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hasının tercihan müzakeresi hakkında (4/225) 
numaralı takriri ve tayini muameleye mahal 
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REİS 

BİRÎNCÎ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 2,18 

REİS : Rafet Bey 

KÂTİPLER : Şeref Bey (Diyarbekir), Hakkı Bey (Van) 
. —,—* 

Efendim! Celseyii açıyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık, hulâsası okunacak : 

Yirminci İçtima 

7 Kânunuevvel 1341 Pazartesi 

Birinci Celse 
Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde bilinikat zaptı 

sabuk hülâsası kıraat ve kabul ve evrakı varide ait 
oldukları mahallere havale edildi. 
. Bazı vilâyetlerde vaki olan irtica harekâtını taikbi-
hen 'muhtelif mahallerden mevrut telgrafnamelerle 
musevierin hükümetimize sad'aikat ve 'merbutiyetlerini 
ımutazammın olarak Habamibaşıdan mevrut telgraf-
nameye lâzıım gelien cevapların itası tensip edildi. 

Azayı Kuramdan bazı zevatın mezuniyet ve ademi 
mezuniyetleri hakkında Divanı Riyaset tezkereleri 
Ikıraat ve tadilen kalbıÜ edildi. 

Perşemibe günlerimin mesai Kanununun müzake
resine tahsisi hakkında ki Kocaeli Mebusu Saffet 
Beyin takrM kıraat ve kabul olundu. Badehu ruzna-
mei müzakerata geçilerek sivil etıibba, eczacı ve diş
çiler hakkındaki kanunlara müzeyyel kanun lâyihası 
müstacelen müzakere ve aynen kabul edildi. 

Açıkta kalan muallime ve muallimletre tam maaş 
itası hakkındaki teklifi kanunli müzakere ve dahiliye 
encümeniine havale olundu. 1341 senesi! Muvazene! 
Umumiye Kanununun 41 nci maddesûniin son fıkrası
nı müfessir zabıt ktiraait ve kabul ed ldİ 1341 senesi 
Hariciye Vekâleti Bütçeline tahsisat ilİvesi hakkın
daki kanun lâyihası müzakere ve aynen kabul ve ka
nunun heyet/i umumi y'esi tayini esami ile reye vaz 
olundu. 

Ve müteakiben, vaki teklif üzerine; celsei hafiye 
alktolundu. 

İkinci Celse 
Hafidir 

Üçüncü Celse 
Kâzım Paşa tarafından açılarak birinci celsede 

ıtayini 'esami dle reye konulan kanunun ekseriyetle ka
bul edildiği bittebliğ Çarşamba günü toplanılmak üze
re celse tatil olundu. 

REİS — Efendim: Zaptı sabık hulâsası hakkın
da bir mütalâa var mı? (Hayır sesleri)! Zaptı sabık 
hülâsası (aynen kabul edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
/ . — Tebaamıza ait borcunu tediye etmemekte 

olan Macar Hükümeti, işbu borçlarını tediye edin
ceye kadar, Macar tebaasının Türk Tebaasında bu
lunan alacaklarından münasip miktarının tehiri tedi
yesi için Hükümete mezuniyet itası hakkında kanun 
lâyihası (1/766) 

REİS — Hariciye Encümenine havale edilmiştir. 
2. — Bazı devairin senei haliye bütçelerine tah

sisatı munzamına ilâvesi ve muhtelif fasıl ve mad
deler arasında münakale icrası hakkında kanun lâyi
hası (11767) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

Teklifler 
/ . — Giresun Mebusu Kâzım Bey ve Rüfekasının; 

Fındık ihracında kullanılan yeni çuvalların hali ne-
siç ve imalinde müstamel çözgü ve l\askam iplik
leri ile üzüm ve incir kutuları ve kutuşik kereste mi-
sillû, teminata rapten kabulü muvakkdt usulüne tabi 
tutulması hakkında teklifi kanunisi (2(\500) 

REİS — Lâyiha Encümenine haıvafe edilmiştir. 

2. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; 13 
Mart 1341 tarih ve 441 numaralı kamunun birinci 
muaddel maddesinin tadili hakkında teklifi kanunisi. 
(2/501) 

REİS — Lâyiha Encümenine havaje edilmiştir. 

— 61 — 
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Mazbatalar 
1. — Urfa Mebusu i Rafet Beyin; İlk Mektep 

Muallimleri Kanununun birinci ve ikinci ve sekizinci 
maddelerinin tadili hakkında (2/493) numaralı teklifi 
kanunisi ve sayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası. 

REİS — Maarif, Dahiliye ve Muvazenei Maliye 
Encümenlerine havale edilmiştir. 

2. — Urfa Mebusu Rafet Beyin; Orta Tedrisat 
Kanununun 12 ve 13 ncü maddelerinin tadili hakkın
da (2/495) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı müza
kere olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REİS — Maarif ve Muvazenei Maliye Encümen
lerine havale delimiştir. 

3. — İzmir Mebusu Mustafa Necati ve Kâmil 
Beylerin; İzmir Vilâyeti dahilinde ve Ödemiş ve Me
nemen kasabalarına cari suların idare ve temini isa-< 
leşinin mahallî belediyelerine terki hakkında (2/492) 
numaralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere oldu
ğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REİS — Evkaf ve Dahiliye Encümenlerine havale 
edilmiştir. 

4. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin; Balkan ve 
Harbi umumi muharebatma iştirak ile hayat ve 
mematı meçhul olanlar hakkında (2/494) numaralı 
teklifi kanunisi ve şayanı ' müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REİS — Adliye Encümenine havale edilmiştir. 
5. — İzmir Mebusu Ahmet Münür Beyin; İdarei 

Umumiyei Vilâyat Kanunu muvakkatinin 106 ncı 
maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında (2/496) numaralı 
teklifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REİS — Dahiliye Encümenine havale edilmiştir. 
6 .— Maarif Vekâleti 1341 senesi bütçesinde vaki 

sehvin tashihi hakkında Maliye Encümeni mazbatası. 
REİS — Okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
Maarif Vekâletinin 25 Teşrinisani 1341 tarihli 

tezkeresinde İstanbul Asarı Atika müzelerine merbut 
Topkapı Sarayı müzesinde bin kuruş maaşlı yirmi adet 
hazine ve Enderun memurlarının 1341 senesi bütçesinin 
hini teklifinde bir araya cem ve telfiki sırasında adedi 
memurinin miktarı maaş sütununa yazılmış olma
sından mümbais sehvin tashihi bildirmekle tetkikatı 
lâzıme icra edilmiş ve filhakika salifülarz yirmi me
mura ait maaş ve tahsisatı fevkalâdenin bütçe ile 
kabul edildiği ve ancak kadroda bu memurların mik
tarını irae eden yirmi adedinin maaş sütununa ve 

maaşa ait on rakkamının dahi adedi memurin sütununa 
dercedilmesi suretiyle sehvin vukua geldiği anlaşıl
mıştır. Heyeti Celilenin kabul ve tasdik eylediği kad
rolarda vuku bulan hatiatın tashihi gene Heyeti Ce
hle kararı ile mümkün olabileceği teamül iktizasından 
bulunduğu cihetle sehvi maruzun da tashihi hususu
nun Heyeti Celileye arzına karar verilmiştir. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Relisi 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 

Kâtip 
jVuııyaı 

Fuat 
Aza 

İsparta 
Mükerrem 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 
Aza 

Giresun 
Kâzım 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 
Şakir 

Aza 
Ertuğrul 

Doktor Fikret 
Aza 

Hakkâri 
Asaf 
Aza 
Sivas 
Rasim 
Aza 

Niğde 
Galip Bey 

Hini imzada bulunmadı 

REİS — Mazbatayı reye arz ediyorum. Kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

7. — Bursa Heyeti Mahsusasınca nisbeti askeriye
sinin kat'ına dair verilen karara itiraz eden Jandarma 
Mülâzımı Kemalettin Efendinin istidası ve İstida ve 
Müdafaai Milliye encümenleri mazbataları. i 

REİS —• Ruznameye alındı. 

8. — 25 Eylül 1339 tarihli Askerî Tekaüt Kanu
nunun beşinci muaddel maddesinin tefsiri hakkında 
(3/456) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Muvazenei 
Maliye ve Müdafaai Milliye encümenleri müşterek 
mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı. 

9. — 1341 senesi Öksüz Yurtları Müdüriyeti 
Umutniyesi bütçesinin muhtelif fasıl ve maddelerine 
40 000 lira tahsisatı munzamma ilâvesi hakkında 
(1/760) numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı. 

10. — 3 Nisan 1340 tarihli Mahsubu Umumi Ka
nununun birinci maddesinin tefsirine dair Başvekâ-

62 — 
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letten mevrut (3/341) numaralı tezkere ve Kavanini 
Maliye ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbata- j 
lan. ' ' 

REİS — Ruznameye alındı. 

/ / . — §ahsi vergi hakkında (1/738) numaralı ka
nun lâyihası ve Kavanini Maliye ve Muvazenei Ma
liye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alındı. 

Muvazenei Maliye Encümeni tarafından müs
taceliyetle müzakeresi teklifi vardır. Reye arz 
ediyorum. Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 
etmeyenler ellerini kaldırsın... (Nasıl olur, tabı ve tev
zi edilmedi sesleri) Müstaceliyeti reye arz ediyorum. 
Derhal müzakeresi teklifi değildir. Müstaceliyeti ka
bul edilmiştir. 

12. — Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin; Elâziz Vilâ
yetinde münasip mahallere motor vaz edilerek arazi-

, nin İskası hakkında verdiği temenni takriri icabının 
icrasında Ziraat ve Nafıa Vekâletlerince tereddüt 
edilmekte olduğundan muktezasının Meclisçe tayini
ne dair (4/231) numaralı takriri ve Başvekâlete tev
diine dair Ziraat Encümeni mazbaatası . 

REİS — Okunacak : 

Riıyasetü Celileye 
Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin; Elâziz Vilâye

tine ıska için motorlu tulumbalar gönderilmesi hak
kındaki takriri encümeriiımizde tetkik (olundu. 

Temenni mahiyetinde olduğu anlaşıldığından Baş
vekâletti Celi leye takdinı olunmak üz»re Riyasetti 
Celileye iade olumdu. 

7,12,1341 
Ziraat Encümeni Re'isi 

Musa Kâzım 

REİS — Reye arz ediyorum efendim! (Reye ha
cet yok sesleri) Efendim! Baş> vekâlete gönderiyor uz. 

13. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; Tü
tün ve sigara kâğıtları hakkındaki kanun lâyihasının 
tercihan müzakeresi hakkında (4/225) numaralı tak
riri ve tayini muameleye mahal olmadığına dair Zi
raat Encümeni mazbatası. 

REÎS — Okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
Tütün ve sigara kâğıdı inhisarı hakkında Gire

sun Mebusu Hakkı Tarık Beyin Encümenimize mu-
havvöl talkrM tetkik olundu, Geçen sene tütün ve 
sigara kâğıdı 'hakkındaki lâyihai kanuniye Heyeti 
Umumi yeden çıkarılmış ve kesbi kanuniyet eylemiş 

olmakla tayini muameleye mahal olmadığından red
dine karar verilmiştir. 

7.12.1341ı 

Ziraat Encümeni Reisi 
Konya 

Musai Kâzım 
Kâtip 
İzmir 
Kâmil 
Aza 

Edirne 
Faik 

Mazbata Muharriri 
İzniir 

Mustafa Rahmi 
Aza 

Eskişehir 
Mehmet Ermin 

Aza 
Saruhan 
Eühem 

REİS — Mazbatayı reye arz ediyorum, Kalbul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyemler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

14. — Mardin Mebusu Necip Bey ve rüfekası-
nm; Mardin Vilâyetinden Suriye'ye zahire ihracının 
muvakkaten meni hakkında (2/455) numaralı teklifi 
kanunisi ve reddine dair Ziraat Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
Mardin Vilâyetinden Suriye'ye zahire ihracının 

muvakkaten men'i hakkında Mardin Mebusu Necip 
Bey ve rüfdkasının; teklifi kanunisi ftetklük olundu. 

ıBu bapta serdolunan esbap, ziraajtin terakki ve 
inkişafına mani olduğu gibi, Hükümet tarafından 
aynı mevzua ait teklifi kanuni Heyeti Umuımiyece 
reddolunduğundan teklifi mezkûrun nizamname! da
hili mucibince müzakeresine imkân olmadığından 
reddine karar verilmiştir. 

7.12.1341 

Ziraat Encümeni' Reisi 
Konya 

Musa Kâzım 
Kâtip 
İzmir 
Kâmil 

Aza 
Edirne 
Faik 

REİS — Reye arz 

Mazbata Muharriri 
İzmir 

Mustafa Rahmi 
Aza 

Eskişehir 
Mehmet Emin 

Aza 
Saruhan 
Bthjem 

©diyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... 

ALt ŞUURİ BEY (Karesi) — Ne zamanki mu
ameledir? Tarihi nedir? Ticaret ve Ziraat Vekilr 
İleri ne 'demiştir? Anlıya!an. 

ZAMİR BEY (Adana) — Eskidir, geçmiştir, re
ye konulsun efendim. j 

M 
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REİS — Efendim! Müazekereyi icabedecek mahi
yette görüyorsanız <ruznameye alialım. (Reye sesleri), 
(Eskidir seslıeri) Efendim; reye arz ödüyorum. Maz
batayı (fcalbul edenler el, kaldırsın... Kabul etaıiyenler 
&\ kadirsin... Encümen mazbatası kabul edilmiştir. 

Tezkereler 
1. — !/5 Mayıs 1335 tarihli Harcırah Kararna

mesinin dördüncü fıkrasının tefsiri hakkında Başve
kâlet tezkeresi (3/509) 

3. — MÜZAKERE 

REİS — Birinci ve ikinci numaralardaki rneva-
dın henüz zamanı müzakeresi gelmemiştir, üçüncü 
fıkraya geçiyoruz. 

1. — Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Beyin; 
Henüz ticaret muahedesi aktedilmemiş olan memle
ketlerin muvaredatından alınacak rüsum ile icabında 
mukabelei bilmisil icrasına dair (2/475) numaralı tek
lifi kanunisi ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası (1) 

REİS — Müzakeresine 'başlıyoruz. 
.Efendıîm, Kamunun heyeti umumiyesi hakkında 

söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilme
sini kabul edenler el kaldırsın... Kabul etlmiyenlıer 
el kaldırsın... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Reis Beyefendi! 
Henüz iyemi tevzi ediliyor, okumadığımız şeyi nasıl 
(müzakere edelim? 

REİS — O halde yarın müzakere ederiz efendim, 
dördüncü maddeye geçiyoruz: 

2. — Belediye Vergi ve Resimleri Kanununun 
beşinci maddesinin tefsiri hakkında (3/451) numara
lı Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye Encümeni mazba
tası (2) 

REİS — Okunacaktır: 
{Dahiliye Encümeni mazbatası okundu) 
REİS — Fıkrai tefsiriyeyi reye arz ediyorum 

efendim. Kalbul edenler el (kaldırsın... Etmiyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

Efendiım, Beşinci mıaddeye ait olan lâyihada he
nüz talb edilmemiştir. Altıncı maddeye geçiyoruz. 

3. — Yerli kumaştan elbise giyilmesine dair (1/12) 
numaralı kanun lâyihası ve Ticaret Encümeni maz
batası (3) 

(1) Zaptın sonuna merbuttur, 
(2) » » » 
(3) » » » 

REİS — Kavankı ve Muvazenei Maliye encümen
lerine havale edilmiştir. 

2. — Yusufeli kazasının Of köyünden Ali oğlu 
Süleyman hakkındaki hükmü idamın tasdikine dair 
Başvekâlet tezkeresi (3/508) 

REİS — Adliye Encümenine havale edilmiştir. 
Efendim! Müzakere edilecek mevada geçiyoruz? 

EDİLEN MEVAD 

HASAN FEHMİ BEY (Kastamonu) — Kabil 
lise yüksek sesle okunsun. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Bu lâyiha tevzi edilme-
mi'iş ve hiç kimseye dağıttlmiamışıtır. 

REİS — Efendim! Şimdi tevzi ediliyor, iki mad
deden ''ibarettir, ruznamemizde başka bir şey yofc-
ıtur. Günü boş geçirmiyeliım. Biraz müsaade buyu
run tevzi edilsin. 

RESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Arkadaş
lar, nedense zavallı memleket bir çok düşmanlarım 
ve düşmanlığın daima tahaccümüne maruz kalmakta
dır. Bu yüzdendir ki, asırlardan beri bahtsız Türk 
yorulmuş, ezilmiş, sefil ve yoksul kalmış}, bin türlü 
dertlere katlianmaya mecbur olmuş, en ısonra bari-
mi ismetine kadar düşmanlar tecavüz etmiş, harika 
alûd bir mucize ile onu başından defetmiş, atmıştır. 
Fakat o düşmanlar bizi silâhla, harple mahkûm ede-
miyecelfclerini anlayınca ifctisaden mahkûm olacağı
mıza kail olmuşlar ve bizi ifctisaden mahvetmek için 
ellerinden gelen her şeyi yapmakta bulunmuşlardır. 
Bunu Heyeti Celileri iz pekâlâ (takdir eder. 

Arkadaşlar! Biz düşmanlarımızın iktisaden bizi 
mahvetmek yolunda olan bu harekâtına karşı ken
dimiz mukabil bir hareket yapmayacak olursak, 
memlekette istiklâli siyasinin hiç bir ehemmiyeti kal
mayacaktır. İstiklâli siyasî, istiklâli iktisadî ile mu
vafık olmazsa tam ve kâmil değildir. Bugün bu mem
lekete turşu bile Avrupa'dan geliyor. Artık tasavvur 
buyurunuz. Yiyeceği, içeceği, giyeceği her şeyi Av
rupa'dan gelirse, bakkal dükkânlarında şişeler için
de mevzu turşuya bile böyle paralar verecek olur-* 
sak bunun neticesinin nerelere varacağını lütfen id
rak buyurunuz. 

Arkadaşlar! Türkiye'de yaşayan her Türk, günde 
altmış para fazla Avrupa metağına vermiş olsa, se
nede seksen yedi milyon lira eder. Bu para ihmal 
edilmeyecek bir kemmiyettir. Memleketin irfanına 
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mı sarfedilmez, sıhhatine ma sarfedilmez, nesine sar-
fedilmez? Hemen hepimiz - affediniz - pek lâkayda-
ne Avrupa emtiasına, Avrupa'nın her şeyine dökül
müşüz. Elimizden geldiği kadar sarf ve istihlâk edi-
yoruz^ Bunun neticesi ne olmuştur? Memlekette müs
tahsil sınıf, bilhassa dul kadınlar ©skiden beri mem
lekette sanayi ile, sununla bununla geçinenler, acı
nacak bir farku sefalete maruz kalmışlardır. Size Ma-
raş'ı işihad ederim. Vaktiyle beşyüz dükkândan ibaret 
ipek tezgâhı dükkânlarından bugün beş dükkân kal-. 
mamıştır. Size Gediz'i işha'd ediyorum. Taşların ara
sına sıkışmış olan o güzel yeşil memleketin ahalisi ve 
kadınları açtırlar, çıplaktırlar. Arkadaşlar! Bor'u size 
işhad ediyorum. Bunların eşyası ta Halep'e kadar gi
derken bugün onlar açtır. 

Arkadaşlar! Bunun neticesi ne olacak? İlk Büyük 
Millet Meclisinde bir kanun tertip edilmiş, Meclise 
verilmişti. Hoca Nasreddin'in kuşuna benzettiler. 
Burnunu kırptılar, kulağını kırptılar, kuvvei müeyye-
deden mahrum bir halde şöyle bir şey getirdiler. Bu 
kuvvei müeyyededen mahrumdur. İstirham «diyorum, 
günde altmış para tasarrufumuz, senede yetmiş, sek
sen milyona baliğ olur. 

Diyorlar ki «memlekette kumaş yetişmiyor». Ar
kadaşlar, memleketimizde kumaş yetişiyor. Bu ku
maşların kısmı mühümmini kaybettim. Çekmecede 
idi ne oldu bilmiyorum1. Şu kumaştan güzel palto 
olur, (bundan pantolon olur. Bilhassa bunların içinde 
Hereke cinsi - kaybetmişim - gayet güzel bir kumaş
tır. Yalnız bir tanesi kalmış bunu öksüzler, kadınlar, 
çocuklar dokuyorlar. 

Arkadaşlar! Sizin ka'bul edeceğiniz bir kanunla 
memlekette yüzlerce amelenin karnı doyacaktır. Hiç 
olmazsa memlekette müvazenei iktisadiyenin yirmide 
birini temin etmiş olacaksınız. Görüyorsunuz, tekrar 
istimamla nazarı dikkatinizi isticlâb ediyorum. 

Mütareke senelerinde İngiliz lirası kaçtı? Bu sene 
kaçtır? Geçen sene Ticaret Bütçesi münasebetiyle 
arz etmiştim. Her sene muntazaman yüz kuruş gidi
yor. Geçen sene bugünlerde İngiliz lirası sekizyüz bu 
kadar iken, bugün 910 - 915 - 920 arasında yuvar
lanıyor. Gelecek sene ne olacaktır? Tekrar ediyorum 
her sene yüz kuruş gidiyor, neden? Çünkü turşusu
na kadar, içeceği suyuna kadar Avrupa'dan getirten 
bir milletin münevverlerinin yapacağı iş budur. İs
tirham ediyorum. İzmir gazetelerine bir bakınız. Yu
nanistan son bir kanun yapmıştır. Lüks eşyayı tama
mıyla men etmiştir. Yerli kumaş giyilmesini mecburî 
kılmıştır. îran iki sene evvel bu kanunu yapmıştır. 

Hatta İstanbul'daki Sefaret Erkânını bile buna mec
bur tutmuştur. 

Şu yaptıkları kanunda, millete her hususta rehber 
olmayı candan arzu eden Heyeti Celilenizi bile istis
na etmişler. Birer kostüm yapsakta g yinsek ne olur 
efendim? Rica ederim, günah mı olur? Bu şereften 
bizi bile mahrum, bırakmışlardır. Arak Ticaret En
cümeninin memleketin iktisadiyatı ilâ ne kadar, ne 
derece alâkadar olduğunu tasavvur buyurunuz. 

Arkadaşlar, - Affınıza mağruren - arz ediyorum. 
Sonra yanlış Ibir hesap daha yapıyof. 'Biz devairi 
aidesinden öğrendik, diyor. İstirham elerim şu ifade
lere bakınız. Yukarıdan aşağıya kadar bir cümlede 
2 - 4, 6, 8, 10ı, 12 arz edeyim. Size fikri ifadesi başka 
olan, hâlâ edebiyatta bile İran Lisarjında kalan bir 
dimağ, memleketin hars ve iktisat ve para kazanmak 
cihetinde de kendine gelemez. Ne vak|it dilde kendini 
bulursa iktisatta da kendini bulur. 

HAKKI TARIK BEY .(Giresun) -f- Sarahat... 
BESİM ATALAY BEY (Devam|a) — Sarahat, 

efendim, onbeş satırlık yazan şey... (Estetik) yok gi
yilir mi efendim? Halbuki giyinilse ne olur be adam. 
Babamızın çarığı daha şeyde duruyor. (Handeler) 
Sonra yanlış bir tahminde bulunuyorlar, diyorlar M : 
1 303 000 metre kumaş yetişmiyormuş. Rica ederim 
bütün fabrikalarla muhaberatta bulundum, onlardan 
numune getirdim ve istihsâl ettikleri şeyleri de aldım. 
Karamürsel senede 120 CO0 metre, Fesane şu kadar. 

ZEKf BEY (Gümüşhane) — Fazladır efendim. 
BESİM ATALAY BEY (Devamlk) — Evet bel

ki fazladır da ve fazla olmasını candfcn temenni ede
rim. Heyeti Umumiyesi hakkında tafsilâta hacet yok. 
Bugün istihsâl edilen 2,5 milyon metfe kumaştır. Bi
lirsiniz ve takdir edersiniz ki, sermak'e civadan cev
val ve havadan da kaçkın bir şeydir. Çok nazlıdır, 
çok itibarlı bir şeydir. Bu memleketle para kazana
cağını hissetmezse buraya sermaye jjelir mi? Mem
leketimiz sermayedarlarını ele alalım. Hatta kendini 
bir kere ele al. Paranı en aşağı yüzde yirmi temettüğ 
vermeyecek bir şeye yatırır mısın? 

Sen bir fkanun yaparsın, evelâ sanayii memlekette 
himaye ediyorum dersin ve bilfiil bunu gösterirsin, 
memleiktte tezgâhlar yavaş yavaş uyaıır ve semin i'hti-
yacatını temin eder. Bugün gerek mebusların, gerek 
memurların ve gerek melktep talebesinin giymesine 
ikâfi gelecök kadar kumaş istlJhsâl ediliyor. Elimde 
kalan kaba Ikısmı bunlardır. Faik'at dıyanaklı kısmını, 
buraıda zayi oian kısmını Hereke ve Karamürsel Fab
rikalarının mamulâtında görebilirsinii. Daha bir sene 

— 65 — 
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evvel buıradJa satılıyordu, ne güzel, ne ince kumaşlar 
vardı. Sonra bu kanun mecbur etmiyor. Yıl oniıki 
ay bunu giyinin demiyor. Bunu (katiyen kabul etıme-
yiz yanlız birer takını elbise yaptıralım ne olur yahu 
günalha mı gireriz? Hem de millete rehber olalım. Ye
ter (ki memlekette Muvazene! İktisadiye hasıl olsun. 

Arkaidaş'lar! Bilyonsunuz ki, memlekette bir tiftik 
buhranı ve bir yapağa buhranı vardır. Bu sene İstan
bul tüccarı bir milyon liraya yalkın ziyandadır. Do-
layısıyle Anadolu tüccarı da ziyandadır. Bunu kafi 
biliniz. Çünkü nisbeten yüksek fiyatla, mallar ithal 
edilmiş, elimizde yüksek sermayelerim/iz, fabrikaları-
ımız yok İki bu malları mamul 'bir bale getirelim. Ban
kalara diipozito edilmiş, millî bankalarımız az ve lâ
zım gelen sermaye ile daha o kadar mücehhez değil. 
Binaenaleyh bu malları götürüp başka bankalara tev
die mecbur oluyoruz. Bu bankalar İngiliz lirası yük
selince tüccara '«'gel faikı fiyat vereceksin» diyor. 
«Aman efendimi etme eyleme» «'Hayır İngiliz lirası 
yükselmiştir, aıraidaki farkı vereceksin,» fark ne edi
yor? Kırk bin lira, vermezsen 'her şeyin 'mahvoldu, iti
barım kalmadı. İşte bu yüzden bir çok ziyanlara gi
ren yüzlerce tüccar vardır. Arzu ederseniz 'isimlerini 
de tasrih edenim. Bu paralar hep Türk, müslıüman pa
rasıdır. Bu paralar hep mahvoluyor, gidiyor. Çünkü 
tiftiği alan bir kaç el bankalarla uzlaşımışlardır. Mu
ayyen zaıma:nlarda böyle kredi üzenine yapılan bu 
tezayüdden bankanın da bir ıkomSsıyonıu vardır. Son 
zamanlarda, yavaş yavaş bizden tiftik çekmeye baş
ladılar. Fakat bu bir şey değil ki, -hem de ölü fi
yatınla. Bilhassa bir dirhem bile yapağı çekimliyorlar. 

Arkadaşlar, bunun neticesi ne olacak? Elinde malı 
oton esnaf oturmuş ağlıyor. Bir taraftan da bankalar 
tehdit ediyor. Rica ederim, memlekete senede onaltı 
milyon liralık yünlü mensucat giriyor. Hiç bir ha
yır yapamazsanız, ımemlekte her iyiliği yapan heyeti 
eelilteniz aıcalba bunun sekiz milyonluğunu temin ede
mez mi? Ben em'imiım ki on milyonunu hatta onaltı 
milyonunu da temin edersiniz. Fakat ne yapayım ki, 
herkes benim fikrime iştirak etmez ve iştirak etmek 
mecburiyetinde de değildir. 

Efendiler! Tekrar arz ediyorum. Bu kanunun bir 
çok anenıafü vardır. Bir (kere az çok muvazenemizi 
temin edecektir. Saniyen işsiz kalmış olan amele iş 
bulacaktır. Bilhassa el tezgâhlarında meselâ Tosya'da, 
Niğde Havalisinde ve 'her yerde çalışanlar iş bulacak
lardır. Bu suretle dullar, kadınlar, öksüzler iş bula
cak ve Muvazenei İktisadiyeıri'iz düzelmiş olacaktır. 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Muhterem arkadaş
lar! Heyeti Celilenize tevdi edilen bu Lâyihai Kanu

niye esas itibariyle memleketimizin ihtiyacatı urnu-
! miyesine nakâfii bir 'derecede gelmiştir. Memlefcette 
I ufak sermayeleri -bir yere toplayarak ve bu himaye 

tahtında inkişafı iktisadiyemizi temine çalışmak en 
büyük bir kuvvettir. Lâkin kanun çek noksandır. Bir 
kanun yaparak memleketin Heyeti Umumiyasine şu
nu giyeceksin diye İsrar ederek giydirmek kolay de
ğildir. Mevcut Varsa gliydirilebilir. Fakat yoksa o ka
nun ancak bizim kâğıtlarımız için de ve dosyalarda 
kalır. Bugün hepimiz arzu ederiz k\l, memleketimiz 
'diğer devletlere nuımunei im'tisâl olarak kendli maımu-
'l'âtını giysin. Bunu arzu etmeyen fert yoktur. Fakat 
elimizde mevcut olan fabrikalar kâfi .midir, değil mi
midir? Bunu nazarı iıtibare almalıyız. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — feibuçuik 
milyon metrelik kumaş istihsal edildiğini dinleme
diniz İmi? 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Dinledim. Söyleye-
ceğilm. Emin olunuz k'i bugün elimizde bulunan fab
rikaların halkın heyeti umumiyesine kâfi midir, değil 
midir diye ufak bir mülâhaza neticesinde kâfi olma
dığı tebarüz edecektir. Benden evvel kürsüi hitabete 
çıkan arkadaşımız, Karamürsel Fabriükatsının 150 -. 200 
bin metre raddesinde kumaş verdiğ'ni söylediler. Ben
deniz vesaiki resmiyeye istinad ederek söyleyeceğim 
iki, bu fabrika yalnız Mıüdafaai Milliye Vekâletine 375 
bin' metre kumaş vermiştir. Bugün Karamürsel fab
rikasının kuvvei imaliyesi senevi 450 blin metre (ku
maştır. Halbuki bu fabrikaya nisbeten Hereke daha 
ziyade kudreti imaliyeye maliktir. Maatteessüf bu 
kudreti liimaîıiyeyi sarfedecek elde ne pamuk vardır, 
ne de para Vardır, ne de bunlara kâfi yün vardır. 
Ellimizde bulunan fabrikaların en büyüğü Hereke ve 
Feshane fabrikalarıdır. Büyük fabrikalarda dahi he
nüz bir filâtor makinesi yoktur. Elimizde bir filâtor 
makinesi olsa - kıymetli e İli bin liradır - harice arzı 
iftikar . etmiyecek bir hail alırız. Bunu 'herhangi bir 
fabrikatörün yanında kemali serbesti ile söylüyebili-
rüm. Bugün İstanbul'da yapılan bir takım trikotaj var
ıdır. Kadın, erkek, evlerinde çalışarak bunlarla kumaş-
vücuda getiriyorlar. Eteklikler, fanilalar vücuda geti
riyorlar. Halbuki bunun esası, bükülmüş yünleri gene 
Avrupa^dan geliyor. Halbuki bizim yünümüz velevkl 
biraz sert dahi olsa, elimizde bir filâtor 'makinesi olsa, 
bu gibi tmüesseeler kendilerine lâzım olan trikotaj 
Apliği ihzar eder. İş ipliğin bükülmesin dedir. Bu iplik 
bükecek makineler bizim elimizde bulunmadıkça 
daima kendi muhitimizde imal edilen kumaşlar için 
muk'tazi yünleri Avrupadan masuralar üzerine sarıl
mış iplılk halinde getirtmek mecburiyetindeyiz. 

m — 
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Biz (böyle kanun teklif etmeden evvel, bu gibi 
müesseselere icabeden sermayeyi vaz edersek, o za
man memleket arzu ettiğimiz sakilden daha ziyade 
istifade eder ve o vaikit Heyeti Umumlyeye teşmil et
mek mümkün olur. Bu kanunla Muvazene i U^numi-
yeden maaş alan 'bütün memurlar yerli kumaştan el
bise giysinler diyoruz, çok âlâ. Fakat 'beyefendiler, 
•bugün Sivas Vilâyeti dahilinddkl memurlar 'bunu ne 
suretle giyeceklerdir? Kanun yapmak kolaydır ve lâ
kin bunları giydirmek müşküldür, çünkü vaisait yok
tur. Bunu temin için her vilâyet merkezinde lâaikâl 
İbirer sulbe açmaik medburiyeti vardır. Bunun için de 
her şulbeye gene lâaikâl yirmi bin lira lâzımdır. Yekû
nu üç dört yüz hin liraya varır. Faikat fabrikaların 
Heyeti Umu'miyesi dört yüz Ibin liraya çıkar mı? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozuk) — Süslü iste
miyoruz, elde yapacağız ve o suretle giyeceğiz? 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Onu yapsanız çok 
memnun olacağız. Fakat zatıâlinizin bugün üzerinde 
bulunan elbise İspanyol kumaşundandır. Evvelâ zatı-
âlinliz yapmalı ondan sonra söylemeli, 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Senin gibi, 
müşkülpesentler oldukça... 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Harbi Umu
mide tatbik ettim, giydim. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Merak 'buyurmayı
nız Beyefendi! Ben'im gibi müşkülpesent... 

REİS — 'Rica ederim, -münakaşa- etmeyiniz, de
vam buyurunuz!, 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Efendim! Biz ken
dilerini kemali hürmetle dinledik, onlar da dinlesin
ler. (Delvaim sesleri) Şimdi anavatanın herhangi bir 
tarafında bu kanun mucibince elbise ihsasını hükü
met talep ettiği takdirde fabrikalara muavenet ede-
'bilecek kalbiliyette midir? Bunu Ticaret Vekâleti de
ruhte edebiliyor mu? Eğer deruhte ediyorsa memnu
niyetle kalbul edebiliriz. 

Yoksa 'bu fabrikalar kendi kendilerine çalışarak 
halkın ihtiyacım temin etsin dersek kâfi gelmez. Ge
çen sene Hereke ve Feshane fabrikalarından buraya 
bir parça kumaş gelmiş, Ticaret Vekâleti toptan ku
maş satmayacaksınız diye alıp, altı ay kadar Taşan'da 
çürüttükten ve satıHrnayacak bir hale getirdikten son
ra tekrar İstanbul'a iade etmiş. Bu fabrikaları kendi 
mamûiâtmı serbest satmaya bıraksalardı, kumaşların 
çürülmemesine sebep olmuş olurlardı. Bizde ya ifrat 
vardır veya tefrit vardır. Eğer milletin Heyeti Umu-
miyesine teşmıil etmek üzere mamûlâtı dahiliye giy
dirmek arzu ediyorsak, masnuatımız ve fabrikalarımız 

buna müsait değildir. Yalnız Muvazenesi Umum iye
den maaş alan memurlar giysin dersek, bunlara belâ-
gan mabelağ idare eder. Yalnız Ticaret Vekâleti bu 
şirketlere, fabrikalara ikişer yüzlbin lira muavenet et
mek üzere ve Meclisi Âliden çıkacak 'bir kanun ile 
vilâyet merkezlerinde birer şube açmak ve halka lâ
zım gelen teshilâtı göster'mek şartı ile kabil olabilecek
tir. Maruzatım bundan ibarettir. 

HACI BEKİR BEY (Konya) — Efendim! Bende
niz bu kanunun müzakeresinde Ticaret Encümeninde 
bulunuyordum. Memlekette yapağı olarak onbeş mil
yon kilo tahmin ettik. Nüfusumuz da onbeş milyon 
olduğu için, nüfus başına bir kilo yapağı düşüyor. Bu
nun içinde çorabı, çarığı, kuşağı, şunu bunu vardır. 
Bundan sonra fabrikalarımızı hesap ettik, bunların 
şimdiye kadar olan istihsalâtını nazarı itibare aldık, 
sermayelerini hesap ettik. Eğer hükümet fabrikalara 
muavenet ederse, ancak asker için mubayaa edile
cek Olan kumaşı yapabilecek derecede bulduk Bu se
nelik bununla iktifa edelim. Gelecek sene icaibederse 
kanunu tadil ederiz. Onun için bu kanunu akafme'te 
mahkûm etmeyelim. Bu sene askerlerin, jandarma
nın, polisin kumaşı yapılır. Gelecek sene de inşallah 
memurine teşmil ederiz. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Kanun yapılır, arka
sından da fabrikalar yapılır. 

HACI BEKİR BEY (Devamla) .— Yapacak ola
nı bul da... 

TALÂT BEY (Ardahan) — Zatıâliniz gibi zen
ginler yapamaz mı? 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim! 
Besim Atalay Bey arkadaşümızun beyanatlarına ta
mamen iştirak ediyorum. Yalnız bendeniizce bu ka
nunun münakaşayı mucip olan ciheti, kabiliyeti tat-
bikiyesi olup olmadığı meselesidir. Hiç şüphesizdir ki 
mensucatı sınalyemizi himaye etmek cümlemizin ar
zusudur. Ve gene hiç şüphe etmiyorum; ki yerli ku
maş giyilmesini yalnız devaire tahmil değil, mebusa-
nı muihteremede kalbul eder. Buna taraftarım ve ta
raftarız, buna hiç şüphemiz yek. Faikat | Beyefendiler, 
acaba bunun memlekette tatbiki mümkün müdür, de
ğil midir? 

Bunun için de görüyorum ki; Encümen vekâleti 
aidesinden aldığı istatistiklere nazaran bize bir ta
kım erkâm irae ediyor ve mebusan, Divanı Muhase
bat, Müdafaai Milliye şu ve bu müstesna olmak üze
re iksası lâzım gelenlerin adedi (461 2Q3) kişiye ba
liğ oluyor imiş ve buna mukabil de (2 6§9 000) metre 
kumaş lâzım imiş. Bu • istisnayı yaptıktjan sonra iki 
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milyon küsur metre kumaşa ihtiyacımız vardır. Şlırndi 
mevcut olan fabrikalar 'bize bu kumaşı verir mi ver
mez rrii? 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Verir efen
dim. îşte Ticaret Odalarından aldığım mektuplar... 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Ticaret 
Encümeninin Ticaret Vekâletinden aldığı e ricama at
fen yaptığı şu esbabı rmucibede, elde mevcut fabrika-
lar asker ve jandarma iç^n «il 300 000» metre, me
murlar için de «50 000» metre kumaş yapabilir, di
yor. Binaenaleyh istisna edildiği takdirde istihsalâ'tı 
ancak kanunun tarif ettiği eşhasa kadar kumaş imal 
edebiliyor, demektir. Fakat Besim Ataılay Bey arka
daşımız 'bunun aksini iddia ediyor ve diyorlar ki : 
•«Ticaret Odalarından aldığım malûmata nazaran istih-
'sailâltı şu kadar milyona baliğ oluyor». Şu halde Besim 
Ataılay Beyin, iddialarına nazaran umum memurin 
ve mebusan da dahil olduğu halde umuma kifayet 
•edecek derecede iıstdhsalâ'tı mevcuttur, İşte arkadaış-
lar! Asıl münakaşa edilecek cihet burasıdır. Yani 
Ticareti Vekâleti aksini iddia ediyor, bir arkadaşı-
imız da Ticaret Odalarından aldığı malûmata atfen 
aksini iddia ediyor. İşte şaşılacak bir tezat. Şimdi 
hangisi! doğrudur. Eğer Besini Atalay Beyin iddia
ları doğru ise ulmuma teşmil etmek lâzımdır ve bun
da bir dakika tereddüt ve şüphe caiz değildir. Fakat 
Besim Atalay Beyin, söyledikleri b'eraıkis ise, o vakit 
ne olacak? Şimdi Encümenden şunu rica ediyorum. 
Besim Atalay Beyin, Tiearett Oda!arından aldığı ma
lûmat mı doğrudur, yoksa Ticaret Vekâletinin En
cümene gösterdiği istatistikin neticesi mi doğrudur? 
Bunların her ikisini tetkik etsinler ve bize neticeyi 
söylesinler. Eğer Besim Atalay Beyin söyledikleri 
doğru ise Heyetli GelİHe bunu hemen kabul eder zan-
nındayım. Hulâsa Encümen bizi bu hususta tenvir 
buyursun, biz de ona göre reylerimizi verelim. 

TÂHİ'R BEY (Giresun) — Muhterem arkadaş
lar! Teklif olunan bu kanun, esas itibariyle ve istih
daf et'mıi'ş olduğu gaye itibariyle hakikaten güzeldir 
ve son derece mukaddes bir gayenin temini için ya
pılmıştır. Bu gayeyi bizle beraber umum millett dahi 
temenni eder. Memleketimizin ihtiyacatını dahilden 
terdin etmek ve harice para çılkarmamalk hepimizin 
emeMir. Arzularımdan başlıcası da dahilî maımulât 
kullanılmasıdır. Evvelden beri yerli kumaşlarımızın 
bulunduğu mağazaları dolaşırım. (Fakat arkamdaki 
yerli kumaş değil sesleri) Evet maatteesüf yerli değ/il'. 
Falkalt bir kaç kostümüm vardır ki yerli kumaştan
dır ve bu gibi mağazalarda dolaştığımı gören arka

daşlarım da vardır, ispat da ederim. Gerek kendime 
ve gerekse aileme aldığım kumaşlar yerlidir. Görüş
tüğüm arkadaşlarıma da tavsiyem budur, bu hususu 
daima propaganda ederim. (Sayın meşkûr olsun ses
leri) 

Otuz seneden beri yerli kumaş satan mağazaları 
ziiyarett ederim. Fakat maalesef bu mağazalarda sa
tılan kumaşlar el'an otuz sene evvel nesceedilmiiş imâl 
edilmiş, kumaşlardır. Model aynı model, sistem aynı 
sistemdir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Yerli ku
maştan bahsederken (sistem) yerine (foiçiim) desenüz 
daha iyi olur Tâhir Bey! 

TÂHİR BEY (Deva'mla) — Efendiler! Hayatı me-
den iyemizin terakki etmiş olduğu şu asırda ve her
kesin daima iyiyi intihap etmekte olduğu böyle bir 
zamanda bu mağazalardaki otuz sene evövl imâl edi
len kumaşların yanında Avrupa'nın diğer güzel gü
zel mallarını almamak fedakârlığında bulunan kaç 
arkadaş tasavvur edersiniz? Ben bunu kendi nefsim
de tecrübe ettmişimdir. Şimdi kendimiz iyi kumaş gi
yeceğiz, şöyle fantâzi yapacağız, fakat sen şu kumaş
tan giyeceksin diye takyit etmek doğru değildir. 
Mazlhar Müfit Bey arkadaşımız başka noktai nazar
dan söylediler. Ben de diyorum ki; bunun kabiliyeti 
tatbikıiyesi az olacaktır. Eğer bunu, temenni ettiği
miz gayeye vardırmak istiyorsak - ki, tabiatryle ar
zu ediyoruz - ev\elen. fabrikalarımızı islâh ettmek 
lâzımdır, iyi kumaş yapmasını bilmlyorlarsa bunla
ra mülktedir müdür, muktedir ustalar getirmeli ve 
bunların İslahı neye mütevakkıf ise onları temin et
mek lâzımdır. Ben bunlara soruyorum, niçin bu ka
dar seneden beri bu model üzerine devam ediyorsu
nuz. Piyasadaki şu veya bu kumaşları görmüyor mu
sunuz? Diyorum. Sonra maalesef görüyorum ki, Av
rupa'dan gelmiş olan kumaşlar almak istemediğimiz 
halde, sön derece imsak ettiğimiz halde gene mağaza
larda bir birimizi kırıyoruz, sıra bulup da alış veriş 
yapamıyoruz. Sonra gene maalesef biz yerli kumaş 
neşe eden mağazalarımıza gittiğimiz vakit etrafımız
da kendimizden başka kimseyi bulamıyoruz. Bu, ne
den acaba? Herkes arzu edermi ki, bizim paramız ec
nebi kumaşlarına gitsin? Hayır! Fakat herkes daima 
güzeli arar, bunu kimse inkâr edebilir mi? Bunu men 
etimelk mümkün mü? Gönüldür bu. Ne boyalarından 
bir şey anlaşılıyor, ne neseinden bir şey anlaşılıyor ve 
ne de zerafetıinden bir şey anlaşılıyor. Yani hiç bir 
şey anlaşılmaz efendiler. 

Bunların İslahı makinelerinin tecdidine mütevak
kıf imiş. Pekiyi tecdit edin. Çorap almaya giderim, 
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çoraplar hep guvel'i. Kumaş almaya giderim, yirmi 
otuz sene evvelki kumaşlar. Bunu insan alabilir mi? 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Alacaksın 
günah olmaz ya! 

TÂHİR BEY (Devamla) — Sonra efendiler, altı 
ayda bir, üç ayda blir modalar değişiyor. Hatta boya 
modası bile değişiyor. Hele kadınlık aleminin arzu 
ettiği lükslük hiç 'bir vakit men edilemez. (Handeler) 
Bunlar aleladeyi tanımazlar kendi arzularına göre 
boya isteriler. Hatta kumaşın metanetimi nazarı iti-
ibara bile almaz. Gerçi bizim kumaşlarım metaneti di
ğerlerine çok faiktir, bunu inlkâr edemeyiz. Fakat 
arz ettiğim gibi onlar bunu istemez. Onların istedik-
ıleri ancaik zarafettir. (Handeler) Şıklık isterler, moda 
isterler. Diyorum ki, yahu, şu diğer mağazalarda sa
tılan eşyanın boyalarını görmüyor musunuz? Sizin 
'kimyagerlerinizin bunların boyalarını tanıimıyorlar mı, 
(bilmiyodar mı? Yani Ibunl'ar ne suretle telvCn edilir, 
hangi şey ile şu renkler verilir, bunları bilmiyorlar 
mı? BOlmiyorlarsa mülktedir boyacılar bulunuz diyo
rum. Meselâ, fes rengi bıir kumaş çıkarınız dersiniz, 
•bir şey çıkarır; kiremit boyası mıdır nedir vallahi bi
linmez. (Handeler) Allah için olsun bunları islâh et
mek lâzımdır. Biz de temenni ederiz ki dahilî mamu-
lâtum ızd'an kullanalım. 

Bugün gelirken gene uğradım. Dahilî mamulâ't-
tan bir şey aldım. Faikat alıyorulm ama, işte demin
den arz ettiğim gibi. Binaenaleyh gene arz ediyorum 
islâh etmek lâzımdır. Yoksa alâ kumaştan frak gi-

. yeceksin, yok şu sakilde melon şapka koyacaksın, şu
nu böyle yapacaksın, bunu bitfmecburiye giyeceksin 
demek doğru değildir. Bu çok ağır olur. (Alkışlar) 

CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşane) — Muhte
rem efendiler! Heyeti Âliyelerinin.bedihi olarak ma
lûmu olan bir mesele vardır ki; Türkiye Muvazenei 
İktlisadiyesi meselesinin bir an evvel temin edilmesi 
meselesidir. Besim Atalay Beyin, gönlünden kopup 
da gür sesi ile ifade ettiği bu gayeyi istemeyecek bir 
fert olamayacağı gibi, gene sizin intihabınızla teşek
kül etmiş olan Ticaret Encümeni bittabi her şeyden 
evvel bunun en büyük taraftarıdır. Ancak Muvaze
nei İıktİsadi'yeden bahsedildiği zaman bu kellime ve 
Ibu teıikip (kendisini doğrudan doğruya bir ithalât ve 
ihracat meselesi alarak göstermez ve dünyanın hiçbir 
yerinde bu mesele ıbir ithalât ve ihracat meselesi değil
di r. Eğer öyle olmuş olsaydı, gayet garip bir vaziyetin 
talhaddüs eümesi lâzım gelirdi, İktisaden çok ileri git
miş olan memleketlerde ithalâtın kapanmış olduğunu 
görmemiz lâzımdı. Fakat böyle bir vaziyet yoktur ve 

hâttâ dünyanın zengin memleketleri • o memleket-
lerdir ki orada harekâtı iktisadiye ıbı;tün kuvvetliyle 
'kendisini gösterir - yani ithalâtı nihayet ihracatına 
müsavi olabilir. Bu da hiçbir vakit teıjıin edilmiş de
ğildir. Herhangi bir memleketin istatiistikini açarsa
nız açınız, rhalâtı ihracatından azdır. (jXinkü gümrüğe 
ithal edilen bir çok eşyayı nazarı dikkate alamaz
lar ve onların istatistik kayıtları, istatistik daireleri 
onları kaydedemez. Binaenaleyh bunui} için ithalât ve 
ihracat muvazeneli diye bir kaide konulur ve on
dan sonra bu kaideler ittübaan bütün iktisadî naza
riye ve (kanunlar oraya doğru sürüklenirse o mem
lekette kuvvetli bir hareketli iktisadiyöden şüphe edi-
lıirler. Himaiyenin taraftarları olduğu \ gibi, aleyhtar
ları da vardır. Yalnız şurasını bir vazife olaraik söy
lemeye mecburum ki, Ticaret Encümeniniz de hima
ye taraftarıdır. Fakat himayeden maksat, himaye edi
lecek 'olan sanayiin bir gün gelip de rekabete karşı 
koyalblJîmesl meselesidir. Yani herhangi bir sanayi hi
maye edilirken diğer bir fedakârlık göze alınacak
tır ve denilecektir ki, şu veya bu sanayi doğrudan doğ
ruya milletin serveti umümiyesinin zararına olarak 
şu kadar sene müddetle takviye edileejektir. Ancaik bu 
sene nihayetinde şu sanat mümassili blir sanatla baş-
başa çıkabilecektir. 

Bu gaye ile yürüyerek bir çok mejmleketler - baş
ta Almanya - bunu tatlbik etmişler vje muvaffak ol̂  
muşlardır. Bizim de muvaffak olmamjaimız için hiçbir 
sebep yoktur. Yegâne gayenin de bu (jylm'ası lâzım ge
lir. Bu gaye temin edilmezse efendiler, servetli umu
miye tahrip ediliyor demektir. Çümkai himaye, esa
sen yürüyemeyen bir sanayii vergi iiej idame ettirmek 
demektir. Bu da o vergi miktarı kajdar sermayenin 
tahıülbi demektir. Binaenaleyh tahrip] edilen bu ser
maye ıbir gün bu sanayii serbest yajşatab ilmeye ha
dim olmalıdır ki mazur görülsün. Buğdan istisna edi
lecek kısım sanayi şubeleri yalnız rrjüdafaai. memle
kete ait olan kısımdan, müdafaai mehılekete ait olan 
Ibirtakım sanayi vardır ki, Ibu sanayii her zarara kar
şı tutmak lâzımdır. Çünkü memlelketı̂ n istiklâli onun
la kaimdir. Yalnız bunların istisna edilmesi lâzım
dır. İktisadî mefhumda himaye usulü, bir sanatın mu
ayyen senede kendisini 'kurtarabilm|esi için yardım 
görmesidir, | 

Muhterem efendiler! Bir memiekjet sanayi mem
leketi hahne geçerken mutlaka sermjaye tahriib eder. 
Bu tahripten hiçbir memleket kurtulamamıştır.• 

EMİN BEY (Eskişehir) — İhrajcat yapmıyoruz. 
CEMAL HÜSNÜ BEY (Devamla) — Bir mem

lekette sanayii tesis ederken, gerek ihtiyacatı dahi-
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Binaenaleyh muhterem efendiler! Himayenin mühim 
'tesiri şudur. Sermaye ve say'i bir noktaya doğru temer
küz ve tdkâsüf ettir'ir. Mühim sanayi memleketlerin
de himaye usulü vaz edildiği vakit bu, derhâl kendi
sini gösterir. Şu ve bu sanayi zararına olarak tesirlini 
yapar. Sây ve sermayesi zaten mahdut olan memle
ketimizde himaye usulü daha çok tahripkâr olabilir. 
Sermaye üle mütenasiben himaye usulü memlekette 
takip edilecek olursa, yaivaş yavaş sermaye husule 
gelir Ve o sermaye daha büyük bir sanayi vücuda ge
tirmeye doğru gider. Ancak, bu sanayi mevcut değil 
iken, biz doğrudan doğruya ziraat hayatından sanayi 
'hayatına geçerken, sanayii cesime içlin himaye usulü 
vaz ettliğim'iz zamandır kli, bütün diğer şubelere ufak 
faık'at devamlı ve sürekli tesir yapar ve memleketin ha
yalli iktisadiiyeisini sun'î olarak himaye edilen kısım
larda toplatır ve bunları da yaşatamaz. Çünkü bun
ları yaşatmak için vergiye muhtacısınız. Himaye de
mek, vergi demektir. Bunu yapmak için himayeyi çok 
kuvvetli koymak ve Beşlim Atalay Beyin, dediği gibi, 
eVvelâ turşuyu ve konserveciliği lıimaye ederek yaivaş 
yavaş 'bunlardan artacak himaye sermayesi ile, diğer 
sanayii cesimeye doğru gitmektir. Türkiye'nin nüfu-
su yetmiş milyon olur da sermayesi taşafeilecek İbir 
hale gelirse, işte o vakit sanayi cesime vücut ıbu!ur ve o 
vakte gelinceye kadar bu suretle himaye edeceğimiz 
sanayi bir kısım sermayeyi imha eder. Ancak mev
zubahis olan kanunu, Ticaret Encümeni bu nokatı 
nazardan dalhi tetkik etmemiştir. Bunları doğrudan 
doğruya şahısım namına arz ettim. 

üyeyi1 temin içlin olsun, esasen ihtlyacatı hariciyeyi 
temin ıiçin ise sanayii cesime teşekkül etmiş demek
tir. Bendeniz sanayii cesimeden bahsetmiyorum.'. Sa
nayi teşekkül ederken bir memlekette mutlaka ser
maye tahrip edilir. Çünkü sanayii demek tecrübe de
lmektir. Tecrübe demek tahrip demektir. Herhangi bir 
memleket bu tecrübeden kendisini en az tahrife! ser
maye ile kurtarabllirse işte o memleket sanayi mer
halesini en az masrafsız katetımiş demektir. Eğer bu 
temin edilirse hakikaten memleketin sanayii kurta
rılmış olacaktır Ve sanayii tabiî tekâmülü takiben 
meydana çıkmış olacaktır. 

(Muhterem 'efendiler! Mevzubahis olan kanun bil
hassa mensucat sanayiine taallûk ediyor. Dünyanın 
hiçbir yerinde mensucat sanayii tezgâh mensucatı de
ğildir, sanayii hadidiye gibi sanayii cesirneden ma-
duıddur. Sanayii cesime şu sanatlardır ki : Muayyen 
bir hudut dahilinde muayyen müşterilerle yasay'amaz 
ve rekabet edemezler ve kurtaramazlar. Çok geniş 
hudutlar dahilinde geniş müşterilere ihtiyaçları vardır. 
Zaten ondokuzuncu asırda meydan alan koloni harp
leri hep bundan neşet etmiştir. Sanayii cesime teşekkül 
eder etmez, müşteri aramak lâzımdır. Sanayii cesime-
nln tebarüz eden bir hassası da sermayeyi müthiş su
rette tahrip etmesidir. Bu kısım sanayiidir ki, daima 
keşifiyat ve ihtiraata maruz kalmaktadır. Bu sanayide 
hemen her gün mühim ihtiralar yapılıyor. Bu mühi'm 
keşif ve ihtiraları günü gününe takip edip tatbik et
meyen sanat esbabı mahva mahkûm olurlar. Bunları 
takip ve tatbik için de kuvvetli bir servet ihtiyatı lâ
zımdır. Bu ihtiyat akçasına dayanarak bu keşfiyat ve 
ibtiraatt derhal tatbik eder. Muhterem efendiler! Bu
nun için yalnız ihtiyat sermayesi de kâfi değildir. Ay
nı za'manda sây ve ihtisas İster. Eğer ihtisas ve sây 
'ihtiyatı çok fazla değilse bu sanatlar gene ilerleyemez. 
Binaenaleyh sanayi ceslimeden olan... 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — O halde hiçbir şey yap
maya iktldantmız yok demek?.. 

CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşane) — Hangi 
hususta? 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — İşte böyle sermaye filân... 
CEMAL HÜSNÜ BEY (Devamla) — Arz edece

ğim. Bu hususta sanayii cesimenin bu mühim hadi
selerini nazarı itibare alacağız. Ondan sonra doğrudan 
doğruya sanayi hayatına geçerken Besim Atalay Be
ytin gür sesi ile müdafaa etmek istediği bir misal 
vardır. Turşumuzu dahi hariçten getiriyoruz. Türki
ye yalnız turşusunu hariçten getirmiyor. Sebzesini de, 
balığını da, sütünü de, peyniri de hariçten getiriyor. 

Encümenin nokta? nazarına geçiyorum. Ticaret 
Encümeni bu meseleyi müzakere ederken memlelke
tin, hükümetlin mütehassısı olan dairesini, müdiriye-
tinl ve vekilini davet etmiştir. Bunlar uzun uzadıya 
dinlenmiş ve ihsaî bir çok rakkamlar vermişlerdir. 
(Ticaret Vekili mi sesleri). Evet efendim, Ticaret Ve
kili Beyefendi verdiler. 

iBESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Hâ!.. Ona 
hürmet ederim^ 

CEMAL HÜSNÜ BEY (Devamla) — Besim Ata
lay Beyefendinin; elinde tuttuğu miktar yarım mil
yon fazlası ile doğrudur. Yani ikibuÇük milyon di
yorlar, ilci milyondur. Muhterem efendiler! Mazba
tada bu miktar nazarı dikkatinize arz edilmemiştir. 
Bu iki milyon kumaş doğrudan doğruya kaba kumaş
tır. Bu fabrikalar ince kumaş da imal etmek mecbu
riyetindedirler. İnce kumaş imal etmek medburiye-

. tinde olduğu üzere «1 350 000» e düşer. İki milyon 
'] imal edebilir. Fakat sırf askerle jandarmanın kulla-. 
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nacağımı temin edebilir. Besim Atalay Bey affetsin
ler, kendilerinin üslûbuna uymadığı için bunu basjka 
bir şekilde tefsir ediyorlarsa, onların üslûbunu kulla-
n'albilece'klere de gene Besim Atalay Bey man tilkiyle 
denebilir ki, siz bu defa Iran değil, Karalkurum ka
fasını taşlıyorsunuz. 

IBfiSİM ATALAY BEY (Aksaray) — Paramız ol
sun da, memleketin ıkarnını doyur da, nasıl sistem 
olursa lolsiun. 

CEMAL HÜSNÜ BEY (Devamla) — Binaen
aleyh muhterem efendiler! Bu bir ilim meselesidir, 
himaye meselesi gayet mühim bir meseledir. Sermaye
mizi tahrip ettirebiliriz. 

BESİlM ATALAY BEY (Aksaray) — Hürmet et 
Kara'kuruim'a, 'taparım Karalkurum'a!.. 

CEMAL HÜSNÜ BEY (Devamla) — Tekâmülü 
rahnedar edebiirz. Bu noktadan doğru olmadığı gi
bi, ki bunu şahsım namına söylüyorum, zaten En
cümen namıma da söylesem memleikette kabiliyetli tat-
bükiyesi olmadığını tekrar ederim. Binaenaleyh gele
cek sene içim Ticaret Vdkili Beyefendi vait buyurmuş
lardır bunlar sırası ile himaye edilecektir. Ticaret 
Encümeni bu ndktayı da kabul edemez.. O da... 

EMİN BEY (Bsikişehir) — Encümen namına mı 
söylemiyor efendim? 

CfiMAL HÜSNÜ BEY (Devamla) — Evet efen
dim. 

EMİN BEY (Eskişehir) — O hâlde Encümen bu 
Ikanunu reddediyor, istemiyor. 

CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşhane) — Encü
men kanunu reddetmiyor. Kanunu bu şekilde gön
dermiştir. 

Muhterem efendiler! Biz, sanayii himaye efcmefk 
istiyorsak o sanayi doğrudan doğruya memleketlin ser
veti umumiyesi ile himaye edilir. Hefhangi vergi gibi 
vatandaşlara umumiyet esasına istinaden tahmil edil
mek lâzım gelir. Yoksa yalnız bir sınıf vatandaşlara 
ibr nevli şahsî mükellefiyet taihrnilii doğru olmaz. Biz 
memlekette mensucat sanayiini himaye ediyoruz ve 
'himaye vergisini yalnız bir sınıf halkın üzerinden alı
yoruz. Bu vatandaşlık hukuku ile (kabili telif değil
dir. Bunu Ticaret Vekâleti Encümeni ile müttefik 
olarak kabiliyeti tatfoikiyesi noktai nazarından En
cümen, bu seneye rihisar eden yerli mamûiâtın bele
diye, muvazenei husu'siye ve muvazenei umumiyeden 
yani jandarma, asker vesair yeknesak elbise giyen mü
esseselere alınmasını kâfi görmüştür. Maruzatım bun
dan ibarettir. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorumı) — Kabiliyeti 
tatbikiyesi nedir? 

REŞİT BEY (Malatya) — KMayet aleyhinde 
söyleyeceğim. (Gürültüler), (Kifayet ajleyhine sesleri) 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) j - Fikrim yan
lış anlaşılmış, tasrih edeceğim. 

REŞİT BEY (Malatya) — Cemkl Hüsnü Be
yin, mütalâalarından anladığıma göre |bu memleikette 
ne fabrika ve ne de bir şey yapılabilir. Efendiler! 
Halk ihtiyaç messeddiıkçe şirket teşekkül eder. 

Sermaye toplanır, fabrikalar açılır, «htiyaç mes-
setmez.se hiçbir vakit iş olmaz. İhtiyaç messederse 
o vakit bu fabrikalar açılarak serrnaye meydana 
konur. Bir de sermaye koyduğumuz bu şirketin ma
lı sarfolunur mu, olunmaz mı şekli j vardır. Bunun 
emsali harbi umumide görülmüştür. ; O zaman Av-
rupadan yün, Avrupadan eğrilmiş ipliK gelmediği için 
ahali ihtiyaç messetmiştir. Bundan dolayı iplikle
rini boyamış, alaca yapılmış, kumaş yapılmış, ku
maş yapılmış pantolon yapılmış, giyilmiştir. Ahali 
de, Hükümet de o kanunun tatbikini takviye ederse, 
bu şirketlere Hükümet muavenet edejr.se bu fabri
kalar meydana gelecektir. Yok mecburi tutmaya
cak olursak ilelebet Avrupa kumaşları giyeceğiz, 
bu muhakkaktır. Bunun için her ne vakit halk bu
na mecbur tutulursa, Hükümet de biraz bunlara 
yardım eder. Giyilen kumaşların sülüsü yündür, 
üst tarafı pamuktur. Yün bizden çıkar, her şey bzi-
den çıkar. Maalesef Avrupa bizden yüz kusura alı
yor, bin beşyüz kuruşa tekrar bize ; satıyor. Onun 
için bu millet ihtiyaç messeddikçe j şirket meyda
na gelir, yoksa ihtiyaç messedmedikçei ne halk ve ne 
de sermaye ve şirket meydana gelir. Avrupa'nın ku
maşını ilelebet giyeriz, bu muhakkaktır. 

REİS — Efendim! Kifayeti müzakere hakkın
da takrirler vardır, okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini tek

lif eyleriz. 
Niğde Qiresun 
Hâlit Hazım 

REİS — Efendim! Maddelere zaten geçilmiştir, 
kifayeti müzakereyi reye koyuyorum. Kabul eden
ler ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kal
dırsın... Kifayeti müzakere kabul edilmiştir. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Maruza
tım yanlış anlaşılmıştır. Tasrih edecjeğim. (Madde
de söyle sesleri) Yeni sual soracağım. 

http://setmez.se
http://edejr.se
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REİS — Aleyhinizde bir şey söylenmemiştir. 
Süleyman Sırrı Beyin takriri okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
Yerli kumaştan elbise giyilmesi hakkındaki Hü

kümetin lâyihai kanuniyesi daha ziyade şamil ve 
menafii milliyeyi müemmendir. Binaenaleyh Tica
ret Encümeni tadilinin reddi ile Hükümetin lâyiha
sının müzakere edilmesini teklif eylerim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Birinci maddenin berveçiati tadilini teklif ede
riz:. 

Bu nevi levazımın yerli mamûlâtından tedariki 
mecburidir. Buna riayet etmeyenler kanunu ceza
nın maddei mahsusasına tevfikan tecziye edilir. 

Kastamonu Kastamonu 
Mehmet Fuat Ali Rıza 

Urfa Antalya 
Ali Fuat Ahmet Saki 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Müsaade 
ederseniz takriri izah edeyim. Efendim! Hükümetin 
teklifinin müzakereye konulmasını teklif etmekliği-
min sebebi şudur: Lâyihaya baktım, asıl Hükümet
ten gelmiş, gayet vazıh, şamil ve kuvvei müeyyedeli 
bir lâyihadır. Adliye Encümenine gitmiş, Adliye En
cümeni hemen aynı ile kabul etmiş, geçen senenin 
Ticaret Encümeni ayniyle kabul etmiş, Ticaret En
cümeninde bulunan zevatın imzalarına baktım, Ce
mal Hüsnü Beyefendiden başka hepsi mevcut. (Al
kışlar) Şimdi yeni lâyihanın kulağı kuyruğu kesik bir 
lâyiha olacağını tahmin ettim. Binaenaleyh Hükü
metin lâyihasının müzakere edilmesini ve reye ko
nulmasını teklif ediyorum. 

REİS .— Süleyman Sırrı Beyin takririni tekrar 
okuyoruz: 

(Okundu) 
REİS — Nazarı dikkate alanlar lütfen ellerini 

kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar ellerini kal
dırsın... Efendim! Tereddüt vardır. Müsaade buyu
runuz... Tekrar reye koyacağım.. Müsaade ederseniz 
Süleyman Sırrı Beyin, takriri bir defa daha okun
sun. (Okunsun sesleri) 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Reis Bey; 
Takrir hakkında söz söyleyeceğim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Hükümetin teklifi kanunisi okunsun. Teklifi kanunî 
okunduktan sonra takririm okunsun. (Hükümetin 
teklifi okunsun sesleri) 

(Süleyman Sırrı Beyin takriri tekrar okundu) 
REİS — Efendim! Takriri nazarı dikkate alan

lar lütfen ayağa kalksınlar... Nazarı dikkate alma
yanlar lütfen ayağa kalksınlr... Efendim, nzarı dik
kate alınmamıştır. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin başına (Mebuslar) kelimesinin 

de ilâvesini teklif eylerim. 
Sinop 

Recep Zühtü 

(Kabul sesleri), (Ret sesleri) 
- MUSA KÂZİM BEY (Konya) — Efendim! Mad

de okunmadı, tadilname okunuyor nasıl olur? 
REİS — Efendim! Heyeti umumiyesi hakkında 

söz isteyen olmadı, maddelere geçtik. 
MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Efendim, mad

de okunmadı. Tadilnameyi reye vazediyorsunuz. 

REİS — Zannederim ki dikkat buyurmadınız. 
Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var mı de
dim, söz isteyen olmadı. Maddelere geçilmesini arz 
ettim, kabul edildi. Birinci maddenin müzakeresi
ne devam olunuyor. 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Efendim! Ya
pılan şey Heyeti Umumiye müzakeresi idi. O, kâfi 
görüldü. O kâfi görüldükten sonra Hükümetin tek
lifinin müzakeresi için bir takrir geldi. O da kabul 
olunmadı. Şu halde birinci madde okunarak müza
kere edilmesi ve maddenin müzakeresi kâfi görül
dükten sonra tadilname okunması lâzımdır. 

REİS — Efendim! Heyeti umumiyesi hakkın
da söz isteyen olmadı. Maddelere geçilmesi kabul 
edileli. Yalnız takririn birinde «Müziakane kâfi mad
delere geçilmesıini teklif ederim» kaydı viardı. O va
kit arz ettim, maddelere geçilmesi kabul ediilnrlştıir 
dedim. Şjiımdii maddetenin müzafceresline devam ede
ceğiz ve birinci madde kanunun heyeti umumiyesi 
demektir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Cereyan eden müzakere Heyeti Umumiyeye ait idi. 
Verilen kifayet takriri de müzakerenin umumu hak
kında idi. Kifayet kabul edildikten sonra maddele
re geçiyoruz. Madde hakkında söz isteyen var mı di
yecektiniz. Demeden maddeyi reye koyuyorsunuz. 

REİS — Rica ederim efendim! Heyeti umumiye 
hakkında söz isteyen var mı dedim; kimse söz iste
medi. Maddelere geçilmesini reye koydum, kabul 
edildi efendim. Takriri reye arz ediyorum. Kabul 
edenler ellerini kaldırsın... etmeyenler ellerini kal
dırsın... (Maddeler okunmadı sesleri) 
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MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Birinci mad
de hakkında söz istiyoruz efendim.Rica ederim, ev
velâ madde okunur, sonra reye konur. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim! Süleyman 
Sırrı Beyin teklifi birinci maddeye tekaddüm eden 
bir teklif idi ve Hükümetin teklifinin reye vazını 
mutazammındı. Takrir kabul edilmedi. O takrir 
kabul edilmeyince birinci maddenin müzakeresine 
geldik. Maddenin müzakeresinde herkes söz alabi
lir. (Tamam sesleri) 

REİS — Efendim, kanunun heyeti umumiyesi-
nin müzakeresinden sonra Süleyman Sırrı Beyin tak
ririni filhakika reye arz etmemek iktiza ederdi. Fa
kat kanunun heyeti umumiyet bir maddeden iba
rettir. Onun için reye arz ediyorum. 

(Birinci madde okunsun sesleri) 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Takrir oku
nacak olursa Heyeti Umumiyesi hakkırda olduğu 
sarih surette anlaşılır. «Maddelere geçilmesi» dvye 
$arih surette kayıt vardır. 

REİS — Heyeti Umumiye mademki arzu edi
yor, birinci maddeyi tekrar okuyoruz:. 

Yerli kumaştan elbise giyilmesine dair Kanun 

Madde 1. — Muvazenei Umumiye ve Hususiye 
ve belediyelerden bedeli tesviye edilen elbise ve ayak
kabı, kumaş, serpuş ve yatak levazımı ile memurin 
ve müstahdemine yeknesak elbise ve kundura giy
diren bilcümle müessese ve şirketlerin iştira edece
ği bu nevi levazım yerli mamûlâtmdan tedarik edi
lir. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Arka
daşlar! Mamûlât dahiliyemizi ve masnuc timizi mu
hafaza etmedikçe buhran içinde yaşayacağımıza şüp
he yoktur. 

Arkadaşlar! Memlekette her türlü teceddüde, her 
türlü hayata rehber olan Meclisi Âli yerli kuraş 
giymezse halk giyer mi? 

Efendiler! Bir vilâyette bir vali yerli kumaşlar
dan palto yaptırıp giymezse memur giymez beye
fendiler. Evvelâ mebu,s, vükelâ giymelidir. Ondan 
sonra halk da giyer. Bu ayıp değildir. Benim üzerin
deki bu bonjur Hereke Fabrikası kumaşındandır, Ri
ca ederim, memurin ve mebusinı kiramın da dahil 
olmasını teklif ederim. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Arkadaş
lar! Bendenizin anlayamadığım bir mesele vardır. 
Cemal Hüsnü Beyefendi, Besim Atalay şöyle dedi, 
böyle dedi diyerek kanunu müdafaa etti. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Beye
fendi yoktur. Bey vardır. 

BESİM ATALAY BEY (Devamla) — Cemal 
Hüsnü Bey yüksek talâkatle o bizde hani şey olan 
nazariyeciliğiyle.. (Ne olan sesleri) 

CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşane) — Ne 
olan? Tasrih et. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Çok iyi 
olan nazariyeciliği ile Ticaret Encümenini öyle tes
hir etmiş ki, geçen seneki Hükümetin teklifi eliniz
dedir. O teklifi kabul eden . arkadaşların imzası da 
oradadır. Bu sene onların tamamen ricat etmiş ol
duklarım görüyorum. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Geçen seneki mazbatada ekalliyetin fikri vardır. 
Nazarı diikkatiruzii celbedenim.. 

BESİM ATALAY (Aksaray) — Devamla) — 
Hatta geçen seneki mazbatada memlekette oniki 
milyon pamuk mensucatı hasıl oluyor diyen Encü
men bu sene neden tereddüde düştü acaba? Sonra 
Hacı Bekir Efendi.. Affedersiniz, Hacı Bekir Bey 
bu onbeş milyon kilo yapağı yetişir dedi. Hacı 
Bey! Onbeş milyon kilo değildir, düzelt. Yirmi mil
yon davar vardır. Sayım hesabı ile bu miktar mey
dandadır. Bunun kaçağını filân katmayın. Onların 
dip kılı da olur ki daha güzel işe yarar. Yirmi mil
yon davardan beş milyonunu bırak... 

HACI BEKİR BEY (Konya) — O davarların... 
(Gürültüler) 

BESİM ATALAY BEY (Devamla) — Sabret 
hocam, sabret! Sen buğday mütehassısısın bu değir
mencilik değil, sabret! 

HACI BEKİR BEY (Konya) — Gazyağı hiç de
ğil! 

BESİM ATALAY BEY (Devamla) — Gelelim 
onbeş milyon davara.. Arkadaşlar! Bilirsiniz ki her 
davarın en aşağı iki kıyye yapağı olur, (Nerede o 
bolluk sesleri..) Bu hesapla otuz milyon kilo yapa
ğı eder. (Hayır sesleri) Öyledir efendim Bendeniz 
bu kanunun muvazenei iktisadiyeyi temin edece
ğinden bahsetmedim. Muvazenei İkti^adiyeye yar
dımı olur dedim. Bendeniz ihracat ve ithalâtı tev-
zin ve muvazenei iktisadiyeyi tamamen temin ede
ceğimi iddia etmedim- Bu şekilde söylemişim gibi 
Cemal Hüsnü Bey sözüme hücum ettiler ve sözle
rimi nakza çalıştılar. Sözleri doğru olabilir, fakat ar
kadaşlar, Bendeniz bu kanun, muvazenei iktisadiye-
de belki on milyon liralık bir açığı kapatır demiş
tim. Ben bu kanunla şunu istihdaf ediyorum ki aç-



İ : 21 9 . 12 . 1341 C : 1 

lar, dullar ve kadınlar için iş bulunacak. Harbi Umu
mide biliyorsunuz ki bu sanayi yavaş yavaş inkişafa 
başlamışlardı. Birçok yerlerde bu inkişafı gördüm 
ve bilirim harbi umumî kalktıktan sonra Avrupa'nın 
mensucatı memleketimize tekrar girdi ve onları 
himaye edemediğimiz için birer birer kapandı. Yüz
lerce tezgâha malik olan fabrikalar bilirim. Mese
lâ Uşak'da yüzeîli tezgâha yakın vasaite malik ay
rıca mensucat için fabrikalar yapılmıştır. Bugün 
bunlardan bir tanesi kalmıştır. Sonra, Mazhar Mü
fit Bey arkadaşımız bendenizin gösterdiğim şey 
doğru mudur, değil midir diye tereddüt buyurdu
lar. Arkadaşlar! Doğrudur, biliyorsunuz İstanbul 
iktisadiyatında iftihar edeceğimiz bir müessese var
dır: Ticaret Odası.. Memleket ticaret ve iktisadi
yatını tamamen anlamıştır. Orası 2 400 000 metre 
istihsal edilir diyor. Halbuki ben burada Uşak'a 
onbeş bin metre koymuştum. Uşak'ın istihsali daha 
ziyadedir. Karamürsel'e yüzelli bin metre koymu-
şumdur. Yine bir arkadaşımız diyorki, bunun istih
sali fazladır. Biz himaye edersek, sermaye kendisi
ne müsait zemin ve zaman bulursa, her halde bu 
istihsalâtımız çoğalacaktır. Bununla memleketin 
sanayii dahiliyesini ve satılmayıp da elimizde ka
lan yapağları himaye etmiş olacağız. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim, bütün dün
ya tecrübe etmiş ve artık tecrübeye lüzum kalma
mış. Yol üzerinden gidiyoruz. Bunun için ne endi
şe edilir, ne mütalâa edilir. Tekemmül eden mem
leketler nasıl tekemmül etmişlerdir. Nereden baş
lamışlardır. (Heyeti umumiyenin müzakeresi bitti 
sesleri) Hayır heyeti umumiyesi hakkında söyle
miyorum. Madde hakkında söyliyeceğim. İfadem 
dardır biraz izah edeyim. Şimdi dünyada bütün 
devletlerin hariçten kırk paraya celbedebilecekle-
ri bir eşyayı, dahilde âzami ve fahiş bir fiyatla bul
salar yine alıyorlar ve almaktan çekinmiyorlar. 

Bu dünyada kabul edilmiş bir iktisat nazariyeyidir. 
bilmemki Cemal Hüsnü Bey biraderimizin dünya 
nazariyesinde yeri olmayan mütaiâları buna da va-
rid olmasa gerekir. Çünkü memleketten para çıkma
mak meselesidir. Herkesi çırpındıran kambiyodur, 
kambiyonun inip çıkmasıdır. Devletin hayatına 
tesri ediyor. Demekki memlekette beş milyon met
re kumaş yaptığımız vakit, onun muadili olan on 
milyon lira harice çıkmayacaktır demektir. Devlet 
ne zaman zor zamanda kalırsa, nasıl ki tekâlifi milli
ye kanunu yapıp da yüzde kırkının aldıksa mem
leketteki zenginin tepesine çöker, kanunlar yakası

na yapışır yine yüzde kırkını, seksenini alırız. Ce
mal Hüsnü Bey olsa olsa burada kibar, şık bir ku
maş giyemeyeceğim diye endişe edebilir Olsa olsa 
bu varid olabilir. Bunun için de memleketin böyle 
hayatii meselelernde insan pek havai olan zevkin
den feda edebilir ve etmelidir. Bendeniz bilhassa is
tirham ediyorum. Yani Meclisi Âliyi buraya bu ka
nunun başına sarih bir ifade ile kaydedelim. Kay
detmezsek bu kanun gülünçtür ve ayıptır. 

CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşane) — Muh
terem efendiler! Söze başlarken bir meseleyi heyeti 
muhteremeniz önünde tavzih etmek isterim. Her 
hangi bir mesele hakkında tetkikata müsteniden 
söylenecek söze karşı, bu nazariyedir, deniliyor. Bu
nunla mesele bitmiş oluyorsa okumak, tetkik etmek 
hata demektir. Besim Atalay Beyin, elindeki malû
mat da doğrudan doğruya ameli malûmat ise, Ticaret 
Encümeninin elindeki malûmat da doğrudan doğru
ya ameli malûmattır. Sonra buna dünya iktisadiya
tında tatbik edile edile düstur haline gelmiş göz
lerde ilâve edilirse, eh artık bütün sözlerin kıy
metten mi düşmesi lâzım gelir? 

Muhterem efendiler! En mühim mesele şudur. 
Bir kere meseleyi çok vazıh görelim. Sermayemizi 
muayyen bir adetle ifham edelim - Sisale müra
caat etmek mecburiyetinde kaldığım için affınızı 
rica ederim. - bu adedi misâl olarak kabul edelim. 
Memlekette yapılacak muhtelif işlerimiz vardır. 
Memleketteki sermaye ve sayı kuvvetimiz gayri mah
dut değildir. Bunları tespit edelim. Yapılacak işle
rimizi de meselâ yüzon farzedelim. İşlerin bize ge
tireceği temettüğ farzediniz yüzde yirmidir. Men
sucat sanayii ki, arz etmiştim, sanayii cesimeden 
ibarettir. Bu sanayi vaz edeceğimiz himaye kanu
nu ile mutlaka yüzde yirmibir getirmelidir ki, ancak 
bunlar teessüs edebilsin. Zaten hiçbir sermayedar 
koymuş olduğu sanayi şubelerinden kârı yoksa 
sermayesini çekip buraya getiremez. Getirebilir 
eğer işletilmeyen sermayemiz olsa idi. Bu sermaye 
himaye etmek istediğimiz sanayie bilâ kaydu şart 
akardı. Ancak sermayemiz bu halde değildir. Yani 
bizde aisence de Capitaux, sermaye bolluğu yok
tur. Sermaye mahduttur. Ve işler de muayyendir. 
Şu halde bu işi yaşatmak sermayemizi diğer 
tarafa çekeceğiz ve yüzde yirmibir de kâr edeceğiz. 
Yüzde yirmi temin ederse kimse çekmez. % 21'ne 
demektir? Şu demektir ki, verilen bir doğrudan doğ
ruya serveti umumiyeden alınmış bir kısımdır ve 
bu sanayie verilir ve bu sanayi onu yiyerek idamei 
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mevcudiyet ediyor. Fakat bu yüzde bir yenilen ser
maye ne vakte kadar devam edecektir. Bütün mese
le buradadır. Bir mesele daha arz edeceğim. Eskişe
hir Mebusu Muhtereminin söyledikleri gibi, haki
katen farzedelim ki bu kısımdaki ithalâtı tamamen 
kesmiş oluyoruz. Ben arz ediyorum ki bu esasen ka
bil değil, çünkü merinos koyunu bizde yetişmiyor. 

Efendiler! Karamürsel fabrikasının yaptığı ku
maşların iplikleri bile Avrupadan geliyor. Fakat 
bendeniz daha ileri gidiyorum ve farzedıyorum ki 
bu ithalâtı tamamen kesmişizdir. Şu halde kambi
yomuz lehine bir tesir yapmış oluyor muyuz? Ha
yır efendiler! Kambiyo düzelmemiştir. Kambiyoyu, 
ithalât ve ihracat meselesii olarak tetkik edecek olur
sanız en hatalı yollara saparsınız. Kambiyo yalnız 
ithalât ve ihracat meselesi değildir. Serveti umumi-
yenin meselesidir. Eğer sizin tahrip edilmiş olan yüz
de bir sermayeniz, harice gönderdiğiniz sekiz mil
yonu tecavüz etmişse, kambiyonuz daha fazla düş
müştür. Eğer sizin ithâl ettiğiniz kısım dahilinde 
muntazaman ve tabiî çalışan sanayiiniz serveti umu-
yeye ilâve edilen kısma nazaran azsa ve tekrar se
kiz milyon kambiyonuz bu ithale rağmen yükselir 
ve bittabi büyüyen bu serveti umumiye kendisini 
ihracattan başka bir kısmında gösterir. 

Muhterem efendiler! Bizim o muayyen ve çok 
mahdut olan zavallı sermayemizi götürüp de bu
gün doğrudan doğruya sanayii cesımeye vakfetmek 
katiyen doğru değildir. Mîllî iktisadiyatımız namı
na da doğru değildir. Değirmenciliğimiz vardır, buğ
dayımızı hariçten getirirken hangi sanayiimiz; hi
maye ederiz? Bizim peynirimiz, sütümüz hariçten 
gelirken asıl muhafaza ve ihya edebileceğimzi bu 
kısım sanayii himaye edelim. Konserveciliğimizi hi
maye edelim ve bunlardan yavaş yavaş doğacak 
sermaye ile teşeubatı bizi istediğimiz gayeye gö
türebilir. 

Bugün bir sanat başlı başına yalnız yaşayamaz. 
Bugünkü sanayi arasında bir tesanüd vardır. Filân 
sanayiin mevcut olabilmesi için evvelâ filân ve 
filân sanayiin doğmuş olması lâzım gelir ve sana
yiin muhassalası olarak ortaya ayrı bir sınıf çıkar. 
Onlar yoksa, siz suni olarak onu yaşatıyorsunuz, ser-
mayei milliyeyi tahrip ediyorsunuz. Buraya da Mec
lisi milliniz giremez efendiler. Bütün bunlardan sar
fınazar muhterem Besim Atalay Beyin, buyurduğu 
gibi, bizim istanbul'un yüzünü güldüren çok mü
him bir müessesei iktisadiyesi vardır; Ticaret Oda
sı. Fakat efendiler! Ondan daha evvel yüzümüzün 

güldüren bu müesseseleri meydana getiren Ticaret 
Vekâleti vardır. Bugün Ticaret Ve câletimizin teş
kilâtı en muasır teşkilât meyanındadır. En muasır 
tarzi saydır. Onun verdiği malûmat eğer hakikaten 
ihticaca salih ise, Ticaret Vekâletimizin vardiğı ma
lûmat elbette daha ziyade inticaca sallih malûmattır. 
Binaenaleyh bu malumata istinaden heyeti umumi -
yenize arzı malûmat eden Encümeniniz Jiyor ki; bu
gün. bu mecburiyeti memurine teşmil edecek olur
sanız, katiyen mevcut olan kumaş (yetişmez ve si
zin kuvvei teyidiyenizle çıkaracağını^: kanun bilfiil 
tatbik edilememeye mahkûm kalır. | Hınıs'ta, Di-
yarbekir'de, Erzurum'da, Hatta Trabzon'da hatta 
izmir'de, istanbul'da memurine tatbik edeceğiniz 
kanun bilfiil tatbik edilmemeye mahkûmdur. Bile 
bile, bu kanunu bu tarzda götürebilir miyiz. 

Muhterem efendiler! Besim Atalay Bey diyor ki: 
Hiç olmazsa siz bu şereften bizi mahrum etmeyin. 
Bu şereften Encümen kimi mahrum I etmiştir, hangi 
Türkü mahrum etmiştir? Herkes serbesttir. Encü
men ancak şunu düşünmüştür. Elinizjde mevcut olan 
kumaşın miktarı iki milyondur. Bu |ki milyona ha
kikaten bir mahreç bulmak lâzım gejlir. Bu iki mil
yonluk kumaş Muvazenei Umumiye ve Hususiye 
ile müessese ve şirketlerden getirilecek müstahde
mine bile yeknesak elbiseye kâfi jdeğildir. Ancak 
Ticaret Vekâleti Encümene vadetmışjtir. Bunlara ki
fayet edecek miktarda yetiştirmeyi her suretle te
min edeceğim demiştir. Binaenaleyh Vekâletin en 
güzel çalışan, en güzel resmi bir müessesesinin ifa
de ettiği malûmata istinaden Heyetji Âliyenize arz 
edilen bu kanunu aynen çıkarırsanıjz, yarından iti
baren tatbik edilir. Buna bir heyet, • bir teşkilât ilâ
ve ederseniz, kanunun tatbiki için |âzım gelen ku
maşı melekette maalesef bulamazsınız. 

İSMAÎL KEMAL BEY (ÇorurrD — Kanunun 
kuvvei teyidiyesi nedri? 

CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşine) — Kanu
nun kuvvei teyidiyesi için verilmiş bjir takrir var
dır. Kanunu cezanın ol baptaki rfrıaddesine tevfi
kan... Encümen bunu kabul eder. 

TUN ALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efen
dim! Maddenin metninde yine türkce yanlışlar var. 
Ayakkabı derken niçin baş kabı demiyorsunuz. Bu
nu bırakalım, memurlar, müstahdemler varken ni
çin memurin ve müstahdemin diyorsunuz. Bilhas
sa bilcümle müessese ve şirketleri^ iştira edeceği 
veya ettireceği... Hayır bey, ve istifa edecekleri ve 
ettirecekleri, mamafih soruyorum, [sözleriniz ara-
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sında dedinizki aisence de Capitaux bu ne demek
tir, anlayabilir miyim? 

CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşane) — Arz 
edeyim, sermaye kesreti demektir. Söylerken zan
nederim arz etmiştim. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Efendim! Esbabı muci
be mazbatasında Başvekâlet Divanı Muhasebat Bü
yük Millet Meclisi, İmalâtı Harbiye Dairesi istis
na edildiği zikrolunmakla beraber, metinde bun
ların müstesna olduğuna dair bir kayıt yoktur, 
mutlaktır. Sonra Muvazenei Umumiye ve Hususi
ye veznelerinden bedeli tesviye edilen... Yani Jan
darma, Polis, dahil oluyor. Asker ne suretle hariç 
kalacaktır? Ya memur meyanında, ya jandarma me-
yanında asker de dahil oluyor demektir. Birincisi 
bu; ikincisi bu nevi levazımat dahilden tedarik olu
nur. diyor. Her ne fiyat olursa olsun tedarik edil
mek zaruri midir? Meselâ evvelce Muvazenei Umu
miye Kanununda bir madde vardı. Yüzde on fazla
sı ile yerli kumaş tercihan tedarik edilirdi. Fara
za şimdi yüzde yüz fazlasiyle da yerli kumaştan te
darik etmek mecburi midir? Encümen bunları bu 
suretle mi mütalâa etmiştir? 

CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşane) — Bir de
fa bu esbabı mucibenin bahis buyurduğunuz kıs
mını tamamen anlayabilmekliğimiz için evvelki ka
nuna müracaat etmekliğimiz lâzım geliyor. Orada 
diyor ki kâffei memurin ve meclisi millî azaları. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Meclisi 
Millî değil! Büyük Millet Meclisi. 

CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşane) — Evet 
Büyük Millet Meclisi azaları. Kanunun buradaki 
şekli artık memurlar değildir. Eğer Muvazenei Hu
susiye ve belediyeler kendi müstahdemlerine aynen 
kumaş veriyorlarsa, bunları yerli kumaşlardan al
mak mecburiyetindedirler. Askerler için, polisler için, 
jandarmalar için., aksi takdirde buraya gelen me
murin adedi hesap edilmiştir. İmal kabiliyetimiz 
olan iki milyon dahi bunlara* kifayet etmemekte
dir. Ancak Ticaret Vekâleti ihtiiyaca kifayet ede
bilecek derecede bunların kabiliyeti iktisadiyelerini 
tezyid edeceğini bize vâd etmiştir. Binaenaleyh bu 
vaadi alarak maddeyi bu şekilde kabul etmişizdir. 
Arz ettiğim gibi maaş alanlar değil, aynen elbise ola
rak alanlardır. Hiç şüphesiz ordu efradı, bahriye 
hepsi buraya dahildir. Bütçede doğrudan doğruya 
elbise tahsisatı olanlar, Muvazenei Hususiye ve be
lediyelerden elbise tahsisatı alanlar ayne nbunla-
n yerli kumaşından alacaklardır, 

Fiyat meselesine gelince; encümeniniz bu nok
tayı da tetkik etmiştir. Yalnız yüzde yüz kırk ola
maz. Nihayet bir piyasa vardır. Piyasada muhtelif 
yerli tezgâhlar arasında bile, ufak tefek bir rekabet 
vardır. Geçen sene Muvazenei Umumiye Kanunu
na müsteniden yüzde on fark kabul edilmiş idi. Bel
ki bu fark âzaî, o da mahdut birkaç mahaldedir. 
Bu sene yüzde yirmibeşe kadar çıkabilir. Bu feda
kârlığa dahi alel itlâk riza gösterdik. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Cemal Beye
fendi, mektepler de dahil mi? 

CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşane) — Alel
ıtlak mektepler de dahil olursa maalesef kumaş kâfi 
gelmiyor. Yalnız Muvazenei Umumiye ve Hususi-
yeden meccani leyli talebeler dahildir. Efendim, 
madde sarihtir. Muvazenei Umumiyeden aynen el
bise alanlardır. 

ABDULLAH BEY (Trafeon) — Fakat Beyefen
di ibarede memurin ve müstahdemin kaydı vardır. 
Binaenaleyh bilirsiniz ki talebe ne memurdur, ne 
müstahdemdir. Buyurduğunuz şekilde talebe kayda 
geçsin. 

CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşane) — Müsaa
de buyurun, kanundaki memur ve müstahdem kay
dı. müessesat ve şirketlere aittir. Talebe Muvazenei 
Umumiye veya hususiyeden elbise alıyorsa yerli 
kumaşından tedariki mecburidir. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Cemal 
Hüsnü Beyefendi! Zatıâliniz bu kanunun müzakeresi 
esnasında, yahut daha sonra geçen sen eki Ticaret En
cümeni mazbatasını mütalâa buyurdunuz. Bakınız 
ne diyor: Tadilen kabul edilen birinci maddeye na
zaran yerli kumaştan elbise giymek mecburiyeti olan 
eşhasın miktarı 250 - 300 bin arasındadır. 

Bu miktar eşhasın senevi ihtiyacı ise azamî bir 
buçuk milyon raddesindedir. Mevcut müesısesatı sı-
naiyenin bugünkü kudreti imaliyesi bu miktarın fev-
kindedir ki, Ticaret Vekâletinin verdiği istatistilklere 
nazaran 300 bin kişiyi giydirecek kumaş mevcuttur, 
deniliyor. Bunu gördünüz, neden geçen sendki tek
lifte... 

CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşane) — 640 bin
dir de ondan. Şimdi arz edeceğim. Ticaret Vekâleti
nin geçen sene vermiş olduğu malumat ile bu sene 
vermiş olduğu aynıdır. Geçen sene bu kanunla 300 
bin kişi istihdaf ediliyordu. Ayrı ayrı tetkik ederseniz 
bu sene de meclisimizin kabul ettiği teşkilâtlar da da
hil olmadığı halde, Muvazenei Umumiye ve hususi
ye teşkilâtına dahil efrat 640 bine baliğ oluyor. Fark 
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buradan geliyor. Geçen sene 300 bin iken bu sene 
640 bin kişidir. 

Saydığım birtakım teşkilât da dahil olmadığı hal
de böyledir. .Bir şeye daha cevap vermek mecburiye
tindeyim. Besim Atalay Bey arkadaşımız, bir mese
leyi mevzuuıbahis ettiler. Muhterem arkadaşlarımı 
bunlardan tenzih ederim. Arkadaşlarım bendenizden 
tenevvür etmiş değildir. Cemal Hüsnü denilen âciz 
doğrudan doğruya arkadaşlarından tenevvür etmiştir. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Geri alıyo
rum, hatırınıza bir şey gelmesin. 

CEMAL HÜSNÜ BEY (Devamla) — Bir kalil 
kısmın fikri vardır ki, matbu olan mazbatada mev
cuttur. O kısım geçen sene Hükümetin teklifini ka
bul etmemiştir. 

Bu sene getirilen vesaik karşısında diğer kısım 
arkadaşlarımız da kalplerinde bunu himaye etmek 
emeli her vakit mevcut olduğu halde lizaruretin an
cak bu maddenin kabiliyeti tatbikiyesini görmüş ol
dukları içindir ki, bunu kabul etmişlerdir. 

ZEKÎ BEY (Gümüşane) — Txaret Vekâleti bu 
fabrikaların kudreti imaliyesini fazlalaştırmak için lâ-
zımgelen sermayeyi vermeyi taahhüt ediyor mu? 

CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşane) — Muhte
rem efendiler! Beni mazur görürsünüz. Ticaret Ve
kili Beyefendi burada bulunmuş olsalardı, tabiî lâ-
zımgelen cevabı verirlerdi. Şunu söyleyeyim ki: Ge
çen sene kabul etmiş olduğunuz bir kanunla bir sa
nayi harikası vücuda gelmiştir. Sanayi Bankası kendi 
elinde mevcut bulunan sermaye nispetinde faaliyete 
geçmiştir. Maalesef bu fabrikalar kendisine fena şe
kilde devredilmiş bulunduğu için hatta bu fabrikala
rın envanter denilen en basit hesabatı bulunmadığın
dan, bunların ıslahında çok müşkülâta duçar olmuş
tur. Teşvdkatı Sınaiye faslından kendisine verilmiş 
olan bir milyon iki yüz elli bin lira sermayesine bu 
sene için bir zam istemektedir. Bu zam bittabi Meclisi 
Âlice mademki bankanın sebebi vücudu kabul edil-
mi'tşir Bittabi bu kısımda kabul buyurulacaktır. Elle
rindeki fabrikalar hiç şüphesiz eskisine nazaran daha 
faaliyetle işleyecektir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Usulü müza
kere hakkında söyleyeceğim. 

REÎS — Daha evvel söz isteyen var. 
MUSA KÂZIM BEY (Konya) — 1341 bütçe ka

nununda jandarmaların ve askerlerin elbiseleri için 
yüzde on farkla millî kumaş mubayaası hakkında bir 
'kanun vardır. Bu kanun tatbik edildi mi? Encümende 
malumat var mıdır? 
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CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşane) — Encü
mene verilen malumat,'her tarafta bu kanunun lâzım-
geldiği şiddetle nazarı itibare alınmadığıdır. 

Yalnız bugün teklif edilen bu kanun daha amm 
ve şamildir. Öteki kanun amm ve şamil değildi. Esa
sen Muvazenei Umumiye Kanununa i ilâve edilen 
maddelerin hayatı ancak bir sene olmak icabeder. Bi
naenaleyh bir kanun doğrudan doğruya samı ve şa
mil olarak yerli kumaşları himaye kanunu namı al
tında onların himayesine matuf bir kanundur. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Demin bazı 
suallere cevap verirken madde içinde bazı istisnalar 
kabul ettiğinizi ihsas ettiniz. Yani bazı yerlerde tale
be vardır ki, parasını Hükümet verdiği halde bunlar 
müstesna tutulacaktır. Böyle midir? 

CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşane) — Hayır 
tutulmayacaktır. 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Yani anla
dığım şudur: Muvazenei Umumiye ve hususiyeden 
bedelleri tesviye edilenler elbise, ayakkabı, serpuş ve 
yatak levazımını alelıtlak yerli mamulâtından alacak
lardır. Memurin ve müstahdemin tabiri yalnız mü
essese ve şirketlere aittir. 

CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşane) — Doğru
dur. Tamamen onlara aittir. Muvazenei Umumiye ve 
Hususiyeden bedelleri tesviye edilirse ayakkabı vesa
ire alelıtlak yerli mamulâtından tedarik edilecektir. 

MUSTAFA NECATİ BEY (izmir) — Arkadaş
lar! Bendeniz encümenin noktai nazarına taraftarım. 
Onlar hakkında söyleyecek değilim. Yalnız mesele, 
çok mühim bir kanunun müzakeresi esnasında ceryan 
eden bazı noktai nazardan, Hükümetin bulunması 
icabedecek derecede mühim bir kanun meselesidir. 
Bir defa Hükümetin bir teklifi kanunisi var. Bu, üç 
senedir devroluna oluna gelmiş müzakere olunmak
tadır. Hükümetin bu teklifi encümende reddolun-
muştur. Acaba Hükümet bu teklifin reddine taraftar 
mıdır, değil midir? Burada gelip taraftar olduğunu 
söylemeye mecburdur. 

İkincisi; encümen Meclis namına ifayı vazife eder
ken, bütün Meclisin bir kararını ve kanaatini ifade 
edemez. Encümenlerin vaziyeti hııkukİyesi malum
dur. 

Sonra Ticaret Vekili namına encümende bulunan 
arkadaş, 'iki milyon metre kumaş çıkarıldığını iddia 
etmiş, Ticaret Odası iki buçuk milyon metre çıkar 
demiş. Bugün elimizde bulunan gazetelerde dahi bu 
işle meşgul olan Sanayi Bankası üç milyon metre çı
kar diyor. Müsaade buyurun beyanatını okuyayım. 
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(Ihtiyacatı tamamıyle temin için yeni makineler cel-
betmekteyiz. Her sene «3CP GCC|» kişinin giyindiğini 
kabul edersek ve her bir kiişi üç metre kumaş giy
se «9CH CCll)» metre eder. Tabi giyilen yalnız elbise 
değildir. Palto vesairede vardır. Netice itibariyle se
nevi «3 GfdG COQ|» metre kumaşa ihtiyaç var demek
tir. Yalnız Hereke Fabrikası «1 800 CCC(» metre çı
karmaktadır. Geri kalan miktarı da Karamürsel, Al-
tınyıldız, Süreyyapaşa Kumaş fabrikaları 'ile İzmir'de 
Şark Halı Şirketi çıkaracaktır. Netice itibariyle hal
kın ihtiyacını tamamen temin etmek mümkündür.) 

Bunu bizim millî müessesemizin, millî bankanın 
müdürü söylüyor. Sonra Encümen iki milyon diyor, 
Ticaret Odası iki .buçuk milyon diyor. Bunun içCn 
kanun gayet ehemmiyetlidir. Ben Encümenlin noktai 
nazarına taraftarım. Buraya Ticaret Vekili Beyefen
di gelsin, onun huzuru ile müzakere edelim. Daha 
güzel çıksın, (Doğru sesleri) 

CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşane) — Muh
terem efendiler! Necati Beyefendinün buyurdukları 
mesele ve bahsettikleri beyanat Sanayi Bankası Mü
dürüne ait beyanattır. Sanayi Bankası Müdürü bir
çok fabı'ikaları idare etmek mecburiyetindedir. Bir 
fabrika müdürünün beyanatı, hükümetin verdiği ma
lûmat kadar ihticaca salih değildir. (Gürültüler) 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Bunu Hükümet de söy
lüyor. 

CEMAL HÜSNÜ BEY (Devamla) — Binaena
leyh bu beyanat, propganda için yapılabileceği gibi, 
başka bir maksadı da istihdaf edebilir. Böyle olma-
sabile, bu beyanatın mevzuu müzaikere kanunla alâ
kası yoktur. 

Çünkü müdürün emir ye 'idaresinde bulunan fab
rikalar yalnız kanunun yerlli, kumaştan iksa mükel
lefiyetinde bulunduracağı kısım halka istinaden ima
lât yapmak için tesis edilmiş değillerdir. Bunlar ser
best sahada dahi rakabete atılmalıdır. Bunlar doğru
dan doğruya piyasaya dahi emtia sevk, arz etmek 
mecburiyetindedir. Binaenaleyh bunlar için lâzım 
beldiği kadar emtiayı yetiştirebilmek kendi vazifesi
dir, lâzım gelen vasaiti temün etmek de gene vazife
sidir. Yoksa bu kanunu istihdafen söylememliştir. Di
ğer noktai nazara gelince; Encümenimiz ve hüküme
timiz tamamen ve müştereken iştirak etmiş ve bunu 
da hükümet ve Tiraret Vek£letfi doğrudan doğruya 
Encümenimize filân ve filân kısım teşkilâta dahil 
olursa kumaşımız bu sene için kifayet etmez kay-
dıyle maddeyi bu şekilde tanzim edelim dermiştir. On
ların talebi üzerine ve encümeninizin de muvafakati 

ile meydana gelmiştir ve kanun bugün Heyeti Ce-
lilenlizlin ve Encümenin malı olup, müzakere edilmek
tedir ve hükümet buna tamamen mutabıktır. Binaen-
aley tekrar rica ederim. 

REİS — Efendim! Emin Beyin, usûl hakkında 
bir teklifi vardır, okunacak: 

Riyaseti Celileye 
Mühüm olan bu kanunun Hükümetlin huzuru 

ile müzakeresini teklif eylerim. 
Eskişehir 

Emin 

REİS — Efendim! Takriri reye arz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın.. Efendim, takrir kabul edilme
miştir. (Anlaşılmamıştır ki sesleri) 

Efendim! Takrir okundu, reye arz edildi, kabul 
edilmedi. Efendim! Bozok Mebusu Ahmet Hamdi 
Beyin, kifayeti müzakere hakkında bir takriri var, 
okunacak: 

Riyasetii Celileye 
Birinci madde hakkındaki müzakere kâfidir re

ye vaz'ını arz ve teklif eylerim. 
Bozok Mebusu 
Ahmet Hamdi 

REİS — Reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kifayeti müzakere kabul edilmiştir. Efen
dim. Takrirler okunacak: 

Riyaseti Celileye 
Vekillerle mebuslar ve bilumum memurlar yer

li kumaştan da birer kat elbise yaptırıp, giyecekler
dir. Balâdaki maddenin birinci madde olarak kabu
lünü ve mevcut birinci maddenin ikinci madde ola
rak tedvinini arz ve teklif eylerim. 

İzmir 
Kâmil 

CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşane) — Reis 
Bey! Encümen namına söyleyeceğim. 

REİS — Efendim, takriri henüz reye koymadım. 
Reye koyduğum zaman gelir söylersiniz. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin berveçhiati tadilini teklif eyle

rim: 
Aksaray 

Besim Atalay 

Madde 1. — Büyük' Millet Meclisi Azaları ile 
Ordu, Donanma, Polis ve Jandarma erkân, ümera, 
zabıtan ve efradı, Darülfünun ve mekâtip, müderris 
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Ve muallimleri darülfünun ve bilumum leyli mektep 
talebeleri belediye reisleri Meclisi Umumi Azaları ve 
bunlardan mada muvazenei umumiye ve hususiyeden 
maaş alan sair memurin ve müstahdemini hükümet 
veya belediyelerle müşterek veyahut hükümetten ik
ramiye ve muaveneti nakdiye ve maliyeye mazhar 
olan şirket ve müesseseler memurin ve müstahdemini 
yerli mamulâtından elbise ve ayakkabı giymeye mec
burdurlar. 

Riyaseti Celileye 
Yerli kumaştan elbise giyilmesine dair olan en

cümenin maddesi hiç bir mecburiyet ve binaenaleyh 
bir mana ifade etmemekte olduğundan reddine karar 
verilmesini arz ve teklif eylerim. 

Bolu 
Şükrü 

Riyaseti Celileye 
(Şirketin iştira edeceği veya ettireceği) fıkrasında 

sarf hatası vardır. (Edecekleri veya ettirecekleri) denil
mek gerektir. Şu kadar ki böylece düzeltileceğine 
(satın almaları veya aldırmaları) denilmesini teklif 
ederim. 

Zonguldak 
Tunak Hilmi 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin nihayetine aşağıdaki fıkranın 

ilâvesini teklif ederim: 
Büyük Millet Meclisi Azası da Meclis içtimala-

rında yerli elbise ve ayakkabı giymekle mükelleftir. 
Yerli kumaştan imali mümkün olamayan bazı mera
sim libasları müstesnadır. 

İstanbul 
Akçoraoğlu Yusuf 

Riyaseti Celileye 
Fabrikaların İslahına deyin encümenin birinci 

maddesinin aynen kabulünü teklif ederim. 
Siverek 
Kadri 

CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşane) 
Encümen namına söyleyeceğim. 

REİS — Efendim! Müsaade buyurun! 

Reis Bey! 

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Encümen 
takririn hangisini tercih ettiği hakkındaki fikrini söy
leyecek. 

REİS — Efendim! Takrirler okunup reye vaz edi
lecek, o zaman takrirler reye konmadan söz söyle
nir. 

(Kastamonu Mebusu Mehmet Fuat pey ve rüfe-
kasının takriri tekrar okundu.) j 

REİS — Buyurun Cemal Hüsnü Bey! 
CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşane — Muhte

rem efendiler! Besim Atalay Beyin teklifi evvelce 
reddedilmişti. Hükümetin teklifinin aynıdır. 

Evvelce reddedilmiş olan bir teklif ysniden takrir 
şeklinde buraya geliyor. Binaenaleyh E esim Atalay 
Beyin takriri müfadı zaten reddedilmişti:-. Diğer tak
rirlere gelince: Memurin dahil olursa klâfi miktarda 
kumaşımız yoktur ve kâfi değildir. Buniı evvelce de 
arz ettim, imkânı katisi yoktur. Ancak Encümeni 
Meclis Azalarının Meclis içtimalannda yerli kumaş 
elbiselerle bulunmasına muhalif değildij*. Bunu ka
bul eder. Binaenaleyh bu hususta Yusufr Âkçora Be
yin verdiği takriri. (Gürültüler.) Encümjen de kabul 
edebilir. Yalnız Meclis İçtimalannda yerfli elbisesi ile 
hazır bulunmak kaydına münhasır kalmak şartıyle. 
(Gürültüler.) (Öyle şey yok sesleri.) I 

Asker, Jandarma vesaireye gelince: Kanunun mad
desi zaten sarihtir. Muvazenei Umumiyfe ve hususi
yeden bedeli tesviye edilen her nevi elbise ve kumaş 
ve ayakkabı vesaire fabrikalardan tedajrik edilmek 
zaruretindedir. Binaenaleyh bu madde (le zaten as
kerler bu teklif dahiline girmişlerdir. Ayrıca bir tak
rirle yeni teklife lüzum yoktur kanaatindeyiz. 

REİS — Efendim! Takrirler reye aık edilecektir. 
Sükûtla dinlemenizi çok istirham ederim. ! 

(Bolu Mebusu Şükrü Beyin takriri tekrar okundu.) 
REİS — Efendim! Bu takriri nazarı dikkate alan

lar lütfen el kaldırsın. Nazarı dikkate almayanlar lüt
fen el kaldırsın... Nazarı'dikkate alınmadı.) 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin son satırındaki (JBu nevi le

vazım) kelimesinden sonra (ve devairi Resmiye mef
ruşatının da ibaresinin ilâvesini arz ve teklif eylerim. 

Sjnop 
Recep Zühtü 

REİS — Bu takriri nazarı itibar e planlar lütfen 
el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar (lütfen el kal
dırsın... Nazarı dikkate alınmadı. 

REİS — Efendim! Besim Atalay BeVin takririni 
tekrar okuyorum. j 

CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşane) |— Reis Bey! 
Nasıl olur? Bu teklif reddedildi. Zaten hükümetin tek
lifi olarak geçen seneden gelmiştir ve teddolunmuş-
tur. Ayrıca reye konamaz. 
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BESlM ATALAY BEY (Aksaray) — Reis Bey! 
Takririmi izah edeceğim. (Gürültüler, hayır sesleri.) 

REİS — Takriri reye arz ediyorum. Nazarı dikka
te alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate alma
yanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate alınma
mıştır. 

İzmir Mebusu Kâniil Beyin takririni tekrar oku
yorum. (Tekrar okundu.) 

KÂMİL BEY (îzmir) — Bu kanun iktisadî millî 
namına gayet mühim bir hatvedir. Milletimize her 
hususta rehberlik eden Heyeti Celileniz buna da 
rehberlik yapmalıdır. Binaenaleyh bendeniz bunu tek
lif ediyorum. (Alkışlar.) 

REÎS — Efendim! Takrirlerini izah ettiler. Bu 
takriri kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmemiştir. 

Yusuf Akçora Beyin takririni tekrar okuyorum : 
(Akçoraoğlu Yusuf Beyin takriri tekrar okundu.) 

REİS — Nazarı dikkate alanlar ellerini kaldır
sın... Naazrı dikkate almayanlar ellerini kaldırsın... 
Nazan dikkate alınmadı. 

Siverek Mebusu Kadri Beyin takriri tekrar okun
du.) 

REÎS — Efendim! Bu takriri nazarı itibare alan
lar ellerini kaldırsın... Nazarı itibare almayanlar elle
rini kaldırsın... Nazarı itibare alınmamıştır. 

(Tunalı Hilmi Beyin takriri tekrar okundu.) 

CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşane) — Sarf ka-
vaidi mi yapacağız? 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Sarf ka -
vaidi mi yapacaksınız diyorlar. Evet efendiler, evvelâ 
ananızın dilini kullanacaksınız. 

REİS — Efendim! Bu takriri encümen nazarı iti
bare alıyor mu? (Hayır sesleri.) Reye vaz ediyorum. 

Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın.... Kabul edilmedi. 

Efendim! Takrirlerin hiç birisi nazarı itibare alın
mamıştır. Kabul edilmiş bir takrir yoktur. Birinci 
maddeyi aynen reye vza ediyorum. Maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Sarf hata
sı olduğu için red. 

REİS — Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2 .— İşbu kanun tarihi neşrinedn mute
berdir. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Heyeti Ve
kile memurdur. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Kuvvei teyi-
diye ister, yoktur. (İcra Vekilleri şeklinde sesleri.) 

REİS — Efendim! Üçüncü maddeyi İcra Vekilleri1 

Heyeti şeklinde tashih ediyoruz. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın.... Kabul edilmiştir. 

Efendim! Kanunun birinci müzakeresi hitam bul
muştur. 

Evvelki ruznamede bu kanun lâyihası hakkında 
müstaceliyet kararı varmış, kanunun tayini esami ile 
reye vaz'ı hakkında on üç imzalı bir takrir vardır. 
On beş imzalı olmadığı için reye vaz edemeyeceğim. 
Onun İçin Kanununun heyeti umumiyesinİ reye işâri 
ile reye vaz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. Yarın saat iki de içtima etmek üzere cel
seyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat: 4,35 

- 80 — 



— 1 
HENÜZ TİCARET MUAHEDESİ AKTEDİLMEMİŞ OLAN MEMLEKETLERİN MÜVARİDATINDAN 
ALINACAK RÜSUM İLE İCABINDA MUKABELE! BİLMİSİL İCRASINA DAİR GÜMÜŞANE MEBU
SU HASAN FEHMİ BEYİN (2/470) NUMARALI TEKLİFİ KANUNİSİ VE MUVAZENE! MALİYE 

ENCÜMENLERİ MAZBATALARI. 

Esbabı Mucibe Lâyihası 
Memleketimizde azami gümrük tarifesi henüz 

tanzim edilemediğinden Ticaret Muahedesi aktedilme-
yen memleketlerin Türkiye'ye ithal ettikleri eşya ve 
mevad Ticaret Muahedelerini aktetmiş olan memle
ketlerin ithal eyledikleri eşya ve mevadın mazhar ol
dukları teshilâtı gördüklier halde Türkiye'den ihraç 
olunan envale karşı azami tarifelerini tatbik ve ba
zen memnüiyet vaz'ı veyahut memnuiyeti fiilen te
min edecek derecede ağır ve muhtelif rüsum tarhı 
gibi, menafiimizi ciddî surette izrar eylemelerine rağ
men bizde azami tarife olmadığından ve mukabelei 
bilimisile alt kati kanunda bulunmadığından Ticaret 
Muahedelerinin aktine kadar zarara katlanmak mec
buriyeti mevcuttur. Esasen İhtiyacatı hazıramıza kâfi 
gelmeyen ve memleketimizi nmenafii hakikiyesinİ lü
zumu kadar temin edemeyen umumi tarifenin yeni
den tanzimi ve bunun iç'in zayi olan vaktin telâfisi 
elyevm mer'i bulunan Ticaret Muahedelerinin hita
mı müddetinden evVel umumi tarifeyi mesleki iktisa
dimize göre vücuda getirmek ve bu müddet zarfın
da Meclisi Âlinin tasdikini temin ile atiyen başlamak 
mecburiyetinde bulunduğumuz yeni Ticaret Mukave
lelerine esas ve zemin ittihazı için Büykü Tarifenin 
şimdiden ihzarını derecei vücubda görmekteyim. Arz 
ve teklif eylediğim bu lâyihai kanuniye ise halen 
mevcut boşluğu mehmaemkem doldurmaktan ibaret
tir; . • . , : • • 

Gümüşane Mebusu 
Hasan Fehmi 

T. B, M. M. 
Lâyiha; Encümeni 

Adet : 3 
15 . 11 . 1341i 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celi leye 
Henüz ticaret muahedesi aktedilmıemiş olan mem

leketlerin müvaridatından alınacak rüsum' ile icabın
da mukabelei bilmisil icrasına dair Gümüşhane Me
busu Hasan Fehmi Beyin (5/274) numaralı teklifi ka-

numisi Encümenimizce bitlettik esas itibariyle şayanı 
müzakere görülmekte Heyeti Umumiyeye | arz olunur. 

Lâyiha Encümeni j 
Mazbata Muharriri 

Urfa Mebusu Kâtip 
Refet Ali Şeyket . 
Aza Aza 

Elâziz; Kütahya 
Hüseyin Cevdet 

•Alza Azja 
Niğde Yusuf i Ziya 
.«ait 

T. B. M, M. 
Kavanini Maliye Encümeni 21 . 11 . 1341 

Adet : 6 
Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Henüz ticaret muahedesi alktedilmemiş| olan mem

leketlerin müvaredatmdan alınacak rüsunjı ile icabın
da mukabelei bilmisil icrasına dair Gümüşhane Me
busu Hasan Fehmi Beyin, Heyeti Umuniiyeden mu-
havvel 10 teşrinisani 1341 tarihli teklifi kanuni ve es
babı mucibesi Maliye Vekili Hasan Beyin huzuru ile 
müzakere ve tetkik olundu. 

Teklifi mezkûr memleketin iktisadiyatjımn taali ve 
inkişafına hadim ve menafii milliyeyi müemmen ol
duğu cihetle Encümenimizce aynen kabjul edilerek 
bermucibi havale Muvazenei Maliye Encümenine tev
di buyurulmak üzere Riyaseti Celileye \ takdimi te
zekkür olunmuştur. 

Reis 
Bayezıt 
Şefik 

Kâtip 
Ankara 
İhsan 

Mazbata Muharriri 
Bozbk 

Süleyman Sırrı 

A^a 
Ordu 

Haindi 

Aza 
Konya 

Mustafa 



T. B, M. M. 
Muvazene* Maliye Encümeni 30 A 11 . 1341 

Adet : 66 

Muvazene] Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Henüz ticaret muahedesi aktedilmemiiş olan 
memleketlerim müvaredatımdan alınacak rüsum ite 
icabında mukaibelei :bilmisil icrasına dair Gümüşha
ne Mebusu Hasan Fehmi Beyin teklifi 'kanunisi En
cümenimize de havale huyurulmuş olmakla Maliye 
Vekili Bey 'hazır bulundukları halde tetkik ve müza
kere olundu. Yeniden bir gümrük umumî tarife Ka
nununun İhzarına başlanması hususundaki noktai na
zarda encümıenitmiz de sahibi teklif ile müşterek olup, 
aca'k böyle bir kanunun ihzar ve MecMsi Âliden tas
dikine kadar hayli bir zaman mürur eyleyeceğine na
zaran memleketimizden harice çıkacak eşyanın Tica
ret Muahedesi aktedilmeyen memleketlerde bazen 
memnui yetime ve bazen azamî tarife tatbik edilmek 
suretiyle pek ağır vergilere maruz kaldığı görülmek
te olduğundan menafii iktisadiyemdzi siyaneten bu 
kabil ahvalde mukabelei bilmisilde bulunulması ve 
hemen tatbikata geçilmesi encümenimizde tasvip edil
miş ve ihracatımız münhasıran limanlardan yapılma
dığı cihetle bu hususa dair ve şekle ait bazı tadilâtla 
kabul olunan teklifi kanunî berayı müzakere Heyeti 
Urnumiyeye takdim kılınmıştır. 

Gümüşane Mebusu Hasan Fehmi Beyin Teklifi 
Henüz Ticaret muahedesi aktedilmemiş olan 

memleketlerin müvaredatından alınacak rüsum ile 
icabında mukalbelei bilmisil icrasına dair Kanun. 

Madde 1. — 28 Temmuz 1336 tarihli Kanun mu
cibince beş misil olarak istiyfa edilen gümrük resmi 
sekiz misline iblâğ edilmiştir. Ancak ticaret muahe
deleri münakit bulunan memleketlerin imüvaredatı 
mukaveleleri ahkâmına tabidir. Muvakkat itilâfname-
lerin, ahkâmı azamî altı ayı tecavüz etmemek ve iki 
defadan ziyade tecdit olunmamak şartıyle icra Ve
killeri Heyeti kararı ile muteber olabilir. Dokuz ve 
oniki misil üzerinden ahz edilmekte olan gümrük res
mi kemakân kanunu mahsus ve mukaveleleri ahkâ
mına tabidir. 

Madde 2. — Türkiye limanlarından vaki olan ih
racatın tamamına veya bir kısmımın duhulüne 'karşı 
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memnüiyet vaz eden veya duhule fiilen mani olacak 
derecede ağır gümrük ve istihlâk rüsumu alan mem
leketlerin müvaredaıtma karşı da memnüiyet vaz'ına 
ve ağır derecede resim tahmiline İcra Vekilleri He
yeti mezundur. 

Madde 3. — işbu Kanun tarih neşrinden itibaren 
mer'iyülioradır. 

Madde 4. — işbu Kanunun icrayı ahkâmına He
yeti Vekile memurdur. 

Gümüşhane 
Hasan Fehmi 

Muvazene! Maliye Encümeninin Tadili 
Ticaret muahedesi aktedilmeyen memleketler mü

varedatından alınacak rüsum' ile ic&'bmda mukabelei 
bilmisil icrasına dair Kanun. . 

Bininci Madde — 28 Temmuz 1336 tarihli kanun 
mucibince beş misil olarak 'istiyfa edilen gümrük 
ıresmi sekiz mfeline iblâğ edilmiştir. Ancalk Ticaret 
Muahedeleri münakit bulunan memleketlerin mü-
varedatt mukaveleleri ahkâmına tabidir. Muvakkat 
ihtilâfnamelerin ahkâmı azami altı ayı tecavüz et
memek ve İki defadan ziyade tecdit olunmamak şar
tıyle tora Vekilleri Heyeti Kararı İle muteber ola
bilir. Dokuz ve oniki misil üzerinden ahzedimek-
te olan gümrük resmi katmakân kanunu mahsus ve 
mukaveleleri ahkâmına tabidir. 

İkinci Madde — Türkiye'den vaki olan ifafacatın 
ıtamamma veya bir kısmıma karşı menırauiiyeit vaz 
eden, veya duhule fiilen mani olacak derecede ağar 
gümrük ve isştiMâk rüsumu alan memleketlerin jmü-
varedatina karşı da memnüiyet vaz'ına veya ayna 
derecede resim taihmil'ine icra Vekikri Heyeti me
zundur. 

Üçüncü Madde — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Dördüncü Madde — işbu kanunun iera.yı ahkâ
mına Heyeti Vekile memurdur. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Çankırı 
Mustafa Abdümalik 

Kâtip 
Konya 
Fuat 

Mazbata 
Muharriri 
İsparta 

MtMoerrem 
Aza 

Hakkâri 
Asal 



_ s -
Aza 

Kiitabya 
Mehmet Nuri 

A a » ••. 

Gdresan 
Kazan 

Aza 
l&anya 

Kâzzm Hüsnü Bey 
ifeai â n a t a fcaıhıafnadt 

A » 
Müğds 
•GatUp 

Aza 
Diyattoekir 

Şeref 
Aza 

Sivas 
Rasim 

.Aza 
Zangulösflc 

Ttagıp 
Aza 

-Omi***? 
Atan* MM 
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BELEDİYE VERGİ VE RESİMLERİ KANUNUNUN BEŞİNCİ MADDESİNİN TEFSİRİ HAKKIN
DA 3/451 NUMARALI BAŞVEKALET TEZKERESİ VE DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
-Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdürüyeti 
6/3932 8 Ağustos 1341 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Belediye vergi ve resimleri kanununun beşinci 
maddesinin tefsiri hakkında Daihiiiye Vekâleti Ce-
lıilesinden mevrut 19/21 Şubat 13'41 tarih ve umum 
mahalliye müdürüyeti umumiyesi 75/2178 numaralı 
tezkeresinin musaddalk sureti leffen takdim olunmuş
tur. Muktezasının ifa ve neticesinin işarına müsaade 
buyurulorasını rica ederim efendim. 

ıBaşVeMl 
İsmet 

Bsibabı Mucibe 
Belediye Vergi ve Resimleri Kanununun beşinci 

maddesinde «Vergi evin mutasarrıfından alınıtr de
nilmesine ve tanzifat ve tenvirat vergisinin akaratı 
resmiye ve vakfiyeye şümulü hakkındaki son fıkra 
dahi müessesatı haıyrıyenin vergiden muafiyetine de
lâlet etmekte olmasına binaen vakfııyeti müseccel olan 
meşruta hanelerin, müessesatı hayoye ve akaratı vak
fiyeden hangisine dahil bulunması lâzım geleceğinde 
'tereddüt hasıl olmuş şu kadar ki mâddei mezkûrede 
muharrer (mutasarrıf) kaydından doğrudan doğru
ya müteneffi olan kimsenin mafcsud' olduğu ve ye
dinci maddede (mesken) kelimesi kufknJtmakta ol
masına nazaran meşrute hanelerin de mesken keli
mesinin medlûline dahil bulunduğu nazarı itibare 
alındığı takdirde bu gibi hanelerden müteneffi olan

ların da tanzifat ve tenvirat vergisiyle mükellefiyeti 
lâzım geleceği teemmül olunmuş ise de mesele tef
sire taMûk etmekte olduğundan keyfiye/tin Mceslisi 
Âliye arzına müsaade buyurulnıaısı rica olunur efen
dim. 19-21 Şubat 1341 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Daihiiiye Encümeni 
Adet : 17 12 . 1341 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Belediye Vergi ve Resimleri Kanununun beşinci 
maddesinin tefsiri hakkında Başvekâletten Riyaseti 
Celileye yazılıp Encümenimize havale buyurulan tez
kere ile melfufu, Dahiliye Vekâleti tezkeresi mütalâa 
ve icabı tezekkür olundu: 

Vakfıyeti müseccel olan meşruta hanelerden Be
lediye vergi ve resimleri Kanununun yedinci mad
desi mucibince vergi istihsali tabiî olduğu teemmül 
edilmekle keyfiyet Heyeti Umumiyensin tasvibine arz 
olunur. 

Dahiliye Encümeni Mazbata 
Reisi Muharriri 
Niğde İmza esnasında 

Ebübekir Hazım bulunmamıştır 
Kâtip 'Aza 
İzmir Çorum 
Kâmil ılsmai Kemâl 

Aza 
Bozok 

Süleyman Sırrı 
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YERLİ KUMAŞTAN ELBİSE GİYİLMESİNE DAİR İCRA VEKİLLERİ HEYETİ RİYASETİNDEN 
MEVRUT (1/12) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE TİCARET ENCÜMENİ MAZBATASI. (X) 

-rzs ir ,!4pfn 

Ticaret Encümeni 
Karar : 6 5 . 12 . 1341 

Ticaret Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celifeye 

Yerli mamulâtından elbise giyilmesi hakkında 
tanzim edilip, birinci Büyük Millet Meclisine takdim 
olunan Kanun lâyihası bu defa Encümenirnizce tek
rar müzakere olundu. 

Encülmenıimiz mevcut sermaye ve 'say kudretimizin 
ıtenemvü kabiliyetleri ile mültenasiben memleketimiz
de azamî inkişafa namzet görülecek sanayiin mut
laka himaye edilmesi lâzım geleceği kanaatında 
müttefik bulunmakla beraber himaye usullerinin tat-
<bikü neticesi olarak bazı sanayi şubelerinde temerküz 
ve tekasüf eyliyecek olan sermaye ve say kudretleri
mizin de bu sahalarda azamî menfaati iktisadiye te
min eylemesi vo Muvazeneti ikltisadiyemıizi haleldar 
etmemesi lâzım geleceğini de nazarı dikkatten dûr 
tutmamaktadır. Mensucat Sanayiini memleketimizde 
himaye maksadıyla teklif edilmiş olan işbu kanun 
müddasııniin berveçhimaruz esas tevafuk ve ademi te
vafukunu ancak derin ve esaslı tetkikat ve mütalâât 
ile tespit eylemek lâzım geldiği içimdir kii encümeni
miz heyeti umumıiyenin kendisime ancak bir hafta 
müddetle tevdi eylemiş bulunduğu bu kadar mü
him bir meseleyi yalnız kabiliyeti tatbikiyesi noktai 
nazarından tetkik eylemiştir. 

Ticaret Vekâleti Celilesinden alınan malûmata 
nazaran kanun lâyihasının birinci maddesi ile yerli 
kumaştan elbise iksası mükellefiyetin de bulunanların 
adedi Büyük Millet Meclisi Azası ve Başvekâlet, Di-

(X) — Evveliyatı 18 . 1 , 1341 tarihinde tap ve 
Tevzi edilmiştir. 

vanı Muhasebat, Mıüdafai tMüıiye, Bahriye, İma
lâtı Harbiye ve Harita Dairesi teşkilâtına dahil me
murin ve müstahdemin de hariç kaünnak şartiyte 
641 203 kişiye baliğ hulunmalktaıdıir. Bu miktar mü
kellefin asgarî olarak senevi 2 689 00Q metre kuma
şa arzı ihtiyaç ederler. Halbuki gene i aynı memba
dan istihsal edilmiş olan malûmat gdstefiyorki bu
gün mevcut tezgâh ve fabrikalarımız | asker ve jan
darma için (1 300 000) metre ve memurini saire için 
de ince kumaş olarak yalınız (350 000) ^netre imal ka-
biliyetindedir. Bunun içindir ki Encüm r̂aımıiz kabili
yeti iısltihsaliyemizi nazarı dikkate alaıraljc ıbirinci mad
deyi tadil eylemiştir. Birinci (maddenin} tadil edsiilme-
M neticesi olarak ve esasen tatbiki bir!çok müşkülât 
ihdasına sebep olacağı muhakkak görülen ikinci 
madde ile Ceza Kanunumuzun alelumjum kanunlara 
riayet etmiyenlerle sahtekârlığa iotjisar eyliyenler 
hakkında mevcut mevadı maksadın ıterıjıiniıne kâfi gö
rülerek teklif edilmiş bulunan ımüca^ata müteallik 
maddelerin de ipkasına lüzum gOTülırn^mıiştir. Bu su
retle Encümenıimizce tadilen kabul edjilmiş olan ka
nun lâyihası heyeti umumiyenin nazari tasvibine arz 
olunur-

Ticaret Encümeni 
Reisi 

îzmdr 
Mustafa Rahmi 

Kâtip 
Bulunmadığı 

Aza 
Denizli 

Haydar Rüştü 

iMazbata 
Muharriri 

Güttjnüşane 
CernM Hüsnü 

Aza 
Hacjı Bekir 

Aza 
ıtçel 

Hafıjz Emin 
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