisten bir heyetin izamı tensip ve 
bilâhara Müdafaai Millîye Vekâleti Bütçesinin 
müzakeresine geçilerek bir ret ve bir müstenki
fe karşı (175) rey ile kabul ve teneffüs için 
celse tatil olundu. 

îkinci celse 

Adnan Beyefendinin tahtı riyasetlerinde bil-
inikat Fevzi Paşa Hazretleri tarafından ahvali 
harbiye hakkında malûmat ita olunduktan son
ra Üsküdar Mebusu Neşet Beyin teklifi 
veçhile paşayı müşarünileyhin rütbesinin 
bir derece terfii kabul olundu. Abdullah Azmi 
Efendi ile rüfekasmın şehit olan zâbitan ve ef
radı ailelerine ve malûl zâbitan ve efrada mü
kâfatı nakdiye ita olunmasına dair teklifi ile 
Antalya Mebusu Rasih Efendinin (inönü ma-
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dalyası) namiyle bir madalya darbına dair tak
riri Lâyiha Encümenine, Trabzon Mebusu Hain
di Beyin düşman mezaliminin protesto edilme
sine dair takriri de tasviben Hariciye Vekâle
tine havale olunarak Pazartesi günü içtima edil
mek üzere saat (6) da Celseye nihayet verildi. 

4 . IV . 1337 

Reisisani Kâtip Kâtip 
Dr. Adnan Ziya Hursit Feyyaz Âli 

RElS — Zabtı sabık hulâsası hakkında söz 
istiyen var mı? 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Kars'a 
gelen alay hakkında benim Müdafaai Milliye 
Vekâletinden bir sual takririm var idi, o okun
madı. 

RElS — Efendim, o daha evvelki celsede 
idi. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Hayır 
efendim, dünkünde idi. 

RElS — ilâve ederiz efendim. Bu suretle 
tashihan zabtı sabık hulâsasını kabul edenler 
el kaldırsınlar. Kabul edildi. 

7. — MUHTELİF EVRAK 

1. — İkinci İnönü Muzafferiyati münasebe
tiyle muhtelif yerlerden gelen tebrik telgrafları 

REÎS — Efendim, birçok yerlerden ve mül
hakattan muzafferiyati ahireyi tesiden telgraf
lar gelmiştir. Müsaade ederseniz nerelerden gel
diği bilinmek üzere listesi okunsun. (Muvafık 
sadaları). Kengırı Mebusu Tevfik Efendiden, 
Ordu Mutasarrıflığından, Sivas Heyeti Tem-
yiziye Riyasetinden, Eskişehir Musevi Cemaa
tinden, Ayaş Kaymakamlığından, Eskişehir'
de Bursa Mebusu Muhittin Baha Beyden, To-
kad Mutasarrıflığından, Eskişehir Belediye Ri
yasetinden, Kâzım Karabekir Paşadan, Trab
zon Müdafaai Hukuk Riyasetinden, Karaca-

beyli eşrafından, Eskişehir Müdafaai Hukuk 
Riyasetinden, Kastamonu Valisinden, Cide Mü
dafaai Hukuk Riyasetinden, Siverek Müdafaai 
Hukuk Riyasetinden, Gerede Belediye Riyase
tinden, Göynük ahalisinden, Siverek Mutasar
rıflığından, Kütahya Mutasarruflığından, Bo
lu Mutasarrıflığından, Kalecik Kaymakamlı
ğından, Sivas Valisinden, Sivas Sultani tale
besinden, Sivas Belediye Riyasetinden, Gazi-
aymtap Heyeti Merkeziye Riyasetinden, Kır
şehir Mutasarrıflığından, Beypazarı Belediye 
Riyasetinden, Akyazı Nahiyesi ahalisinden. 

REÎS — Efendim, Divanı Riyasetçe icabe-
den cevaplar verilir. 

3. — TEKLİFLER 

1. — Erzurum Mebusu Nusret Efendini%, 
fırka ve kolordu karargâhlarında birer müftü 
bulundurulmasına dair teklifi kanunisi (2/269) 

RElS Erzurum Mebusu Nusret Efendi

nin, kolordu ve fırka karargâhlarında birer 
müftü bulundurulmasına dair teklifi kanunisi 
var. Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 

NUSRET Ef (Erzurum) — Arzu ederseniz 
izah edeyim, 
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4. — TEZKERELER 

1. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm Kuruçay 
Kazasının Kemho Karyesinden Feyzullah oğlu 
Halil ve refikleri hakkındaki evrakı hükmiyenin 
gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi 

REÎS — Hiyaneti vataniye ile mahkûm Fey
zullah ile rüfekası hakkında Adliye Vekâletin
den mevrut evrak var, bunu da Adliye Encü
menine veriyoruz. 

1. — Karahisarı Sahip Mebusu îsmail Şük
rü Efendinin, Anadolu'ya dâhil olan şüpheli eş
has hakkında Hükümetin nazarı dikkatinin 
celp olunmasına dair takriri 

REÎS — Karahisar Mebusu îsmail Şükrü 
Efendinin, Anadolu'ya dâhil olan şüpheli eş
has hakkında bir takriri var. Bu, Hükümete 
bir tavsiyeden ibarettir. Nazarı dikketi celbet-
mek için, münasip görürseniz tasviben Heyeti 
Vekileye gönderelim. (Okunsun sadaları). 

Riyaseti Celileye 
Ecnebi tesirinde bâzı kesanın Anadolu'ya 

dâhil oldukları işitiliyor. Giriştiğimiz müca-
delei vataniyede muvaffakiyetimizin yegâne 
istinatgahı olan vahdeti millîmizi rahnedar et
mesinden bihakkın endişe olunan bu gibi eş
has hakkında Hükümeti Celilenin nazarı dik
katlerinin celbedilmesini teklif ederim. 

2 Nisan 1337 
Karahisarı Sahip 

îsmail Şükrü 

(îzah etsin sadaları). 
ÎSMAÎL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahip) — 

Müsaade buyurursanız takririmi izah edeyim. 
REÎS •— Müsaade buyurunuz. Bu takrirden 

maksatları sual ve istizah değildir. (îzahat ver
sin de bakalım nedir sadaları). 

Rica ederim., söyliyeyim,, Ondan, sonra, iza
hat vermesin, demiyoruz. Bittabi izahat vere
cek. Fakat mucibi müzakere olacak mı, olmıya-
cak mı? (Gürültüler). Hükümetin bundan ha
beri yok efendim. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim, zaten ka
pısız, bacasız bir memleket... 

REÎS — Oturunuz rica ederim Salih Efendi. 

2. — Hiyan&bi vataniyeden mahkûm Söğilt'-
ün Bum Mahallesinden Babaryaoğlu Dimitro 
ve Yitleyim ve 125 refikleri hakkındaki evrakı 
hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye Vekâ
leti tezkeresi 

REÎS — Yine hiyaneti vataniye ile mahkûm 
Söğütlü Foti hakkında Adliye Vekâletinden 
mevrut evrakı hükmiye var, bunu da Adliye 
Encümenine gönderiyoruz. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Niçin oturayım? 
REÎS — Rica ederim efendim, sormadan 

niçin söylüyorsunuz? 
SALİH Ef. (Erzurum) — Kapısız, bacasız, 

gelen geçen işliyor. 
OSMAN B. (Lâzistan) — Reis Bey, usulü 

müzakere hakkında söyliyeceğim : Takrirler 
ya sual olur, ya istizah olur veya mevaddı ka
nuniye ; Binaenaleyh bu, bunlardan hiç biri de
ğildir. 

REÎS — Efendim, bu bir temennidir. 
YAHYA GALÎP B. (Kırşehir) — Temenni 

olursa söyliyemez mi? (Devam sadaları). 
İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahip) — 

Efendim, takririmi tasrih edeceğim. 
REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Takrire 

hepimiz iştirak ederiz ve kabulünü tekİif edi
yoruz. Eğer müzakeresine başlıyacak isek o 
başka. 

REÎS — Müsaade buyurunuz. Bunda işti
rak etnıiyecek bir şey yoktur. Memleketin fay
dası için- bir temenniden ibarettir. Bunu Heyeti 
Vekileye havale ederiz. (Gürültüler). Müsaade 
buyurun efendim. Sahibi takrir Hükümetin 
bu hususta aldığı tedabiri natık görüyorsa 
bunun hakkında bir sual veya bir istizah takriri 
verirler. Halbuki, böyle Duyurmuyorlar. Bu 
bir temenniden ibarettir. Heyeti Aliyeniz bunu 
tasvip ediyor. Hükümete bunu tasviben tevdi 
edeceğiz. îzahat versin diye müzakeratı uzatı
yoruz. efendim. 

İSMAİL. ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahip) -^~ 
Müsaade buyurun. Bâzı muğlak nıkat vardır. 
bundan başka bâzı izahatta da bulunacağım. (Söy
lesin sadaları). 

I REÎS — Efendini, Müsaade buyurunuz. Mec-
\ lis ruznanıeşine hâkimdir. Arzu ederse iza-

5. — TAKRİRLER 
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hat verirsiniz. İsmail Şükrü Efendinin bu tak
riri hakkında izahat vermesini kabul buyuran
lar lütfen el kaldırsın. Kabul etmiyenler el kal
dırsın. Kabul edilmedi. Şimdi Heyeti Aliye ka
pariyle takriri tasviben Heyeti Vekileye havale 
ediyoruz efendim. 

2. — Kırşehir Mebusu Müfit Efendinin, şe
hitlerin ruhlarına mevlit okutturulmasına dair 

BEÎS — Kırşehir Mebusu Müfit Efendinin, 
şühedanın ervahına bir mevlidi şerif kıraat etti
rilmesine dair bir takriri var. Bittabi kabul bu
yurursunuz. Divanı Riyasete havale ederiz. Bir 
mevlidi şerif okuturuz. 

2. — Gazianteb muhtaçlarına yapılan yardım
dan dolayı Heyeti Merkeziye Reisi Ahmet imzalı 
teşekkür telgrafı 

REİS — Gazianteblilerin Meclise teşekkürna-
meleri var. Arzu buyurursanız okuyalım. (Okun
sun da dinliydim sadaları). 

Ankara'da Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
Celilesine 

Fevkattarih ve fevkalmümkinat bir kahra-
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manlıkla milletin yoluna kurban olmayı borç 
bilen Gazianteb muhtacinine karşı Muhterem 
Meclisimizin gösterdiği yeni alâkadarlığı ve ma
aşlarından teberrüatta bulunan bütün mebusla
rımıza minnet ve şükranımızın iblâğını arz ve 
istirham eyleriz efendim. 

Gazianteb Heyeti Merkeziye Reisi Vekili 
Ahmet 

ZAMlR B. (Adana) — Reis Bey, müsaade 
ederseniz bendeniz bir şey arz edeceğim. 

Muzafferiyeti ahireyi tes'iden gelen bütün 
telgrafların aynen zabıtlara geçmesini teklif 
ediyorum. 

REİS — Zaten yazılıyor efendim. 

2. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyle rüfe-
kasının, Koçhisar'da inşa edilecek olan Hükümet 
konağı için lâzımgelen kerestenin Orman Rüsu
mundan muafiyetine dair teklifi kanunisi (2/268) 

RE IS — Koçhisar'da inşa edilecek Hükümet 
konağı için lâzımgelen kerestenin Orman Resmin
den istisnasına dair Tunalı Hilmi Bey ve rüfe-
kasmm bir teklifi kanunisi var. Lâyiha Encü
menine veriyoruz. 

6. — SUALLER, İSTİZAHLAR VE CEVAPLARI 

1. <~- Muş jMebusu Hacı Ahmet Hamdi Beyle 
arkadaşlarının Bitlis, Genç ve Muş livalarında 
mektep olmadığı halde maarif müdürü tâyin 
edildiğine dair istizah takriri ve Maarif Vekili 
Hamdullah Suphi Beyin cevabı. 

REÎS —- Ruznamei müzakerata geçmeden 
evvel Maarif Vekâletinden bir istizah takriri 
vardı. Maarif Vekili Hamdullah Suphi Beye
fendi cçvap vermek istiyorlar. Geçen hafta
dan bu haftaya talik edilmişti. Buyurun Ham
dullah Suphi Bey. 

Şimdi alelûsul istizah takriri okunacak efen
dim. Bir parça müsaade buyurur musunuz, Efen
dim? Arzu buyurursanız sahibi istizah olan zat 
izahat verirse, daha evvel, usul de böyledir, da
ha iyi olur. 

YUSUF ZÎYA B. (Bitlis) — Arzu ederseniz 
izahat vereyim: Efendiler; mektep yok, medre
se yok, maarif idaresi yok, istizah takririmiz bu
na müstenittir. Biz bu hizmet ve himmetin ma
halline matuf olmadığına kailiz. (Yüksek söyle

yiniz sadaları). Nâbemahal, nâbemevsim oldu
ğuna kailiz. Biz zannediyoruz ki, bu hizmet Sah-
rayi Kebir'de köprü inşasına benziyor. Tabiî
dir ki, bütün mahrumiyet içinde, bütün mahru
miyeti kâmile içinde bulunan devairi intiha-
biyemiz için biz bütün vekâletlerden, alelhusus 
Maarif Vekâletinden bir hizmet, himmet bekli
yorduk ve intizar ettiğimiz hizmet ve himmet 
bu değildi. Efendiler: Biz istiyor ve intizar 
ediyorduk ki; bize mektepler açılsın, muallimler 
gönderilsin, Maarif Vekili Muhteremi buna mu
kabil bize memur gönderiyor. Müstehlik gön
deriyor. Efendiler. (Pek doğru sadaları). Efen
diler, memur göndermeyi, müstehlik gönderme
yi şayanı nazar buluyoruz nazarı dikkati âli
nizi bu nokta üzerine celbediyoruz. Efendiler, 
Maarif dairesi olmayınca mektep açılamaz, bu 
vehleten hatıra gelebilir. Fakat hakikat böyle 
değildir. Maarif idareleri mektepleri açmaz. 
Maarif İdareleri tavassut eder. Mahallin en bü
yük mülkiye memurları, meselâ encümenler, şû
ralar, meclisi umumiler açar. Maarif daireleri 
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mutavassıt bir dairedir. Şahsa göre müteşebbis 
bir zat olur. fakat mektebi açan, ne maarif ida
releridir, ne muallimlerdir, ne encümenlerdir, 
ne şûralardır. , mektebi açan ancak paradır. 
Oralar istilâya uğramış, Sahrayi Kebir'e dön
müş, varidatı hususiyesi mahvolmuş, mektebi, 
medresesi hepsi sönmüş ve harabezara dönmüş
tür. Burada Maarif dairesi teşkilâtı yapmak
tansa mektep açmak daha doğru değil mi1? O 
maarif dairelerine verilecek paralarla mektep 
açmak doha doğru olmaz mı'? 

MUSTAFA B. (Tokad) — Mektep açtı, mu
allim olmayınca kim okutacak? 

YÛSUF ZÎYA B. (Bitlis) — Okutacak var 
efendim. Efendiler, Bitlis, Muş, Genç, Siird li
valarını idare eden Bitlis Maarif İdaresidir. 
Elyevm burada mevcut ve müteşekkil bulunan 
bu daireler bugün dörde inkisam ediyor. Her 

dört yerde ayrı ayrı maarifi dairesi teşkil edilmiş
tir. Bu daire senelerden beri müteşekkil oldu
ğu halde - mukaddimatmdan sarfınazar edelim -
Mütarekeden bugüne kadar Maarif Vekili Muh
teremi bu dairenin bir tek mektebi iptidai aç
tığını bu kürsüden söylerlerse ve irae edebilir
se bendeniz kendisine arzı itizar edeceğim. Vi
lâyetin varidatı hususiyesi, idarei hususiyeleri 
ilga edilmiş, şimdi Maarif Vekâletine merbut
tur. Şimdi orada maarif idaresi bu suretle teş
kil ediliyor. Maarif idaresinin teşkilinden mak
sat mektep açmak içindir, Duyuruluyor. Bende
niz ona cevap veriyorum. Maksat mektep aç-
maksa orada maarif idaresi vardır. Hangi mek
tebi açmış iki seneden beri k i ; yeni teşekkül 
eden dairelerde mektep açsınlar? Maarif idare
leri teşkilâtından maksat mektep açmaksa, arz 
ettim ki ; bu daireler mutavassıt birer dairedir. 
Bunu ve bu tavassutu Maarif Vekâleti deruhde 
edip de bilmuhabere en büyük mülkiye memu
ru vasıtasiyle vücuda getiremez mi idi? Bu ci
het kabil delise, her halde muhabere edilmek 
üzere bir daire lazımsa, bu kadar masraf ihtiya
rından ise, aynı masrafla her livada bir idadi 
mektebi vücuda gelebilirdi. 

Vekâlet; maarif müdürü, maarif ketebesi tâ
yin ve izam edeceğine idadi müdürü, idadi mu
allimleri gönderse; idadi muallimine maarif mü
dürü vazifesini fahriyen tevdi etse daha iyi ol
maz mı idi? Hem bir mektebe sahip olurduk, 
hem de maarif dairesi teşekkül etmiş denilebi
lirdi. Efendiler, Bitlis, Muş, Genç livaları dâ-
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hilinde, isviçre kadar vâsi bir arazi teşkil eden 
bu üç liva dâhilinde bir tek mektebi iptidai yok. 
Bir mektebi iptidaisi olmıyan, bütün evlâdı 
mahrumiyeti kâmile içinde bulunan bu mahal
lerde neden maarif idaresi teşkil ediliyor? Ne
den maarif memurları gönderiliyor? Biz 
buna muarız değiliz, müteşekkiriz, fakat bu hiz
met mahalline masruf değil. 

Muallim geçinen efendinin birisi geçen sene 
zıykı maişetle kendi kendine bir mektep açıyor, 
kendi hanesini mektep haline ifrağ ediyor. Ben
deniz maarif dairesine müracaat ettim, dedim: 
Rica ederim, bunu himayenize alınız, buna bir 
çare bulunuz. Bunun mesaisini tevsi ediniz. 
hiç olmazsa bunun yapacağı ufak mesai ile ço
cuklarımız cehaletten kurtulsun. Maarif daire
si, buna biz ne namla para verelim, dedi. Ben
deniz kendilerine bir nam bulmuşum ve bu vesi
le ile iki yüz kuruş kadar bir para ancak ala
bildim. Nim resmî.... işte bütün Bitlis Vilâyeti 
dâhilinde nim resmî unvanlı bir mektep var. Bu, 
garibedir efendiler. Bendeniz ufak bir hesap 
yaptım. Bir maarif idaresi teşkilâtı bu millete 
senevi üç bin liraya mal oluyor. Buna her maa
rif müdürüne, nasılki Muş maarif müdürü tâyin 
edilmiş gidiyorken kendisine 500 lira harcırah 
veriliyor. Verilen zait. zait, fazla, fazla, lüzum
suz, lüzumsuz harcırahları da ilâve edersek se
nevi dört bin liraya mal oluyor. Evet dört bin 
lira ile .... 

Yine ufak bir hesap yaptım, dört bin lira ile 
bir idadi mektebi açıldıktan sonra ikişer tane 
de iptidai mektebi açılıyor. Acaba bu maarif 
idaresi hiç olmazsa vazifesi olmıyan maarif ida
resinin vazifesini de göremez mi? Sizi sureti 
katiyede temin ederim ki, görür. Eğer mak-
iş görmekse her iki suretle, yani bir taşla iki 
kuş vurmak imkânı var. Yok, maksat adam ka-
yırmaksa - ki bendenizin kanaatime göre gaye 
budur - böyle yapıyorlar, böyle teşkilâtla, tâ
yinlerle vakit geçirdik. 

Bendeniz Kastamonu'dan geliyordum efen
dim. inebolu kapılarından cerradı münteşire 
gibi Anadolu'ya hücum eden insanları gördüm. 
Bunların hepsi ayrı ayrı Vekili muhtereme in
tisabından bahsetti ve bunlar bu suretle kayı-
rılıyorlar. (Bir ses — Siparişle geliyorlar.) 
Efendiler! gelenlerin kadrosunu, defterini tu
tunuz. Tâyin edilenlerin miktarını tetkik edi
niz. Emin olunuz ki gelenlerin yüzde otuzu-
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iıu Maarif Vekâleti terfi ettirmiş, işe kayır
mış. Bendeniz garibeler gördüm efendiler, ge
lenler Maarif İdaresine müracaat ettiler, de
diler : Bizi sultanide iskân ve iaşe ediniz. Es
bap sorulduğu vakit : Biz Maarif Vekili muh
teremine müntesibiz, dediler. 

MAARİF VEKlLl HAMDULLAH SUPHÎ 
B. (Antalya) — Asla doğru değil efendim... 

YUSUF ZIYA B. (Devamla) — Efendim, ge
lir burada söylersiniz, müdafaa edersiniz. 

HAMDULLAH SUPHÎ B. — Böyle değil. 
On söylüyorsunuz, onu da yanlış. Anlatacağım, 
siz de anlıyacaksmız. 

YUSUF ZİYA B. (Devamla) — Affedersi
niz, hakkı kelâmımı istimal edeyim. Ondan 
sonra ne söylerseniz söyleyin. (Devam sadala-
r ı) . Efendiler, bunlar iskân edilmedi, iaşe edil
medi. Fakat bilir misiniz ne tehdit yükseldi? 
Sizi azlederiz, dediler ve maarif müdürünü az
lettirdiler efendiler. 

HAMDULLAH SUPHİ B. — Katiyen yalan.. 
YUSUF ZİYA B. (Devamla) — Yedimde 

vesaik var, ispat ederim. Efendiler, gelip ge
çenler dediler : Bize darülmuallimatı gezdiriniz. 
Esbap soruldu, niçin gezdirelim? Çünkü biz 
Vekili muhtereme müntesibiz, dediler. Gezdi-
riîmediği zaman, muhitin seviyesinin buna mü
sait olmadığı söylendiği zaman, bu cehaletle 
bu mülk nasıl idare edilir? Böyle bir Vekili 
muhteremin tahtı idaresindeki bu daire bu ce
haletle bu mülkü nasıl idare ediyor, dendi. 

Efnediler; insanları sözleriyle değil, işle
riyle ölçünüz. Hamdullah Suphi Beyefendi ih
timal ki bir hatiptir, fakat iş adamı değildir. 
Bendeniz yalnız uzaktan ahvalini, muamelâ
tını tetkik ettim. Onda yaşıyan zihniyetle - si
zi temin ederim ki - bu maarif yürümez. Bü
tün işaratını bir noktada hulâsa ettim; «benlik». 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Zihniyeti izah 
eder misiniz? 

YUSUF ZİYA B. (Devamla) — Evet efen
dim, izah ederim, vakti gelince onu da izah 
edeceğim. 

Binaenaleyh efendiler, bu teşkilât, bu kayı-
rılmaklar yalnız Vekili muhteremde değil, onun 
zihniyetinde değil, Maarif İdaresinde yaşıyan 
ve her giden vekil için aynı akıbeti tevlide-
den bir mevcudiyet var, bu hali o ihdas edi
yor. Fakat nazarı dikkati âlinizi celbederim; 
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Maarifinizi ıslah ediniz, Maarifin Dairesine nü-

»fuz ediniz. Binaenaleyh siz bilirsiniz. Bende
nizin mâruzâtım bundan ibarettir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Zihniyeti izah 
etmediniz. 

MAARİF VEKlLl HAMDULLAH SUPHİ 
B. (Antalya) — Arkadaşlar; mebusu muh
teremin söylediklerine gayet büyük bir sükûn 
ile, fikrî sahada kaldığı müddet mukabele et
tim, bu, vazifem idi. Fakat maalesef gördüm 
ki - kendisi o noktaya temas ettiği için bende
niz de temas ediyorum - bütün bu münakaşa, 
bu muaraza; maalesef bir maarif müdürünü 
yerinde ipka ettirmek için kendilerinin şah
san yaptıkları ısrarı benim tervicetmememden 
mütevellit bir infialin mahsulüdür ve bunu de-
lâiliyle size telgraflarla ispat edeceğim. 

Esasen efendim, kendileri çok mühim bir 
vazife ile Kastamonu'da istiklâl Mahkemesi 
âzası bulundukları için vekâletin işlerini ya
kından tetkika vakit bulmadılar ve bu vakit 
bulmamak neticesidir ki, madde madde arz 
edeceğim üzere, bütün söyledikleri ya gayri-
vâki olan şeyler üzerine müessestir, ya tama-
miyle yanlış ve sakattır, on sözün onu da yan
lıştır. Ve gayrivârittir. 

Şimdi madde madde arz edeceğim istizah 
takriri şöyle başlıyor : Bitlis, Genç, Muş liva
ları dâhilinde bir tek iptidai mektebi bulun
madığı halde buralara Maarif Vekâletince 
maarif müdürleri tâyin edilmiştir. 

Birinci madde : Bitlise Maarif Müdürü 29 
Eylülde tâyin edilmiştir, yani bendeniz bu 
vazifeye gelmeden üç ay evvel. Bu, bendeniz 
için bir vesilei sual olabilir. Malûmat vermiye 
davet edilebilirim. Fakat vesilei istizah olabi
lir mi? intihabımdan üç ay evvel yapılan şey, 
benim için itimat ve ademi itimadı tazammun 
eden bir istizah takririnde mevzuubahis olabi
lir mi? Demek Bitlis'e ait olan kayıt benim 
için gayrivârittir, mevcut değildir, (intihabı
nızdan üç ay evel mi? sadası). Evet, intihabım
dan üç ay evvel. 

ikinci madde : Genç Maarif Müdürü niçin 
tâyin edildi? diyorlar. Arkadaşlar, size haber 
veriyorum, bu memlekette bugün Genç Maarif 
Müdürü.denilen bir adam yoktur. Genc'e Ma
arif Müdürü tâyin edilmemiştir, ikinci noktai 
istizah da budur. 
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Üçüncüsü: Muş'a niçin Maarif Müdürü gön

derildi? deniyor. Bendeniz tasavvur ederim 
ki; Heyeti Aliyeniz arasından bir iki arkada
şım çıkar - eğer ben Genc'e Maarif Müdürü 
göndermekte gecikmiş olsaydım - teşkilâtımızı 
yaptık, Genc'i müstakil liva haline koyduk, 
Usulü Idarei Vilâyat Kanunu mucibince orada 
bir Maarif Müdürü bulundurmıya mecburdun, 
niçin Marif Müdürü göndermedin? derlerdi. 
Halbuki... 

SALİH Ef. (Erzurum) — Hamdullah Sup
hi Beyefendi! benim böyle bir takririm vardır, 
iki ay evvel... 

REİS — Söz bitsin, söylersiniz. 
MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ 

B. (Devamla) — Bendeniz fevkalâde mukay
yet davrandım. Meclisi Âlinin, yeni teşekkül 
eden livalara Maarif Müdürü gönderilmemesi 
hususunda bir kararı var mıdır, yok mudur, 
diye tahkikat yaptım, geldiğim zaman; Meclis
ten Vekâlete, yeni teşekkül eden livalara Ma
arif Müdürü göndermiyeeeksiniz, diye bir teb
liğ vâki olmamıştı. Bununla iktifa etmedim. 
Bir tezkere yazdım. Yeni teşkil edilen livalara 
Maarif Müdürü gitmeli midir? diye Dahiliyeden 
sual ettim ve Dahiliye Vekâletinin tezkeresini 
aynen Heyeti Celilenize okumak üzere aldım. 
Meclisi Âlinin aldığı karara iktifa ederek, 
oraya Maarif Müdürü göndermelisin, diye teb
ligatta bulundular. Arzu buyurursanız okuya
yım (Hacet yok sadaları). Ve Maarif Müdü
rü gitti. Devletin şimdiye kadar ilga edilmi-
yen kanunlarını tatbik vazifemiz olduğu için 
başka türlü hareket edemezdim. Şimdi, bir nok
ta var . Arkadaşlar, mebusu muhterem buyu
ruyorlar k i : Mektebi yoktur, niçin Maarif Mü
dürü gönderdin1? Bendeniz diyorum ki ; Mek
tebi olmadığı için Maarif Müdürü gönderdim. 
Niçin mühendis gönderdiniz? sualine karşı, yol 
yapılsın, mühendisi sonra mı gönderelim? Yok
sa mühendisi evvel gönderelim, yolları o mu 
yapsın? (Bravo sadaları). (Alkışlar). Bunun 
için arkadaşlar, mebusu muhterem buyuruyor
lar ki ; Bitlis'te bir tek iptidai mevcut değil
dir. Müdürünün ismini, muallimlerinin isim
lerini, hepsini gidip Vekâlette emrediniz, çı
karttırınız. Bitlis'te mektebi iptidai değil, mek
tebi sultani vardır. O kadar tahkikat yapmı-
ya lüzum görmemişler. 
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YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Mektep namına 

değil, iptidai namına bir şey varsa bendeniz 
hata ettim, sözümü geri alırım. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ 
B. (Devamla) — Gidersiniz, tahkikat yaparsı
nız. 

Takririn ihtiva ettiği ikinci kısım : Bura
lara niçin tâli memurlar gönderdiniz? 

Arz ettim ki : Bitlis kısmı bendenizin zama
nıma ait değildir. Genc'e gelince : Genc'e ne 
maarif müdürü gitmiştir, ne tâli memurlar. 
Muş kalıyor. Muş'a bir tâli memur gönderdim. 
İstizah takriri içerisinde kâtipler gittiği gibi 
diğerlerinin de gitmesi derdesttir, sözü tetkik 
edildikten sonra nihayet bütün bu iddialar bir 
tek kâtibe müncer oluyor. Müsaade buyurunuz 
söyliyeyim. Burada da küçük bir tetkika lüzum 
görmemişler. Arkadaşlar,, kendilerinin sözleriyle 
istişhadediyorum ve kendilerinin sözlerine isti-
nadediyorum. Maarif müdürünün bir teftişi es
nasında onun vazifesini görecek başkâtiptir, 
başkâtibimiz aynı zamanda muhas'ebeci vazife
sini görür ve birçok defalar - bizzat tahkik bu
yuracağınız veçhile, - muhasebeye tâyin edilmiş 
olan memurların ademikif ayesinden şikâyet edi
liyor. Bendenizin bir tek memur göndermekli-
ğim bir istizaha esas olabilecek bir mahiyette 
değildir. 

Şimdi en son buyuruyorlar k i : İnebolu'dan 
mütemadiyen memurlar geliyor ve bunun yüzde 
otuzunu Maarif Vekâleti yerleştiriyor. Buna ce
vap olmak üzere; geldiğim günden bu son güne 
kadar tâyin ettiğim memurların, muallimlerin, 
maarif müdürlerinin listesini çıkardım, arz edi
yorum, tâyin ettiğim (148) memurdan yalnız 
(9) tanesi İstanbul'dan gelmiştir. 

Diyarıbekir Maarif Müdiriyeti inhilâl etti, 
buradan maarif müdürü göndermiş olsaydım 
ehliyeti kâfiyeyi haiz olduğu halde arkadaşla
rım bundan dolayı müteessir, nâhoşnut olmaz
lardı. Ne yaptım? Orada mektebi âli mezunu, 
şeraiti kâmileyi haiz olduğuna kanaat taşıdığım 
bir zatı tâyin ettim. 

BİR S E S — Kim o? 
MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ 

B. (Devamla) — İhsan Hâmit Bey. Kars'ta 
yeni teşekkül eden livamizde bir Maarif 
Müdiriyetine ihtiyaç vardı. Buradan yol
layabilirdim. Beyefendinin yüzde otuz de
diği adamlardan intihabedebilirdim. Hayır, 
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en yakin yerden aldım, Erzurum Darülmualli-
min müdürünü gönderdim. Kastamonu'da Sulta
ni Müdiriyeti inhilâl etmiştir. Kastamonu'dan 
gelen efendilerden, cerratı münteşire gibi gelen. 
efendilerden birini tâyin edebilirdim. Tâyin et
medim. Hayır; Kastamonu Sultanisi muavinli
ğinde bulunmuş, senelerden beri ifayi hizmet 
etmiş birisini aldım, oraya tâyin ettim. 

Arkadaşlar, daha arz edeceğim. Sivas Sul
tani ve Sivas Darülmuallimin müdüriyetleri in
hilâl etmiştir. Buraya gelenlerden intihabedip 
göndermedim. Meslekin kalbini takviye etmek 
için, mesleke müntesip adamlarımızın merahili 
terakkisi mevcut olduğunu kendilerine" göster
mek iyin, ayni mekteplerde ehliyeti haiz, kıdemi 
haiz efendileri mekteplerin müdiriyetine tâyin 
ettim. Arkadaşlar, liste elimdedir. Arzu buyu
rurdanız birinciden sonuna kadar isimlerini oku
yayım. Emin olunuz ki, 148 üzerinden 9 efendiyi 
istisna ediniz, bütün cliğ'erlerini mahallinden 
doğrudan doğruya erbabı meslekten intihap ve 
tâyin ettim. • 

Daha var efendini, daha arz edeceğim bir 
nokta var. Bilhassa bahsimizi oraya getirdikleri 
için Meclisi Âlinin nazarı dikkatini celbetmek 
isterim. İstanbul'dan gelenlere karşı aramızda 
bâzı arkadaşlarımızın kuvvetle ihsas ettikleri 
bir nâhoşnudi var. Bendeniz Maarif noktai na
zarında bu vesile ile Meclisi Âlinin düşüncesini 
öğrenmek istiyorum. Eğer bütün Meclisimiz Be
yefendinin izhar ettiği nikatı nazara salik ise, 
İstanbul'dan gelenlere karşı bu kadar nefret 
ve bu kadar kalbimizi kapamak gibi bir halimiz 
mevcut ise... (Hayır hayır sadaları) Bendenizce 
bir akide teşkil eden bu noktayı beraberce dü
şünmek isterim. İstanbul'da bizim bir Darüşşe-
fakatülislâmiyemiz vardır. İstanbul'da bir Har-
biyemiz vardır. İstanbul'da bir Tıbbiyemiz 
vardır. İstanbul'da Darülfünunun şuabatı var
dır. Bu mektepler birer tanedir efendim. On 
tane darüşşefakamız yoktur. Muhterem arka
daşlar, soruyorum; acaba bugün doktor ol
mak üzere, muallim olmak üzere, zabit 
olmak üzere kendilerinden istifade ettiği
miz adamlar - İstanbul'da yetişmiş olmak 
dolayısiyle - bu memleketin evlâdı değil 
midir? Bizim, Almanya'da olduğu gibi, İngilte
re'de, Fransa'da olduğu gibi, birçok meraki-
zi irfanımız maalesef yoktur. Eski Anadolu'da 
taraf taraf sanat merkezleri, ilim m'erkezleri 
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vardı. Onlar yalnız Anadolu için değil, uzak 
memleketler için cazibe hizmetini ifa ediyordu. 

; Eski İslâm tarihini alınız. Endülüs'ü eski Avrupa 
' içinde bir ışık membaı haline koyan o medre

seleri dolduran allâmelerdi. Buhara'ya, Buha-
rayi şerif dedirten o allâmelerdi. Bizim için il
min vatanı yoktur ve memleketimiz için parça 

; parça bir telâkki bilmiyoruz. İstanbul bu vata-
j ıım aksammdandır. (Alkışlar) Oranın erbabı 
| ilminden çekip maarif teşkilâtı arasına koyaca-
i ğım. Ben Maarif adamları içinde hangi münev-
I ver zatı bulsam getireceğim (Şiddetli alkışlar). 
j Arkadaşlar, bahsimde bir dakika kadar da-
! ha tevakkuf etmeme müsaade ediniz. Maarifi-
| mizden bütün memleketimiz müştekidir. Bende-
| niz birkaç defalar zikrettim. Bir defa daha nez-
| di âlinizde zikredeceğim. Konya Mebusu Vehbi 
i Efendi Hazretleri; İstanbul Darüleytamımn but-
! çesi münakaşa edildiği vakit kürsiye çıktı ve 
| bir söz söyledi; dedi k i : Efendilerden bıktık. 
| Yakında bir kanun teklif edeceğim; mekâtibi 
j tâliyemizden - üç tane sultanimizi erkekler için, 
I bir tane kızlar için müstesna olmak üzere - es-
I naf yetiştiren mektepler haline koymak ihtiya

cındayım. Soruyorum size; esvaplarınızı, kun-
I duralarınızı kimlere diktiriyorsunuz? Efendi 

olmak bu memleketin başına yük olmaktır. Bu 
! memleketin başına yük olmaktan, müstehlik ol-
! maktan kurtulmak istiyorsak müsaade etmiye-
! cek misiniz erbabı sanatı da İstanbul'dan geti-
| reyim? (Evet sadası) O halde? (Elbette biz de 
j onu arzu ediyoruz sadası) 

MUSTAFA B. (Tokad) - - Memurluktan 
bıktık. 

! SOLDAN BİR MEBUS B. —• Sanayi idarele-
I riııin maarif idaresiyle alâkası yoktur. 
i MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ 
• B. (Devamla) —Arkadaşlar, bir fikri esasi'var-. 
I dır : Anadolumuz, İstanbul lehine olmak üzere, 

zeamet, timar devreleri geçtikten sonra, müte
madiyen soyulmuştur. Bütün büyük medrese
lerimiz İstanbul'dadır. Bütün mekâtibi aliye-

| miz İstanbul'dadır. Bütün 'erbabı ilmimiz, mah
dut bir kısmı, kendi kendine yetişmeleri neti-

j cesi, memleket içinde Anadolu içerisinde kal
mıştır. Fakat bizJ fikir ve sanat itibariyle kıy
metli adamlarımızı İstanbul'da temerküz ettir-
mişisdir. Bizim vazifemizdir. Eğer ayni gaf
lette devam etmek istemiyorsak Erzurum gibi, 

I Sivas gibi, Konya gibi, Ankara gibi Anadolu-
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nun bütün büyük merkezlerini bir merkezi fikir, 
bir merkezi sanat haline koyacağız. Onun için 
ben en iyi anasırı seçmek ihtiyacındayım. Şim
diye kadar yaptığım - kendilerine bir cevap ol
mak üzere arz ediyorum - 148 memur üzerinde 
9 tanesini İstanbul'dan almaktan ibarettir. Fa
kat Şimdiden .sonra istiyorsanız mekteplerimize 
hakiki ilim ve ahlâk sahibi adamlarımızı koya
lım, mütemadi onu takviye edelim, böyle mem
lekette yer ayırmıyalım. Müsaade buyurunuz. 
Memleketin her hangi köşesinden, içinden, dı
şından kuvvetli adamlarımızı getirelim, mek
teplerimizin içine koyalım. Çocuklarımız cahil
lerin elinde cahil kalmasınlar. Bilâkis kuvvetli 
adamların elinde, kuvvetli olarak yetişsinler. 

SOLDAN BÎR MEBUS B. — Şimdiye kadar 
Aıiadoluyu kim idare ediyordu, yine o ilmi, o 
irfanı göndermiyor mu idi? 

HAMDULLAH SUPHÎ B. (Devamla) — Da
ha fazla göndersin efendim. 

HACI AHMET HAMDI B. (Muş) — Vekil 
B'ey öyle bir halde bırakan neresidir, hangi hü
kümettir? 

REÎS — Müsaade buyurun. 
MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ 

B. (Devamla) — Arkadaşlar, milletin ve Meclisi 
Âlinin son derecede muhik olarak söyliyeceği 
bir itiraz vardır. Biz uğradığımız felâketten yi-
n'e bir istifade çıkarabiliriz. Felâketimizi yarı 
yarıya indiririz, eğer İstanbul 'un içerisinde ken
di aleyhimize olarak mahpus kalmış olan sanat 
ve ilim erbabını Anadolu içerisine yayabilir-
sek, şimdiye kadar bunu yapmamak gördünüz 
ki, fakr vücuda getirmiştir. Şimdiden sonra 
iyi intihabetmek şartiyle, evsafı kâmileyi haiz 
adamlarımız sayasinde, gördüğümüz umumi 
vehnü inhitata bir netice verebiliriz. En son 
birşey kalıyor, mebusu muhterem bir noktaya 
temas buyurdular: Kastamonu Maarf Müdürü
nü benlik hissiyle azlettiğimden bahsettiler. 
Şimdi söyledim ki efendim, 148 tâyin yapmışım. 
Bendenize bir sual sorunuz. Kaç tane azil yap
tın? Re'sen azlettiğim beş kişiden fazla de
ğildir. 

AHMET B. (Kayseri) — Ailelerine acırsı
nız da ondan. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ 
B. (Devamla) — Beş taneden fazla değildir 
efendim. I 
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Kastamonu Maarif Müdürünün sebebi azlini 

arz ediyorum. Takrire vaz'ı imza etmiş olan di
ğer arkadaşlarım hakkında bu varit değildir. 
Mebusu muhteremin bütün infialâtmm merkezi; 
daireye gelip de, bunu ipka et, sözüne karşı, ya
pamam cevabını almasından dolayıdır. Niçin 
azlettim? Arkadaşlarımı da işhadederim. Kas
tamonu Maarif Müdürü eskiden beri bu vazife
de bulunan bir zattır. Kendisi hakkında Kas
tamonu'da uzun müddet bulunmuş zevattan şi
kâyetler işittiğim gibi, Kastamonu mebuslarının 
bâzılarından da şikâyet işittim. Kastamonu 
İstiklâl Mahkemesine mensup olan zevattan da 
işittim. Yalnız işitmek bir memuru azletmek 
için sebebi kâfi değildir. Bendeniz böyle bir şeyi 
istinatgah olmak üzere kendime kâfi addetme
dim. Fakat gördüm ki, efendim, şımarmış ol
mak neticesi, başkalarının hüsnü teveccühünü 
suiistimale istidadı olmak neticesi, son derece
de küstah bir tavır aldı. Kastamonu Sultam 
Müdüriyeti inhilâl ediyor. Sebebi azli için ben
denize açık bir telgraf veriyor. Dâireye, vekâ
lete teşrif buyurunuz efendim, telgrafları gös
tereyim, bana ihtaratta bulunuyor. Diyor k i : 
Kastamonu başka yere benzemediği için bura
ya göndereceğiniz sultani müdürünün evsafı 
lâzimeyi haiz olmasına dikkat ediniz. Nazarı 
dikkati âlinizi bu kelime üzerine celbederim. Bu 
telgrafı aldım. Fakat muhafaza ettim. Belki 
dikkatsizlikle yazılmıştır, dedim. Ehemmiyeti 
mahsusası yoktur, diye o kâğıdı sakladım. Bir 
kelime ihtar yazmadım. On, on beş gün geçti. 
Bütün Maarif müdürlerinin raporlarını tetkik 
ediyorum. Bu zatın yolladığı raporları da tet
kik ettim, ve gördüm ki, merkeze ait umumi mü
şahedeler halinde bâzı mütalâaları vardır. Fa
kat kazaları ziyaret etmemiştir ve kazalardan 
bahsetmiyor. Bir de tezkeresi elime geçti. 
Muhasebei umumiyeden harcırah gönderildiği 
takdirde bu teftişi yapacağım diyor. Derhal 
kendisine yüz lira harcırah gönderdim. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Vekil Beyefen
di ; lütfen söyler misiniz, harcırahı kim için işiti
yordu, kendisi için mi istiyor, yoksa diğerleri 
için mi istiyor? 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ 
B. (Devamla) — Efendim, Bendeniz, yüz li
rayı gönderiyorum, üç dört gün geçiyor, açık 
bir telgraf alıyorum. Maarif müdürü diyor ki : 
Livamın maarif vaziyeti hakkında benim kâfi 
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malûmatım vardır. Yeni bir teftişe ihtiyacım 
yoktur. Bu parayı alınız. Muhtaç olduğunuz 
diğer bir yere sarf edersiniz. Hayret ettim. Ar
kadaşlar, yine azli yapmadım efendim. Kendisi
ne yine telgraf çektim. Dedim k i : Sizin filân 
tarihinde ihtiyaç gösterdiğinize, filan tezke
renize binaen bu parayı gönderdim, rapor
larınızı tetkik ettiğimde raporlarınızda kâfi ma
lûmata tesadüf etmediğim için, yeni bir teftiş 
için bu parayı gönderdim. Acaba bu hatadan 
dolayı, vekâlete karşı kullandığınız bu küstah 
lisandan dolayı nedametinize ümitvar olabilir 
miyim? dedim. Sekiz gün bana cevap vermedi 
ve azlini tebliğ ettim. 

O halde arkadaşlar, bitirmek üzere* hulâsa 
ediyorum; bunun içerisindeki maddeler neler
den ibarettir? Bitlis bendenize ait değil, Genç 
Maarif Müdürü yok. Muş, Meclisin kararı âlisi
ni tatbiktan ibaret bir şey. Kâtipler gitmiş, 
halbuki yalnız bir tek kâtip gitmiş, cerradı mün
teşire gibi adamlar geliyor sözlerine karşt; tâ
yin edilen 148 memurdan 9 kişiyi İstanbul'dan 
tâyin ettim. 

YÛSUF ZİYA B. (Bitlis) — Bendeniz sor
dum ki, maarif teşkilâtı yapmaktansa, idadi teş
kilâtı yapılsa, aynı masrafla idadi mektepleri te
sis edilse daha iyi olur. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ 
B. (Devamla) — Cevap veriyorum efendim. 
Bendenize verilen birinci sual takririnde; bura
da Muş mebusları varken niçin Muş mebuslariy-
le anlaşıp memurları tâyin, ve idare etmiyor
sun, deniyor. O halde Meclisi Âliniz bir karar 
alır, Mebuslarla beraber istişare ederek bunu 
tatbik ederim. 

(öyle bir teklif yok sadaları). 
İkincisi efendim. 
YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Hayır efen

dim. öyle bir teklif yoktur. 
MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ 

B. — Fakat idare edemeyiz. Böyle bir müşave
re her zaman mümkün değildir. 

REİS — Rica ederim efendim, konuşmıya-
lım. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ 
B. (Devamla) — Demek ki, ,efendim. İstizahın 
esasatı tetkikten geçtikten sonra burada bir tek 
kâtip meselesi kalır. O kâtip niçin gitmiştir? 
arz ediyorum. Bir adamı kayırmak için gitme-
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mistir. Bu giden adam Harbi Umumi esnasında 
vazifei vataniyesini Kafkasya'da yapmıştır. Is-
tanbbul'da çalışmıştır. Suriye'de çalışmıştır, 
muhasebe için de imtihan vermiştir. Koca bir 
istizahta nihayet bir tek kâtip meselesi kalı
yor. Bütün bu istizah takriri içinde dokuna
bilecek bir nokta bu kâtipten ibarettir. Diğer
leri yanlıştır. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Tekrar ediyo
rum; sualime cevap vermediniz. İdadi mektebi 
açılsaydı her iki vazife idadi müdürlerine gör-
dürülebilirdi. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ 
B. — öyle bir kaide yapınız. Kanun teklif edi
niz, Ben, Usulü İdarei Vilâyat Kanunu muci
bince oraya maarif müdürünü gönderdim. Çün
kü Meclisi İdarenin âzayi tabiîyesindendir. Fa
kat siz derseniz ki, filân yerlere göndermeyiniz, 
bunu karara alınız, o yerlere Maarif Müdürü 
göndermem. 

REİS — Efendim, müzakeratm kifayetine 
dair bir takrir vardır. 

HACI AHMET HAMDİ B. (Muş) — Asıl 
takriri veren bendenizim, izahat vereceğim. 
Efendiler, evvelâ benim Maarif Vekili Bey bira
derimize ve Maarif Dairesine iş için hiçbir su
retle müracaatım vâki olmadığını beyan ediyo
rum. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Memleketinizin ma
arifi için söylemediğinize hata ettiniz. 

HACI AHMET HAMDİ B. (Devamla) — 
Yani maarife adam kayırmak için müracaat et
memişim, diyorum efendi. Orasını iyi biliniz. 
Suitefehhüme meydan vermeyin. Saniyen Ma
arif Vekili Beyefendi, başkâtiplerin isimlerini 
zikredeceğim, Muş'a yalnız bir başkâtip tâyin 
ettik, diyor. Halbuki, öyle değildir. Tâyin, ettik
leri birçok kesandır. O meyanda başkalarının 
ismini zikredeceğim. İşte Siird Maarif Müdüriye
tine İbrahim Şefik Bey namında birisini tâyin et
mişlerdir. 177,24 kuruş harcırah verilmiş. 

HAŞİM B. (Çorum) — Almasın mı? 
HACI AHMET HAMDİ B. (Devamla) — 

Alacak efendim. Fakat ... 
MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ 

B. — Arkadaşınız beş yüz lira veriyordu, tedri
cen iniyorsunuz. 

HACI AHMET HAMDİ B. (Devamla) — 
Sonra yine Siird Maarif Başkâtibi - ki tâli me
muriyetlerdendir, hakkı tâyini mahalline râci-
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dir - Oraya da Başkâtip Ahmet Efendi isminde 
bir zat göndermiş, Ona da maatteessüf 191,10 ku
ruş harcırah verilmiş. 

HAŞÎM B. (Çorum) — Nereli imiş? 
HACI AHMET HAMDİ B. (Devamla) — 

Nereli olduğunu bilemem, kendileri bilirler. Ta
biî oradan gelenlerden. Muş Maarif Müdüriyctiv 
ne Cevdet Bey namında birisi tâyin buyurulu-
yor. Ona da 513,67 kuruş harcırah vermiş. 
(Kanun veriyor sadaları). Müsaade buyurunuz. 
(Cevdet Bey mi, Cudi Bey mi? sadaları). Zan
nederim Cevdet olmalı, Cudi de olabilir, isim 
üzerinde oynamıyalım. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Daha bu adam 
gitmedi, burada, bura sultani müdürü idi. 

HACI AHMET HAMDİ B. (Devamla) — 
Şimdi Efendim, bu adanı Muş'a tâyin olunu
yor. İşte, Vekil Bey kendileri burada, söyle
sinler. Muş'ta bir mektebi iptidai bile yoktur. 
Yalnız Abdullah Efendi namında bir imamın 
yanında beş, on çocuk mevcuttur. Efendiler, 
Muş istilâ görmüş, harabezara dönmüş, insan 
kalmamıştır. Badelistihlâs bunun on üç hanesi 
sağlam kalmış, ahiren gelen muhacirler her bi
risini kendilerine birer meva yapmış. 

HAŞÎM B. (Çorum) — İki sene mektep açıl
masın orada. 

HACI AHMET HAMDİ B. (Devamla) — 
Açılsın, açılmasın demiyoruz. Fakat evvel be-
evvel yemlik hazır ederler, sonra at bakarlar. 
Orada mektep yok, bina yok, bu memurlar bay-
kuşluk vazifesini yapmak için mi gidiyorlar? 

HAŞÎM B. (Çorum) — Mektep çocukları 
var mı! 

HACI AHMET HAMDİ B. (Devamla) — 
Yok efendim. Mektebin duvarı bile yoktur. 
Evet müdür gitsin, fakat evvelâ mektep hazır
lansın, sonra müdür gitsin. Diyeceğim yoktur. 
Maarif uğrunda ne kadar para verilirse veril
sin, ona itiraz etmem. Müdürlere de itiraz et
mem. Fakat efendiler, meselâ Gümüşane'ye 
de bir başkâtip tâyin olunmuş, gerçi dairei 
intihabiyem değildir. Fakat her tarafa ait söz 
söylemiye hakkım vardır. Yani bunu da mev-
zuubahis etmekliğe hakkım vardır. Gümüşa-
ne'ye Ali Rıza Efendi namında birisi başkâ
tip tâyin olunmuş, yalnız ve yalnız bir başkâ
tip tâyin ettim, dediler. Bu hilafı usul müdür, 
değil midir? soruyorum. 
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I MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ 
; B. — Gümüşane'ye başkâtip buradan gitmemiş-
I tir efendim. 

HACI AHMET HAMDİ B. (Devamla) — 
Soracağım o cihetleri de. Nerelerden nerelere 

I kadar harcırah verildiğini de soracağım. Son
ra efendim, Oltu'ya da Bahattin Bey namında 
bir zat gönderilmiş ona da 191 76 kuruş veri-
liyor. Bahattin Tefik midir, bilmem nedir! Gi
resun'a, Aksaray Maarif idaresi Başkâtibi 
Emin Âlî Efendi maaile gidiyor", Efendim, 
o da muhasebe başkâtibidir. Onun da memuri
ni tâliyeden olduğunu unutmasınlar. 

HAŞÎM B. (Çorum) — Nereye gidiyor? 
HACI AHMET HAMDİ B. — Giresun'a gi

diyor. Sonra burada da meselâ Fenni Terbiye 
Muallimi Rıza Efendi, maaile tâyin olunmuş, 
Avni Bey maaile, Ders Programı ve Kitap 
Heyeti âzasından o da maaile. 

MEHMET EMİN B. (Ergani) — Ailesi mi 
tâyin olunmuş? 

I HACI AHMET HAMDI B. (Devamla) — 
J Maaile harcırah verilmiş. (Ailesini burada 

mı bıraksın? sadaları) Şimdi Vekil Bey bira
derimizden soruyorum. (Kâfi, mesele tenevvür 
etti sadaları). 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Neden kâ
fi olsun? Dinliyelim. Niçin dinlenmez? 

HACI AHMET HAMDI B. (Devamla) — 
Çok sözüm vardır. Hakkı kelâmdan sakıt isem 
söylemiyeyim. (Devam sadaları). Soruyorum 
Vekil Beyefendiden : Acaba bunlar ne sıfatla 
gelmiştir buraya? Bunlara harcırah verilme
mesi lâzımgelirdi. Bunları nereden calbetmiş-
ler? Evevel beevvel onu soruyorum. Nereler
den nereye kadar harcırah vermişler Celp olun
duğu mahallerden itibaren mi verdiler? Bunu 
anlamak isterim. 

I MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ 
B. — Buradan oraya vermişim, eelbedildikleri 
mahallerden değil. 

HACI AHMET HAMDİ B. (Devamla) — 
I Sonra, fenni terbiye muallimi, orta tedrisat mü

meyyizi... 
MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ 

B. — Nerenin fenni terbiye muallimi? 
HACI AHMET HAMDI B. — Buranın ola-

! cak efendim. 
I MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ 
! B. — Olacak üzerine istizah olabilir mi? 
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HACI AHMET HAMDI B. — Siz bilirsiniz 

her halde... 
MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ 

B. — Bilemem efendim. Anadolu'da yüz tane 
fenni terbiye muallimi vardır. 

HACI AHMET HAMDİ B. — Fenni Terbiye 
Muallimi Rıza Efendi tâyin edilmiş maaile 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ 
B. — Muallimleri bekârlardan mı intihabede-
yim? Maaile şüphesiz... (Handeler). 

HACI AHMET HAMDİ B. — Ders Programı 
Encümenine Hakkı Bey tâyin olunmuş. Buna 
nereden harcırah verilmiş ve nereden celbedil-
miş?... Efendiler, iyi biliniz, Siird şükürler ol
sun bir membaı ulemadır. Siird'in yetiştirdiği 
ulemanın tedvinat ve telifatı Camiülezher'i, Fâ
tih'i tezyin etmiştir. Bu müellif at ve müdevve-
nat bugün Anadolu'da ve bütün memaliki mah-
rusamızda okutturuluyor. Böyle bir membaı 
ulema olan yerde acaba bir baş kâtip vazifesi
ni, nazarı dikkatinizi celbederim, yapabilecek 
bir kimse yok mu idi Allahaşkına?.. Niçin ka
nun ayaklar altına alınarak, payimal edile
rek buradan tâyin ediliyor? Yoksa harcırah 
vermek için mi? 

Efendiler, Anadolu mahvolmuş, bitmiştir. 
Anadolulunun altındaki çulu satıyoruz vergi
sini alıyoruz. Maalmemnuniye veriyor ve vere
cek. Fakat bu paranın mahalli sarfı ordudur. 
Müdafaai memleket içindir. En evvel odur. 
Vücudumuzu da, malımızı da o hususta ifna 
ederiz. O ahali, onlar sadık bendegândandır. 
Küstürmiyelim. Evet, deniyor : Cahil Kürt, 
Ekrat.. Ne olacak.. (Kim diyor? sadaları). Evet, 
diyor.. Bunlar un çuvalıdır vurdukça tozar.. 
Efendiler, sizi temin ediyorum, o çuvalın sağ
lam bir teli kalmamıştır. Artık yeter.. Ana
dolu bunları işba edemez. Harcırah mahalline 
masruf olsun. Meselâ bunlara eeman (1 635,60) 
kuruş harcırah verilmiş.. (Kanun vermiş- sada
ları). Evet, kanun vermiş.. Fakat buradan tâ
yin ve izam edilen başkâtiplere verilen harcı
rah mahalline masruf olmuş olamaz. 

RAGIP B. (Kütahya) — Bu Anadolu ma
demki sağlam teli kalmamış bir çuval mahiye
tinde idi, niçin mebusan için üç yüz lira maaş 
teklif ettiniz! 

HACI AHMET HAMDİ B. — Neyi teklif 
ettim. 

RAGIP B. — Üç yüz lira maaş! 
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| HACI AHMET HAMDİ B. — Affedersiniz, 
i benim öyle bir teklifim yoktur, reddederim. 
i RAGIP B. — Kürsüde söylediniz. Hattâ... 

(Gürültüler). (Sonunda sesleri). 
HACI AHMET HAMDİ B. — Ey Anadolu'

nun muhterem mebusları? hassatan size hitabe-
diyorum. Sıyaneti hukuku millet, istihsali ga-
yei mukaddese namına rica ediyorum. Lütfen 
dinleyiniz.. Ciğerimiz yanmıştır. Ey muhterem 
milletvekilleri! Havzai hükümranimizdeki menı-

i leketlerin, bilirsiniz ekserisi harabolmuş, ek
serisini harb beliyyesi istilâ etmiş've sükkânı 
âni ve mükerrer hicret dolayısiyle malından, me-
nalinden, esasatı betiyesinden tecerrüdetmiş... 

REFİK B. (Konya) — Efendim, arkada şımız 
Maarif ve Vekil Beyefendiden soracağı şeyleri 
tâyin etsin, yoksa konferansa ihtiyacımız yok
tur. 

HACI AHMET HAMDİ B. — Efendi! söyle
mekle mükellefim. Zira dairei intihabiyemdir. 
Hem sözümü kesmiye de hakkınız yoktur. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Biz de 
söyliyelim. Böyle münferit söylenecekse, bir 
kere hatip söylesin. 

REİS — Kesmeyiniz. 
HACI AHMET HAMDİ B. — Efendiler, 

Anadolu'nun kısmı âzaminin hali yaman olmuş, 
haneleri harabolmuş, ciğerleri yanmıştır, fakrü 
zaruret iliklerine işlemiştir. 

REİS — Maksadınızı söyleyiniz. Siz mak
sattan çıktıkça Meclis dinlemiyor efendim. 

HACI AHMET HAMDİ B. — Maksadımız 
efendim, bütçemizin tevazünü, Kuvayi Millîye-
mizin tekemmülü - ki asıl Heyeti Aliyelerince 
matlup da budur - paramız bu uğurda sarf edil
sin, böyle nâbeca mahallere verilmesin. Mü
cerret adam kayırmak için bunlara harcırah 
vermek için paramız israf edilmesin. (Kâfi ses
leri). Evet, biz teessüf ediyoruz. Evet, vâ 
esefa va hayfa... Binlerce hayfa diyebiliriz ki, 
kudreti nutkıyesini takdir ettiğimiz Maarif Ve
kili Muhteremi Hamdullah Suphi Bey biraderi
miz böyle fedakâr bir Milleti Necibenin verdiği 
vergilerle adam kayırmıştır. Bu vergiler arakı 
cebin, keddi yemindir. Bunu israf etmecsinler. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Esas maksadı söy
leyiniz, millet dinlesin. 

HACI AHMET HAMDİ B. — İşte böyle 
Idarei Vüâyat Nizamnamesine mugayir bir di-
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ğil, üç, dört başkâtip tâyin edilmiş, harcırah ve
rilmiş ve bu suretle Hazine ızrar edilmiştir. 
Bu da mücerret adam kayrılmak esasına, maksa
dına müstenittir. Böyle adam kayıran bir Maarif 
Vekili; Vekil olamaz. Hulûsu niyetle çalışmalı, 
çalışan durur, çalışmıyan ademiitimat ile çıkar 
gider. (Müzakere kâfi sesleri). 
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REİS — Efendim, müzakerenin kifayeti hak

kında üç tane takrir var... 
RAGIP B. (Kütahya) — Reis Bey, usulü 

müzakere hakkında bir şey arz edeceğim: Ham
dullah Suphi Bey İstanbul'dan gelenler için 
Meclis hasbihalini ortaya attılar, zannediyorum. 
Böyle bir şey mevzuubahis olmamıştır. 

2. — İCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

1. — Maarif Vekili Hamdullah Suphi Beye is
tizah neticesinde beyanı itimat olunması 

REİS — Efendim takrirleri okuyoruz: 

Riyaseti Celileye 
Maarif Vekili Muhteremi tarafından istiza

ha esas olan mesele hakkında verilen izahat kâ
fidir. Kendisine teyidi itimat olunarak ruzna
meye geçilmesini teklif ederim. 

Trabzon 
Hasan 

(Tâyini esami ile sesleri). 

Riyaseti Celileye 
Maarif Vekilinden vâki olan istizah Vekil Be

yin vazifei kanuniyesini ifa ettiğine mütaallik ve 
binaenaleyh, istizah gayrivârit olduğundan mü
zakerenin kifayesiyle vekil Beye itimat edilmesi
ni teklif eylerim. 

Konya Mebusu 
Musa Kâzım 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Hamdullah Suphi Beye 

beyanı itimatla Ruznameye geçilmesini teklif ey
lerim. 

Karesi 
Hacim Muhittin 

Riyaseti Celileye 
Maarif Vekili Beyefendinin verdiği izahat 

kâfidir. Beyanı itimatla ruznameye geçilmesini 

teklif eylerim. Adana Mebusu 
Zamir 

REİS — Hepsi aynı mealde. (Reye sesleri) 
(Trabzon Mebusu Hasan Beyin takriri tekrar 

okundu) 
REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen elle

rini kaldırsınlar. Ekseriyeti azîme ile kabul 
edildi. 

BİR MEBUS B. — Ekseriyet yok.. 
REİS — Ekseriyetin olup olmadığını takdir 

Riyasete aittir, Heyeti Celileniz görüyor. 
YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Aksini reye ko

yunuz. 
REİS — O, Makamı Riyasete şüphe geldiği 

zaman olur... 
YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Hamdullah 

Suphi Beyi terakkicû bir nazarla göremem. Ham
dullah Suphi Bey, doğru bir itimat reyi almama
lıdır. 

REİS — Pekâlâ! Kendisine teklif edersiniz 
ve doğru bir tâyini esami ile rey verirsiniz. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Beyanı itimat 
tâyini esami ile olacaktır. 

REİS — Tâyini esami on beş kişinin tekli
fiyle olur. Halbuki elimde öyle bir teklif yok
tur. Şimdi reye koydum ekseriyeti azîme ile iti
mat reyi verildi. 

Ziynet eşyasının men'i ithaline dair teklifi 
kanuninin müzakeratma devam edeceğiz. (B) 
cetveline geldik. 

On dakika teneffüs edelim. 

..+.. »£•<« 



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

REÎS — Reisisani Dr. Adnan Beyefendi 

KÂTİPLER : Ziya Hnrşit B, (Lâzistan), Atıf Bey (Kayseri). 

• 

REÎS — Ekseriyet hâsıl oldu, celseyi açıyo
rum. Efendim, Birinci Şube Riyasetinden bir 

1. — Gümüşane Mebusu Hasan Fehmi Be
yin, ziynet eşyasının men'i duhulüne dair teklifi 
kanunisi ve Lâyiha, İktisat ve Muvazenei Maliye 
encümenleri mazbataları (2/137) ve Bursa Me
busu Operatör Emin Beyin, Ziynet eşyasından 
İthalât Resmi alınması hakkında teklifi kanunisi 
ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
(2/196) 

REÎS — Ziynet eşyasının men'i ithali hak
kındaki kanunun bakıyei müzakeratma başlı
yoruz. (B) cetveline başlıyoruz. 

HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — (B) cet
veline geçmezden evvel bir takrir vardır. 

REÎS — Efendim, usulü müzakereye dair bir 
takrir vardır. 

Riyaseti Celileye 
Ziynet eşyasının men'i duhulü hakkındaki 

maddenin ayrı; ithal edilecek eşyadan fazla rü
sum alınması hakkındaki maddenin de ayrı olarak 
reye vaz 'mı teklif eylerim, 

Muş 
Abdülgani 

HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Teklif 
Gümrük Tarife Kanununun D, B namı altında 
tedvin edilecek cetvellerine dair bir lâyihai ka
nuniyedir. Yani Tarife Kanununun bir cüz'ü 
dür. Bunların yekdiğerinden tefriki zannediyo
rum ki, ne usule, ne kanuna ve ne de maslahata 
muvafık değildir. Efendiler, Şunu da arz ede
yim ki: Bendeniz bu teklifi arz ettiğim vakitte 
memleketin istiklâli siyasisi ne kadar elzem ise 
istiklâli iktisadisi de ehem olduğuna kanaat etti
ğim için bu esasatı Heyeti Aliyenize arz ettim ve 
eğer bizim istiklâli siyasimiz böyle esareti ikti-

takrir var. (Birinci Şubede yarın saat birde iç
tima olduğunu yazıyor.) Tebliğini rica ediyor. 

sadiye altında devam edecek olursa iran' ın istik
lâli siyasisine benzer.*.. Çok istirham ederim, 
Heyeti Celilenizden, her hangi bir şeye memleke
timizin ihtiyacı olduğu kanaati hâsıl olursa ve 
buna Heyeti Celileniz karar verirse o faslı tay
yedebilirsiniz ve arzu ettiğiniz şeyi ithal edebi
lirsiniz. (Fes meselesi ne oldu sesleri). 

Müsaade buyurun efendim, Fes hakkında 
da arz edeyim. Fesi bendeniz teklif etmedim. 
Fes, heyeti Vekile tarafından Heyeti Celilenize 
men'i ithali teklif edilen eşya cetvelinde de yok
tur. efendiler. Biliyorum ki, Heyeti Vekileden 
böyle bir teklif vuku bulmadığı halde, bir teklifi 
şifahi üzerine (D) cetveline ithal edildi ve ben 
de ayrıca Makamı Riyasete bir takrir takdim et
tim, fesi (B) cetveline nakledelim. Esasen be
nim teklifim değildir. Heyeti Celileniz bunu it
hal ettiyse bile henüz kararı katî verilmediği 
için (D) cetvelinden (B) cetveline şimdi nakle
debilirsiniz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Püs-
külsüz fes ne lâzımdır? 

HASAN FEHMÎ B. (Devamla) — Püskül
ler bu memlekette yapılır. Püsküllü ve püskül-
süz fes aynı fasıldır. O numara altındaki faslı 
(B) cetveline naklederseniz fes hakkındaki ar
zunuzu da tamamen temin etmiş olur. Binaen
aleyh, fes meselesi bir serpuşu millî meselesi 
olduğu için ve henüz yeni bir serpuşu millî 
şudur diye kabulü katîye iktiran etmediği için 
menetmek elbette doğru değildir ve ben fesin 
men'ini müdafaa etmedim. Tarafımdan da böy
le bir teklif vâki olmadı. Bu teklif sırf bu ka
nunu çürütmek için yapıldı. Hakikat budur. 

HÜSEYÎN AVNÎ B. (Erzurum) — Meclisi 
Âli fesin men'ini kabul etmiştir. 

8. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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REİS — Efendim, teklifi kanuniyi henüz ; 

müzakere ediyoruz. Kabul ancak tâyini esami
dedir. Henüz maddei kanuniyeyi okumadık. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Bina
enaleyh, fesin (B) cetveline nakli; lâyiha bir 
kül halinde olduğu ve Gümrük Kanununun da 
iki faslını ihtiva ettiği için heyeti mecmuasının 
birden reye vaz'edilmesi iktiza eder. Heyeti Ve-
kileden dört fasıl üzerine bir hafta evvel teklif 
edilip de Encümene tevdi edilen lâyihai kanu-
niyede de resmi tenzil edilen Eşya, Resminden 
muaf olan eşya cetvelinden (d) cetveli namı al
tında memlekete ithali menedilen kordelâlar, 
fistolar ve ona mümasil bâzı şeyler ve iki fasıl 
müstesna olmak üz'ere diğerleri aynen, bende
nizin teklifimin aşağı yukarı kopye denecek 
kadar aynıdır ve dört nev'i mütevassıt resim 
ile, ithali menedilen eşya ve kanuna hiç dâhil 
edilmiyecek eşyayı Heyeti Vekile bir lâyihai 
kanuniye olarak teklif etmiştir. İşte onun sure
tini de Heyeti Celilenize arz ediyorum. Çünkü 
bir faslı diğerinden tefrik edip reye koymak 
ne usule, ne teamüle ve ne de kanuna muvafık 
değildir. Teklifi; bir kül halindedir, ya kabul 
edersiniz veyahut reddedersiniz. Binaenaleyh 
(b) faslına geçmeden evvel bendenizin verdiğim 
takririn okunmasını rica ederim (Takrir okun
sun sesleri). 

REİS — Efendim, sahibi takrir söyliyecek 
müsaade buyurun. 

ABDÜLGANİ B. (Muş) — Efendim, Nizanı-
namei Dahilînin 99 ncu maddesi mucibince ver
gi' ihdas ve ilgasına mütaallik kanunlarda reyi 
işari mülgadır. Binaenaleyh bu eşyanın men'i 
duhulü demek, mevcut olan verginin ilgası de
mektir. Nizamnamei Dahilînin 99 ncu maddesi 
mucibince vergi ihdas ve ilgasına dair kanun
lar doğrudan doğruya reyi aleniye müracaat 
suretiyle reye vaz'edilir. Binaenaleyh bunun da 
reyi aleni olması zaruridir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis 
Beyefendi müzakeresi ikmal edilmedi ki, efen
dim. 

HASAN FEHMÎ B. (Gümüşan-e) — Musa-
ade buyurun efendim. Bendeniz demiyorum ki, 
reyi işari ile rey alınsın, bittabi rey aleni ile 
rey alınacaktır. Fakat lâyiha, bir lâyihai kanu
niye olduğu için müzakerenin nihayetinde reyi 
aleniye müracaat edilecektir ve bu tabiîdir. Ri-
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ca ederim efendiler, 14 senelik hayatı teşriiye-
mizde hangi kanunda görülmüştür ki, iki mad
desi, üç maddesi ayrı ayrı reye vaz'edilsin, di
ğerleri de reyi aleni ile ayrı ayrı reye vaz'olun
sun. Şimdiye kadar bu ne bizde görülmüştür ve 
ne de bunun emsali ve muadili başka bir Meclis
te görülmüştür. Bu teamüle mugayirdir. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim, 
Abdülgani Bey biraderimizin verdiği takrirde 
(Kür.siye kürsiye sesleri) Şimdi efendim, bizim 
geçirdiğimiz bu hayatı içtimaiyede Nizamnamei 
Dahilî ile aramız bulunamadı. Yeni bir cereyan 
ile Nizamnamei Dahilîyi kabul ettik ve ettik
ten sonra pişman olduk. Bilmem naden, bâzan 
Meclis vaziyetin icabına göre bâzı şeyler hak
kında Nizamnamei Dahilî mucibince olsun di
yor. Bazan da, hayır Meclis her şeye hâkimdir 
diye yeni bir karar veriyor. Hulâsa; Nizamna
mei Dahilî meselesinde çalkandık durduk. Ona 
ne tamamiyle itaatimiz vardır ve ne de inkârı
mız vardır. (Pek doğru sesleri). 

Abdülgani Beyin teklif ettiği ayrı ayrı ara 
toplamak meselesini Nizamnamei Dahilî noktai 
nazarından muvafık bulmam. Çünkü Nizamna
mei Dahilînin 73 ncü maddesinde deniyor k i : 
Bir kanun lâyihasının mevaddı ne olursa olsun; 
heyeti umumiyetinin reye konulması lâzımdır. 
Bir defa Nizamnamei Dahilî itibariyle bu tek
lif merduttur. 

İkincisi : Bendeniz burada bulunmadım. 
Martın birinci gününe kadar fusul ve mevaddaıı 
mürekkep bütçenin heyeti umumiye.sini zanne
derim ki, Heyeti Muhtereme kabul etmiştir ve 
fasılları hakkında - milyonlarla oynandığı hal
de - ayrı ayrı rey toplanmamıştır ve şimdiye ka
dar müzakere ettiğimiz mevadda da hiç böyle 
bir şeyi yoktur'. Binaenaleyh, mevcut, müesses 
ve müteamel olan usulümüze; yeni bir usul ilâve 
ve ittihaz etmek istiyorlar. Bendeniz bunu Nizam
namei Dahilînin sarahatine muhalif bulundu
ğundan muvafık görmüyorum ve şayanı müza
kere bulmuyorum. 

Eğer bizler; şimdiye kadar Nizamnamei Dâ
hiliye tamamiyle riayet etmiş olsaydık; Makamı 
Riyasetin bir vazifesi vardı, teklifimiz Nizamna
mei Dahilîye mugayİE ve muhaliftir, reye konu
lamaz denilecekti... Biz daima Nizamnamei Da
hilîmizin üstüne çıkmaya alıştığımız için; bu 
teklifi veriyoruz... Onun için bendeniz: Gerek 
teamülâtımıza ve gerekse Nizamnamei Dahilî-
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mize muvafık olarak bu kabunun heyeti umu-
miyesinin reye konmasını teklif ediyorum. 

REÎS — Müzakere kâfi ise bu.... 
HASAN' BASRÎ B. (Karesi) — Reis Bey, mü

saade buyurunuz, bendeniz usulü müzakere hak
kında söyliyeceğim. Hasan Fehmi Beyefendinin; 
ayrı ayn reye konulması Nizamnameye ve tea
müle muvafık değildir sözü; muvafıktır. Yal
nız ; muvafık olmıyan diğer bir sözü var: Fesin 
men'i ithaline karar verildiği halde §imdi (b) 
cetveline ithaline muvafakat etmesidir. 

Efendiler: fesin men'i ithalini teklif eden
ler arasında bendeniz dö vardım. Bunu kanunu 
çürütmek için teklif etmedim...' Bilâkis Hasan 
Fehmi Beyefendinin korktukları buhranı iktisa
dinin biran evvel önüne geçmek emeliyle teklif 
ettim... 

Binaenaleyh evvelce men'i ithali kabul edil
miş olan bir şeyi (b) cetveline koymak, ikinci 
bir usulsüzlüktür ki, Heyeti Celile zannederim 
bunu kabul etmez. 

REÎS — Efendim, (a) ve (b) cetvellerinin 
ayrı ayrı reye konulmasını kabul edenler, lütfen 
ellerini kaldırsınlar. Kabul edilmedi. 

Şimdi efendim, (a) cetveli bitti; (b) cetve
line geçeceğiz; yani ithali menedilmeyen, fakat 
tezyidi rüsumu teklif edilen mevat cetvelinin 
müzakeresine başlıyacağız. Ö cetvele geçmez
den evvel iki takrir var; ikisi de aynı mealdedir. 

Birisi sahibi teklif Hasan Fehmi Beyin tak
riridir ki : «343 : Fes, püsküllü ve püskülsüz; 
Acem kalpağı, külah... îşbu fasılın (b) cetveline 
naklini teklif ederim» diyor. 

İkinci bir teklif de İçel Şevki Beyin tekli
fidir ki : «fesin aynen (b) cetveline naklini tek
lif ederim.» Diyor (Gürültüler). 

Müsaade buyurun efendim. Bu takriri izah 
edecek misiniz Hasan Bey? 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efendim, 
bendenizin fes' hakkındaki izahatım; fesin ilk 
evvel men'ini teklif eden arkadaşıma raci idi. 
Basri Beyin teklifte imzaları olup olmadığı da 
meçhulüm idi. Fakat bendenizin sözüm; ilk tek
lifi yapan arkadaşıma aittir. Fesin (d) cetveline 
alınmıyarak (b) cetveline ithali hakkındaki tak
ririmi kür.side izah ettim. l 

Heyeti Celile müzakere etmiştir buyurulu-
yor, müzakere etmiştir. Fakat karar kati değil-
dir* yttimz müzakeresini fc*ada*ı ibarettir. He-
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I yeti Celile kararı katisini ita edinceye kadar 

isıtediği şeyi ithal eder ve istediği tadilâtı ya
pabilir. Binaenaleyh bendenbıee fesin (d) Cetve
linden (b) cetveline nakli bngün için lâzımdır 
ve muvafıktır (Gürültüler). 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — O halde (d) 
cetvelinde bulunan diğer şeyleri de (b) cetve
line alalım. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Heyeti Aliyenizin 
müzakeratmdan anlaşıldığına nazaran, kanunun 
heyeti umumiyesinde bir itratsızlık görünüyor. 
Binaenaleyh (b) den (t) ye (t) den (d) ye na
kil gibi ihtiyaçlar da gözüküyor... Kanunun 
heyeti umumiyesi itibariyle ziynet eşyasının it-

ı hali menedilsin; buna hep taraftarız.. Fakat şu 
kürsiden gösterilen asabiyetler; bir taraftan 
kanunun heyeti umumiyesindeki itratsızlığı isw 
pat ediyor; diğer cihetten de memleketin bu 
kadar sevahili açık olduğu halde kaçakçılığı me-
nedeeek hiçbir teşkilât ve vasıtaya malik olma
dığımızdan.... 

HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Heyeti 
umumiyesini müzakere etmiyoruz. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Heyeti umumiye-
sinin İktisat Encümenine havalesi ile bittetkik 
tekrar müzakeresini teklif ederim... 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efendi-
I 1er, kanun altı ay evvel Heyeti Oelilenize tak-
| dim edildi, İktisat Encümenine tevdi olundu. 
! İktisat Encümeni tetkik ve kabul etti, Muva-
I zenei Maliye Encümenine verdi, o da tetkik 

etti. Evvelce teklif hakkında müzakere cere-
| yan ederken de arz ettiğim veçhile; müzake

renin uzaması iyi değildir. Bu hususta tekrar 
nazarı dikkatinizi celbederim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzrum) — Efendim, 
< Hasan Beyin teklifinde, kabul edilmiş bir ka

nun var, usulsüz reye vaz'edildi... (Kabul edil-
• medi sesleri). 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Benim 
teklifimde yok, Hüseyin Avni Bey!.. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Fes, eğer 
ihtiyacatı hakikiyeden ise (B) cetveline neden 
giriyor? Bu nasıl teklif? Biz bunu malûm âli
leridir ki ; bir resmin tezyidi için ve memle
ketteki sanayiin ve emtianın himayesi nokta
sından kabul ediyoruz. Eğer memleketimizde 
fes çıkıyor da bunu himayeten konuyorsa doğ
ru... Yok, ihtiyacımazdan tıefet ediyorsa bt*-

— m — 



î : 16 4 .4 
nıı (B) cetveline nekil değil, bütün bütün çı
karmak lâzım. Halbuki Meclisi Âli bunun men'i 
ithalini kabul etti. Ve bir kısmı dediler ki : 
Bu, memleketimizde yetişmiyor, paramız ha
rice gidiyor, esasen istihsalinde de suubet var
dır. Biz bunun yerine başkasını ikame edece
ğiz, binaenaleyh memleketten çıkaralım, dedi
ler. Bu, zarurete binaen ise bunun (B) cetve
line nakline lüzum yoktur ve Meclisi Âli zaten 
rey hususunda fikrini ihsas etmiştir. 

ZAMİR B. (Adana) — Efendim, ;fes; ziy
net eşyasından mâdut mudur, değil midir? Bir 
kere bu meselenin anlaşılması lâzımdır. Biz 
ziynet eşyasını menediyoruz. Fes; ziynet eş
yasından mıdır? (Değildir sesleri). Şüphesiz 
değildir. Şu halde bunu ziynet eşyası listesi me-
yanma neden ithal ediyoruz? Memleketimizin 
hararetini hepimiz biliyoruz, Temmuzda başımı
za ne giyeceğiz? Şu halde fese ihtiyacımız var
dır. Ne zaman millî bir şey kabul edersek o za
man başka... 

Şimdi, bendeniz fesin ithalini ve bu kanunun 
istisnasını teklif ediyorum. 

REÎS — Efendim, bir takrir var, fesin (B) 
cetvelinden (D) cetveline nakline dair. (Gürül
tüler). 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Efendim, bizi uzun 
uzadıya düşündüren fes meselesi; fes ve püs
kül meselesi... (Gürültüler). 

Müsaade edin efendim, rica ederim, size 
bildiğiniz bir meseleyi hatırlatacağım. 

Sultan Mahmut devrine kadar serpuşu millî 
namına, ulemayı kiram, içerisi pamuklu ol
mak üzere bir terlik giyer, üzerine bir ima
me sararlardı. (Tarih istemiyoruz sesleri). Mü
saade edin, rica ederim. Sultan Mahmut dev
rine kadar, evlerde iplikle dokunmuş ve terlik 
namı verilen serpuş giyilirdi. Memurin ve sa-
iremiz de başlarına keçeden mamul bir .şey ko
yarlardı. Bunun, sonra ismini (Arakıye) ye teb
dil ettik. Vakta ki Sultan Mahmut Nizamı Ce
didi ihdas etti, askerin başına kırmızı fesi koy
maya uğraştı ve o zaman ulemayı kiramın hep
si pürhiddet Padişahı tacize başladılar. Nedir 
bu? Bu askerin başına konan kırmızı şeyler? 

Tabiî hepinizin malûmu kiramıdır ve bun-
lar tarihî şeylerdir. 

REÎS — Sadede dair söyleyin. 
SALÎH Ef. (Devamla) — Ve o zaman bu 

fes için uzun uzadıya gürültüler oldu. 
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ı Malûmu âliniz fes, bizim millî serpuşumuz 

değildir. Bunu bir ziynet olmak üzere kabul 
edelim. Çünkü bugün bir fesi beş yüz kuruşa 
veriyorlar; haftada beş kuruş da bir kalıp pa
rası için veriyoruz ve başımızda bir fes, bir se
neden fazla da dayanmıyor. 

BÎR MEBUS BEY — Hasır koy. 
SALÎH Ef. (Devamla) — Hasır da koysan 

yine hiç.. Bir püskül de yetmiş kuruştur. Ma
demki fes serpuşu millîmiz değildir ve nitekim 
iptidayı kabulünde de şiddetli gürültülere se
bebiyet vermişti.. Rica ederim, bu meseleyi 
şimdilik tehir edelim, kendimize bir serpuşu 
millî kabul edelim. 

HÜSEYÎN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendi
ler, bu mesele müzakere edilmiş, müzakeresi 
kâfi görülmüş, Meclisçe kabul edilmiş bir mes
eledir, bir daha müzakeresi doğru değildir. 
Meclis kararını izhar etti. 

Müzakere neden uzuyor? fesin lüzumu ve 
tarihçesinin nakli mevkii.değildir; bunlara lü
zum yok ki... 

TUNALI HİLMÎ B. (Bolu) — Memlekette... 
REÎS — Rica ederim Hilmi Bey, sözünüz 

yoktur. Sonra hakkınızda Nizamnamei Dahilî
yi tatbik edeceğim. 

TUNALI HÎLMÎ B. — Yalnız bana mı? 
REÎS — Her kese... 
HAMDÎ NAMIK B. (îzmit) — Efendim, fe

sin (D) cetveline nakli için iki teklif var. Hal
buki Hüseyin Avni Bey biraderimizin buyur
dukları veçhile Meclis, fesi (D) faslında ka
bul etmişti. Bunu şimdi tekrar (B) faslına nak
letmekte bir mâna yoktur. Maamafih bendeniz-
ce fes meselesinden dolayı telâşa da mahal yok
tur; çünkü bu kanunda ithali menedilen yal
nız fes değildir. Püskül de yok, kundura da 
yok, çorap da yok, elbise de yok. 

REÎS — Yalnız fese dair behsediniz. 
HAMDÎ NAMIK B. (Devamla) — Yani ben-

I deniz demek istiyorum ki efendiler; fes için te
lâşa mahal yoktur. Mademki fesi kabul etmi
yoruz ; başımıza bir külah, ayağımıza bir çarık, 
sırtımıza bir post.. Haydi Serendip Adasına!.. 
Binaenaleyh esasen yani kırmızı bir kâğıttan 
ibaret olan bu kanun için, fes buraya mı ithal 
edilsin, oraya mı? diye uzatmıya lüzum yok
tur. îster buraya dâhil edilsin, ister oraya.. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendiler; 
I bu kanun teklif edildiği zaman bendeniz btıra-
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da yok idim. Bugün şimdi cereyan eden muza- I 
kereden anlıyorum ki bu fes meselesi bu kanu
nu yıkacak. Halbuki kanunu müdafaa eden 
Hasan Beyefendi istiklâli iktisadiden bahsetti
ler. Bendeniz de diyorum ki : Hayır, iflâstan 
kurtulmak için fenediler. Hattâ bunları değil, 
icabederse şekeri bile menedeceğiz. Bugünkü 
vaziyeti iyi görüyorsanız on gün sonra elimiz
de on para kalmıyacaktır. Binaenaleyh bu ka
nun iktisadi istiklâl için değil, iflâstan kurtul
mak için yapılıyor. Efendiler, İstanbul iflâs edi
yor, kendini kurtaramıyacaktır. Değil yalnız 
bu kanunda mezkûr olan mevat, icabederse 
havayici zaruriyeye ait olan kısımları da mene
deceğiz. 

İtalya; harbden sonra el'an şimdiye kadar | 
vesika ile ekmek veriyor. Çünkü parasını mem
leketten harice çıkarmak istemiyor. Rica ede
rim, bir fes meselesi yüzünden bu kanunu yık
mak doğru değildir. 

Asıl fes meselesine gelince : Bugün diyorlar 
ki; serpuşu millîmiz yoktur, pekâlâ bendeniz 
başımdan fesi attım, bakınız şimdi başımda kal
pak var. Fes alamıyanlar zaten kalpak alıyor. 
Halbuki bu kalpak bendenize hediyedir ve kıy
meti elli liradır. (Gürültüler). Rica ederim sö
zümü bitireyim efendim.. 

Serpuş meselesine gelince : Serpuşu millîmiz 
şudur, budur diyecek sıra değildir. Bugün baş
lardan fesi attığınız zaman yapacağımız ve her 
keşçe tamim edilmiş bir şey yoktur. Sonra, 
rica ederim, ananatın, ırkın, adatın, maneviya
tın halka olan tesirini düşününüz. Bugün bir
kaç yüz seneden beri halk bu fesi giyiyor. Bu
gün sizi temin ederim ki; Hintliler, Cıvalılar, 
bir fes bulmak için - Halife serpuşu diye - el
lerinden geldiği kadar para veriyorlar. Evet. 
biz bugün onun kıymetini tanıyamıyoruz. Hal
buki Avrupalılar, fesi, bizim serpuşu millîmiz 
olarak tanıyorlar. 

Binaenaleyh bu fes meselesi yüzünden bu 
kanunu yıkmıyalını. Zaten kanunun mevaddı 
müzakere ve kabul edilmemiştir. Bir teklif ver
dim. Fes kabul edilirse, kanundaki kabul ettiği
miz maddejâ tayyetmiş olmayız.. Fesin maddeden 
tayyını teklif ediyorum. (Muvafık sesleri). 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine 
dair bir takrir var, Malatya Mebusu Feyzi Efen-
dinin ... i 
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Müzakereyi kâfi görenler ellerini kaldır

sın. Müzakere kâfi görüldü. Şimdi takrir
ler okunacak. Evvelâ, fes ve püskülün cetvelden 
ihracını teklif eden takrirler var : 

Riyaseti Celileye 
Fes ve püskülün cetvelden tamamiyle ihracı

nı teklif ederim. 
Trabzon Mebusu 

Ali Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir, fesin maddei kanuniyeden 

tayymı teklif ederim. 
4 nisan 1337 

Adana 
Zamir 

Riyaseti Celileye 
Fes ziynet eşyasından olmamakla beraber 

henüz bir serpuşu millî dahi kabul edilmemiş ol
duğundan fesin işbu kanundan istisnasını teklif 
eylerim. 

Konya Mebusu 
Musa Kâzım . 

Riyaseti Celileye 
Meclisi Âlice men'i ithali kabul edilen fes 

hakkında tekrar müzakere cereyanı muvafık ola-
mıyacağmdan kanunun diğer mevat ve füsulüne 
müzakerenin ircamı teklif eylerim. 

Genç Mebusu 
Fikri Faik 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Beye
fendi, bendeniz fesin (B) cetveline nakli hak
kındaki takririmi geri alıyorum. Diğerleriyle 
hemfikrim. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Memleketimizde fes imalâthaneleri mevcut ol

madığı halde asırlardan beri serpuşu millî olan 
fesin men'i duhulü efradı millete nahoş bir te
sir icra edeceği gibi onun yerine kaim olacak 
kalpaklarda sahil mahallerde bilhassa eyyamı 
sayıfta giyilemiyeceğinden mezkûr fesin (B) cet
veline ithalini teklif eylerim. 

3 . IV . 1337 
İçel Mebusu 

Şevki 

REİS — Şimdi aksi takrirler var efendim, 
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Riyaseti Celileye 

Fes giymek memnu değildir. Mücerret ikti
sadiyatı memleketi sıyanet için ecanibde 
imal edilip de ithal edilecek fesler menedilmiş-
tir. Nüfusu umumiyeye nispetle beş milyonunun 
fes iksa ettiğini ve bunun vasati olarak iki liraya 
alındığını farzedersek sene4e serveti umumiyenin 
on milyon lirası ecanibin kasalarına intikal et
mekte olduğu tezahür eder. Binaenaleyh bu pa-, 
rayı dâhili vatanda ihdas edilecek bir fes fab
rikasına sarfeder ve fesi de dâhilde çıkarırsak 
serveti milliyeyi muhafaza etmiş ve hem de bol 
bol fes giymiş oluruz. Binaenaleyh, fesin men'i 
ithali doğrudur. 

4 Nisan 1337 
Yozgad 

Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye. 
Fesin men'i ithaline karar verilmesine rağ

men bunun (B) cetveline dercini teklif eden tak
ririn - Nizamname mucibince - reye konulmaksı-
zm reddini rica ederim. 

Karesi 
Hasan Basri 

REÎS — Efendim, ilk evvel Adana Mebusu 
Zamir Beyin teklifini reye koyalım. (Zamir Be
yin takriri tekrar okundu). 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Usulü mü
zakereye ait olan takrir, zannederim tercih edilir. 
(Basri Beytin, takriri tekrar okundu). 

REÎS — Hasan Bey takririni geri aldı, o 
mesele kalmadı. Şimdi zamir Beyin bir teklifi 
var. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
dim, müzakeresi geçmiştir. 

ZAMİR B. (Adana) — Hayır böyle değildir, 
müsaade buyurun. (Zamir Beyin takkriri tekrar . 
okundu). 

REÎS — Bu takriri kabul edenler ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

FEYZÎ Ef. (Malatya) — Rica ederim, Mec
lis bunun için henüz dün karar verdi, şimdi ise 
kararından dönüyor. (Püskül unutuldu sesleri). 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efen
dim, püsküllü, püskülsüz ikisi bir fasıldır. Tay
yedilen tekmil fasıl olduğuna göre mesele kal
mamıştır. 

MADDE 1. — Merbutu (A) cetvelinde mu-
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harrer eşya ve mevaddan memaliki ecnebiyede 
imal ve istihsal edilenlerin Memaliki Osmaniyeye 
ithali menedilmiştir. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Reis Be
yefendi merbutu (D) cetveli diye tasrih edi
lecektir. Çünkü Meclisi Âli (A) cetveline (D) 
Cetveli namını vermiştir. Merbutu (D) cetve
lidir. 

Birinci madde kabul edildikten sonra ikinci 
madde okunsun ve bu da kabul edildikten sonra 
(D) cetvelinin müzakeresine geçeriz. 

Efendim, malûmu âlileri müzakerenin bida
yetinde birinci madde okundu, merbut (D) 
cetvelinde muharrer eşya diye tashih edildi. 
Bu maddeyi kabul etmek için evvelâ cetveli ka
bul etmek lâzımdır.. Şimdi ikinci maddeye ge
çeceğiz. 

(Birinci madde tekrar okundu). 

REİS — Efendim, bu maddeyi kabul eden
ler ellerini kaldırsın. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Madde
ye geçmek için bu kanunun bir ismi olmak lâzım
dır. Ruznameye şimdiye kadar ziynet eşyasının 
men'i ithali diye yazılıyor. Halbuki bir kısmı 
men *i ithaldir, bir kısmı da ithalâtta tezyidi re
simdir. Binaenaleyh, bendeniz bir takrir hazır
lıyorum vereceğim, ondan sonra maddelere geçe
lim. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efen
dim, Kanunun serlevhasında bir. isim yoktur. 
Esasen Gümrük Tarife Kanununun (D) ve (B) 
cetvelleri namı altında tedvin edilmiştir. Birin
ci maddede « Memaliki Osmaniyeye » denmiş. 
Halbuki bendenizin teklifinde « Türkiye Devleti 
Büyük Millet Meclisi Hükümetinin havzai hü-
kümranisi dâhiline ithali menedilmiş '» diye ya
zılmıştır. Zaten Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz
da unvanı resmîmizde bu olduğu için teklifim 
veçhile reye vaz'edJilmesini rica ederim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim, 
mukaddema Hasan Fehmi Beyefendi teklif eder
ken Tarife Kanununun tadilini istemekle beraber 
buna bir isim vermişti. (Ziynet eşyası) demişti. 
Encümen esasen buna (Ihtiyaeatı zaruriyeden 
olmıyan) demelidir. 

REÎS — Refik Şevket Bey, bu kanuna 
bir isim teklif ediyor. Halbuki Hasan Fehmi 
Bey Efendi « Gümrük Tarife Kanununun (B) 
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re (D) fasıllarının tadili » diyorlar. Refik Şev

ket Bey bir takrir veriyorlar: 

Riyaseti Celileye 
işbu kanuna : [ithali menedien eşya ve 

mevat ile ithalât resmi tezyit edilen eşya ve me-
vat hakkında kanun ] denilmesini teklif eylerim. 

Saruhan 
Refik Şevket 

RElS — Refik Şevket Beyin bu takririni ka
bul edenler ellerini kaldırsın. Kabul edilmedi. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Efendim, 'Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü
kümeti de doğru değil... Türkiye Devleti diye tas
hih edilsin. 

RElS — Efendim, maddei kanuniyeyi bir 
daha okuyalım. 

(Birinci madde tekrar okundu). 

REFİK ŞEVKET B. — Şimdi vâzıı kanun 
biziz, biz Türkiye Milletinin Meclisiyiz. Bina
enaleyh böyle Türkiye Milleti veya Devleti 
demekten ise «memaliki ecnebiyede imal ve is
tihsal edilenlerin ithali menedilmiştir» desek 
daha iyi olur. 

RElS — Memaliki Osmaniyeyi de kaldır
mak iktiza eder. 

REFİK ŞEVKET B. — Hayır efendim, 
«imal ve istihasl edilenlerin ithali menedilmiş
tir». 

RElS — Maddenin şu suretle tadilini teklif 
ediyorlar : «Merbutu (D) cetvelinde muharrer 
eşya ve mevaddan memaliki ecnebiyede imal 
ve istihsal edilenlerin ithali menedilmiştir». Bu 
şekilde maddei kanuniyeyi kabul edenler elle
rini kaldırsın. Kabul edildi. 
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baren üç ay zarfında masraf gönderenlere ait 
olmak üzere yerlerine iade edilir. Üç ay sonra 
gelenler müsadere olunur. (Muvafık sesleri). 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Şimdi, 
malûmu âliniz bir kanun vaz 'ediyoruz. Kanu
nun her kelimesinin kendisine göre mânayi ka
nunisi vardır, izah edeyim : Efendim, burada 
(teşebbüs) kelimesinin hiç mânası yoktur. Vapu
ra koymuş, gümrüğe getirmiş, demişiz ki; biz, 
memnudur. Halbuki istediği kadar o adam mal 
getirsin, malı seksen sene beklesin, kabul et
meyiz. Binaenaleyh teşebbüs burada cürüm 
olmak itibariyle kabul edildiği halde, teşeb
büs kelimesinin mânayi kanunisi katiyen varit 
değildir. Biz ikinci maddede ne demek istiyo
ruz ? Eşyayı biz menettiğimiz halde bâzıları 
getirmek isterse tabiatiyle memnudur, işbu 
kanunun men'i hilâfına ithal ederse işte o va
kit bir cezaya müstahak olur. O vakit malî bir 
ceza veririz ve deriz ki : «ithal edenlerin eşya
sı zaptolunur.» «Müsadere olunur» tâbiri meş
ru değildir. Eşya miri namına zaptolunur. 
, SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Kibar

ca müsadere. 
REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Efendi

ler, hepsi birdir. Fakat meclislerin kendine 
mahsus bir lisanı va r . ' 

HASAN'FEHMİ B. (Gümüşane) — Efen
dim, ikinci madde birinci maddenin kuvvei 
müeyyidesi olmak üzere ilk teklifimde şu şe
kilde idi : «Memaliki Osmaniyeye ithali mene-
dilen eşya müsadere edilerek fail ve mutavas
sıtları mahkemeye tevdi edilir.» Encümen 
ikinci fıkrasını tayyederek bu şekle getirdi. 
Esasen bu kanun diğer kavanin gibi tarihi neş
rinden muteber olamıyacağma, az çok tarihi 
neşrinden biraz sonra, yoldaki siparişleri al
mak ve tüccarları da mutazarrır etmemek için 
tabiî dördüncü maddesinde muayyen bir müh
let vermek lâzımgeldiğine göre, kanunun neş
rinden evvel verilen siparişler alındıktan ve o 
mühlet hitam bulduktan sonra yeniden sipa-
rişat yapmak ve emtia ithaline teşebbüs et
mek; kanunun memnuiyetiine karşı menfaat 
kasdiyle, eşyayi memnuayı ithale teşebbüs et
mek demektir. Binaenaleyh bunun da her hal
de bir cürüm olacağını evleviyetle takdir buyuru
yorsunuz. Esasen bendeniz teklifi sabıkım veç
hile «birinci madde mucibince ithali menedi-
len eşyayı ithalte teşebbüs ödefnîeriıı öşya&ı mü-, 

MADDE 2. — Birinci madde mucibince du
hulü menedilen eşya ve mtevaddı Memaliki Os
maniyeye ithale teşebbüs edenlerin eşyası güm
rüklerce müsadere edilerek fail ve mutavassıt
ları mahkemeye tevdi edilir. 

TUNALI HlLMl B. (Bolu) — Efendim, ka
nunun tatbikmda tabiatiyle müşkülât çekece
ğiz. Fakat Cenabıhak muvaffak buyursun, in
şallah güzel neticeler verir. Yalnız, burada, 
dışardan gelen eşya için, gümrük kolcusu ile 
uzlaşılır, kısmen eşya kaçırılır, kısmen iade 
edilir gibi endişe var. Binaenaleyh bendeniz 
teklif eVMyönım, kanunun neşri tarihinden iti-
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sadere edilerek fail ve mutavassıtları mahke
meye tevdi edilir» şeklinde kabulünü teklif 
ediyorum. Çünkü bu şekilde olmazsa birinci 
maddenin kuvvei müeyyidesi kalmaz. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Üç ay mesele
sinden bahsolundu, üç ay zarfında bir şey ya
pılmaz, iade olunur. 

HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Öyle 
bir şey demedim. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Şimdi bura
da katiyen üç ay müsaade caiz değildir. Çün
kü üç ay zarfında memleketi birçok malla dol
durur. Bunun önüne geçmek için on beş gün 
müsaade verilir. 

TUNALI HÎLMÎ B. — Reis Bey, müsaade 
buyurun. 

REÎS — Sonra izah edersiniz efendim. 
ALÎ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Efendim, on 

beş gün zarfında sipariş veren tüccarlar sipa
rişlerini gümrük memurlarına bildirirler. Res
men bildirmek mecburiyetindedirler. Bu su
retle işin içinden çıkarız. Çünkü sipariş ve
renler, muayyen yerlerde, limanlarda mahdut 
büyük tüccarlardır. Bu tüccarlar da siparişle
rini tarihi ve resmî kuyudatiyle gösterirler ve 
buna göre kayıt icra edilir, bunun haricinde 
gelen eşya müsadere olunur. (Bir ay sesleri). 

SALHATTÎN B. (Mersin) — Bendeniz Ha
san Beyefendiden bir şey sormak istiyorum. 
İthali menedilen bu eşyayı ev eşyası meyanm-
da taşıyanlar veyahut yolcu olarak gelen adam
lar hakkında bu kanun aynen tatbik edilecek 
midir? Bunun emri tatbikmda bilâhara bir
çok müşkülât tahaddüs edecektir. İstanbul'
da aileleri olan hariçte birçok zevat var. Bun
lar ailelerini getirttikleri zaman çırılçıplak mı 
geleceklerdir? 

HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Efen
dim; eğer Salâhattin Beyefendi tamamen Güm
rük Tarife Kanununu tetkik buyursalardı bu 
suali varit olmazdı. Esasen ev eşyası Gümrük 
Resmine tâbi değildir ve yolcuların üzerlerin
deki eşya ile parmaklarındaki yüzük dahi Güm
rüğe tâbi değildir. Hattâ memaliki ecnebiye-
den gelenlerin ne gibi ve ne kadar eşyasından 
Gümrük alınır, diye Gümrük Tarife Kanunun
da sarahat vardır. Fakat İstanbul için değil 
beyefendi! Bu, memaliki ecnebiyede imal edi
len eşyaya aittir. Ev eşyası ise Gümrük Res
minden esasen müstesnadır. 
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| SALÂHATTİN B. — Pekâlâ, bendeniz bunu 

anlamak istiyorum. (Ekseriyet yok sesleri). 
REÎS — Efendim; ekseriyet kalmadı, yok

lama yapacağız. 
REFİK ŞEVKET B. — Reis Bey, yoklama 

oluyor, fakat tatbikatı oluyor mu? 
(Yoklama icra kılındı.) 

I REÎS — Efendim; yoklama neticesinde ek
seriyet olduğu anlaşıldı. İkinci maddeyi tekrar 
okuyorum. 

(Okundu.) 
REÎS — Efendim; ikinci maddenin tadili 

hakkında iki teklif var. İkisi de aşağı "yuka
rı aynı mealdedir. Birisi Refik Şevket Beyin
dir. 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin : 
(... Eşyayı ithal edenlerin eşya ve mevad-

dı nıîri namına zaptolunur) tarzında tadilini 
teklif ederim. 

Saruhan 
Refik Şevket 

REÎS — Diğeri Tunalı Hilmi Beyin tadil 
teklifidir : 

Riyaseti Celileye 
ikinci maddenin berveçhizir tadilen kabulü

nü teklif ederim : 
Madde 2. — Birinci madde ile ithali men

edilen eşyayı ithal edenlerin eşyası bu kanu
nun neşri tarihinden itibaren üç ay zarfında 
gümrüklerce, masrafı sahipleri tarafından ve
rilmek şartiyle, iade edilir. Üç ay sonra zap
tolunur ve ecnebi bir memlekette furuht etti
rilir. 

Bolu 
Tunalı Hilmi 

REÎS — Efendim; bu takriri kabul edenler 
ellerini kaldırsın. Kabul edilmedi. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Efendim; lüt
fen aksini reye koyunuz. 

REÎS — Efendim, on sekiz kişi el kaldırdı. 
isıterseniz tekrar sayayım. 

(Refik Şevket Beyin takriri tekrar okundu) 
REÎS — Refik Şevket Bey, maddeden (te

şebbüs) kelimesini kaldırıyoruz. 
I HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — (teşeb-
' büs) kelimesini geriye alıyorum efendim. 
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REÎS — Teşebbüs kelimesini sahibi teklif de 1 

geri alıyor. Bu takriri tekrar reye vaz 'ediyo
rum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edildi. O hald'e efendim, maddeyi tekrar 

okuyacağız. 

MADDE 2. — Birinci madde mucibince it
hali menedilen eşya ve mevaddı ithal edenlerin 
eşya ve mevaddı mirî namına zaptolunur. 

REÎS — Bumaddeyi kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 

Üçüncü maddeye geçiyoruz. 

MADDE 3. — Merbut (b) cetvelinde muhar
rer olan "eşya ve mevattan 28 Temmuz 1336 ta-
rhli Gümrük Tarife Kanuniyle alınmakta olan 
rüsum üç misline iblâğ edilmiştir. 

REÎS — Merbut (b) cetveli de okunacak 
efendim. 

Numara 46 : «b cetveli» buğday, kızılca 
buğday ve melez ve karabuğday. 

REÎS — itiraz eden var mı «efendim? (Hayır 
sesleri) Kabul edildi. 

Numara 47 : Çavdar, kokoroz, darı. 
REÎS — îtiraz eden var mı? (Yok sesleri) 

Kabul edildi efendim. 
Numara 48 : Karaarpa. 

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

Numara 49 : Arpa, yulaf, kaplıca kuşyemi 
ve (îşbu tarifenin sair yerlerinde zikredilmiş 
hububat). 

TAHSİN B. (Maraş) — Efendim, Anadolu- I 
da birçok tohumluklara ihtiyaç vardır. Avrupa-
dan tohumluk getirtiyoruz. Bunların istisnasını | 
rica ederim. Bizde esasen cins tohum yoktur, j 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efen- | 
dim, memleketin tohumluğa ihtiyacı olduğu za- { 
manlar malûmu âlileri kaht seneleridir. Böylfc j 
zamanlarda Hükümet teşebbüsatta bulunuyor, | 
tabiatiyle gümrüğünü affeder. O tohumluğu 
alır, tohumluk için ihtiyaç hâsıl olduğu zaman, 
meselâ bir ay gibi muvakkat bir zaman veya | 
muayyen bir müddet için resmin affı hakkında I 
bir kararname ittihaz edilir. 

REİS — O halde efendim 49 ncü arpa, yulaf 
ve saire faslına itiraz eden var mı? (Yok ses^ 
leri) Kabul "edildi. 

Numara 52 : Nohut, bezelye, bakla, fasulye, 
mercimek ve sıair hububat. ! 
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REİS — İtiraz eden var mı efendim? (Yok 

sesleri) Kabul edildi. 
Numara 53 : Dakik; evvelâ - buğday unu sa

niyen - arpa, yulaf ve kokoroz unlariyle işbu ta
rifenin sair yerlerinde zikrolunmıyan unlar. 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Memleke
tim namına bir istirhamda bulunacağım: Heyeti 
Aliye müsaade ederse bu bapta ithal edilecek 
bir ş'ey var. Arkadaşlar biliyorsunuz ki, îzmiz'-
te patatesi gayet mebzul olarak yetişir. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Patatese 
daha gelmedik efendim. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim, 
bezelye^ bakla, fasulye demiştiniz. Bunlar taze 
hububat mıdır, kuru hububat mıdır? 

REİS — Efendim, işitilmiyor rica ederim, 
bir uçtan öbür uca ses işitilmiyor bu gürültü ile. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Refik 
Şevket Bey işitemedim sualinizi. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim, 
bezelye, bakla, fasulye gibi birçok şeyler var
dır. Bunların envai bulunur. Zaten bunlara bak
liyat denir bir ziraat mütehassısı varsa söylesin. 

REÎS — Rica ederim, müsaade buyurun, bu, 
tadil meselesidir. Hububat yerine ya bakliyat 
diyelim ve yahut kuru sebze diyelim. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Hububat 
habbenin cemi, bu itiraz varit değildir. 

REİS — Efendim, bir kere daha okuyacağız, 
maddeyi, tarifenin 49 ncu numarası tekrar okun
du. Kabul buyuruluyor mu efendim? (Kabul 
sesleri.) Kabul olundu efendim. 

Numara 54 : Frenk arpası, irmik ve buigur, 
ayıklanmış buğday. 

REÎS — İtiraz eden var mı efendim? (Hayır 
sesleri) Kabul edildi efendim. 

Numara 56 : Kola ve nişasta. Evvelâ - nişasta 
ve nişasta unu. Saniyen : kola. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Müsa
ade buyuruluyor mu efendim! kola yoktur. Son
radan sehven ilâve edilmiştir. Teklifin aslı sade 
nişastadır. 

REİS — Evet efendim, yalnız nişastadır. 
Aslı kabul ediliyor mu? (Kabul sesleri) Ka

bul edildi. 
Numara 57 : Ararot. 
REÎS — îtiraz eden var mı? 
SALÎH Ef. (Erzurum) — Arkadaşlar, bu ara

rot ile ararottan başka çocuklar için hastalar 
için eczanelerden aldığımız bâzı şeyler vardır 
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ki, bunlara ihtiyacı katı vardır. Hattâ ararotu 
hususi olarak arz edeceğim. Erzurum hicreti es
nasında elime bir çocuk geçti. Eğer ben ararot 
bulamasaydım çocuk helak olacaktı ve ararot 
sayesinde çocuğu büyüttüm, besledim ve size 
şimdi bir nüfus olarak yetişti. (Allah bağışlasın 
sesleri). Bâzı kadınlar; tabiplerce de malûm
dur, birçok kadınlar çocuk getirdikten sonra 
sütleri kesilir, süt almaya iktidarı yok veyahut 
bulamazlar veyahut süt annenin de sıhhati muh-
tel olur, işte böyle zamanlar için çocukların 
ararota çok ihtiyacı vardır. Rica ederim bunu 
tayedelim. (Doğru, doğru sesleri). 

HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Eczane
lerde eczacılar vasıtasiyle getirtilen bilcümle 
çocuk gıdaları bu fasla taallûk etmez. Bunu ay
rıca Sıhhiye Vekâleti onların bir kısmından pek 
hafif ve hattâ bir kısmından da hiç Gümrük 
Resmi almamak üzere ayrı bir cetvel tanzim 
etmiştir. Burada mevzuubahis olan ararot, pa
tates unundan, sudan süzdürülme suretiyle yap
tırdığımız ararotlardır. Bunun muamelesi gayet 
basittir. Bu kadar patatesimiz mevcut iken ara
rotu yapamıyoruz. Hariçten gelsin dersek ben
deniz musir değilim, ister gelsin, ister gelmesin. 
Eczanelerden gayri mahallerde torba ile satılan 

ararotlar alelekser mahluttur efendim. 
SALİH Ef. (Erzurum) — Hasan Beyefendi, 

ararotun yalnız patatesten yapıldığım arz etti
ler. Halbuki ararot patatesten yapılmış olsa da
hi patatesten ararot yapmak uzun bir şeydir. 
(P^ek kolay sesleri) Pek kolay değildir «efen
diler. 

FERÎT B. (Çorum) — Eczanelerde çocuklar 
için satılanlar müstesnadır efendim. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Eczanelere çocuk
lar için gelecekler müstesna ise mesele kalmadı. 

(Elli yedinci numara tekrar okundu) 
REİS — İtiraz eden var m ı ! (Yok sesleri) 

Kabul edildi efendim. 
Numara 58 : Sagu, tapyoka, paketlere mev

zu patenteli kokoroz unu ve emsali. 
REİS — Bu faslı kabul edenler el kaldırsıkı. 

Kabul edildi. 
Numara 64 : Salep 
REİS — Bu fasla itiraa eden var mı? Kabul 

edildi. 
Numara 65 : Patates envai un lan da dâ

hildir. 
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ABDULLAH Ef. (İzmit) — Arkadaşlar; bu

rada patates envai unları, kaydı var. Biliyor
sunuz ki bu patates bizim memleketimizde o 
kadar mebzul, o kadar mebzuldür İd; bu ka
dar mebzul olmasına rağmen Adalardan, et
raftan patates yağdırıyorlar, bizim mallarımı
zın fiyatını düşürmek için. Rica ederim, pata
tesin Avrupa'dan duhulü menedilirse memleke
timiz için çok faydalıdır. Patates unları, deni
yor. Patates ve envai unları, demeli. Mutlak, 
patatesi de menetmeli. Burada bir sarahat lâ
zımdır. (Kabul sesleri). Patates ve unları, 
denmeli. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Enva-
ını kaldırmalı (ve) kelimesini koymalı. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efen
dim; evvelâ fasıl numarasında bir yanlışlık 
var. Patates deyince fasıl numarası (58) olmı-
yacak (65)\olaeaktır. O suretle tashih edilme
sini rica ederim. Matbaa sehvidir. Bu patates 
unları diğer yukarda geçen un faslında tama
men geçmiştir. Ve işbu Tarifenin sair yerinde 
zikredilmiyen unlar da oraya dâhildir. Koko
roz unu ve saire diye bunları tashih ettikten 
sonra işbu Tarifenin sair mahallerinde zikre
dilmiyen unlar da dâhildir. Maahaza sarahat 
arzu buyurursanız «patates ve envai unları» da 
diyebiliriz, (öyle diyelim sesleri). 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — «Pa
tates ile» kelimesi ilâve edilirse olur. 

AVNİ B. (Saruhan) — Patatesi menettik, 
buğdayı, arpayı menettik. Fasulye ve emsali 
mevaddı menediyoruz. (Men değil sesleri). 
Ya ne? (Fazla resim alacağız sesleri). Bu bir 
vasıtai nakliye meselesidir. 

İkincisi: Ziynet ve sairenin men'i ithali için 
bu kanun yapılıyor ki bundan maksat da teş
vik ve himayei sanayidir. Bunlar ve emsali me-
vaddm evvel emirde tamamen temini lâzımdır. 

REFİK B. (Konya) — Memleketimizin hu
bubata ihtiyacı yoktur. 

AVNİ B. (Devamla) — ihtiyacı yok, fakat 
vesaiti nakliye meselesidir. Buğday diğer bir 
mevkide yirmi beş kuruştur. Fakat Karadeniz 
sevahilinde Romanya'dan getirilen buğday on 
kuruşa olduğu halde, dâhilden, gelen, nakliyat 
ücretinin fazlalığından dolayı 25 - 30 kuruşa sa
tılıyor. Bu bir vesaiti nakliye meselesidir ve 
evvelce himayei sanayi hakkında bir takririm 
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vardı. Bunun nazarı dikkate alınmasını rica 
ediyorum. 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Efen
dim; İzmit Mebusu Abdullah Efendi, ecnebi
den patates çok girerek bize rekabet ediyor, 
bizde patates külliyetlidir, dedi. Bendeniz di
yorum ki; mademki böyle ecnebiye rekabet 
mümkün olmuyor, binaenaleyh (D) cetveline 
nakledelim. Yani duhulünü menedelim. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Avni 
Bey biraderimiz buyuruyorlar ki ; ücreti nak
liye meselesi dolayısiyle Avrupa'dan zahire, 
patates ve saire daha ucuz geliyor. Efendiler; 
memleketimizde bir servet ve sermayemiz var 
ise o da hububattır. İşte biz ona mâni olmak 
için ağır resme tâbi tutuyoruz ki bir tevazün 
husule gelsin. Dâhildeki malımız, hiç olmazsa 
sahildeki şehirlerimize kadar nakliyeyi temin 
edebilsin. Efendiler; derhâtır buyurursanız 
memleketimiz Harbi Umumide mahsur kaldığı 
zamanlarda, nüfusu mütekâsif olan ve esasen. 
ziraat memleketi olmıyan sahillerimiz, dâhil
den buğdayın kilesini istihsalâtınm belki iki 
misline tekabül edebilecek bir fiyatta aldı ve 
onlar da seve seve verdiler. Memleket hali ta
biîsine geldiği zamanda, müstehlik olan büyük 
şehirlerimiz de zürraımızm bu hakkını ödeme
leri lâzımgelir. Yarın İnşallah şimendiferleri
miz açılır, nakliye fiyatları düşer, Avni Bey 
biraderimizin buyurduğu gibi, nakliyat kara 
yolu ile değil, şimendiferle cereyan eder. Fakat 
yine Avrupa'nın bize rekabet etmemesini te
min için Gümrük Resminin fahiş bir surette 
olması lâzımdır. 

Patates meselesine gelince : Patates zaten 
mevzuu müzakeredir. Bu fasılda, patates ile 
unları, dersek mesele kalmaz. Mkiamafih Tari
fe, patates ve envai, demektedir. (Patates envai 
ile unları) diyelim kâfidir. Mesele kapansın. 

REİS — Efendim; 65 nci madde (patates ile 
unları) olarak kabul ediliyor mu? Kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul olundu. 

Numara 66 : Üzüm : Taze 
REİS — İtiraz eden var mı efendim? (Yok 

sesleri). Kabul edildi efendim. 
ABDULLAH Ef. (İzmit) — Reis Beyefendi, 

üzüm taze olmaz, taze üzüm demeli. 
Numara 67 : Üzüm :. Kuru (her cins) 
REİS — İtiraz eden var mı efendim? Kabul 

edikli 
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Numara 68 : Erik : Kuru, haşlanmış, tütsü

lenmiş, pişmiş, şekerle terbiye edilmiş ilâh... 
REİS — İtiraz eden var mı efendim? (Ha

yır sesleri). Kabul olundu. 
Numara 69 : Portakal ve ağaç kavunu ve 

emsali 
REİS — İtiraz eden var mı efendim? (Yok 

sesleri). Kabul olundu. 
Numara 70 : Limon 
HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Reis 

Bey, müsaade buyurun, bu yetmişinci fasıl seh
ven girmiştir. Halbuki memleketin limona ih
tiyacı vardır. Bu faslın tayyı lâzımgelir. 

REİS — Limon faslının tayymı kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 

Numara 74 : Kabak çekirdeği ve Amerikan 
fıstığı (Ful Sudanı) 

REİS — İtiraz eden var mı efendim? (Yok 
sesleri). Kabul olundu. 

Numara 75 : Fındık, badem 
Evvelâ : Kabuklu fındık 
Saniyen : Kabuksuz fındık 
Salisen : Sakız kabuklu badem 
Rabian : Taş kabuklu badem 
Hamisen ; Kabuksuz badem. 
REİS — İtiraz eden var mı? (Hayır sesle

r i ) . Kabul olundu. 
Numara 76 : Ceviz: Evvelâ kabuklu, saniyen 

kabuksuz 
REİS — İtiraz eden var mı efendim? (Yok 

sesleri). Kabul olundu. 
Numara 79 : İsmi zikrolunmıyan sair taze 

meyvalar 
REİS — İtiraz eden var mı efendim? (Yok 

sesleri). Kabul olundu. 
Numara 80 : İsmi zikrolunmıyan sair kuru 

meyvalar 
REİS — İtiraz eden var mı efendim? (Ha

yır sesleri). Kabul olundu. 
Numara 81 : Yermantarı 
REİS — İtiraz eden var mı efendim? (Ha

yır sesleri). Kabul edildi. 
Numara 82 : Sebze : Taze. Evvelâ soğan, sa

niyen sarmısak ve işbu Tarifenin sair yerlerin
de zikrolunmıyan taze sebzeler 

REİS — İtiraz eden var mı efendim? (Ha
yır sesleri). Kabul edildi. 

Numara 83 : Sebze : Kuru, tuzlanmış veya 
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konserve (domates peltesi de dâhildir) 

[1] 
REÎS — itiraz eden var mı efendim1? Ka

bul edildi. 
Numara 85: Zeytin, ahar suretle hazırlanmış 
REÎS — îtiraz eden var mı efendim? (Ha

yır sesleri). Kabul olundu. 
Numara 88 : Meyva konservesi ve ezmesi, 

şeker katılmamış 
REÎS — îtiraz eden var mı efendim? (Yok 

sesleri). Kabul olundu. 
Numara 89 : Yaş veya kurutulmuş portakal 

ve sair meyva kabukları, billûrlanmış ve şekerle 
terbiye edilmemiş. 

REÎS —- îtiraz eden var mı efendim? (Hayır 
sesleri). Kabul edildi. 

Numara 112 : Kakao ve çikolata, şekerli ve 
sair ekle sâlih mevat ile karıştırılmış. 

RE^ÎS — îtiraz eden var mı Efendim? (Yok 
sesleri). Kabul edildi. 

Numara 113 : Kahve ve kakao, süt ile hazır
lanmış ve hava almamak üzere kapalı kablarda 
mahfuz (Kablarm sıkleti dâhil olduğu halde). 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Efendim, bu 
maddeye müstahzar sütlerin de ilâvesini teklif 
eylerim. 

HÜSEYÎN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Nestle 
sütleri de.. 

REÎS — Efendim, evvelce böyle bir teklif 
vardı. Bilûmum şeker mamulâtı, süt hulâsalar* 
konserve ve salçalar... Bunlar geçti. Yalnız sut 
hulâsaları kalmıştır. Süt hulâsalarının da aleûl-
mum bu cetvele ithalini kabul edenler ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. Süt hulâsaları da ilâ
ve edilecek. 

HSAN BASRÎ B. (Karesi) — Kıravatlarm 
da bu cetvele*ithal edilmesi için bir takrir ver
miştim. 

Numara 117 : Sulu glikoz ve işbu tarifenin 
sair yerlerinde zikrolunmıyan şeker, üzüm ve sair 
meyvadan mamul pekmez, bulama ve emsali. 

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

Numara 121 : Her nevi reçel ve şurup 
'(Siro dü sükr) de dâhildir. Mamul şeker ve 
şekerlemeler. 

[1] Kanunda mevcut olduğu halde şu mad
de zabıtta yoktur : 

84 : Taze ve tuzlu zeytinler (352 - Madde 6). 
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REÎS — îtiraz eden var mı efendim? (Hayır 

sesleri). Kabul edildi. 
Numara 123 : Her nevi sirkeli veya hardallı 

turşular. 
Evvelâ — Fuçı içinde 
Saniyen — Şişeler içinde 
REÎS — îtiraz eden var mı efendim? 
TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Efendim, ben

deniz sardalya ve emsalinin de men'ini teklif 
ediyorum. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efendim, 
balıklara mütaallik ayrı bir cetvel vardır. Ora
da arz edeceğim. 

Numara : 129 : Sirke : 
Evvelâ — Fıçı içinde, 
Saniyen — Şişe veya testi içinde (îşbu kab

ların sıkleti dâhil olduğu halde). 
REÎS — îtiraz eden var mı efendim? (Hayır 

sesleri) Kabul olundu. 
J Numara 130 : Maden suları ve gazlı sular. 

REİS •— îtiraz eden var mı efendim? 
HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — B u mad

deye tababette kullanılanlar müstesnadır kaydı
nın ilâvesini teklif ederim. 

Dr. FUAT B. (Bolu) — Efendim, bizim 
memleketimizde bulunan maden suları ecnebi 
maden sularına her cihetle fâiktir. İstisnası 
muvafık değildir efendim. Bu şekilde kalsın, 
yalnız Gümrük Resmi fazla olursa rekabetin 
önüne geçilebilir. 

REÎS — Efendim, tababette istimal edilen
lerin müstesna olmasını kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Kabul edilmedi. 

Numara 131 : Zeytin yağı beheri on kiloluk
tan büyük fıçı ve testi veya sair kablarm 
içinde. 

REÎS — îtiraz eden var mı? Kabul edildi. 
TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Zeytin tane

si var mı? Onun da ithalini teklif eylerim. 
REÎS —• Bu madde zeytin yağıdır. 
TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Zeytin tanesi

nin de ithalini teklif ediyorum. 
REÎS — Geçti Beyim. 
Numara 132 : Zeytin yağı, beheri on kiloluk

tan küçük şişe ve sair kablarm içinde. 
REÎS — îtiraz eden var mı efendim? (Hayır 

sesleri). Kabul edildi. 
Numara 135 : Pamuk yağı, kolza yağı, koka 

yağı, Amerikan fıstık yağı, hurma cinsi ağaçla-
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rın koyu yağı, tahin ve sair nebati yağlar, ekle 
mâni olacak surette tağyir olunmamış ve işbu ta
rifenin sair yerlerinde mezkûr bulunmıyan. 

REİS — Efendim, itiraz eden var mı! (Ha
yır sesleri). Kabul edildi. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Efendim, sa
bun dâhil değildir. Onun da ilâvesini teklif edi
yorum. 

Numara 203 : Odun. 
REÎS — itiraz eden var mı efendim? (Hayır 

sesleri) Kabul olundu. 
Numara 204 : Kereste (Ham) 
Evvelâ — Müdevver meşe, ceviz ve kara

ağaç. 
Saniyen — Müdevver petek ağacı. 
Salisen — Müdevver sair ağaçlardan 
Rabian — Dört köşe meşe, ceviz ve karaağaç 
Hâmisen — Dört köşe petek ağacı 
Sâdisen — Dört köşe sair ağaçlardan 
Sabian — Biçilmiş veya yarılmış fakat rende

lenmemiş meşe, ceviz ve karaağaç 
Sâminen —• Biçilmiş veya yarılmış fakat ren

delenmiş petek ağaçlarından. 
Tâsian — Biçilmiş veya yarılmış fakat rende

lenmemiş sair ağaçlardan. 
REÎS — îtiraz eden var mı? (Yok sesleri). 

Kabul edildi. 
Numara 205 : Mümasil gayrimevcut her nevi 

ecnebi ağaçları (Ham) Şirin ağacı, abanoz ağacı, 
maun ağacı, pelesenk ağacı ve saire ağaçlar. 

REÎS — îtiraz eden var mı efendim? (Hayır 
sesleri) Kabul olundu. 

Numara 206 : Kereste (Rendelenmiş). 
Evvelâ — Mümasil gayrimevcut ecnebi ağaç

lardan 
Saniyen — Meşe, ceviz ve karaağaçtan 
Saniyen — Petek ağacından 
Râbian — Sair ağaçlardan. 
REÎS — itiraz var mı efendim (Yok sesle

ri) . Kabul edildi. 
Numara 207 : Testere ve bıçkı taslak. 
REÎS — îtiraz eden var mı? (Yok sesleri). 

Kabul edildi. 
Numara 208 : Ağaçtan mamul iplik, saman 

veya yün. 
REÎS — itiraz eden var mı efendim? (Hayır 

sesleri). Kabul edildi. 
Numara 209 : Ağaç traversi. 
REÎS — îtiraz eden var mı efendim? (Hayır 

sesleri). Kabul eçlildi. 
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Numara 210 : Kaplamalık yaprak ağaç, bir 

santimetreden aşağı sehande. 
REÎS — Söz istiyen var mı? (Hayır sesleri). 

Kabul olundu. 
Numara 211 : Parke tahtası. 
Evvelâ — Yapıştırılmış. 
Saniyen — Yapıştırılmamış. 
REÎS — îtiraz eden var mı efendim? (Yok 

sesleri) Kabul olundu. 
Numara 271 : Kaşarlı ve boyalı veya istampa-

lı iplikten dokunmuş madenî tellerle mürettep 
mensucat. 

HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Efen
dim, 271 nci fasıl (D) cetvelinde kabul edilmiş
tir. Burada tayyedilecektir. 271 nci fasla, geç
meden evvel 253 ncü fasıl olmak üzere oyun kâ
ğıtlarının buraya ilâvesini teklif ediyorum. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Oyun kâ
ğıtlarının men'i ithalini kabul edelim. 

REtS — Efendim, müsaade buyurun. Oyun 
kâğıtları faslı geldi. Şimdi burada bir takrir 
var, Oyun kâğıtlarının (D) cetveline ithalini 
yani men'ini teklif ediyor, Diğer yerde (B) 
cetveline ithalini teklif ediyor. 

Oyun kâğıtlarının (B) cetveline ithalini ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 

Oyun kâğıtlarının (D) cetveline ithalini ya
nı men'i ithalini kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul edildi. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Meni' ithali 
hakkında da ayrıca bir takrir vardır. 

Tarife numara 329 : Pul işlemeler, işlemeli 
veya yapıştırmalı yün kumaşlar 

HASAN FEHMÎ B. — Hayır bu da sehven 
alınmıştır. Rica ederim bu da tashih olunsun. 

REÎS — Efendim; (B) cetveli bitti. Mad
deyi tekrar okuyacağız. 

HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Lavan
ta ve sair kokulu sular, kozmetik ve pudralar 
vardır. Bunların (B) cetveline konması lâzım
dır. 

REÎS — Bunların (B) cetveline ithalini ka
bul buyuruyor musunuz? Kabul olundu efen
dim. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Şimdi 
efendim; (B) cetveline ilâvesi iktiza eden on 
beş yirmi fasla ait mevat vardır. Heyeti Celi-
lenize arz edeyim. Encümenin ekser azaları da 
benimle bu hususta hemfikirdir. Heyeti Celile-
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niz tensip buyurursa ilâve eder ve bunu ay
rıca Encümene verir. 

Numara 23 : Et ; taze ve tuzlu 
Numara 24 : Tütsülenmiş veya kurutulmuş, 

et ve sucuk ve pastırma 
Numara 25 : Jambon, salam, sosis, sosison, 

larsğır diM 
Numara 26 : Her türlü av eti ve kesilmiş kü

mes hayvanatı 
Numara 27 : Her türlü av eti konservesi, 

hava almamak üzere kablarda mahfuz 
Numara 28 : Kümes hayvanatı eti' ve kaz 

ciğeri konserveleri ile ezmeler, pasta. 
REÎS — Hasan Bey, birer birer reye koya

lım. Böyle üç defa okunursa bitiremeyiz. Efen 
dim bu cetvelin okunmasını kabul ediyor mu
sunuz1? (Encümene verelim sadaları). 

MALÎYE VEKÎLÎ FERlT B. — Malûmu âli
niz Heyeti Vekile tarafından esasen Heyeti 
Aliyenize baştan ayağa kadar tadilâtı muta-
zammın bir teklif takdim edilmiştir. Biz yalnız 
Hasan Fehmi Beyefendinin şimdi (B) cetveli 
dediği, cetveldeki eşyanın değil, bâzı ithali lâ
zım ve zaruri bulunan eşyadan maadasının 
Gümrük Rüsumunu tezyit fikrindeyiz. Bina
enaleyh beyefendinin buyurduğu maddelerden 
maada daha, mütaaddit, yüzlerce maddenin 
tezyidini teklif ediyoruz. Binaenaleyh beyefen
dinin teklifini de; lütfen onu teklif eden ikti
sat Encümenine havale buyurursunuz. Tefer
ruatla uğraşmaktan ise yalnız mubah olanlar] 
ve suhuletle ithaline müsaade edeceğimiz şey
lerin heyeti mecmuasını bu suretle tetkik ede
riz. (Muvafık sadaları). 

REÎS — Bunun Encümene havalesini kabul 
buyuruyor musunuz? (Kabul sesleri). 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Efendim; bir 
takrir takdim ettim, onu da Encümene havale 
ediniz. 

REÎS — Efendim; bu (B) cetveli bitti. Tıı-
nalı Hilmi Beyin bir takriri vardır. Alelıtlak 
sabunların ithalinin men'ine dair. (Ret sesleri). 

TUNALI HÎLMÎ B. — Memleketimizde ya
pılan bir şeyi nasıl reddediyorsunuz'? 

REÎS — Efendim; bu cetvellere ait, keten 
ve kenevirden mamul şeylerin men'i ithalini 
teklif eden bir takrir vardır, kabul buyurulu-
yor mu? (Encümene sesleri). Kabul edenler 
lût$ecveJ kaldırsın. Reddokındaı. 
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Aynı mealde bir teklif daha vardır. Bu da 

reddedilmiştir. 

Riyaseti Celileye 
Memleketimizde kâfi derecede ve bahusus 

Devrek Kazasında Avrupa'ya rekabet edecek 
derecede baston imal olunduğundan bunun it
halinin meni Duyurulmasını teklif eylerim. 

Genç 
Ali Vasıf 

REÎS — Nazarı dikkate alanlar lütfen el 
kaldırsın. Nazarı dikkate alındı. 

Karesi Mebusu Basri Beyin bir takriri var
dır. Gayriahlâki resimli kartlarla kıravatlarm 
da (D) cetveline ithalini teklif ediyorlar. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Gayriah
lâki resimden bahsediyor. Esasen bunlar mem
nudur. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahip) — Şimdi ver
miş olduğumuz reyden yarım saat sonra nükûl 
etmiyelim. Gayriahlâki resimlerin ithali zaten 
evvelce memnudu, diye tevile çjalışmıyalım. Ri
ca ederim, Meclis bu takriri kabul ediyorsa 
memnuiyet mutlak olmalıdır. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Demin 
Hasan Bey bâzı tekâlif dermeyan ettiler. Ma
liye Vekili Bey kalktı beyanatı üzerine Encü
mene havala olundu. Rica ederim, bu ayrı bir 
fasıldır. Onun için müsaade ediniz, böyle şey
leri, kabul olunduktan sonra Encümene gönde
relim. 

REÎS — Beyim, isterseniz kanunun heyeti 
mecmuasını Encümene göndereyim. 

HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Efen
dim; bendenizin arz etmek istediğim teklifi 
cedit, yirmi küsur fasıldır ve diğer arkadaşla
rın verdikleri takrirlerde birkaç fasıl teklif edi
liyor. Onları ayrıca Encümene verelim. Ayrı
ca müzakere ederiz. Bu, teklifin esasında yok
tur. Onlar bir kül halinde Encümenden gel
diği vakit zaten Tarife Kanununun tadiline 
mütaallik, Heyeti Vekileden gelmiş bir teklif 
de vardır. Encümende bu teklifler Heyeti Ve-
kilenin teklifiyle anazarı dikkate alınır. Bu 
kanunlara taallûku olmaz. Evvelâ bunu bitire
lim. Bu kanuna taalûk etmemek üezere bu 
teklifleri de Encümene verelim. 

REÎS — Pekâlâ, bunu da, onu da Encümene 
gönderelim. 



î : 16 4.< 
HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Benim tak

ririm ekseriyetle kabul olundu. 
REİS — Şimdi üçüncü maddeyi tekrar oku

yoruz. , 

MADDE 3. — Merbutu (B) cetvelinde mu
harrer olan eşya ve mevaddan 28 Temmuz 1336 
tarihli Gümrük Tarife Kanuniyle alınmakta 
olan resim üç misline iblâğ edilmiştir. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim; 
28 Temmuz 1336 tarihli Gümrük Tarife Kanu
nu diye böyle bir şey yoktur. Kanun desek da
ha iyi olur. Gümrük Tarife Kanunu yoktur. 
28 Temmuz 1336 tarihli Kanun diyelim kâfi. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efen
dim; Gümrük Tarife Kanunu diye bir kanun 
vardır. Umumi bir kanundur. Onunla alın
makta olan rüsum, burada tarihi mevzuubahis 
olan ikinci bir kanun ile beş misline iblâğ edil
di. Onun için bu iki kanundan da bahsetmek 
lâzımdır. Çünkü ikisi de gümrük için bir mad-
dei münferidedir. Gümrük Tarife Kanunu ise 
yedi yüz seksen bu kadar fasıl ve kırk sekiz 
maddeyi havi bir kanundur. Ona atfedeceğiz. 
Gümrük Tarife Kanunu diye, umumi bir ka
nundur ve mevcuttur. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Tarife 
Kanununun tezyidine dair 28 Temmuz 1336 ta
rihli kanun ile; rüsum üç misline iblâğ edilmiş 
değil mi? Yanlış okunuyor zannederim, ya .biz 
yanlış okuyoruz. 

(Üçüncü madde tekrar okundu.) 

REİS — Efendim; bu maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi efendim. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Bir tak
dim tehir vardır cümlede. Refik Şevket Bey 
onun için itiraz ediyor. 

MADDE 4. — İşbu kanun her mahalde tari
hi neşrinden on beş gün sonra meriyülicradır. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Reis Bey, 
buradan söyliyeyim efendim. Bâzı tüccarların 
sipariş vermeleri ihtimali vardır belki. Avans 
da vermişlerdir. Bunları mutazarrır etmemek 
için hiç olmazsa müddetin bir aya iblâğını rica 
ederim. 

REİS — Efendim, Refik Şevket Bey bu müd
detin tezyidini teklif ediyor (Muvafık değil, ha
yır sadalara). 
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HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efen-

dim, bendeniz on beş gün teklif ettiğim vakitte 
şunu düşündüm: Malûmu âliniz postalar, vapur
lar şimdi muntazaman işliyor. Zaten kanun 
neşrolunur olunmaz tüccarlar yeni sipariş ver
mezler eski siparişler de on beş gün zarfında na
sıl olsa en uzak mahalden dahi gelir. Çünkü 
bu kanunla menedilen eşya manifatura eşyası 
gibi daha evvel sipariş verilip de fabrikalarda 
imal edilecek kısım değildir. Bunlar hazır olan 
kısmından alman aksamdır. Basma, bez, ame
rikan olsaydı tüccar sipariş verir idi. Halbuki 
buradaki eşya; fantazi eşya ile hububata taal
lûk eden ve (B) cetvelinde bulunan ve esasen 
mevcut olan mal üzerine verilen siparişlerdir. 
Yani imal edilmek üzere fabrikalara ısmarlan
maz. Mevcudat üzerine sipariş verilir. Bina
enaleyh, on beş gün kâfidir. Bunu tezyit etti
ğiniz takdirde kanundan hâsıl olacak fayda zail 
olur. Çünkü bir ay zarfında memlekete azîm 
miktarda eşya ithal ederler. Maksadımız memle
ketin servetini heder etmemek ve bir buhranı 
iktisadiye meydan vermemek iken bu müddeti 
uzatmakla bilâkis o buhranı daha ziyade teşdit 
ederiz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — On beş 
gün çoktur bile... 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — On beş 
gün kâfidir. En uzak yerlerden bile siparişler 
alınabilir. Efendiler, bugün sipariş nereye veri
lebilir? Rica ederim. İstanbul'dan on beş günde 
bu mal gelir. Efendim, bu kanun neşredildiği 
takdirde tüccar on beş gün zarfında getireme-
mediği siparişten vazgeçer. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendiler, 
bendeniz bu kanunun şiddetle taraftarı oldu
ğum halde on beş günü az görüyorum. Çünkü 
Bu kanundan haberdar olmıyarak İstanbul'a 
gitmek üzere hazırlanmış veya İstanbul'da kal
mış, sipariş vermiş, malları henüz gelmemiş bâzı 
tüccarların bulunması ihtimali mevcuttur. O 
adamları ızrar etmek, imha etmek doğru değil
dir. Hasan Beyefendi bir an evvel buhranı ik
tisadinin önüne geçmek için on beş gün-kâfi ge
lir diyorlar. Kâfi gelmez efendim. Bunun ta
rihini tesbit ederiz. Buna göre ayrıca bir karar 
ittihaz edebiliriz. Her halde on gün azdır. Lâ-
akal bir buçuk ay kabul etmek lâzımdır. (Bir 
ay sesleri). 
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HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen

dim, Bu pazarlık meselesi değildir. Malûmu âli
niz kavanini umumiyede usul; müddeti meriyeti 
yazılmazsa müddet iki aydır. Binaenaleyh, ka-
idei umumiyeyi nazarı dikkate alınız. Bugün 
Erzurum'a gidecek bir mal Trabzon'da açılmaz. 
Erzurum'a gider. Her yerde rüsumat teşkilâtı 
yoktur. Bunları nazarı dikkate alarak mes-
kûtünanh bırakalım. Bu da kavanini umumiye 
gibi altmış bir güne tâbi olsun. (Muvafık ses
leri). Maddenin tayymı istiyorum efendim. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim, malûmu 
âlileri birçok müslüman tüccarlar mal ısmarla-
mışlardır. Halbuki mektup yazarlar, yirmi beş 
güde gider. Telgraf yazarlar o beş günde gi
der. Şimdi İstanbul'a mal sipariş eden bir 
tüccar, filân filân malı bana göndermeyin diye 
bir mektup yazmış olsa yirmi günde ancak İs
tanbul'a vâsıl olabilir. Eğer biz bu kanunu on 
beş gün sonra tatbik edersek birçok tüccarları
mız iflâs edecektir ve mutazarrır olacaktır. 
Bunu sureti mutlakada kırk beş günü kabul 
edelim veyahut meskûtünanh bırakalım. Diğer 
kavanin gibi altmış bir günü kabul edelim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Söz ve
riniz Reis Bey Efendi. 

ABDULLAH Ef. <lzmit) — Efendim, Hasan 
Beyin teklif ettikleri on beş günü ihtimalki 
muamelâtı tüecariyeye vâkıf olmadıklarından 
teklif ediyorlar. Binaenaleyh, bendeniz gayet 
mühim bir telgraf yazdım. Bugün yirmi iki 
gün oldu, İstanbul'dan cevap gelmedi. Bir ke
re eşyanın telgrafla beyan edilemiyeceği ma
lûm. Bu tabiî mektupla beyan edilecektir. Mek
tupla beyan edildikten sonra o gibi eşyanın on 
beş gün zarfında duhulü memnudur, dersek, bi-
lâhara o tüccarın halini düşünmeli. Birtakım 
ipekli kumaşların metresi şu kadar kuruş oldu
ğuna nazaran şimdi bu tüccarın hali neye vara
caktır? Bunun için meskûtünanh bırakılması 
taraftarıyım. Efendim, bu on beş gün müddet 
katiyen doğru değildir. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim, on 
beş gün müddet kâfidir. Eğer on beş günden 
fazla olursa kanunun vaz'mdaki maksat kaybo
lur. Buhranı iktisadi asıl o zaman başlar Fa
kat yalnız bir mesele vardır. Bendenizin tekli
fim başka bir şekildedir. Sipariş yapan tüccarlar 
malûmdur. Büyük tüccarlardır. Binaenaleyh, 
kanunun tarihi neşrinden itibaren her tüccar 
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| bulunduğu mahaldeki gümrüklere elindeki si

pariş vesaikini gösterir, kaydettirir, isterse bir 
ayda gelsin, bu sipariş kabul olunur efendim. 
(Gürültüler). Efendim, söz söyliyecek olanlar 
gelip burada söyliyebilirler. Birçok siparişat 
vardır ki, bâzıları on beş günde, bâzısı iki ay
da gelir. Bu belli olmaz. Deniz meselesidir. 
Onun için Hükümete gelip siparişlerini kaydet-
tirenlerin siparişatı kabul olunur. Fakat onun 
haricinde yapılan siparişat için kabul olunmaz. 
Onun için bu on beş gün kayit muamelesi için
dir. Gelmesi için değil. 

YUSUF ZİYA B. (Mersin) — Beyefendi dâ
hildeki ne olacak? 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Beyefendi 
memleketin her tarafında Hükümet vardır ve 
kaydettirir. 

REFJK ŞEVKET B. (.Saruhan) — Efendim, 
şimdi bir tüccar gelse, Gümrük İdaresine, ben 
şu kadar bir mal sipariş ettim dese ve hakikat
te etmediği halde yazdırsa ve arkasından mek
tup yazsa o zaman ne olacak? 

ALİ ŞÜKRIÜ B. (Devamla) — Hayır; mü
saade ediniz. Vesaik ile ispat edecektir. Rica-
ederim ve vesaik lâzımdır. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Kimse 
gösteremez. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Efendim, si
parişat öyle bildiğiniz gibi ağızdan yapılmaz. 

I Rica ederim, memleketin muamelâtı vardır. Me
selâ para gönderir, mektup yazar, birçok ve-

I saik ile ispat edebilir. Mektupların kopyaları 
vardır. Büyük tüccarlar bakkallar gibi değil
dir efendiler; eğer bakkallar getirmiş olsa hak
kınız vardır. Fakat ithalât tüccarları büyük 
tüccarlardır. Bunlarda mütaaddit mektuplar 
vardır, bunlardan siparişat belli olur beyim. 

*" İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL B. — 
I Bu kanunun maksadı tanziminden anladığımız 
I mâna, ithalât ve ihracatımız arasında muvaze

ne tesis etmektir. Yani harice borçlanmaktır. 
I Eğer biz arada uzun bir hattı fasıl bırakacak 
I olursak bu zaman zarfında istifade ede-
I cek eşhas çok olacak ve bu maksat tamamiyle 

fevt olacaktır. 
I Onun için kanunun tarihi neşrinden itibaren 
I bir ay sonra veyahut kanunun tarihi ilânından 
I bir ay sonra kaydını koymuş olursak, şimdiden 
I sipariş vermiş olan tüccarları himaye etmiş olu-
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ruz. Yeniden sipariş verip memleketi doldur-
mamaya da gayret etmeliyiz. Binaenaleyh, ka
nunun tarihi neşrinden bir ay sonra olarak ka
bulünü rica ederim. (Muvafık, müzakere kâfi 
sesleri). 

REİS — Eğer münasip görürseniz müzake
renin kifayetini reye koyacağım, müzakereyi 
kâfi görüyor musunuz? Efendim, şimdi iki tane 
takrir vardır. 

MAHMUT CELÂL B. (Saruhan) — İstan
bul'dan gelen bir mal evvelâ Trabzon gümrü
ğünden geçer, ondan sonra Erzurum'a gider. 
Onun için beis yoktur. Trabzon gümrüğüne 
transit için uğraması, muamelâtın tatbiki nokta-
sinden kâfidir. Yani ondan sonra isterse mem
lekete beş ay sonra gelsin. 

REİS — Efendim; üç tane takrir vardır. 
Onları okuyacağım. 

Riyaseti Celileye 
Kanundaki on beş gün müddetin*bir ay ol

masını teklif ederim. 
Saruhan Mebusu 

Refik Şevket 

(Kabul sösleri) 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti öelilesine 
Her yerde rüsumat teşkilâtı olmaması hase

biyle kavanini umumiye gibi bunun da altmış 
bir gün müddete tâbi olmak üzere dördüncü 
maddenin tayyını teklif ederim. 

4 Nisan 1337 
Erzurum Mebusu 

Hüseyin Avni 

Riyaseti Celileye 
On beş gün zarfında tebligat yapmak imkânı 

olmamakla beraber bugün alınmış ve ele geçmiş 
ve fakat henüz memlekete ithal olunamıyan 
eşya mevcuttur. Tüccar mutazarrır olacaktır. 
Müddetin bir aya iblâğını teklif eylerim. 

4 Nisan 1337 
Konya Mebusu 
Musa Kâzım 

REİS — Evvelâ tay teklifini reye koyaca
ğız. Maddenin tayyını kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul olunmadı. O halde müddetin 
bir aya iblâğı hakkındaki teklifi kabul edenler 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Şimdi maddeyi tekrar okuyalım. 
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MADDE 4. — İşbu kanun her mahalde tarihi 

neşrinden bir ay sonra mer'iyülicradır. 
REİS — Efendim, maddeyi kabul edenler 

lütfen ellerini kaldırsın. Madde kabul edilmiş
tir efendim. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Beşinci 
madde için söz istiyorum. 

REİS — Müsaade ediniz, söz vereceğim, bu 
madde kanunun son maddesidir. Beşinci madde
ye geçmezden evvel teklifler var. Birisi Saru
han Mebusu Refik Şevket Beyin, diğ'eri Konya. 
Mebusu Refik Beyin, kanuna bir madde ilâve
sini teklif ediyorlar. 

Riyaseti Celileye 
Beşinci madde olarak berveçhiâti teklifimin 

kabulünü rica ederim 
# 4 Nisan 1337 
Saruhan Mebusu 

Refik Ş'evket 

Madde 5. — Berveçhibalâ ithali menedilen 
mevat ve eşyadan elde bulunanları veyahut 
müddeti kanuniyesi zarfında ithal edilenleri iş
bu kanunun tarihi neşrindeki rayicinden fazla sa
tanlar yüz liradan bin liraya kadar kabili isti
naf ve temyiz olmamak üzere mahkûm edilirler. 

(Gürültüler). 
REİS — Efendim, müsaade ediniz aynı me

alde yine Refik Beyin bir takriri vardır, hapse
dilmesi hakkında. 

Riyaseti Celileye 
Ziynet Eşyasının Men'i İthali hakkındaki 

Kanuna berveçhizir bir maddenin ilâvesini tek
lif ederim: İthali menedil'en eşyanın dâhildeki 
mevcudu hakkında alâkadarandan mahallî hü
kümetlerince birer beyanname talebedilecektir. 
Beyanname vermiyen veya beyanname verildik
ten sonra belediye ve mecalisi idare ve tücca-
randan müteşekkil beş kişilik komisyonca tâyin 
edilecek fiyattan fazla bedel ile satış yapan
ların malları zabıt ve bir mahdan bir seneye ka
dar hapis1 ile tecziye olunurlar. 

Konya Mebusu 
Refik 

REİS — Aynı mealde Süleyman Sırrı Beyin, 
İhtikâr Kanunu ahkâmı ile tecziyesine dair tak
riri vardır. 
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Riyaseti Celileye 

Berveçhiâti mevaddm işbu kanuna beşinci 
madde olarak ithalini teklif eylerim. 

4 Nisair 1337 
Yozgad Mebusu 

, Süleyman Sırrı 

Madde 1. — İşbu kanunun neşrinden mu
kaddem celbedilmiş ve piyasada mevcut eşyanın 
fiyatını tezyideden esnaf ve tüccar İhtikâr Ka
nunu ahkâmı veçhile tecziye edilir. 

RElS — Diğer birçok teklifi kanuniler var. 
Birçok böyle takrirler var. Bu maddeleri zanne
derim ki, biz böyle Heyeti Umumiyede ilâve 
edemeyiz. Müsaade buyurursanız İktisat Encü
menine havale edelim. (Hay hay sesleri). 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efen
dim, elde mevcut bulunan mallar hakkında En
cümence esaslı surette bir şekil düşünülmek 
üzere, yani kabili tatbik olacak bir şekli tesvi
ye bulmak üzere bu tekliflerin jEncümene git
mesi çok lâzımdır. Ve elzemdir. Bu ayrıca ihti
kâra mâni olacak tedabirdir. Fakat bunun Güm
rük Tarife Kanunu ile münasebeti yoktur. Bun
ları Encümene verelim tetkik etsin, versin. Fakat 
bu kanuna bir madde olarak ilâve edilmesine 
lüzum yoktur (Var sadaları). Efendim ihtikârın 
men 'i ile Gümrük Rüsumu müteferrikasının ne 
münasebeti vardır? Bunları Encümene verelim. 
İki gün sonra müzakere edelim. Bir kanun olarak 
çıkaralım. Fakat bu kanunu onun için tehir et
meye bir sebep yoktur. 

ZAMİR B. (Adana) — Şimdi efendim bu 
kanun ile menettiğimiz eşyalar vardır ki, elde 
mevcuttur. Bugün beş yüz liralık bir mal, on 
gün ve bir ay sonra emin olunuz ki^ beşbin lira
ya çıkacaktır. Sonra bundan başka kaçak sure-
retiyle de memleketimize girecektir. Bu kaçak 
suretiyle giren mallar da daha ziyade bir fiyat
la memlekette satılacak. Her . halde bunun için 
kanuna bir maddei mahsusa koymak lâzımdır. 
Sonra eldeki mevcut mal damgalanacak mı? 
Ne yapılacak? Ne suretle ihtikârın önüne geç
mek lâzımgelecekse bir şeye teşebbüs etmek lâ
zımdır. Çünkü kaçakçılığa mâni olmak lâzım-
gelir. Benim arz etmek istediğim nokta, bunu 
her halde bir maddei mahsusa ile tesbit etmek 
lâzımdır. 

MÜFİT Ef. (Kırşehir) — Efendim, rüfe-
Mfcj>4 raaktemnanin ba mesele hakkında vermiş 
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oldukları teklifleri hakikaten varittir. Çünkü 
kaş yapacağız derken göz çıkaracağız. Fakat 
Hasan Bey biraderimizin buyurduklarına ben
deniz iştirak edemiyeceğim. Hasan Bey bunu ka
nunu umumi şeklinde telâkki buyuruyorlar. 
Halbuki bu kanun hususidir. Bu kanunun bu 
meöeJe altında zeyledilmesi icabeder. Binaen
aleyh bunu encümene gönderelim, mesele orada 
müzakere ve tetkik edilsin, ondan sonra Heyeti 
Umumiyede müzakere edelim. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Bendeniz 
bu teklifin gelecek içtimada hazır bulundurul-' 
mak üzere İktisat Encümenine havalesini teklif 
ediyorum. 

REİS — Efendim, Adliyeye de gidecektir. 
Çünkü ceza var. Efendim, bu tekliflerin; heyeti 
mecmuasiyle beraber kanuna beşinci madde 
olarak zeyledilmek üzere İktisat ve Adliye 
encümenlerine havale edilmesini kabul edenler 
el kaldırsın. Ekseriyeti azîme ile havale olundu. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Reis Bey 
söz istiyorum, zannederim Celseyi tatil ediyor
sunuz. 

2. — Trabzon Mebusu Nebizade Hamdi Beyin, 
işgal altındaki arazide YunanUların.ika ettikleri 
mezalimin önüne geçmek için ne gibi tedabiri si
yasiye ittihaz edildiğine dair suali ve Hariciye 
Vekâleti Vekili Muhtar Beyin şifahi cevabı. 

REİS — Efendim, Trabzon Mebusu Nebiza
de Hamdi Beyin Hariciye Vekilinden bir sual 
takiri vardır. Hariciye Vekâleti de hemen bu
gün cevap vermeyi arzu ediyor. Sual takriri 
okunsun Muhtar Beyefendi cevap vereceklerdir. 
(Pekâlâ sesleri). 

AVNİ B. (Saruhan) — Harekâtı harbiye 
hakkında da izahat versinler. 

REİS — Bunu evvelce söyleyeydiniz Fevzi 
Paşa Hazretleri cevap verirlerdi. Kendileri bu
rada yoktur. 

Riyaseti Celileye 
Yunanlıların gerek işgalleri altında bulunan 

ve gerek ahiren harb ve ricat sahalarını teşkil 
eden arazimizde icra ettikleri ve hâlâ da etmek
te bulundukları mezalim ve tahribatın mümkün 
mertebe önüne geçilmek üzere ne gibi tedabiri 
siyasiye ve diplomatikiye ittihaz edilmiş olduğu
nun Hariciye Vekâletinden sualini teklif ederim. 

Trabzon Mebusu 
Nebizade Hamdi 
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NEBİZADE HAMDÎ B. (Trabzon) — Efen

dim, vakit geç. Birkaç kelime söyliyeceğim : 
Mondros Mütarekesinden beri ne vakit Avrupa'ya 
karşı hakkımızdan başka bir şey istemiyoruz 
dedikse onlar mütemadiyen Ermeni meselesini 
başımıza vurdular. Ermenileri tehcir ettiniz de
diler. Ondan evvel geçmiş olan vakayii hiç 
hatırlamadılar ve düşünmediler ki, n'e Erzurum, 
ne Van ve ne de Bitlis kalmıştır, oradaki islâm
lar perişan olmuştur. Onları düşünmediler. 
Bugün aynı vekayi karşısında bulunuyoruz. 
Yunanlılar; işgalleri sahasında bulunan mahal
lerde yapmadık zülüm bırakmadılar. Kesiyor
lar, ırza, mala tecavüz ediyorlar, tahribat yapı
yorlar. Hepimiz işitiyoruz, Ne Bilecik kalmış, 
ne Söğüt kalmış, ne türbelerimiz kalmış ve ne 
de mesacidimiz kalmış. Hiç bir şey kalmamıştır. 
Dönerken tahribat yapıyorlar. Bu yaptıkları 
tahribata karşı elbette millet intikamını alacak. 
Fakat ordumuzun varamadığı yerler vardır ve 
oradaki kardaşlarımızı düşünmek mecburiyetin
deyiz. Bunlara karşı ne yapmalıyız? Ancak si
yaseti hariciye ile mâni olmaya çalışılır. Halkı
mızın fevkalâde galeyan ve heyecanda olduğu
nu ve işgal sahasından tardedilen düşmanların 
arkasından gidecek olan ordumuzla beraber yer
lerine varacak olan ahalimizin bu intikamı al
mak için yapacakları efalin mesuliyetini ka
bul edemiyeceğimizi Avrupa'ya bildirmektir. 
Halk Ordunun arkasından gidince evinin yıkıl
mış olduğunu, camimin yok olduğunu görürse 
yapacağını bilir ve yapar. Bunu Avrupa'ya bil
dirmeli. Hariciye Vekâletinden bunu sual edi
yorum. 

HARİCÎYE VEKÂLETİ VEKİLİ MUHTAR 
B. (İstanbul) — Efendiler! Yunan ordusunun; 
son taarruza takaddüm eden ve onu takibeden 
eyyamda, Ahaliii îslâmiye hakkında icra eyle
diği mezalim hakikaten dilhiraştır. Bundan ev
vel bilvesiyle Yunanlılar tarafından kabletta-
arruz aksamı meşgulei memalikimizde Ahalii îs-
lâmiyeyi katil ve imha ve emvalini ifna etmek 
hususunda gösterdikleri şiddetin fevkalâde mu
cibi teessürü ehali olduğundan bahis ile Hükümet 
nezdinde protesto yapılmış olduğunu arz etmiştim. 
Bizi Londra Konferansına davet ettikten sonra 
şu hareketi hainaneyi tertip eden İngilizlerin bu 
himayesinden yüz bulan Yunanlılar şimdiye ka
dar kendileri evsafı bainanenin en şedit eşkâ
lini tatbiktan çekinmemişlerdir, Yunan ordu-
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lan kafalarını çarparak kırıldığı İnönü mevzii
ne gelinceye kadar geçtikleri yerlerde birçok 
islâm köylerini ihrakı binnar ettikleri gibi bu 
defa da çekilirken ahaliyi katil ve ifna ediyor
lar ve bütün köyleri ihrak ediyorlar. Hattâ 
Söğüt ile Yenişehir arasında bulunan kurayi is
lâm ve bunların içerisinde bulunan bilcümle ce-
vamii şerife ihrakı binnar edilmiştir. (Kahrol
sun sesleri). İnşaallah da ordu kemali azim ve 
şiddetle takibettiği makasıdmı istihsal ettikten 
sonra bu cinayeti şenaatkâranenin, eğer ele ge-
çebilirse, failleri hakkında aynı şiddet ve teda^ 
biri ittihaz edeceğine şüphe yoktur. Fakat bu 
ânı mesudun hululüne kadar Hükümet de* bittabi 
kendisine teveccüh eden icabatı siyasiyeyi icra
dan hali kalmamıştır. Bu meyanda Londra 
Konferansına gönderilmiş olan Heyeti Murah-
hasamıza ve İtalya'da bulunan mümessili siya
simize, gerek konferans nezdinde ve gerek ken
dileriyle el'an hali muhasamada bulunduğumuz 
veyahut hali bitarafide bulunduğumuz devlet
lere, bu efali şeniai cinayetkâraneyi gayet şe
dit lisanlarla protesto etmesi için lâzımgelen 
tebligatta bir an tereddüt edilmemiştir. Eğer 
Heyeti Celileniz tensip buyurursanız zapta geç
miş ve bütün halk ve bütün cihan bunu görmüş 
olmak için bu şeylerden bâzılarını okuumak is
terim. (Hay hay sesleri). Hattâ bunların bu 
tarruzu ahîri nasıl şeytanatkârane tertibederek 
bizi duzağa düşürdükten sonra, Yunanlıları 
aleyhimize bu suretle taslit eden ve geri hide-
matını kendi askerine veren İngiliz Hariciye 
Nezaretine yazmış olduğum şedidülmeal pro
testoyu okumak isterim. (Dinliydim sesleri). 
28 Şubatta Londra'da Bekir Sami Beye yazılan 
telgraf sureti. 

Bekir Sami Beye 
Erkânı Harbiyei Umumiyeden mevrut bir 

tezkerede Kasaba Kazası sabık Ceza Reisi Ha
san ve Müftü Basri Efendileri Yunan Kuman
danı huzuruna bizzat celp ile Mustafa Kemal Paşa 
Hazretlerinin ve Hükümeti Osmaniyenin meza
liminden bahis ve Yunan Ordusundan beyanı 
memnuniyeti hâvi açık bir varaka ile Kasabanın 
işgali esnasında Yunan çetelerinin taarruzların
dan masun kaldıklarına dair diğer bir varakayı 
cebir ve şiddetle ve rızaları hlâfma imza ettir
miş olduğu ve buna muvafakat etmiyen masum 
Ahalii Islâmiyenin hapis ve envai zülüm ve iş-
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kenceye mâruz kalmakta bulunduğu bildiril
mektedir. ötedenberi devam edegelmekte olan 
bu zülüm ve işkence siyasetinin bilhassa son 
zamanlarda böyle cebir ve zor ile elde edilen 
vesaika müsteniden Londra Konferansında hak 
kazanmak emeliyle teşdit ve tezyit edildiği an
laşılmaktadır. Malûmat husuliyle bu hususun 
Hükûmatı mü'telife ve bitaraf hükümetler nez-
dinde sureti müessirede protesto edilmesi rica 
olunur. Bu hâdisat Düveli i'tilâf iyenin izmir 

, için reyi âm usulüne bizi razi etmeye çalışmak
la nasıl bir tuzak hazırladıklarını kâfi derecede 
ispat -etmektedir. 

28 . II . 1337 

MUHTAR B. — Tahkika muvafakat mesele
sinde birçok şeyler vardır, isterseniz okuyalım. 
(Hay hay sesleri). 1 Mart 1337 tarihinde Bekir 
Sami Beyefendiye yazılan telgraf. 

Cebren ve kahren ahalii islâmiyeden mazba
talar almaktadırlar. Fransızların ahalii islâ-
miyeye reva görmekte oldukları pek hunriza-
ne mezalim hakkında haberler almaktayız. Bun
lar burada gerek Büyük Millet Meclisince ve ge
rek bütün Anadolu halkınca heyecanı azîmi mu
cip olmaktadır. Bu ahvali müessifeye bir an ev
vel nihayett verilmesi hususunda oraca icabeden-
ler nezdinde teşebbüsatı müessirede bulunulması 
müsterhamdır. 

1 . I I I . 1337 
Hariciye Vekili 
Ahmet Muhtar 

EMİN B. (Ergani) — Nisanda yazılmış bir 
şey var mı efendim? 

HARİCÎYE VEKÂLETİ VEKİLİ MUH
TAR B. — Vardır, efendim. 

Rumeli muhacirini emlâkinin mahfuziyeti 
hakkında Saruhan Mebusu Avni Beyle rüfekası 
tarafından verilen takrirle Garbi Trakya Heyeti 
namına Sabuncuzade Bedrettin imzalı mektup 
hulâsası gönderilerek bu mesele hakkında nazarı 
dikkat celbettirilmiştir. 

Sabuncuzadenin mektup hulâsası J>erveçhi 
âtidir : 

Hulâsa 
Heyeti murahhasamızm Londra Konferansın

da hudutlarımız hakkında vâki olan beyanatın
dan Rumeliye ait kısmında 1913 hududunun esas 

I =j 
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gösterilmesi ve Garbi Trakya'ya dair ajansta bir 
sarahat olmaması bizi berveçhi âti hususatı arza 
mecbur eyledi, istanbul Muahedesiyle Anava
tandan cebren ayrılan üç yüz bin Türkü muhtevi 
Dedeağaç ve Gömülcüne sancakları Türktür. 
Ebediyen Türk kalacaktır. Bugünkü Millî Ana
dolu üç yüz bin öz türk kardeşini feda edemez. 

Paşa Hazretleri Trakya lâyenfek bir cüz
dür. B,u iki sancak Anavatana iltihak için tek
rar birçok kanlar dökecek ve bunun mesuliyeti, 
Türkün hakkını ketmeden Garbe ait olacaktır. 
Garp, Dedeağaç ve Gömülcüne'nin doğrudan 
doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisi Hüküme
tine iltihakını kabul edemiyorsa şekli idaresinin 
tâyinini kendisine bıraksınlar. 

Bekir Sami Beye 
izmir ve Yunanistan'da bulunan üseramızm 

aç bırakılmakta ve kendilerine gayrikabili muka
vemet işler tahmil edilerek birer birer öldürül
mekte oldukları müstahberatı mevsukaya atfen 
Erkânı Harrbiyei Umumiye Riyasetinden bildi
rilmektedir. Esirlerimizin bu hali müessiften 
tahlisleri için icabeden teşebbüsatı şedide de bu
lunarak neticenin sürati mümkine ile bildirilme
si rica olunur efendim. 

13 Mart 1337 
Hariciye Vekili 

13 Mart 1337 tarihli Venizelistler aleyhinde 
olarak ilân edilen idarei örfiye icraatının islâm
lar aleyhine çevrilmiş olduğuna dair Bekir Sami 
Beye yazılan tahrirat : 

Bekir Sami Beye 
Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinden mev

rut berveçhi âti haber berayı malûmat arz olunur. 
istihbaratı mevsukaya nazaran Yunan Hü

kümeti tarafından Venizelistler aleyhinde ilân 
edilen idarei örfiye icraatı islâmlar 'aleyhi
ne çevrilmiş ve Tekfurdağı, Çorlu, Uzunköp
rü, Dimetoka ve Kırkkilise ile bilâdı sairedeki 
nafizülkelim Müslümanların birçoğu tevkif edi
lerek Edirne'ye sevk olunmuştur. Yunan Hü
kümetinin bu tarzı hareketi mukabele bilmisli 
celbeyliyeceği işrabedilerek yapılacak bir protes
tonun hüsnütesir edeceği muhtemel olmakla 
berayı malûmat arz olunur efendim. 

13 Mart 1337 
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İngiltere Hükümeti Hâriciye Nezaretine ve

rilen 31 Mart tarihli notanın sureti 
mütercemesidir. 

Londra Müzakeratı esnasında Düveli Mu
azzama tarafından serdolunan tekâlifi Yunan 
murahhaslarının kabul etmemeleri Asyayı Suğ-
radaki harbin bir Türk - Yunan mücadelesi şek
line girmesini intacedeceği Düveli mezkûre 
zimamdaranı umuru tarafından beyan edilmiş 
idi. Filvaki ingiliz mahafili resmiyesi tarafın
dan 27 Mart tarihli İstanbul gazeteleriyle neş
rettirilen bir beyannamede İngiliz Hükümetinin, 
takibettiği bitaraflık siyasetine tevfikan Ge
neral (Sir Harding) i Birinci Yunan Fırkası 
Kumandanlığından çektiğini ilân etmesi Dü
veli Mütelife zimamdaranınm balâdaki beya
nından bizde hâsıl olacak yanlış zehabı teyit 
ve takviye maksadına mübteni idi. İngiltere Hü
kümeti bize karşı bu muğfil beyanatta bulunur
ken diğer taraftan Yunan Ordusu geri hidema-
tmm İngilizler tarafından ifasına ve hudut
tan uzak menatıktaki Yunan garnizonlarının İn
giliz kıtaatı tarafından tebdiline müsaade et
miş ve bu suretle serbest kalan Yunan Ordusu 
bütün meveudiyle Kıral Kostantin'in dokuz 
günden beri aleyhimize açtığı şedit taarruza 
iştirake imkân bulmuştur. Nitekim İzmit'te bu
lunan Yunan Manisa Fırkası umumi taarru
zun arifesinde bir İngiliz Fırkası tarafından 
değiştirilmiş ve mezkûr Yunan Fırkası bu su
retle gerisi İngilizler tarafından tahtı emni
yete alındığından dolayı Geyve geçidine ve 
Kocaeli şiphi ceziresine taarruz edebilmiştir. 
İşte, Hükümetinizin ve memurlarının bitaraflık 
beyanatını takibeden vakayi bunlardır. 

Çanaklale Boğazının İngiltere Filosuna kü-
şadmı mütaakıp şayanı nefret bir surette par
çalanan Mondros Mütarekenamesinden, İzmir '-
in işgalinden ve bunu velyeden gûnagûn me
zalim ve şenayiden, İstanbul'un işgali ve Mec
lisi Mebusanm seddiyle Türk vatanperverleri
nin nefiy ve tağribinden ve nihayet 1920 sene
si Nisanında Damat Ferit Paşa gibi hainlerin 
İngiliz altınlarına tamaan memleketimizde Tür
kü Türke, Müslümanı Mühlümana kırdıran 
kanlı muharebatı dahiliyeden, ırz ve dinimize 
karşı İngiltere Hükümetinin perverde ettiği 
laîn ve muannit kin ve gayzınm bütün bu de
lillerinden sonra bize son darbeyi indirmek 
için tertibedilmiş son bir manevraya şahit ol-
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mak kalıyordu. Bize sulh ümidi vererek Lon
dra 'da müzakereye davet ettiğiniz halde di
ğer taraftan el altından ücretle istihdam etti
ğiniz Kostantin'e, geri hidematmı ifa ve mu
vasala yollarını himaye eden kıtaatınızın yar-
dımiyle, bize hücum emrini verdiniz ve aynı 
zamanda en kâzip vaitterle bizi uyutmaya ça
lıştınız. Türk Milleti ve kalben kendisiyle be
raber olan bütün Müslümanlar Londra Hükü
metinin bu hareketini asla unutmıyacaklar ve 
esir olmayı şiddetle raddetdiklerinden dolayı 
nazarında gayrikabili af bir cinayet işlemiş 
olanlara karşı İngiltere Hükümetinin ücretli 
köleleri olan Yunanlılar vasıtasiyle yaptırdı
ğı katliâm ve tahribatı her zaman hatırlıya-
caklardır. Şunu da ilâve edebilirim ki; üzeri
mize havale edilen bu darbe muvaffakiyet ile 
neticelenerek biz mağlûp dahi olsaydık, bu hal 
hür ve müstakil bir hayata olan hakkımız ta
nınıncaya kadar mukavemet hususundaki kı
rılmaz azim ve irademize hiçbir suretle icrayı 
tesir etmiyecektir. Bir kavmin hürriyeti bir 
harbin kazanılmasına veya kaybedilmesine tâ
bi değildir. Siz kadınlarımızı, çocuklarımızı 
evvelce Venizelos'un, şimdi de Kostantin'in 
sürülerine katil ve ifna ettirmekle bize Garp 
Emperyalizmi boyunduruğunu kabul ettirmeye 
muvaffak olamıyacaksınız vesselam! 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hariciye Vekili 
Ahmet Muhtar 

MUHTAR B. — Bu notanın diğer suretleri 
İtilâf Devletlerine tevdi edilmiştir. 

TUNALI HİLMİ B. — Müsaade et de, ru
hum alnından öpsün. 

REİS — Bir takrir daha var, Muhtar Bey
den bir şey soruluyor. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim; 
bunlar ültimatom mu, yoksa protestoname mi
dir? 

HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ MUH
TAR B. — Protestonamedir. Londra'ya gitti ve 
bütün devletlere gitmiştir efendim. 
""^REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim; 
bu, çok sert yazılmıştır. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Reis Bey, söz 
isterim efendim. 

REİS — Hayır efendim, kâfi görüp görme-
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diğini sual sahibine soracağız. Müzakere edi
lecek bir şey yoktur. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. — O halde bunun üzerine 
istizah teklif edeceğim. 

REİS —• Bilecik Kasabasında emlâki îslâ-
miye ile Ertuğrul Türbesinin imha edilmiş oldu
ğuna dair bir takrir vardır. Bunun hakkında 
malûmat istiyorlar. 

HARİCÎYE VEKÂLETİ VEKİLİ MUH
TAR B. — Bunun hakkında malûmatım vardır. 
Fakat resmî değildir. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim; 
murahhaslarımızın bir ay sonra tekrar Sulh 
Konferansına çağırılmak ihtimali vardır. Ça-
ğırılırsak tekrar Konferansa gitmiyecek miyiz? 

HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ MUHTAR 
B. — Hariciye Vekili namiyle mütalâai şahsi-
yemi söyliyeceğim. İlerde zamanı geldiği va
kit tetkik etmek ve muvafık ve gayrimuvafık 
görmek Heyeti Aliyenize aittir. Kanaati şahsi-
yem, bundan sonra bir konferansa gitmemek
tir. Düşmanlarımız bizimle ayrı ayrı sulh yap
mak isterlerse buraya buyururlar, sulh yapa
rız. Çünkü bir cihanı husumetin heyeti mıı-
rahhasası karşısına gitsek gayet zayıfız, bu ga
yet sarihtir. Tabiî bunu bir mütalâai şahsiye 
olarak söylüyorum. 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Düşman bizim 
memleketimizden çıkmadıktan sonra hiçbir sulh 
konferansına gitmiyeceğiz. 

HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ MUHTAR 
B. — Bunu bir mütalâai şahsiye olarak arz edi
yorum. 

SALÂHATTlN B. (Mersin) — Bu nota ya
zılırken Heyeti Vekilede görüşüldü mü efen
dim? 

HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ MUHTAR 
B. — Rica ederim efendim, ben Hariciye Veki
liyim, ben mesuliyetini kabul ediyorum. 

SALÂHATTlN B. (Mersin) — Bendeniz bu
nu sakat görüyorum. 

REİS — Sual bitti efendim. 
HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ MUHTAR 

B. — Yalnız şurasını arz etmek isterim : Bu
nun tertip ve tanziminde Erkânı Harbiyei 
Um ilmiyenin malûmat ve muvafakat ve talebi 
dahi vardır. 

CELÂLETTİN ARİF B. — Fakat, lisanı si
yasiyi de b5r parça düşünmelisiniz. 
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HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ MUHTAR 

B. — Lisanı siyasiyi biz biliriz. 
CELÂLETTİN ARlF B. — Tebrik ederim, 

çok iyi bilmişsiniz. 

3. — Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin, Ha
riciye Vekilinin okuduğu protestonameyi mem
leketin menafiine muvafık göremediğinden Nebi-
zade Hamdi Beyin sual takririnin istizaha kaybe
dilmesine dair takriri 

REİS — Efendim, Ali Şükrü Beyin bir isti
zah takriri vardır. 

Riyaseti Celileye 
Hariciye Vekili Muhtar Beyefendinin oku

duğu protestonameyi memleketin menafiine kat
iyen muvafık göremediğim cihetle Hamdi Bey 'ar
kadaşımızın sualinin istizaha kalbini teklif ede>-
rim. 

Trabzon Mebusu 
Ali Şükrü 

(Kabul sesleri). 
REİS — İstizaha kalbini teklif ediyorum. 

(Ret sesleri). 
ALİ ŞÜKRÜ B. — Takrir hakkında izahat 

vereceğim efendim. 
REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) - Ali Şük

rü Bey şimdi, sual sahibi olan Hamdi Beyin su
alinin istizaha kalbini istiyor, yani Hamdi Bey
den bir temenide bulunuyor. O, Hamdi Beyin 
keyfine kalmış bir şeydir. Kendisi kabul edi
yorsa olur, bizzat kendileri istizah takriri ver
sinler. 

ALİ ŞÜKRÜ B. — Esbabını söylüyorum. 
REÎS — Hakkı istizahınız daima mahfuzdur. 

Yalnız, geçen gün de burada cereyan etti, Ni
zamname! Dahilîde sarahat vardır. Esbabı mu-
cibeli bir istizah takriri lâzımdır. 

ALİ ŞÜKRÜ B. — Esbabı Hariciye Vekili
nin okuduğu protestonamenin lisanıdır. Bunu 
lisanı siyasi ile katiyen kabili telif görmüyorum. 

REÎS — O da ayrı bir meseledir efendim. 
Heyet istizahı kabul ederse günü tâyin edilir. 
Şimdi efendim, bu istizah takririni tekrar oku
yorum. 

ALİ ŞÜKRÜ B. — Takrir okunmazdan ev
vel izah edeyim, sonra reye konması lâzım gelir 
efendim. 

REİS — Ne için böyle söylüyorsunuz efen
dim? O zaman, izah ettikten sonra mesele kal-
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maz ki. Mesele gayet vazıhtır, esbabı mucibesi 
yazılmalıdır. 

(İstizah takriri tekrar okundu.) 
REİS — İstizahı kabul edenler lütfen el kal- • 

dırsın. (Ret sesleri). Kabul eden yirmi dokuz
dur, kabul edilmedi. 

3. — Meclisin takdiratınm îsmet Paşaya 
tebliğ olunduğuna ve müşarünileyhten alınan 
telgrafın gönderildiğine dair Erkânı Harbiyei 
Umumiye Beisvekili Fevzi Paşaddn mevrut tez
kere 

REİS — Erkânı Harbiyei Umumi Reisi 
Fevzi Paşadan mevrut tezkere var. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Dünkü 2 . IV . 1337 İçtimamda Meclisin teza

hürat ve takdiratını İsmet Paşa Hazretlerine 
tebliğ etmiştim. Alman cevap suretinin leffen 
takdim kılındığı mâruzdur. 

Erkânı Harbiyei Umumiye 
Reisvekili 

Fevzi 
Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Fevzi Paşa 

Hazretlerine 
Büyük Millet Meclisinin orduya ibzal etti

ği takdirat ve tebrikâtın cümlemiz için medarı 
mübahat ve medarı kuvvet olduğunu arz ve te
min eder ve Büyük Millet Meclisine ordunun 
namütenahi ve mutlak olan -hissiyat itaat ve 
tazimatını tekrar teyideylerim. 

Garp Cephesi Kumandanı 
İsmet 

4. — Karabağ'ın merkezi olan Şoşa'dan çe
kilen Nevruz Bayramı tebrikine mütaallik tel
grafın gönderildiğine dair Kâzım Karabekir 
Paşadan mevrut telgraf 

REİS — Efendim, bir de Kâzım Karabekir 
Paşadan bîr telgraf vardır. 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Karabağ'ın merkezi olan Şoşakale'den zatı 

devletlerine çekilen 24 Mart 1337 tarihli telsiz 
telgrafın sureti aynen mâruzdur. 

Şark Cephesi Kumandanı 
Kâzım Karabekir 
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Suret 

Cenubi Kafkasya Komiseri, Azerbaycan Ser
best Harbiye Mektebi talebeleri, iki bölüklü sü
vari askerleri ve Şoşa Muhafızı Taburu asker
leri ve topçular, Nişancı Türk Alayı askerleri, 
Türk Milletinin Büyük Nevruz Bayramını teb
rik ediyor. Biz ümidediyoruz ki; Azerbaycan 
İnkılâp Ordusu Kahraman Türk Ordusiyle be
raber Garp emperyalizm tazyikında bulunan. 
Şark milletlerini yakında kurtarırlar. Yaşa
sın Şark İnkılâp başları. 
Mustafa Kemal 

Yoldaş Müfreze Kumandanı 
Neriman .Nerimanof Vakufit 

Harb Komiseri 
Ahmet Cef 

REİS — Müsaade buyurursanız bir şey arz 
edeceğim. Mecruhini guzate Heyeti Aliyenîz 
namına bâzı hedaya takdim için Divanı Riya
setin tensibettiği bâzı arkadaşları Divanı Riya
setiniz bir heyet halinde izam ederek o heyet 
burada mevcut olan mecruhini yegân, yegân do
laştı ve münasip hediyelerini takdim ettiler. Ef
rat ve zâbitana selâmlarınız tebliğ olundu. Mem
nun oldular ve konuştuklarımızın hepsi hemen 
en seri bir surette iadei afiyetlerini mütaakıp 
tekrar gazaya koşacaklarını söylediler ve Mec
lise teşekkürlerini bildirdiler. 

BİR MEBUS BEY — Eskişehir'de de yapıl
sın Reis Beyefendi. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Bende
niz bir şey rica edeceğim. Meclis kendisine ait 
olan mesaili ruznamesinde gösteriyor. Kalem
den sorduğum halde yetmiş sekiz iş hazır ve mü
zakereye vaz 'edilecek vaziyette imiş. Bu yetmiş 
sekizin her zaman ruznameye yazılması imkâ
nı yoktur. Hiç olmazsa nelere aittir, neler var
dır, tabedilsin. Lütfen emir buyurulup bastı
rılsın anlıyalım efendim. 

REİS — Bastıracağız ve tevzi edeceğiz efen
dim. 

Perşembe günü içtima etmek üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 6,80 zevalden sonra 
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