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Şeref Bey ve rüfekasınm, Etıbbanın hiz
meti mecburiye'siı baskındaki Kanuna iki 
madde tezyil edilmesine dair Saruhan 
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KÂTİPLER 

BlRÎNCÎ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 1,45 

RElS* — Fethi Bey 

Kâzım Vehbi Bey (Erg-ani), Avni Bey (Bozok) 

REİS — Celseyi açıyorum. Zaptı sabık hulâsası (okunacaktır: 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Fethi Beyin Tahtı Riyasetlerinde bilini-

'kat zaptı sabık hulâisası kıraat ve aynen ka

bul edildi. Hapsanede irtikâbı cürmiederek 
on beş seneden fazla küreğe mahkûm edilmiş 
olanlar hakkında Affı Umumi Kanunu sakıt 
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bulunduğundan bu hususun tefsirine dair De
nizli Mebusu Haydar Rüşjdü Beyin takriri 
Adliye Encümenine havale olundu. Badelim 
1340 "senesi Bütçe kanunu lâyihasının heyeti 
unramiyesi hakkında muhtelif hatiplerin sebk 
eden mütalâatma Maliye Vekilli Abdülhalik 
Beyin eevaJbı istima edildikten sonra kanun 
lâyihanın heyeti umumilyesi hakkındaki müza
kere 'kâfi görülerek bütçelerin müzakeresine 
geçildi. Büyük Millet Meclisi bütçesi müza
kere edilerek dördüncü fasıl tadilen, onuncu 
fasıl ile yekûnu umumi taslhihan ve diğer fa
sıllar aynen kabul «dildi. Bu meyanda Meclis 
Başkâtibi unvanının Kâtibi Umumiliğe kalbine 
dair Kütahya Melbusu Receb Beyin takriri dahi 
kalbul ve teneffüs için celse tatil edildi. 

İkinci Celse 
Fethi Bey tarafından küşadediler'ek İkti

sat Vekâletinin Ziraat ve Ticaret vekâletleri 
naımiyle ilki Vekâlete tefrikine mütedair teklifi 
kanuninin müs'tacelen ve takdimen müzakeresi 
hakkında Başvekil İsmet' Paşa tarafından 
vukübulan teklif kalbul ve binaenaleyh müza
kereye ibtidar olundu. Teklifi Kanuninin he
yeti umumiyesi hakkında cereyan eden mü
zakere kâfi görüldü. Görüldükten sonra mad
deler müzaikere ve aynen ve kanunun heyeti 
umumiyesi dâhi ekseriyetle kabul edildi. 

Badehu 1340 senesi Bütçe kanunu lâyihası
nın müzakeresine geçilerek Riyaseti Cumhur 
bütçesi müzakere ve aynen kabul olundu ve 
Perşembe günü içtima edilmek üzere celseye 
nihayet verildi. 

REİS — Zapltı sabık hakkında Söz • istiyen 
var mı? 

2. — EVRA 

Lâyihalar 

1. — Ankara'da inşa olunacak sefarethane 
binası içm emvali gayrimenkulei metrukeden 
tefrik edilen 2,908 metre murabbaı arsanın Fran
sız Hükümeti namına temliki hakkında Başvekâ
letten mevrut kanun lâyihası (1/453) (Hariciye 
ve Umuru Tasarrufiye encümenlerine) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Kı-
raliyeti arasında akit ve imza olunan muhadenat 
Muahedenamesinin tasdiki hakkında Başvekâlet-

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
ALİ CENANİ B. (Gaziantep) — Bijyük Mil
let Meclisi encümenleri için ilave edilen dört 
kâtibin taihsisatını dün biraz noksan hesalbet-
mişiz. (396) lira noksan olmuştur. Bütçenin ye
kûnunu (1 398 596) lira (80) kuruş olarak tes-
bit ettik. Bu tashihin kabulünü rica ediyo
ruz. 

REİS — Efendim, dün Heyeti Celileniz Bü
yük Millet Meclisinin bütçesini; kanul ederken 
(396) Ura sehven bütçe yekûnuna ithal edil
memiş. Muvazene! Maliye Encümeni Mazbata 
Muharriri sehven bütçe yekûnuna ithal edil
memiş olan bu (396) liranın da yekûnu umu
miye ithalini teklif ediyor. Bunu reyi âlinize; 
arz 'ediyorum. Kabul edenler lütfen, el kaldır
sın. Kanul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Ka-
'bul edildi efendim. O halde yekûnu umumi 
(1» 39'8 596): lira (80) kuruştan ibarettir. 

YUSUF AKÇURA B. (Istanhul) — Efen
dim dün Meclisteki maaşlı kâtipler hakkın
da biraz tenkidkâr sölzler söylemiştim. Halbuki 
içlerinde cidden çalışkan olanları da vardır, 
muktedir olanları da vardır. Heyeti umumi
yesi 'hakkında söylenilmiş addi ile mütehas-
srjs 'olduklarını duydum ve bu hususta izahat 
vermeye lüzum gördüm. . 

İSMET B. (Çorum) — Yusuf Beyefendi, 
muktedir olanları da vardır, olmıyanlan da 
vardır buyurdular. Muktedir olmıyanHar kim-
lerls'e isimlerini Divanı Riyasete vermesini rica 
ederiz. (Doğru seslenil) Divanı Riyaset mukte
dir olmıyan kâtipleri istihdam edemez. 

YUSUS AKÇURA B. (İstanbul) — ' 
Divanı Riyaset imtihan ederse öğrenir. 

REİS — Zaptı sabık tadilen kabul edildi. 

[ VARİDE 

iten mevrut kanun lâyihası (1/454) (Hariciye En
cümenine veriyoruz.) 

Mazbatalar 

1. — Ziraat Bankasının Hazinedeki mailuba-
tının tesviyesi için Muvazenei Umumiye Kanu
nuna 15, 16 ncı madde olarak iki madde ilâve
sine dair Muvazenei Maliye Encümeninin tek
lifi ve mazbatası (2/308) (Bütçe ile tevhidedil-
mek üzere ruznameye) 

2. — Konya ovası İskası hakkında İcra Vekil-
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leri Riyasetinden mevrut (2/65) numaralı kanun 
lâyihası ve Nafıa ve Muvazeneı Maliye encümen
leri mazbataları (Ruznameye) 

3. — İzmir Mebusu Celal ve Mustafa Rahmi 
beylerin, Ziraat Bankasının teşkilinden 1324 se
nesi Temmuzu iptidasına kadar Hazinei Maliye
den alacağı olan mebaliğin iadesine dair (2/268) 
numaralı teklifi kanunileri ve İktisat Encümeni 
mazbatasiyle bu bapta Muvazenei Umumiye Ka
nununa 15 ve 16 ncı maddeler ilâve edildiğine 
dair Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası, 

REİS — Bundan evvel üçüncü madde olarak 
arz ettiğim meselenin aynı olduğundan bu da 
bütçe ile tevhiden müzakere olunmak üzere 
ruznameye alınmak lâzımgeliyor. Mazbata oku
nacaktır. 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası , 
Ziraat Bankasının teşkilinden 1324 senesi 

Temmuzu iptidasına kadar Hükümet zimmetin
deki matlubatmm tesviyesine dair İzmir Me
busu Mahmud Celâl ve Rahmi beyler tarafından 
teklif ve İktisat Encümeni tarafından tasvibolu-
nan lâyihai kanuniye mütalâa olundu. Matlu-
batı mezkûrenin temini tesviyesi için Muvazenei 
Umumiye Kanununa 27 Şubat 1340 tarihli maz
bata ile 15 nci olarak bir madde ilâvesi ve 
16 ncı maddenin ona göre tadili encümenimizce 
takarrür etmekle kabulü Heyeti Celileye arz 
olunur. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Saruhan 
Reşad 

• • 

Kâtip 
Konya 

— 

Âza 
Maraş 
Tahsin 

Âza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

27 Şubat 1340 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 
Muhalifim 
Ali Cenani 

Âza 
Bursa 

Osman Nuri 

Âza 
Karesi 

Ali Şuuri 

. Âza 
Mersin 
Niyazi 

REİS — Muvazenei Umumiye Kanuniyle tev
hiden müzakere olunmak üzere ruznameye alı
yoruz. 

4. — Bâzı teşebbüsatı iktisadiye vücuda getir
mek üzere İktisat Vekâletinin 1340 senesi bütçe
sine üç milyon lira tahsisat vaz'ına dair Başve
kâletten mevrut (1/445) numaralı kanun lâyi
hası ve meblâğı mezburun 1340 iktisat bütçesine 
faslı mahsus olarak ilâvesi karargir olduğundan 
ayrıca bir maddei kanuniye tanzimine mahal ol
madığına dair Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası. 

REİS. — Bunun da bütçe ile tevhidi müzake
resi lâzımgeliyor; ruznameye alıyoruz. 

Tezkereler 
1. — Esasatı cedideye göre bir Hükümet teş

kiline imkân bırakmak maksadiyle Başvekil İs
met Paşanın istifa ettiği ve istifayı vakiin kabul 
edilerek Başvekâlete yine müşarünileyhin intiha-
bolduğuna dair Cumhuriyet Riyasetinden mevrut 
tezkere, 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Ahiren Büyük Millet Meclisinde kabul olu

nan kavanin ile İcra vekâletlerinin tarzı inkısa
mında tebeddülatı esasiye vukua gelmiş oldu
ğundan esasatı cedideye göre bir Hükümet teş
kiline imkân bırakmak maksadiyle Başvekil İs
met Paşa istifa etmiştir. İstifayı vâki kabul 
edilerek Başvekâlete yine müşarünileyh intiha-
bolunmuştur. Teşkilâtı Esasiye Kanunu muci
bince diğer vekâletlere intihabolunacak zevatın 
berayı tasvip Meclise arz edilmek üzere işarı ve 
yeni Hükümetin teşkiline kadar sabık İcra Vekil
lerinin vekâleten ifayı vazifeye devam etmeleri 
kendisine bildirilmiştir efendim. 

6 Mart 1340 

Reisicumhur 
Gazi Mustafa Kemal 

2. — Muvazenei Maliye Encümenine yirmi 
âza intihabına mahal olmadığının ekseriyetle 
takarrür ettiğine dair Birinci §ube Riyasetinden 
mevrut tezkere 

Riyaseti Celileye 
Şubemizce icra edilen müzakere neticesinde 

geçen sene Heyeti Umumiyenin bu hususta ver
diği karar mahiyetinin muvakkat olduğu ve Ni
zamname! Dahilînin bu baptaki maddesi sarih 
olmakla Muvazene Encümenine bir âza daha 
intihabı hususunda Encümen Riyasetinin gös
terdiği lüzumun Heyeti Umumiye kararına ikti-
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ram icabedeceği ekseriyetle kabul edilmekle ic
rayı icabı zıımımmda takdim kılındı efendim. 

Birinci Şube Eeisi 
Halid 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ALI CENANİ B. (Gazi
antep) — Efendiler! Muvazenei Umumiye Ka
nununa merbut yirmi tane .bütçe, sekiz de mül
hak bütçe vardır, ilâve olunan bütçeler de var, 
teferruatiyle beraber otuz üçe baliğ oluyor. Bu
nun hepsini birden tetkik etmeye imkân olma
dığına geçen sene encümen karar vermiş, Muva
zenei Maliye Encümenine beş âza ilâvesini He

yeti Celilenize arz etmiş ve Heyeti Celileniz de 
tasvip buyurmuştunuz. Beş âza daha ilâve olun
du. Bütçeden maada bugün encümende yüz 
kırksekiz evrak var. Bunlar hep birer birer 
tetkik olunup bu ısene Heyeti Celilenize gelecek
tir. Onbeş âzanm kâfi gelmediğine encümeniniz 
kaanidir. Binaenaleyh yirmiye iblâğını Heyeti 
Celilenizden tekrar temenni ediyoruz, 

REÎS — Efendim geçen ısene Heyeti Celi
leniz esasen bu hususta karar vermişti. Mü-
zalkere ettiğimiz bütçe de geçen sene yirmi aza
dan m/ürelkkebolan. Muvazene Encümenince 
tertibolunmuş olan bütçedir. Muvazenei Maliye 
Encümeninin 'daha birçok işleri olduğunu zik
rediyorlar. Muvafık .görürseniz ızaten birçok 
şubeler dörder âza intihabetımişlerdir. Yalnız 
Birinci Şube başka türlü içtihatta bulunmuş 
ve Heyeti Uımuımiyenin tekrar kararma lüzum 
göstermiştir. Heyeti Umumiyenin tekrar kara
rım salmak için reyinize müracaat edeceğimi. Mu
vazenei Maliye Encümeninin ıgeçen Sene olduğu 
gibi yirmi azadan mıüreklkeboknasını Ikabul bu
yuranlar lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyu
yorum. Kabull buyurımıyanlar lütfen er kaldır
sın. Kabul edilmiştir efendim. Binaenaleyh yir
miye iblâğı için şubelerin ona göre âza inltiha-
betımelerini rica ederim. 

HALİS TURGUT B. (Sivas) — Bunun Ni-
zamnamei Dahilîye dercini teklif ediyorum. 

REİS — Onu ayrıca teklif eklersiniz. Ni
zamname! Dahilî Encümenine havale ederiz. 

3. — îktisdt. Encümeni azasının yirmiye ib
lâğı takarrür etmiş iken Birinci ve Beşinci şu
belerce intihabedilmediğinden, mezkûr şubelerce 
birer âza daha intihabının teminine dair İktisat 
Encümeni tezkeresi : 

. 1340 C : 1 

I Riyalseti öelileye 
I Şubelerce her encümene üçer âza intihabı 
I Nizaimnaımei Dahilî iktizasından olmakla bera-
I ber geçen senei içtimaiyede işlerinin kesret 
I ve ehemmiyetine binaen İktisat Encümeni âzia-
I sının yirmiye iblâğı lüzumu der/meyan ve olveç-
I hile icrayı muamele edilmişti. Bu ısene dahi 
I ikinci, üçüncü ve beşinci (şubelerce encüımeni-
I ımize 'dörder âza intihabedilımiş ise de birinci 

ve beşinci şubeler'keyfiyette mütereddit bulun-
I mıu§, eencümeniımiz ise meışağilin Ikelsret ve 
I ehemmiyetine binaen bu sene d'ahi azasının yir-
I ımiye iblâğı lüzumuna kaani bulunduğundan 
I ımezkûr şubelerce birer âza daha intihabının 
I teminini rica ederiz efendim. 
I İktisat Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
I İzmir Karahisarı Şarki 
I Mustafa Rahmi İsimail 

VEHBİ B. (Karesi) — İktisat Vekâleti iki 
I vekâlete ayrılıyor. Şimdi bir Ziraat Encümeni 
I olacak, bir de 'Ticaret ve Sanayi Encümeni ola-
I ,cak. Zaten Nizamnamei Dahilîde de öyledir. 
I Binaenaleyh istedikleri nıaaziyadetin »meydana 
I geliyor. Azanın adedi otuza baliğ oluyor. Bu 
I Muvazenei Maliye Encümeni için varittir. Di-
I ğer encümenler için lüzumu yoktur. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Beşinci 
I Şube intihabeıtmemiştir, buyuruluyor. Beşinci 
I Şube intihabetımiş ve tebliğ etmiştir. Sonra 
I Vehbi Beyefendinin arz ettikleri mütalâata iş-
I tirak ederim, iktisat Encümeni ikiye ayrıladakr 
I tır. On belş âza ziraatle, on be§ âza da sanayi ve 
I ticaretle iştigal edecektir. 

I RAHMİ B. (İzmir) — Encümen namına bu 
fikre bendeniz de iştirak ederim. Bu talebimiz 

I eski vaziyete nazarandı. Vekâlet şimdi ikiye in-
I kısam ettiği için buna lüzum kalmamıştır. 

HASAN FEHMİ E l (Kastamonu) — Efen-
I dim benim arz edeceğim şimdi Heyeti Celile bir 
I karar ittihaz buyursun ki, şubeler ona* göre inti-
I babını yapsın. Bir Ziraat Encümeni, bir de Tica-
I ret Encümeni intihabolunursa, ayrı ayrı iki en-
I cümen intihabı tesbit buyurulursa meselenin 
I bir daha Heyeti Umumiyeye gelmesine lüzum hâ-
I sil olmaz ve nizamnamede vardır, yoktur diye 
I de münakaşaya lüzum kalmaz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. Bozok) — Her Ve-
I kâlet. mukabili bir encümen olmak lâzımgelir. İk-
I tisat Vekâleti ikiye ayrılmıştır. 
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EEİS •— Aynı şeyi söylüyorsunuz değil mi 
efendim? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla) — İktisat 
Encümeni keenlemyekûn addederek şubelerimiz 
şimdi onbeşer âza intİhabederler. Daha muvafık 
OIU'L'. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Nizamnamemiz öyle
dir esasen. 

REİS —• Efendim İktisat Encümeni mazbatası 
okunmuştur. Fakat İktisat Encümeni namına, söz 
söyliyen Rahmi Bey, bu tekliflerini geri aldık
larını ifade ettiler. Binaenaleyh zaten dün ka
bul ettiğiniz kanun mucibince İktisat Vekâleti 
ikiye ayrılmıştır. Ziraat Vekâleti, Ticaret Vekâle
ti, bu suretle Ziraat ve Ticaret Encümeni olmak 
üzere iki de encümen olmak lâzımdır? Onan için 
Heyeti Celilenizden istirham ederim, (İktisat En
cümeni mülgadır sesleri.) Ziraat ve Ticaret encü
menleri için şubelerce yeniden âza intihabedilsin. 
İktisat Encümeni de ikiye ayrılmış olduğu için 
mülga demektir. Yeniden Ticaret ve Ziraat en
cümenlerine intihabedilecek azanın şubelerce bir 
an evvel intihabını rica ederim. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Reye ko
yunuz Reis Bey. Çünkü Ticaret Encümeni diye 
Nizamnamede sarahat yoktur. Nizamnamede Zi
raat ve Ticaret Encümeni vardır. Bunlar ayrı 
ayrı iki encümen olacağına göre yeniden Heyeti 
Umumiyenin kararı lâzımdır. 

REK Evet efendim, fakat buna muteriz 
olan bir âza görmedim de ondan. Bu suretle iki 
encümen teşkilini muvafık görenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum efendim. Mu
vafık görmiy enler lütfen ellerini kaldırsın... İki 
encümen teşkili muvafık görüldü efendim. 

Takrirler 
1. — Menteşe Mebusu Esad Efendi ve rüfekâ-

sının, Anavatana kavuşan mübadeleye tabi kar
deşlere nisbet dâhilinde emvali gayrimenkule ita
sına dair olup Mübadele, İmar ve İskân ve Adliye 
ve Umuru Tasarruf iye encümenlerinde bulunan 
kanun lâyihasının encümenlerce müstacelen mü
zakeresine dair takriri (1/446) 

Riyaseti Celileye 
Mübadeleye tabi kardeşlere muvakkaten veri

lecek 'emvali gayrim enkuley e dair Başvekâletten 
mevrut kanun lâyihası Mübadele, İmar ve İskân 
ve Umuru Tasarrufive encümenlerine havale edil

mişti. Muhacirinin halleri pek elimdir, vakti zi
ra t de hüiûl etmiş ve geçecektir. Anavatana ka
vuşan bu -muhacirine bir an evvel bir nisbet dâhi
linde arazi itası muhacirinin ve hem de Hazinei 
milletin ihyasıdır. Bu üç encümenin hemen iç
timaiyle mezkûr lâyiha i kanun iyenin Heyeti Uran
ın iyeye şevkini rica eyleriz. 

5 Mart 1340 
Menteşe " Bolu 

Esad Emin Cemal 
Muş İzmir 

İlyas Sami Ahmed Hamdi 
Karahisarı Şarki *' Saruhan 
Mchnıed Emin Âb i din 

Beyazid * T'okad 
Şefik Abdürrezzak 

Edirne. Bozok 
Hüseyin Rıfkı Süleyman 

Bursa Tokad 
Hüseyin Necati Emin 

Burdur Bursa 
Hüseyin Baki Osman Nuri 

REİS — Efendim encümenlerin ehemmiyeti 
derkâr olan bu kanunu bir an evvel intacetmele-

rini bendeniz de ayrıca rica ederim. 

Evrakı Saire 
1. — Hilâfetin ilgası ve Halifenin Türkiye ha

ricine çıkarılmalından dolayı tebriki mut azanımın 
Denizli, Antalya, Tekirdağ, Kadıköy, Zile, Kes
kin, Kırşehir, Kângırı, Kadınhanı, Avanos, Ulu
borlu, Gerede, Kastamonu, Adapazarı, Mudurnu, 
Çanakkale, Tokat, Bolu, Konya, Mersin, Göynük 
ve Adana'dan mevrut telgraflar. 

İZZET ULVİ B. (Karahisarı Salıib) — Efen
dim, birkaç tanesi 'okunsun bari... 

Türkiye Cumhuriyeti Meclisi Riyaseti Âlisine 
Hayatı içtlmaiyemizi kemiren hilâfetin ilgası 

terakki ve tealimize engel olan fikir ikiliğinin 
ref'ine badi olan tedrisatın tevhidi kahraman mil
letimize hayatı hakikiye yollarını açıp istikbal 
güneşini gösterdiğinizden dolayı cümlenizi hâli-
sen selâmlarız. 
Keskin Mektep Başmuallimi Muallim 

Hasan Mustafa Ruhi 

Ankara, B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Asırlardan beri milletin kanını emen halife

lerin vazifelerine nihayet veren ve Hilâfetin ilga
sına dair Kanunu kabul eden Büyük Millet Mee-
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lisi ve Reisi Muhteremini azîm meserretle tebrik 
eylerim. 

Kırşehir Valisi 
Atıf 

B. M. M. Reisi Âlisi Fethi Beyefendi Hazretlerine 
Asırlardan beri Hükümet ve milletin umuru 

dâhiliye ve siyasetine cahilane,. müstebidane mü-
dahalât ile' memleketi felâketlere sevk eden her 
türlü terakkiyata mütaidolan milleti cahalet ve 
harabi ile inkıraza mahkûm eyliyen Osmanlı Ha
nedanının sırf menafii hasise ve redieleri uğrun
da aleti şer olarak kullandıkları Hilâfetin ilga-
siyle memlekette her an ikilik ihdasına çalışan ve 
milleti tekrar idarei keyf iyelerine alarak kanını 
sülük gibi emmek ve saltanatlarını iade için düş
manlarla ittihat vet ittifak etmekten çekinmiyen 
bu hanedanın yurdumuzdan ihraciyle ifsada t ve 
ihanetlerine nihayet vermek üzere başta Dâhi ve 
Halaskar Reisicumhurumuzla Âli Meclisimizin 
ısdar buyurdukları Kanun - ki milletin arzusuna 
ve ahkâmı celilei şeriate tamamiyle muvafık tır -
bilâtereddüt memleketimizin istiklâl ve saadeti 
ebediyesi için tarihlerde altın yazılarla kaydedi
lecek inkılâbat ve teceddüdatı kâmil ey i kâfil bu
lunduğu müstağnii arzdır. Hilâfet hiçbir vakit 
âyatı Kuraniye ve aha dişi nebeviye ile esasatı di-
niyeden addedilmemiş ve Halik ile kulları arasın
da vasıtaya şeriyat guıayı Muhammedi ihtiyaç 
ve lüzum göstermemiştir. Binaenaleyh bu bapta 
tereddüdenler duçar olduğumuz felâketlerden, 

muhakkak inkırazlardan, namütenahi tehlikeleri 
düşünmek fikir ve zihniyetten mahrum olanlar
dır. Bu dakikadan itibaren milleti dinine, ima
nına idarei dâhiliye ve siyasiyesine münferiden 
kemali istiklâl ile hâkim olarak asri bir Hükümet 
ve millet şeklini bilâ iktisap istihdaf eylediği um
de ve gayei terakki ve tekâmüle doğru kemali azim 
ve 'metanetle yürüyecektir. Bu suretle dahi gös
terilen kiyasetten dolayı bu kere de millet naza
rında dahi ve müncii azîm evsafı celilei âliye-
sini ihraz buyurduklarını ve milletin ebedi şük
ran ve minnetlerini tebrikâtı mahsusai takdirkâ-
namemize terdifen arzı iblâğına ve müsaraat ey
leriz efendim. 

Kastamonu Valisi Ticaret Odası Reisi 
Fatin ' Abdullah . 

Kadı Müftü 
Aşir Nuri 

Belediye Reisi Eşraftan 
Necib Şemsizade Post Nesini 

Ziyaeddin 
Hazreti Pirî Post Nesini Hevlevi Dergâhı Post 

Şeyh Nesini 
Mehmed Atâ Tahir Celebi 

RAGIB B. (Kütahya) — Divanı Riyasete ha
vale edelim. 

REİS — Efendim muvafık görürseniz Divanı 
Riyasetçe münasip cevap verilecektir. (Muvafık 
• sesleri) 

Efendim ruznamei müzakerata geçiyoruz. 

MÜZAKERE EDİLEN MEVAB 

1. —• Bursa Mebusu Osmanu Nuri Beyin, hini 
istimalinde yıkanmaya ihtiyaç gösteren mensucat
ta ipek istihsalinin memnuiy etine dair 2/259 
numaralı teklifi kanunisi ve İktisat ve Adliye 
encümenleri mazbatası. 

Esbabı mucibe mazbatası 

T. B. M. M. Riyaseti! Celilesme 
Vaziyeti hâzıramızm bugün her şeye terci-

han faaliyeti iktisadiye emretmekte olduğu ret 
kabul etmez hakikatlerdendir. Buna mebnidir 
ki, başta Meclisi Âli olduğu halde mukadderatı 
milleti omuzlarında taşıyanlarımızı halen en zi
yade meşgul eden keyüiyet hariçten vukua gele
cek imuharip iktisat manevraları tesiratından 
memleket iktisadiyatını vikaye eyliyerek iktisa

di inkişafımızı tomiıı edebilmek için muktazi te-
dabir ve vesaitin ihzar ve teemmülü hakkındaki 
mesail teşkil etmektedir. 

Şu kadar var ki, önümüze açılan yeni cidal 
sahasında matlup muvaffakiyatı elde etmek az

miyle masruf olan himmetlere rağmen bugün dahi 
menabii iktisadiyemiz, alâka dara nmın müteyak
kız nazarlarından gizlenmeye muvaffak olarak 
memlekete ithal edilen birtakım mevaddı ecne
biye ile tahribedilmek tehlikesine mâruz bulun-
nıaktadıi'. 

İtalya ve İsviçre'de vücuda getirilen ve birkaç 
aydan beri birkaç Musevinin delaletiyle memleke
timize ithal edilen (suni ipek) bu muzır mevaddm 
en mühimini teşkil ediyor. 
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Son on sene zarfında Avrupa'da fevkalâde I 
terakki ve tekâmül eden bu ecnebi maddei ipti- . 
daiyenin ithali yüzünden husule gelen muzır neti- I 
çeler berveçhi âtidir : 

1. — Makamatı aidesince mevaddı iptida iye
den addedilerek beş misli Gümrük Resmi gibi en 
hafif bir Resim mukabilinde memlekete ithal edi
len suni ipek, kıyyesi sekiz liraya mal olarak tez
gâhlara vaz'edilmekte ve şimdiye kadar halis yer
li ipekten imali muta dolup gerek yıkanan ve ge- I 
rek yıkanması icabetmiyen her nevi yerli mensu
cat da istimal olunmaktadır. 

Bu sahte ipeklerden imal edilen kumaşların 
kilosu otuz liraya mal edilen yerli ipekten ma
mul kumaşlara nisbetle fevkalâde ehveniyeti ha
sebiyle ipek mensucatının rekabeti karşısında yer
li ipek mamu-lâtı mahreç ve talep bulamıyor. Bu 
vaziyetin devamı ise ipek istihsal ve neseiyatiyle 
iştigal eden yedi vilâyetin henüz inkişaf etmekte 
olan tohumculuğunu, böcekçiliğini ve dutçuluk, 
ipekçilik ve nesciyatını kamilen mahvedeceği gi
bi bu yüzden geçinen binlerce amele vesaiti mai
şetini, Hazinei Hükümet ve Düyunu Umumiyece 
varidatının mühim bir kısmını zayi edeceği ve bu 
nâmı faaliyette bulunan yüzlerce fabrika kapa
narak birçok fabrikatörlerle mensucat âmilleri
nin iflâs edeceği muhakaktır. 

2. — Anadolu'dan uzaklaştırılan yabancı sa
natkârlar İstanbul'da tesis ve küşadettikleri tez-' 
gâhlarda suni ipek istimal ederek yerli ipek ma-
mulâtını taklidetmekte ve piyasada yerli kumaş
ları namiyle satmaktadırlar. 'Halbuki suni ipek 
terkib.atının (Selüloz) tâbir olunan ottan ibaret 
olmasına mebni bu maddeden mamul olan ku
maşlar birinci yıkanışta erimeye mahkûmdur. Şu 
hale göre metaneti mahdudolan bu sahte kumaş
ların yerli kumaşları namiyle pazara çıkarılmasın
dan hâsıl olacak netice, halis ipekten mamul ve se
nelerce renk ve şeklini muhafaza eden meşhur ve I 
kıymettar kumaşlarımızın kıymet ve şöhretlerinin I 
zıyaa uğramasıdır ki, bu zayiatın memleket ikti
sadi noktai nazarından derece! ehemmiyeti izah
tan varestedir. 

3. Büyük bir sanat mahsulü olan suni ipek
ler, parlaklığı ve elyafındaki intizam ve zara
feti ile yerli ipeklerin çok fevkinde nazarları 
•cellbedecek bir şekli lâtife maliktir. Yerli ipek
ten tefrik etmek şöyle dursun yerli ipeğe tercih I 
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edilecek derecede cazibedar olan ve fakat yıkanır 
yıkanmaız eriyip mahvolacağı muhakkak bulu
nan bu hileli' mensucatı hâlis ipek zanniyle 
ve ipek fiyatiyle iştira ederek yüzlerce zavallı
nın iğfal ve ızrar edileceğine şüphe yoktur. 
İşte tadadettiğim hu mülhim zararlara karşı 
lakayt kalımıyacağma emin olduğum Meclisi 
Aliye bu muzir maddenin talhripkâr tesiratm-

• dan memleketin mühim bir şubei iktisadını, 
binlerce müessesatı iktisadiye ve yüz binlerce 
mensubîn ve âmillerini vikaye'etmek maksadiy-
le âtideki lâyiha i kanuniyemi arz ve teklif edi
yorum. 

Kanunun birinci maddesi, suni ipeklerin 
memlekete duhulünü değil yalnız yıkanan eş
yada istimalini menetmekte ve üçüncü maddesi 
alâmeti farika vaz'ı suretiyle müstehlikler na
zarında yerli ve suni ipek mamulâtmı tefrik 
eylemektedir. Bu kuyudat ile suni ipeklerin 
şekli istimali tâyin ve tesıbit edildiği takdirde 
halkın iğfaline meydan verilmiyeceği gibi yerli 
ipek mensucatına karşı da rekabet imkânı bu-
lunamıyacıak yerli kumaşların iktisaıbettikleri 
şöhret ve kıymet muhafaza 'edilmiş olacaktır. 
Binaenaleyh miletin hayat ve mevcudiyeti ik
tisadın tealisinde bulan ve ('bütün ehemmiyetli 
kudretler iktisadın itilâsına masruf olacaktır) 
düsturunu vaz'ederek bu sahai cidal üzerinde 
âzimkârane ilerliyen Meclisi Âliden teklifi âci-
zanemin kalbulüne ve suni' ipek ithalinden te-
vellüdeden vaziyeti iktisadiyenin' ehemmiyetine 
melbni kanunun müstacelen müzakeresine karar 
itâ buyurulmasım rica ederim. 

9 Kânunuevvel 13139 

Bursa Mebusu 
Osman Nuri 

Lâyiha Encümeni mazbatası 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara 
Lâyiha Encümeni 22 . 1 . 1340 

Karar : 126/135 

Riyaseti Oelileye 
Hini istimalinde yıkanmaya ihtiyaç göste

ren mensucatta suni ipek istimalinin memmı-
iyetine dair Bursa Mebusu Osman Nuri Be
yin teklifi kanunisi encümenimizce ledettetkik 
teklifi mezkûr esas itibariyle şayanı müzakere 
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görülmekle Heyeti Umumiyeye arz ve takdime 
karar verildi. 

• Reis Mazbata Muharriri 
Tokat 
Emin 
Kâtip Âza 

Bayezid 
Şefik 

Âza Âza 
Tevfik Fikret Devriş 

Âza 
Mardin 

Abdülrezaik 

Karar : 34 23 . 2 . 1340 

iktisat Encümeni mazbatası 

• Riyaseti Celileye 
Yıkanan mensucatta suni ipek istimalinin 

memnuiyetine dair Burisa Mebusu Osman Nuri 
Beyin Heyeti Celiileden mıuhavvel teklifi kanu
nisi Enoümenimizce tetkik olundu. 

'Teklifi kanuni, bir s'eneden beri ımemlekıeti-
mize ithal edilen ısuni ipeklerin yerli (mensucat
ta istimaliyle sarsılan Türk ipekçiliği ve sana
yiini inkırazdan vikaye ve .metanetle iştihar 
elden zarif kumaşlarımızın bu ısahte meva'ddı 
iptidaiye ile taklidi halinde zıyaı ımuıhakkak 
olan şöhretlerini «sukuttan muhafaza ve halkı 
iğfal ve ihtikârdan sıyanet gibi esbabı ma
niayı istihdaf letm'ekteidir. 

1335 ıseneısine kadar miktar ihracatiyle me!m-
lektimlizi, Idlünya ipekçiliğinin üçüncü derec'e-
sine isal etmek .şerefine madhar kılan ve 
«20 057.» ımoihtelif mensucat (sanayi 'müıesısese-
ısine ve ımiüteharrik makinalarla mücehhez bin
lerce ipek ve kumaş fabrikasına ve bu mlüesse-
ısatta çalışarak temini maişet elden 23 936 ka
dın '35 319 erkekten ibaret bir amele oklusuna 
malik mlühlim 'bir şubei sanatın tehlikede oldu
ğunu izah elden bu takrir muhteviyatı taımamiy-
le varit görülimüsş, ve Encümenimizce lâyik ol
duğu ehemmiyetle telâkki ve tetkik olunmuştur. 

Memleketimizin hayatı iktisadiyesÜ henüz 
canlanmaktadır. İntifa yollarını keşlfetmek par
tiyle aziz Türkiye'miz vaziyeti iklimiye ve tabiî-
siyle cihanın 'birinci sınıf iktisat memleketlerin
den Ibiri olmıya namzıet (bulunuyor. Bununla be
raber 'bu çok zengin ve tabiî servetlerimizden 
ne suretle istifade »edilmek lâzımgeleiceğini lâyi-

kıyle (bilemediğimiz cihetle elvevm zavallı hal
kımız emsalsiz defineleri üzerinden fakirane 
idamei hayat etmekte ve yaşamak için asgari 
ihtiyacatınm teminiyle iktifa eylemek gibi mü-
tevazi ve elim bir mecburiyet altmfda kıvran
maktadır. Hayatı iktisadimizi tedricen istilâ 
dden Ibu fecayiin istihsalâtı dahiliyemize lâyık 
olduğu »ehemmiyetin verilmemesinden ileri gel
diğine hiç şüphe yoktur. (Servet içinde sefalet) 
cemi!esiyle ifade edilebilen bu vaziyetin bir an 

. >evvel önünü almak ve yakın bir istikbalde 
bihakkin müreffeh Ve meisut (milletler ara
sına girerek kudreti iktisaldiyeımizi âzami can
landırmak için istihsalâtı çoğaltmak ve itlhalâtı 
azaltmaktan başka imkân tasavvur «dilemez ve 
bunun için de bir taraftan Imevadldı tezıbiniye-
den madudiolan 'haricî eşyada istihlâkatı taksir 
ve ihtiyacatı ımübrameyi tatmin etmiyen ecnebi 
mevaddm istimalini tahditdetmıek, diğer ta
raftan da hariçten celbedilen eşya ve ımevaddm 
dâhilde imal ve istihsaline hadim olacak teşvük-
kâr ve himayekâr esasat vaz'iyle 'haricî eşya
ya muhtıaçıolmııyacalk derecede mamulât ve mes-
nuatı dahiliyenin terakkisi esbabını izhar ey
lemek zaruret ve mecburiyeti vardır. Halbuki 
maattes'sıüf bizlde inkişafı iktisadimizi temin 
öden bu esasat henüz mevcudolmadığı • gibi Av
rupa'nın şayanı hayret sanat ve kabiliyetinin 
yıkıcı tesiratmdan memleketimizin kaldım ım'ü-
esselsat ve sanayiini kuırtaraeak tefdaJbiri ma
nialar dahi vaz'edilım'iş değildir. Şu 'hale göre 
pek büyük sanat mahsulü olan sruni ipeklerin. 
himayeden mahrum ve henüz hali iptidaide (bu
lunan sanayii neısioiyemiz üzierinde ımıeydanı boş 
bulark ika edeceği haşaratın (derecei azameti pek 
kolay takdir edilebilir. 

Filhakika beş misli gibi gayet 'cüzi bir Resim 
mukabilinde memlekete ithal edilen ve «selüloz» ' 
naımiyle ımâruf ottan ibaret olan ısuni ipekler, 
fiyatındaki ehveniyeti ve seklindeki paırlaklı» 
ğiyle ımukaveımiet kabul 'etmez bir kudreti reka
bete malik 'bulunmaktadır. Bu mühim rekabet 
karşısında himayesiz kalan mensucatı dahiliye
mizin pek az 'zaman zarfında mahreçlerini kay
betmesi ve talebin azalması yüzlünden, ye'sıe dü
şen erbabı sanatın tahammül edemiyerek terki 
sanata mecbur olacağı ve binnetice ipekçi li
gin .de hini erce ımüessesatı ve fabrika! aıriyle bir
likte inkıraz bulacağı ve onlbünleıree dönüım dut-
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luklarm ve sahipleri «lan çiftçilerin ve düyunu 
umuimiyenin pek 'mühim bir varidatının mahvo
lacağı muhakkaktır. 

Mukadderatı memleketi uhldei emanetinde 
taşıyan evliyayı umu-run ise sanattan kn abram 
olan memleketteki mevcut isanayii tehdit ve tah-
ribeden iher 'hangi ıharicî 'bir müessirin de-
valmı tahribatına karşı lakayt kalması mümkün 
değildir. 

'Mütalâatı ımâruzaya mebnidir ki Encümen, 
teklifi kanuni muhteviyatını şayanı ehemimi--
yet. sönmüş ve mükellefin arz ettiği şekli dahi 
kâfi gürmiyerek külliyetli miktarda ihracedilen 
'halıcılığın istisnasiyle sureti ımutlaka dâhilde 
suni ipek imalinin men'i esasını kaJbul ve bu esa
sı teyldelden bir teklifi kanuni arzına nıüsa-
raat eylemiştir. 

"Kanunun ikinci 'madideisiinde tadadedilip ge
rek kanunun neşrinden evvel dâlhiMe imal ve
ya 'mamul olarak hariçten ithal olunan ve gerek 
badema (hariçten c el b edilecek >olan isuni ipekten 
'mamul ımensmcat as'haJbmın mahallî ticaret oda
larına müracaatla İktisat Vekâletince şekli tâ
yin olunan alâmeti farkayı vaz'etim el eri lüzıı-
ımunu teslbit ve üçüncü maddesinde kontrol iera 
ve Damga Resmi vaz'etmek için istihdamı za
ruri (olan 'memurinin maaşatma mukabil ol-
ımak üzere âzaımi yüzlde bire kaklar Reisim isti
fasını ve 'd'ördüncü maddesinde dahi kanunun 
teslhili tatbiki ve muhafazai aihkâlmı emrinde 
muhalifi kanun (harekâtta bulunanlar (hakkında 
yüz liradan beşyüz liraya ka'dar cezayı nakdî 
alızi ve müsadere esa/sı kabul edilmiştim*. 

Sanayi ve iktisat kanunlarının 'haiz oklukla
rı hususiyet itibariyle ımatlubu faideninin tama
mken temini istihsali nokta1! nazarından emri ik
tisada ankâmıı uımuimiyeıden istisna e'diLmesi 
zaruridir, 'Rrnıa binean kanunun kuvvei teyidi-
yeısirii teşkil :elden ımücazat için malhallî ticaret 
ddası veyahut belediye meclisinin itayı (hüküm 
salâhiyetini tazannmun etmek üzere (beşinci mad
denin vaz'ma 'mecburiyet hâsıl olmuştur. 

Suni ipeklerin miemlekete (ithaliyle hâsıl 
olan 'mazarattan maada 'memlekette süratle 
tamimi ve intişa.ri hasebiyle tevlidettiği haşaratın 
azametini gören encümenimiz, suni ipekler me
selesini pek muhik olarak mevaddı müstacele-
den addetmiş ve telâfisi gayrikabil haşarat ve 
talhribatm husulünden evvel işbu kanunun mü
zakeresi lüzumu hakkında Meclisi Âlinin naza

rı dikkatini celb etmekten sarfı nazar edememiş
tir. Esasen suni ipekler bir seneden beri birkaç 
musevinin delaletiyle ithal edilmekte ve Anado
lu'dan çıkarılan bâzı Rum ve Ermeni sanatkâ-
ramn kurduğu tezgâhlarda yerli malları takli-
dedilerek istimal olunmaktadır ki, yalnız İs
tanbul'da bu maksatla hali faaliyette bulunan 
sekiz yüzü mütecaviz tezgâh, bugün Anadolu'
nun bir kısmı mühimmindc servet teşkil eden 
krep, krep döşin, sadakur, havlubaşı, kefye, 
çarlık, bürümcek, süre ve bunlara mümasil yerli 
mamulâtmı taklidederek pazarı iştiraya sevk et
mekte ve bu mamulâtm ehveniyeti sayesinde 
hâlis ipekten imal edilen yerli kumaşların sü
rümüne mâni olmaktadır. Rekabetin tesiriyle 
imalâtının semeresini göremiyerek halis ipek ye
rine suni ipek istimalinde muztar kalan erbabı 
sanatımız mukavemet edemiyerek bu ecnebi me
vaddı iptidaiyeyi balyelerle celbetmckte ve hat
tâ Avrupa'dan suni ipekten kumaş imaline mah
sus yeni usul müteharrik makinalar sipariş edi
lerek fabrika teşkiline teşebbüs edildiği dahi 
mesmu olmaktadır. 

Ehemmiyet ve müstaceliyeti derkâr olan bu 
hâdiseye karşı ithalâtın tenakusu ve istihsalâ-
tm tezayüdü esbabını temin etmek üzere şimdi
lik sanayii nesciyede mevziî bir usulü himaye 
tesisi teemmül edilmiş ve bu esasa istinaden ter-
tibolunan şekli kanuni mâruz mülâhazat ve es
babı tercihiyeye mebni müstacelen müzakeresi 
ricasiyle Heyeti Celileye arz ve takdim kılın
mıştır. 

121 
27 . 2 . 1840 

Adliye Encümeni mazbatası 

Riyaseti Gelileye 
Suni ipekten mensucat imalinin memnuiyeti-

ne dair Bursa Mebusu Osman Nuri Bey tarafın
dan muta teklifi kanuni olbaptaki İktisat Encü
meni mazbatasiyle birlikte tetkik ve müzakere 
olundu. Birinci maddede halı müstesna olmak 
üzere suni ipekten mensucat imalinin memnui-
yeti mutlak surette muharrer bulunmakla ev
velemirde bunun kasdı ticaretle imal edildiği
nin tasrihi suretiyle tavzihi her hangi bir suret
le suni ipeği, kendi istimal edeceği bir mensuç-
ta kullanmış bulunanların dahi tecziyesini mü-
eddi olmamak üzere faideli görülerek birinci 
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maddeye, «kasdı ticaret», tâbiri ilâve edilmiş-, 
tir. 

Diğer taraftan kısmen suni ipekten mensu
cat imal edenlerin tabi tutulacağı muamele hak
kında birinci madde meskût görülmekle kısmen 
suni ipekten , mensucat imal edenlerin işbu ha-

. reketleri teçrim edilmediği takdirde binnetice, 
«hilafı memnuiyet hareket edenlerin» cümlesi 
mutlak kemaline masruf olacağı cihetle bundan 
müstefidolabileeeklerine ve kısmen dahi suni 
ipek mensucatı vücuda getirilmesi kanunun 
maksadına münafi olacağından, «kısmen veya 
tamamen» kelimeleri ilâve edilecek alelıtlak 
suni ipekten mensucat imali menedilmiştir. 

Encümenimizce işbu lâyihai kanuniyede 
memnuiyeti kasdolunan iki fiilden yani, halı 

. müstesna olmak üzere suni ipekten mensucat 
imali fiiliyle hariçten memlekete ithal olunacak 
suni ipekten mamulâtı, alâmeti farikasız füruht 
edenlerin fi'li, takdiri ceza noktai nazarından 
muahede edilerek mahiyet ve maksadı kanuna 
göre bilinci maddede muharrer memnuiyet hi
lâfında hareket edenler hakkında kanuna daha 
şedit ahkâm vaz'ı muvafık görülmüş ve fakat 

-tamamen veya kısmen suni ipekten mensucat 
imali aynı derecede görülememekle dördüncü 
madde bu mülâhazata tevfikan tanzim edilmiş
tir. Vahdeti kazayı muhil görülen beşinci mad
de tayyedilmekle Heyeti Umumiyeye arz olu
nur. 

Lâyihai kanuniye 

Suni ipeklerin yıkanan mensucatta istimalinin 
momnuiyetino dair Kanun 

Madde 1. — Hini istimalinde yıkanmaya ih
tiyaç gösteren gerek sırf ipekten ve ge^ek kıs
men ipeği muhtevi olmak üzere dâhilde imali 
mûtadolan her nevi kumaşlar ile havlubaşlan 
ve sair buna mümasil eşyada ipek yerine suni 
ipek istimali memnudur. 

Madde 2. — îşbu kanun ahkâmına mugayir 
olarak suni ipekten imal edilmiş olan raamulât 
nerede bulunursa bulunsun müsadere olunduk
tan başka mütecasirleri bir haftadan bir aya ka
dar hapis cezasiyle mücazat olunurlar. 

Madde 3. — Kanunun mevkii meriyete vaz'-
edildiği tarihten itibaren kablelneşir bu gibi eş
yayı yedlerinde bulunduranlar bir ay nihayeti
ne kadar ve yıkanmıyan eşyada istimal edilen
ler kumaşın imalini mütaakıp mahallî ticaret 

odasına ve ticaret odası bülunmıyan yerlerde 
mahallî belediyesine müracaatla mevcut eşyanın 
beyannamesini ita ve üzerlerine İktisat Vekâle
tince şekli tâyin olunan alâmeti farikayı vaz'et-
meye mecburdur. Müddeti mebhuse inkızasmda 
beyanname vermiyenlerin ve alâmeti farika vaz'-
etmiyerek satanlar veyahut satılmaya çıkaran
ların eşyası memnu addedilerek müsadere edil* 
diği gibi failleri hakkında ikinci. maddeye tev
fikan mücazat icra olunur. 

Madde 4. — îşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

Madde 5. — îşbu kanunun icrasına Dahiliye, 
Adliye, Maliye ve iktisat vekilleri memurdur. 

8 Kânunuevvel 1330 

iktisat Encümeninin tadili 

Madde 1 . — Halı müstesna olmak üzere dâ
hilde suni ipekten mensucat imali memnudur. 

Madde .2, -*- Kanunun mevkii meriyete vaz'-
cdildiği tarihte yedlerinde suni ipekten mamul 
krep, kKepdöşin, süre, bürümcek, sarık, kefye, 
poşu, krepon, ponze, sadakur, ibrişim, havlubaşı, 
peştemal, çarşaf, tahril, çevre, şerit, uçkur, gay-
tan, mendil bulunduranlar bir ay nihayetine ka
dar ve knnunun neşrinden sonra bu nevi mamu
lâtı hariçten ithal edenler yirmidört saat zarfın
da mahallî ticaret odasına ve ticaret odası bü
lunmıyan mahallerde belediye meclisine müra
caatla mevcut eşyanın beyannamesini ita ve üzer
lerine İktisat Vekâletince tanzim edilen talimat
name dairesinde: şekli tâyin olunan alâmeti fa
rikayı vaz'ettirmeyc mecburdur. Müddeti mu-
ayyenesi hitamında beyanname vermiyen ve alâ
meti farika vaz'ettirmiyerek satılığı çıkaran
lar hakkında dördüncü madde ahkâmı tatbik 
olunur. 

Madde 3. — Damga vaz'olunan mensucattan 
eşyanın esas faturasındaki kıymete göre yüzde 
bire kadar Damga ücreti istîfa olunur. 

Madde 4. — îşbu kanunun ahkâmına muga
yir harekâtta bulunanların eşyaları müsademe 
edildikten başka faillerinden ayrıca yüz liradan 
500 liraya kadar cezayı nakdî,alınır. Müsadere 
edilen eşyanın bedeli ile hükmolunan cezayı nak
dîler hükmü ita eden ve damga vaz'eden daire
ye irat kaydolunur. 

Madde 5. — Cezayı nakdî ve müsadere ka
rarları mahallî ticaret odası ve bülunmıyan yer» 
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lerde mahallî belediye meclisi tarafından veri
lir. 

Madde 6. — işbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

Madde 7. — İşbu kanunun icrasına Dahiliye, 
Maliye İktisat vekilleri memurdur. 

İktisat Encümeni 
Reisi namına Mazbata Muharriri 

İzmir İzmir 
Mustafa Rahmi Mustafa Eahmi 

Kâtip Âza 
Ertuğrul Gümüşane 

Ahmed İffet Zeki 
(İmzada bulunamadı) 

Âza Âza 
Karahisarı Şarki Adana 

İsmail Kemal 
Âza Âza 

Edirne Ertuğrul 
Faik Dr. Fikret 
Âza 9 Âza 
Bolu Kastamonu 

Şükrü Mehmed Fuad 
Âza 

Kozan 
Ali Sadi 

Adliye Encümeninin tadili 

Suni ipekten mensucat imalinin men'i hakkında 
Kanon 

Madde 1. — Halı müstesna olmak üzere kas-
dı ticaretle kısmen veya tamamen suni ipekten 
mensucat imali memnudur. 

Madde 2. — Kanunun mevkii meriyete vaz'-
edildiği tarihte yedlerinde suni ipekten mamul 
krep, krepdöşin, süre, bürümcek, sarık, kefye, 
poşu, krepon, ponje sadakur, ibrişim, havluba-
şı, peştemal, çarşaf, tahril, çevre, şerit, uçkur, 
gaytan, mendil bulunduranlar bir ay nihayeti
ne kadar ve kanunun neşrinden sonra bu nevi 
mamulâtı hariçten ithal edenler yirmi dört sa
at zarfında mahallî ticaret odasına veya ticaret 
odası bulunmıyan mahallerde belediye meclisine 
•müracaatla mevcut eşyanın beyannamesini ita 
ve üzerlerine İktisat Vekâletince tanzim edilen 
talimatname dairesinde şekli tâyin olunan alâ^ 
meti farikayı vaz'ettirmeye mecburdur. 

Müddeti muayyenesi hitamında beyanname 
vermiyen ve alâmeti farika vaz'ettirmiyerek sa

tılığa çıkaranlar hakkında dördüncü madde ah
kâmı tatbik olunur. 

Madde 3. — Damga vaz'olunan mensucattan 
eşyanın esas faturaşmdaki kıymete göre yüzde 
bire kadar damga ücreti istifa olunur. 

Madde 4. — Birinci maddede muharrer mem-
nuiyet hilâfında hareket edenlerin imal eyle
dikleri eşya tamamen suni ipekten mamul ise 
sahibinden yüz liradan beş yüz liraya kadar ce
zayı nakdî alınmakla beraber mamulâtı vakıa
ları kamilen zabıt ve müsadere olunur. Hilafı 
memnuiyet obarak eşyayı mezkûre kısmen suni 
ipekten nesiç ve imal edilmiş olduğu takdirde 
sahibinden kezalik yüz liradan beş yüz liraya 
kadar cezayı nakdî ahiz ve fakat bu kabîl ma-
mulât ikinci maddede muharrer suret dairesin
de alâmeti farika vaz'ma tâbi tutularak bir de
fa için sahibi yedinde ipka olunur. Şu kadar ki, 
tekerrürü halinde salifüzzikir cezayı nakdî ile 
birlikte mensucatı mezkûrenin her halde zabıt 
ve müsaderesine hükmedilir. 

İşbu kanunun üçüncü maddesinde muharrer 
muamelâtı ifa ile elinde bulunan suni ipekten 
mamul mensucata alâmeti farika vaz'ettirmiyen
ler haklarında birinci defada yüz liradan beş yüz 
liraya kadar cezayı nakdî hükmiyle eşyayı mev-
cudelerine iktiza eden alâmeti farika vaz'ettiri-
lir. Tekerrürü halinde cezayı nakdî ile beraber 
alâmeti farika vaz'edilmiyen kısmen veya tama
men suni ipekten mamul bilcümle eşya zabıt ve 
müsadere olunur. Her ne suretle olursa olsun 
suni ipekten mamul olan eşyayı alâmeti farika 
vaz'ettirmiyerek satan eşhas haklarında da Ka
nunu Cezanın 240 ncı maddesi hükmü tatbik 
olunur. 

Tahtı hükme alman cezayı nakdîlerle müsa
dere edilen eşyanın bedeli ticaret odaları bulu
nan mahallerde ticaret. odalarına, olmıyan ma
hallerde de belediye dairelerine aittir. 

Madde 5. — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

Madde 6. — İşbu kanunun icrasına Adliye, 
Dahiliye, Maliye, İktisat vekilleri memurdur. 

Adliye Encümeni Reisi 
Kastamonu 
Necmeddin 

Kâtip 
Bozok 

Ahmet Hamdi 

Mazbata Muharriri 
Dersim 

Feridun Fikri 
Âza 

Mahir 
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Âza Âza 
Bayezid Bursa 

Şefik Osman Nuri 
Âza 

REİS — Buyurun Osman Nuri Bey. 

OSMAN NURİ B. (Bursa) — Efendiler 
okunan şu teklifi kanuni Bursa'nın feryadıdır. 
Çünkü bugün Bursa'nın en mühim menbaı ser
veti sönmek üzeredir. Hattâ yalnız Bursa de
ğil, eski vilâyetlerimizden yedi büyük vilâyet 
dahi aynı tehlikeye mâruzdur. İşte memleket 

-iktisadına teveccüh eden bu tehlikeyi izale 
maksadiyle bu kanunları Heyeti Celilenize 
arz ediyorum. Yalnız efendiler bu kanunun lü- | 
zumundan, ehemmiyetinden bahsetmezden ev-
vel""bu kanuna lüzum gösteren Bursa'nın ehem
miyeti ticariyesini kısaca arz etmek isterim. 
Çünkü ancak bu izahat dolayısiyle kanunun 
ehemmiyeti zahir olacaktır. Malûmuâliniz bu 
zavallı memleket kadîm ve bize senelerce pa
yitaht olmuş mamur, şirin bir memleketimizdir. 
Böyle olmakla beraber şimendiferi Anadolu 
şimendiferleriyle iltisak etmemesi yüzünden bu
gün metruk ve iktisaden sönmeye mahkûmdur. 
Bugün Bursa'yı bir dereceye kadar yaşatabilen 
kuvvet kendinden hâsıl olan bu iki membaa 
inhisar etmiştir. Şayet bunlar da sukut eder- I 
se Bursa yoktur. Yine mâlûmuâlinizdir ki Bur- I 
sa en büyük servetini ipekçilikten ve iplikçiliğe I 
mütedair sanayiden alır. Cenabı Hak'kın bu 
memlekete ihsan ettiği kabiliyet sayesinde I 
32 - 36 sene zarfında katı ımesaisiyle Bursa'da I 
Türk ipekçiliği dünyanın mâruf memleketle- I 
rinin ipekçiliği sırasına geçmiştir. Bu sayede
dir ki bugün Bursa'nın içerisinde kırkyedi 
son sistem ipek fabrikaları vardır ve son usul I 
müteharrik makinalarla mücehhez kumaş fabri- I 
kası vardır. Bunlardan başka evlerde hususi 
tesis edilmiş binlerce tezgâhlar vardır. Bunlar- I 
da işliyen yüzlerce amele vardır. Mübalâğasız I 
arz ediyorum efendiler! Bursa halkının yüzde I 
ellisi tohumculuk, kozacılık, ipekçilik ve ame- I 
lelik ile temini maişet eder. Bundan altı sene 
evvel yani 1334 tarihindeki istatistiğe göre arz edi- I 
yorum: Bursa'nın yalnız ipek ihracatı bir mil
yon yedi yüz bin kilodur. Koza ihracatı yir- I 
mi milyon kilodur. Şayet bu ipek ihracatı bu- | 

gün de devam etseydi, bugünkü piyasaya göre 
memleketimize otuzaltı miilyon küsur lira bir 
varidat temin edecekti. Bu mühim bir meblâğ
dır. Hattâ bizim varidatımızın nısfına yakındır. 
Fakat maalesef ancak Balkan Harbine kadar 
bu, inkişaf devam etmiş, Balkan Harbinden 
sonra sukuta başlamış, gerek Balkan Harbi ge
rek bizim İstiklâl Mücadelâtımız, işgaller ve 
bunların vücuda getirdiği tahribat yüzünden 
bu inkişafat yüzde doksanbeş nisbetinde azal
mıştır. İnkişafatm azalması neticesinde Bursa 
halkı zavallı ve mağdur ve fakir kalmıştır. 
Efendiler vakaa şu birbuçuk sene zarfında bir
çok memleketimizde gördüğümüz yeni hayatı 
mesaiden Bursa da azade değildir. Belki daha 
azimkar vukuf ile çalışmaktadır. Hattâ Rum 
ve Eermeni unsurlarının terk ettiği müessesatı 
sınaiye ahalinin eline geçmiş ve ahali onları 
daha büyük ve daha şayanı hayret bir vukuf 
ve idrak ile idare etmekte bulunmuştur. Yani 
biz Bursalılar temin ederiz ki efendiler, şayet 
memleketin bu hummalı faaliyeti Hükümetimi
zin teşvik ve müzahereti 41e takviye edilirse az 
zaman zarfında Bursa dünyanın birincisi olmaz
sa bile ikinci derecede bir ipekçi memleketi 
olacaktır. 

Bununla beraber memleketimiz maattees
süf bütün bu ümitleri kıran, bütün buazmi yı
kan yeni bir hadise karşısında kalıyor. O da su
ni ipek denilen ve bir kaç Musevi'nin delaletiy
le İsviçre'mden, İtalya'dan memleketimize yeni 
ithal edilen suni ipekler meselesidir. Bunun 
âlemi iktisatta, bilhassa mensucat şubesinde hu
sule getirdiği haşarat çok mühimdir. Müsaade 
buyurursanız hulasaten bir kaç mahzurunu arz 

edeyim. Bir defa efendiler suni ipek çok güzel 
ve büyük sanat görmüş bir şeydir. Hattâ bâzı 
arkadaşlarıma suni ipek gösterdim. Hayret et
tiler. Hakikaten bu suni ipekle, yerli halis ipek
le yapılmış kumaşları yanyana getirirsek müte
hassıs olmıyan her hangi bir kimseye bu suni 
ipek için fazla fiyat dahi teklif edilse bu suni 
ipekten mamul olan kumaşı tercih edecektir. 
Halkımızın ekserisi mütehassıs değildir. Bun-
lar da bir takım Rum ve Ermeni sanakârlar ta
rafından İstanbul'da yerli kumaş denerek ve ha
lis ipek olarak satılıyor. Halbuki bunlar yıka
nır yıkanmaz erir, iki ay ömrü yoktur. Zavallı 
fakir bunu alacak, bu suretle mutazarrır olacak, 
Ibu külıliyetli zarara karşı Heyeti Celileniz lâka-
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yit kalmîyacaktır. İşte biz, bir tedbir olmak 
üzere bu kanunu arz ediyoruz efendiler. Sonra 
efendiler, bizim yerli kumaşlarımızın şerefi de 
zail olur. Çünkü arz ettiğim veçhile bu kumaş
ları Ermeni ve Rum tüccarları satıyor. Bu ku
maş Selülas denilen ottan mamuldür. Bu kumaş 
yıkanır yıkanmaz hem rengi soluyor hom de pa
çavra haline geliyor. Halbuki yerli kumaşları
mız halis ipekten mamuldür. Senelerce metane
tini muhafaza eder. yıkandıkça zerafeti artar, 
'bir taraftan halk metin olan ve yıkandıkça zera
feti artan bir kumaşa alışmış iken aynı kumaşı 
yıkanmış, yırtılmış bir halde görecektir. Bina
enaleyh iştihar eden kumaşlarımızın şöhreti 
kalmîyacaktır. Sonra bu kumaşlar arz ettiğim 
veçhile, elyaf ındaki intizamiyle, parlaklığı iti
bariyle bizim yerli ipek kumaşlarımıza çok mü
reccahtır. Parlaklığı itibariyle müreccahtır. 
Haddizatında ottan çürüktür. Fakat gerek par
laklığı ve gerek çok ucuz memlekete girmesi sa
yesinde memleketin yerli kumaşları için rekabet 
kabul etmez bir belâ haline genceciktir. Bunun ne
ticesi olarak memleketimizde ipek iatihsalâtı aza
lacaktır. İpek sanatkârları terki sanat edecek
tir. Bu yüzden memlekette milyonlarca liraya 
baliğ olan bir çok fabrikalarımız, mües-

sesat kapanacaktır. Şu surede memlcıketin mü
him bir varidatı da mahvolacaktır. Velhasıl bu 
kanun birçok noktai nazardan yalnız Buroa için 
değil, arz ettiğim gibi ipekle iştı'gal eden yedi vi
lâyetimiz için de faidelidir. Mühim bir şubei ik-
tisadiyonin selâmeti namına bu kanunum kabu
lünü rica ederim. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim bu kanun 
hakikaten memleketin menfaati' için şayanı ka
buldür. Fakat burada yalnız sanat nokta! naza
rından düşünülerek suni ip:*k mensucatı dahili
yede sureti katiyede menedilmiştir. Fakat bir 
de bunun ticaret kısmı, mübadele kısmı vardır. 
Meselâ Manisa'da, Duldan'da, Kadıköyün'de do
kumacılık sanatı vardır, bunlar bir nevi baş ör
tüsü yaparlar ve külliyetle sarf olunur. Köylü 
kadınlar başlarına örterler. Buna, suni ipek iş
ler. Eğer suni ipek içlcmeyjp de hâülî 
ipek Memeleri IÛZTTIgelirse ımutlaka örtünün 
fiyatı üç beş kurur, fark eder. Ilalir. ipekle suni 
ipek arasında üç, beş kurur» fark eder. Bu fark 
Avrupa'dan bize gelen dokumaların revacını 
•temin eder. Yerli mensucat 3,5 kuruş farktan 

dolayı korkarım ki tehlikeye düşer. Bunun 'bay
ie ticaret noktasından' tehlikeli bir kumı var
dır. Benim kanaatlımee Kadılköyü'nde, Bul
dan'da daha birçok yerlerde kullanılan - Ka-
dıköyü'nü, BuLdanlı mioal olarak söylüyorum, 
birçok /mensucatta da, kullanırlar - ye:1i ima
lâtının ticaretine müessir alacak ve belki onla
rın yerine Avrupa'da suni ipekle yapılıp gelen 
şeyler kaim olaedktır. Böyle bir tehlike 'hatırı
ma gellıyor. Bunu, bilhassa İktisat Encümenin
den soruyorum, tenevvür etmek istiyorum. Ti
caret noktacından çok kıymetlidir. Yani bâzı 
iotisnalarm konulması kanaatindeyim. Bu nevi 
istisnalar konulman.a bana bu nevi /mensucatı 
dahiliyenin ticareten tehlikeye düzmesi ihtima
li vardır gibi geliyor. İktisat Encümeni beni 
tenvir etsin. 

BEİS — Encümen cevap verecek mi efen
dim? 

İSMAİL B. (Karahisarı Şarki) — Memle
ketimizde bir ham ipek var, bir de /mamul ola
rak par. Bunun her ikisinin, gerek dâhil ve ge
rek hariç itibariyle - şimdi elimizde bulunan 
Lozan Mualıe denemesinin ticaret kıanmda im
za ettiğimiz maddeci mucibince - halihazırdaki 
tabi olduğu tarifeyi beş sene daha artıramı-
yacağımızı kabul ettik. Vaktiyle bu ipekliler 
.menedildiktcn sonra tekrar ithali kabul edildi

ği zaman bir cetvel yapılmıştı. Onda ipekiile-
IMI on Ad mJ;ii güoırüğ'e tabi tutulacağı tasrih 
edilmişti. Fr.kat maatteeesüf cetvele hrııı ipek 
ithal cdJlmcaıiş, onun için ham olarak Avrupa'- ' 
dan ge'len bu suni ipeklerin Gümrüğü gayet az- \ 
dır. Mamulâtma gelince : Mamulât ithal edil- | 
iniştir. Nitekim bendenizin bir teklifim vardı, 
kabul olunmadı. Çakarlar meselesi ki orada 
yüzde on beşe kadardı. O zaman Heyeti Celi'le-
leri bununla epeyce 'alâkadar olmuş ve bu hu- | 
susta zannederim ki bir fikir de 'hâsıl olmuştu. 
Onun için tarifede, ham ipeği ithalde üzerine 
bir rüsumu ımânia koyamadığından dâhildeki . 
ımnvnulâtı ımened^cek clurcak hariçten gelenin 
zaten Gümrüğü fazladır. Onun için rekabet ede-
'm'ıyeccktir ve mahzur varit değildir. Bu cihet ', 
düşünülmüştür. (Pekâlâ, kâfi sesleri) j 

HÜSEYİN RIFKI B. (Edirne) — Memle
ketimiz haricine ihracedebillrsek ihnaocdecek 
miyiz? 
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İSMAİL B. (Devamla) —Bendeniz ısamimî 
•olarak söylüyorum ki dâhilin ihtiyacatmın yüz
de yirmi beşini temin edemez. Nerede kaldı ki 
harice ihracedell'm. Hele bunu temin edelim 
de... 

HÜSEYİN RIFKI B. (Edirne) — Efendim 
bu ikanundur. 

İSMAİL B. — Yani mıamul o'lursa mı? Bu
gün için ısuni ipekten ihracat yapmak kaibil 
değildir ve bugüıJkü iht.j/aç bunu emrediyor. 
Yarın, on sene, yirmi sene sonra tezgâhlarımız 
terakki eder ve suni ipekten büyie mamulât ya
pıp harice ihracetmek imkânını görürsek. o za-
iman bu kanunu bozabiliriz. 

EEİS — Başka söz istiyen yoktur efendim. 
Heyeti ornumiyeGİnm müzakeresini kâfi görüp 
maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el 
ka ldı r ın . Aksini reye vazediyorum. Kaıbul et-
miyenler lütfen el kaldiiCm. Maddelere geçil-
tmesi ıkabul edilni}tir, 

Suni ipekten Mensucat imalinin men'i haklım
da Kanun 

Madde 1. — Halı müstesna olmak üzere 
kasdı ticaretle 'kıonıen vej/a tamamen suni ipek
ten mensucat imali memnudur. 

"RElŞr— Söz istiyen var mı efendim? (Ha
yır sesleri) Maddeyi aynen kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Ka-' 
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Birinci mad
de aynen kabul olunmuştur. 

Madde 2. — Kanunun mevkii meriyete vaz '-
•edildiği tarihte yedlerinde suni ipekten mamul 
krep, krep döşen, süre, bürümcek, sarık, kefye, 
poşu, krpon, ponje, sadakur, ibrişim, havlıba-
şı, peşte/mal, çarşaf, .tethril, cura, ışerit, uçkur, 
gaytan, mendil bulunduranlar bir ay nihayetine 
kadar ve kanunun neşrinden sonra bu nevi 
mamulâtı hariçten ithal edenler yirmi dört sa
at zarfında mahallî ticaret odasına veya ticaret 
odası bulunmıyan mahallerde belediye meclisi
ne müracaatla mevcut eşyanın, beyannamesini 
ita ve üzerlerinde İktisat Vekâletince tanzim 
edilen talimatncme dairesince şekli tâyin olu
nan alâmeti farJkayı vaz'ettirmeye mecbur
dur-

Müddeti muayyenesi hitamında beyanname 
veımiyen ve alâmeti farika vaz'ettiıuıiyere'k 

satılığa çıkaranlar hakkında dördüncü madde 
ahkâmı tatbik olunur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efen-
r"m Adliye Encümeni damgalanması ve beyan
name verilmesi lâz:ımgelen mensucatı tesbit et
miş, zannederim ki bunların hepsini derhatâır 
ederek. <tcöbit etmiş, her halde daha hatıra gel-
miyenleri de vardır. «Mendil bulunduranlar» 
deniyor. Ondan sonra (Emsali menısueat) denil-
mes'ni teklif ediyorum. Ondan conra bir ay ni
hayetine kadar deniyor. Hangi ay nihayetine 
kadar... î^bu kanunun tarihi .neşri gibi bir şej/ 
yckiu:\ Oraya da mendil bulunduranlar işbu 
Kanunun tarihi neşrinden .itibaren bir ay zar
ımda... 

AHMED MAHİR EF. (Kastamonu) — Aşa
ğıda var. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozo'k) — O baş
ka 'efendim. Bu Kanunun neışrinden Donra bu 
nevi mamuiâtı hariçten ithal edenlere aittir. 
İki fıkranın ilâvesini teklif ediyorum. 

HACI BEKİR EF. (Konya) — Efendim 
«emsalini» kaydını bırakmak muvafık değildir. 
Halı yapılır, harice ihracolunur. Bunlara tah
sis etmek daha muvafıktır. Zira halı harice çı
karılıp para getiriliyor. 

SAKİ B. (Antalya) — Maddede İktisat Ve
kâleti diye tasrih ediliyor. Onu Ticaret Vekâle
ti diye tashih etmelidir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim 
Süleyman Sırrı Beyin mütalâaları ikiye ayrı
lıyor. Birinci kısmına Hacı Bekir Efendi ce
vap verdi ve «emsali mensucat» fıkrasının 
ilâvesine lüzum yoktur dediler. Yalnız buyuru
yorlar ki : Bu bir ay müddet ne zaman başlı
yor. Bunun sonunda beşin2İ maddesinde işbu 
kanunun tarihi neşrinden muteberdir diyor. 
Tabiî o, bir ay da o tarihten ibtidar edecektir. 

REİS — Efendim maddede evvelemirde 
yapılması lâzımgelen bir tashih vardır. O da 
İktisat Vekâletince tâbirinin Ticaret Vekâletin
ce suretinde tashihi lâzımgelir. Bu suretle tas
hih olunacaktır. 

İSMAİL B. (Karahisarı Şarkı) — Efen
dim şu isimlerin sayılmasından maksat esasen 
memleketimizde bulunan tezgâhların yaptığı ku
maşlar bundan ibaret olmasındandır ve buna 
mahsurdur. Vakıa ipekli envai çoktur. Nitekim 
bunları istimal edenler bilir. Bunları memle* 
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ketimizde tezıgâiha' koyup yapabilmek için di
yebilirim ki aşağı - yukarı bir rubu asır çalış
mak lâzımıgelir. Onun için kabil değildir. Bu
nu himaye edeceğiz diye gümrüklere gelen bin
lerce balyaları açmakta ve dağıtmakta mâna 
yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI ,B. (Bozok) - , İsmail 
Beyefendi! Burada tadadediyorsunuz. İmal 
•edilen suni ipekten mamul bir kalpak doku
yup çıkaracak olurlarsa bunu men veyahut 
damgaya tabi tutalbilir misiniz1? Tutamazsınız. 
Çünkü tasrih etmişsinizdir. 

İSMAİL B. — Heyeti Gelile emsali kelimesi
ni kalbul ederse hiz de ederiz. Yalnız bazan em
sali kelimesi memurun elinde alet olur da fazla 
tazyika mâruz kalır. Böyle bir şeye mâruz kal
masın diye tahdidedip kati okun dedik, ileride 
kalpak ve saire yapılırsa ona da çare düşünü
rüz. 

•HACI BEKİR Ef. (Konya) — Bu kanunu 
yapmaktan maksat suni ipeğin istimalini men
dir. Çünkü dahili ipek, ihtiyacatm ancak yüzde 
onunu temin edebilir. Yüzde doksanını hariç
ten tedarike mecıburdur. Kadife, halı ve saire 
buna mümasil şeyler ipekten yapılır. Gerek 
suni olarak ve gerekse hâs ipekten yapılarak 
memleketimize »gelmektedir. Hattâ şu sayılan 
metanı yüzde onunu ancak idare edbilecek 
sanayiimiz vardır. Eğer emsali deyip de me-
nedersek imkânı yoktur ve gelen mallar güm
rükte açılmak lâzımolsa ve gümrükteki me
murlar da beş misline çıkarılsa yine başede-
mez. Tahsis olursa daha muvafıktır. 

REİS — Efendim başka söz istiyen yak, 
Süleyman Sırrı Beyin bir tadil takriri vardır : 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin berveçhi âti tadilini teklif 

eylerim. 
Bozıok «Yoagad» 
Süleyman Sırrı 

Madde 2. — Kanunun mevkii meriyete vaz'-
edildiği tarihte yerlerinde suni ipekten mamul 
krep, krepdöşin, süre, bürümcek, sarık, kefye, 
poşu, krepon, ponze, sadakur, ibrişim, havlı-
ihaşı, peştemal, çarşaf, tahril, cura, şerit, uçkur, 
gaytan, mendil (ve emsali mensucat) 'bulundu
ranlar (işbu kanunun neşri tarihinden itibaren 
bir ay zarfında) ilâh. 

REİS — Süleyman Sırrı Bey, burada tada-
dioluıımuş olan mensucatın nihayetinde «ve 
emsali mensucat» fıkrasiyle (bulunduranlardan 
sonra «İşbu kanunun neşri tarihinden itibaren» 
kelimelerinin ilâvesini teklif ediyor. Bu teklifi 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
koyuyorum. Kahul etmiyenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmedi. O halde maddeyi aynen 
reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lüt
fen al kaldırsın. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Damga vaz'olunan mensucat
tan eşyanın esas faturasındaki kıymete göre 
yüzde bire kadar Damga ücreti istifa olunur. 

REİS — Söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) 
Maddeyi aynen reyi âlilerine koyuyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye ko
yuyorum. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 4. — Birinci maddede muharrer mem
nuniyet hilâfında hareket edenlerin imal ey
ledikleri eşya tamamen suni ipekten mamul ise 
sahibinden yüz liradan beşyüz liraya kadar 
sezayı nakdî alınmakla beraber mamulâtı vakı
aları kamilen zalbt ve müsadere olunur. Hilafı 
memnuiyet ıolarak eşyayı mezkûre kısmen su
ni ipekten nesiç ve imal edilmiş olduğu takdir
de sahibinden kezalik yüz liradan beşyüz lira
ya kadar cezayı nakdî ahz ve fakat bu kabîl 
nıamulât ikinci maddede muharrer suret daire
sinde alâmeti farika vaz'ma talbi tutularak bir 
defa için sahibi yedinde ipka olunur. Şu ka
dar ki, tekerrürü halinde salifüzzikir cezayı 
nakdî ile birlikte mensucatı mezkûrenin her 
halde zabt ve müsaderesine hükmedilir. 

İşbu kanunun üçüncü maddesinde muharrer 
muamelâtı ifa ile elinde hulunan suni ipekten 
mamul mensucata alâmeti farika vaz'ettirmi-
yenler haklarında 'birinci defada yüz liradan 
beş yüz liraya kadar cezayı nakdî hükmiyle 
eşyayı mevcuddelerine iktiza eden alâmeti ; fa
rika vaz'ettirilir. Tekerrürü halinde oezayı nak
dî ile beraber alâmeti farika vaz'edilmiyen 
kısmen veya tamamen suni ipekten mamul bil
cümle eşya zalbt ve müsadere olunur. Her ne 
suretle olursa olsun suni ipekten mamul eşya
yı alâmeti farika vaz'ettirmiyerek satan eşhas 
haklarında da Kanunu Cezanın 240 ncı mad
desi hükmü tatbik olunur. 
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Talhtı hükme alman, cezayı nakdîlerle mü
sadere edilen eşyanın bedeli ticaret odaları 
»bulunan mahallerde ticaret odalarına, olmıyan 
mahallerde belediye dairelerine aittir. 

REİS — Efendim dördüncü madde hakkında 
söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) Maddeyi 
aynen reye koyuyorum. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Kalbul 
etmiyenler el kaldırsın. Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 5. — işbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyen
ler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
efendim. 

Madde 6. — İş bu kanunun icrasına, Dahi
liye, Maliye, iktisat Vekilleri memurdur. 

(iktisat yok, sesleri) 

REİS — Celseyi açıyorum. 

4. — Başvekâlete intihabolunan Malatya Me
busu İsmet Paşanın, vekâletlere intihabettiği ze
vat esamisinin berayı tasvip Meclisi Âtiye arz 
olunduğu hakkında Cumhuriyet Riyaseti tezke
resi. 

Evrakı varide meyanımda Reisi Cumhur Ga
zi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin Kabine
nin teşekkülüne dair tezkeresi vardır, okuna
cak : 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Başvekâlete intihabolunan Malatya Mebu

su ismet Paşa Hazretlerinin vekâletlere inti
habettiği zevatın esamisi âtide münderiçdir. 
Teşkilâtı Esasiye Kanuınu mucibince berayı 
tasvip Meclisi Âliye arz olunur efendim. 

Hariciye (Malatya Mebusu) İsmet Paşa, 

REİS — İktisat tâbirinin yerime tne kona
caktır efendim? 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Ticaret... 

REİS — İktisat tâbiri yerine Ticaret tâ
biri konacakmış. 6 ncı maddeyi o şekilde reyi 
âlilerine arz ediyorum. Kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Aksimi reye koyuyorum. Ka
bul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir efendim. 

Kamumun heyeti umumiyesimi reye koyuyo
rum. (Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini 
reye koyuyurum. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edildi efendim. > 

Efendim ruzmameye dair bir takrir var, om 
dakika teneffüs için celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı celse; Saat : 2,40 

Müdafaai Milliye (Karesi) Kâzım Paşa, 
Dahiliye (Kütahya) Ahnıed Ferid Bey, 
Maliye (Kângırı) Mustafa Abdühalik Bey, 
Ticaret (Trabzon) Hasan Ij&ey 
Ziraat (Aydın) Zekâi Bey, ' 
Adliye (izmir) Necati Bey, 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye (istanbul) 

Dr. Refik Bey, 
Maarif (Saruhan) Vâsıf Bey, 
Nafıa (İstanbul) 'Süleyman Sim Bey, 
Mübadele, imar ve İskân (izmir) Mahmud 

Celâl Bey, 
6 . 3 . 1340 

Reisicumhur 
Gftazi Mustafa Kemal 

REİS — Efendim Teşkilâtı Esasiye Kanunu 
mucibince (teşekkül eden Heyeti Vekile berayı 

• <» 

İKİNCİ CELSE 
Bed'i miizakerat : saat : 6,20 

BEİS — Fethi Bey. 
KÂTİPLER—Kâzım Vehbi Bey (Ergani, Talât Bey (Kângırı) 
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tasvip Meclisi Âlinize arz'olunuyor. Binaenaleyh 
Teamülümüz mucubince Heyeti Vekil enin tas
vibini reyi aleni ile yani tâyini, esami ile reyi 
âlilerine vaz'edeceğim. Tasvip buyuranlar be
yaz, tasvip buy urmıy anlar kırmızı rey puslası 
vereceklerdir. 

(Giresun dairei intihabiyesinden istihsali 
araya bağlandı.) 

Efendim reylerini vermemiş rüfeka varsa. 
lütfen reylerini istimal buyursunlar. 

Rey istihsali muamelesi hitam bulmuştur. 
Efendim ruznameye dair bir takrir var. Onu 

Heyeti Celilenize arz etmek isterim. 
2. — İstanbul Mebusu Abdürrdhman Şeref 

Bey ve Rüfekasıriın, Etıbbanın Hizmeti mecbu
risi hakkındaki Kanuna iki madde tezyil edil
mesine dair Saruhan. Mebusu Vâsıf Bey ve... Rü^ 
fekasınm 2/261 numaralı teklifi kanunisiyle 
Müdafai Milliye,: Muvazenei Maliye ve Sıhhiye 
encümenlerinin mazbatasının tercihan bugün 
müzakeresi hakkında takriri. 

REİS —• Şimdi vaktin geç olması dolayı-
siyle müsaade buyuracak olursanız gelecek 
Perşembe günü müzakere edelim. 

İHSAN HÂMİD B. (Ergani) ~ Efendim 
her şeye tercihan, her • şeyden evvel Orta ted
risat KanunU'nU'n müzakeresi karargir olmuş
tur. Ondan sonra; bunun müzakeresi muvafık
tır. 

REİS — Mütaaddit imzalarla gelmiş olan 
bu takriri reyi âlinize koyacağım. Zaten ga
yet kısa bir kanundan ibarettir. (İki madde
dir sesleri) Bu kanunun gelecek Perşembe gü
nü ruanamesine ithalen müzakeresini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi efendim oıcticei arayı arz ediyorum. 
Reye iştirak eden azanın adedi (145) olduğu 
için muamele tamamdır. (145) âza müttefikan 
Heyeti Vekilenin teşekkülünü tasvibetmişler-
dir. (Allah muvaffak etsin sesleri, alkışlar) 

Efendim Cumartesi günü Dahiliye bütçesi
nin müzakeresine devam etmek ve saat bir bu
çukta içtima eylemek üzere Celseyi tatil edi
yorum. 

Hitamı müuakerat; saat : 6,40 

mtmnm 

—Jifl 
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Yeni Heyeti Vekile hakkındaki Riyaseti Cumhur tezkeresine dair neticei arâ. 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddenler 

• Müstenkif 

Kabul edenler 

145 
145 

O 
O 
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