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BtRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 2,30 sonra 

REİS — İkinci Reisvekili Faik Beyefendi 
KÂTİPLER : Ragıb Bey (Kütahya), Mahmud Said Bey (Muş) 

REİS — Efendim Celse kuşat edildi. Zaptı 
£abık okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci Celse 

Adnan Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde bil-. 
inikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul 
olundu. Bayram tebriki münasebetiyle mevrut 
tebrik telgraflarına cevap yazılması tensibedildi. 
Heyeti Vekileden gönderilmiş olan Yenice nahi
yesinin lâğviyle Cebeliatik ııamiyle yeniden bir 
nahiye teşkiline dair lâyihai kanuniye, Dahiliye 
Encümenine, 5 Haziran 1295 tarihli mahakimi ni
zamiye teşkilâtı hakkındaki Kanunun tadiline ve 
Boduroğlu Ahmed'in bakıyei müddeti cezayiyesi-
nin affına dair levayihi.kanuniye Adliye Encüme
nine, Taş Ocakları Nizamnamesinin tadili hakkın 
daki lâyihai kanuniye İktisat Encümenine, Tarik 
bedeli nakdîsi Kanununun beşinci maddesinin ta
diline, Mamul tütün ve sigaralar fiyatına zam 
icrasına, Kibrit İstihlâk Resminin tezyidine, Mü
sakkafat vergilerine zam icrasına, Rüsumu Bah
riye ve tarif enin tadiline dairlevayihi kanuniye 
Kavanini Maliye Encümenine, Hiyaneti Vataniye 
Kanununun bir maddesinin lüzumu tefsiri hak
kındaki Adliye Vekâleti tezkeresi Adliye Encü
menine, Operatör Emin Beyin metrenin tul vahi
di kıyası olarak kabul edilmesine, Karahisarı Sa-
hib Mebusu Şükrü Beyin Kanunu Cezanın 201 
nci maddesinin tadiline, Doktor Suad Beyin mü
tekaidine arazi itasına dair teklifi kanunileri Lâ
yiha Encümenine, şayanı müzakere olduklarına 
dair-mezabıt ile Lâyiha Encümeninden mevrut 
Palu kazasından iki nahiyenin Çapakçur kazası
na ilhakına, meclisi idare âzalarının vergi ile mü
kellefiyetleri kaydının ilgasına dair olan teklif 
Dahiliye Encümenine, Karahisar Mebusu Musta
fa Beyin Nizamnamei Dahilînin tadili hakkında

ki teklifi Nizamnamei Dahilî Encümenine, Kon
ya Darüleytamma muavenet icra edilmesi hakkın
daki teklif Muvazenei Maliye Encümenine havele 
olundu. Mebuslukla memurluğun cemi hakkında
ki teklif reddedildi. Cevamii şerife müstahdemi
nin terfihine, Muş cevamiinin tamirine, Lâzis-
tan'da bir Darlühilâfe Medresesi küşadına müta-
allik teklifler Seriye Encümeni mazbatası muci
bince Seriye ve Evkaf Vekâletine havale edildi. 
Şayanı müzakere olmadığına dair mazbata ile Lâ
yiha Encümeninden mevrut yük otomobillerinin 
Gümrük Resminden istisnasına dair teklif hak
kında müzakere cereyan ederek mazbata ret ve 
teklif Kavanini Maliye Encümenine hayale edil
di Şüheda ailelerinin ağnam ve Aşar vergi borç
larının affına ve metruk Ermeni emvalinin hak
kı intikal ashabına itasına dair teklifler Lâyiha 
Encümeni mazbatası mucibince şayanı müzakere 
görülmiyerek reddolundu. Bilâhara Muvazenei 
Maliye Encümenince bilûmum bütçeler üzerinde 
yapılan tenkihatm 1 Temmuz 1337 den itiba
ren mamulünbih olması hakkındaki mazbata 
müzakere ve tâyini esami ile reye vaz'olunarak 
âra tasnif edilinceye kadar Celse tatil olundu. 

İkinci Celse 

Adnan Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde bil-
inikat bütçelerde icra edilen tenkihatm bir Tem-

|t muzdan itibaren tatbik edilmesine dair olan Mu
vazenei Maliye Encümeni mazBatasmın (53) ret 
ve (5) müstenkife karşı (128) reyle kabul edil
diği tebliğ olundu. Hiyaneti vataniye ile mah
kûm eşhasa ait (10) takım evrak Adliye Encü
menine, Aydın Mebusu Esad Efendinin evlâdı 
şühedanın terfihine mütaallik takriri Heyeti Ve-
kileye havale ve İnönü'nde bir âbide inşası hak
kındaki teklifin tehirine dair Müdafaai Mil
liye Encümeni mazbatası kabul olundu. Badehu 
Hekimhan nahiyesinin kazaya tahvili hakkında-
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ki lâyihai kanuniye müzakere edilerek madde
ler aynen kabul ve heyeti ümumiyesi tâyini esa
mi ile reye vaz'edildiyse de nisabı ekseriyet hâsıl 
olamadığından Pazartesi günkü içtimada tekrar 
reye vaz'olunacağı bittebliğ saat altıda Celseye 
nihayet verildi. 
İkinci Reisvekili Kâtip Kâtip 

Faik M. Ragib Mahmud 8a4d 
REİS — Efendim, zaptı sabık hakkında söz 

istiyen var mı? Zaptı sabıkı kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Zaptı sabık kabul edildi. 

3. — TEKÇÎFLER 

1. — Kângırı Mebusu Tevfik Efendi ve rü
fekasmm, müftülerin muamelei tekaüdidyeden 
istisnalarına dair kanun teklifi (2/315) 

REİS — Evrakı varide meyanında Kângırı 
Mebusu Hacı Tevfik Efendinin müftülerin mu
amelei tekaüdiyeleri hakkında teklifi kanunisi 
vardır. Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. 

5. — TAKRİRLER 

İ. — Mersin Mebusu Salâhaddin Beyin, Sam
sun - Havza yolunun tamiri için havale verilme
sine dair takriri. 

REİS — Samsun - Havza tarikinin tamiri 
için havale itasına dair Mersin Mebusu SaÜâ-
haddin Bey ve rüfekasmm bir takriri var. Onu 
da Hükümete havale ediyoruz. İsterseniz okun
sun. (Hayır sesleri) O halde Hükümete havale 
ediyoruz. 

2. -— Erzurum Mebusu Mustafa Durak Bey
le arkadaşlarının ve Mu§ Mebusunun, muhacir
lerin bir an evvel yurtlarına şevklerine dair tak
rirleri 

REİS — Sonra efendim, Bayezit Mebusu Sü
leyman Sudi Bey ve rüfekasmm bir takriri var, 
Muş Mebusunun bir takriri var, Erzurum Me
busu Durak Beyle rüfekasmm bir takriri var. 
Bunlar muhacirinin bir an evvel sevk edilmele
rine dairdir. (Söz isteriz sadaları) Müzakere 
açılacaksa Ruznameye koyalım. (Takrir okunsun 
sesleri) Ruznamemiz pek doludur, Perşembe gün
kü Ruznameye koyarız. (Bugün sesleri) 

MUSTAFA B. (Tokad) — Mevsim geçiyor, 
muhacir meselesi pek mühimdir, (Takrir okun
sun sadalan) 
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I Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Harbi Umuminin memlekette husule getirdi
ği tahribat meyanında cephelerde şehidolan ev
lâdı vatanın ebedî iftirakları yıkılan hanuman-
ları, sönen ocakları nâkabili telâfi afatlardır. Ev
lâdını cephelerde dağlar, taşlar, ormanlar için
de şehit bırakıp öksüzleri, dullan, mükellefiyeti 
şer'iyeden dahi azade olan yetimleri başlarına 
toplıyarak düşman ayakları altında namus ve 
hayatını çiğnetmemek için Anadolu içerlerine 
akın eden şehit babaları ve anaları ve yüz bin
lerce muhacirler altı seneden beri mütemadiyen 
kırılıyor, ölüyor mahvoluyorlar ki, devletin 
membaı nüfusunu kurutmaya doğru giden bu 
tariki ihmalkâr varlığımızı temelinden sarsıyor. 
bu yaraların acilen tedavisi için bugünkü mü
zakerenin birkaç dakikasını bu biçaregârane 
tahsis ile kış gelmeden yurtlarına şevkleri için 
muktazi paranın derhal ve bilâkaydüşart tesvi
yesi ve maskatı reislerine hemen azimetleri hu
susuna Heyeti Umumiyenin müstaceliyetle bir 
karar itasını ve bu hususların tedviri için He
yeti Celilece bir komisyon intihabını teklif ede
riz. 

20 Haziran 1337 

Erzurum 
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Adana 
Hamid 

arahisarı Sahib 
Nebil 

Elâziz 
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Erzurum 

Siverek 
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Maraş 
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Mardin 
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Erzurum 

Bitlis 
Sadullah 
Erzurum 

Salih 
Lâzistan 

Esad 
Genç 

Haydar 
Kastamonu 

İsmail Asım Abdülkadir Kemali 
Erzincan 
Hasan 
Çorum 
Dursun 

Bitlis 
Atıf 

Kayseri 
Rıza 

Diyarbekir 
Okunamadı. 

Burdur 
• Ulvi 

Siird 
Halil Hulki 

Bitlis 
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Batunı 
Ahmed Nureddin 

Van 
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Muş 
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Bitlis 
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Rasim 



î)ersim 
Mustafa 
Bayezid 

Şevket 
Mardin 
Derviş 
Canik 
Şükrü 

Malatya 
Lûtfi 
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Tokad 
Mustafa 
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Adana 
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Mersin 1 

Yusuf Ziya 
Ergani 
Hakkı 
Maraş 
Hasip 

Ergani 
Nüzhet 

Gazianteb 
Ragıb 

içel 
Haydar 
Erzurum 

Süleyman Necati 
Kozan Karahisarı Şarki Yozgad 

Hüseyin Avni Vasfi Rıza 
Karahisarı Şarki Mersin Erzurum 

Mustafa Muhtar Fikri Hüseyin Avni 
Sivas Yozgad Diyarbekir 

Mehmed Rasim Bahri Hacı Şükrü 
Tokad Kütahya Mardin 
Rifat Seyfi Necib 

Mardin Ankara Gümüşane 
Esad Atıf Ruşen 
Niğde istanbul Siird 
Vehbi Hüseyin Hüsnü Mehmed Kadri 

6. — SUALLER 

1. — Bayezid Mebusu Süleyman Sudi Beyin, 
muhacirlere dair Heyeti Vekile Reisiyle Maliye 
ve Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletlerin
den sual takriri. 

SÜLEYMAN SUDl B. (Bayezit) — Diğer
leri de okunsun efendim, benim de bir takririm 
vardır. Rica ederim o da okunsun. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Gelilesine 
Müstağnii arz ve beyan 'olduğu üzere mille

tin saadet^ ve istikbalini temin, âtiyen munta
zam ordular teşkil ede'cek olan nüfusu meveu-
denin kemali dikkatle hüsnümuhafazasına mü
tevakkıftır. îlâyı din ve selâmeti vatan uğrunda 
cephelerde şehit ve serveti umumilyeleri mahıv 
ve kısmen de esnayı hicrette yollarda açlık ve 
sefalet saikasiyle telef 'oldukları aşikâr olan 
vilâyeti şarlkiye ahalisinden hemen iki yüz bin 
nüfusu mütecaviz iken Bayezit livasında bu
gün ancak yirmi beş bin nüfus kaldığı tahmin 
olunmakta ve bunlar da me'vasız ve meskensiz 
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şurada burada acınacak bir derecede kalmakta 
olup perişen ve mağduriyet dolayısiyle memle
ketlerine gidememektedirler. işte bu felaketze
de mültecilerin bu sefaletten kurtarılması için 
ilkbaharda memleketlerine iadeleri lüzumuna 
dair Heyeti Vekilece ittihaz olunan karar mu
cibince Hükümetçe her tarafa tebliğ ve tamim 
edildiğinden ortakçılık ve yardımcılık ve ço
banlık, hizmetkârlık ve saire ile az-çok temini 
maişet edebilen bu biçareler her bir hizmetleri
ni terkle harekete amade ve Hükümetin emrine 
ve muavenete muntazır ve müteıvaliyen maka-
matı âliye ve aideye müracaat ettikleri ve sız
lanmakta oldukları halde her <ne esbaba mebni 
ise henüz şevklerine teşebbüs ve vesaiti nakli
ye ve masarifi zaruriyeleri temin olunmadığı 
maatteessüf görülmektedir. (Bunlar şu mevsimde 
sevk olunmazsa bir iki mah sonra bilâdı bâride-
ye gidip de mesken ve iaşe ve mahruJkat ve 
malzemei sairelerinin tedarikinden âciz kalarak 
iktihamı gayrikabil ikinci bir hicret ve felâkete 
mâruz ve açlıktan ve sefaletten mahv ve telef 
olacakları aşikârdır. Halbuki elyevm muhacirin 
devairi memurin ve müstahdeminine verilegel-
mekte olan bir senelik maaş ve masrafla bun
ların sevkı mümkündür. Maahaza az müddet 
zarfında sây ve amelleri mahsulünden Hükü
meti seniye de istifade temin edeceği umuru 
bedihiyedendir. Ahvali mebsuta nazarı dikkate 
alınarak mültecilerin şevklerine emir verildiği 
halde şimdiye kadar infaz olunmaması sebebi
nin ve ileride bu yüzden mahvü telef olacak 
olanların maddi ve mânevi mesuliyeti kimlere 
ait ve raei kalacağının şimdiden bilinmesi lâ-
zimedendir. Binaenaleyh muhacirini merkume-
niu sureti şevklerine dair ne yolda karar ve ne 
gibi tedabir ittihaz olunduğunun Heyeti Vekile 
Reisi Fevzi Paşa Hazretlerinden ve takarrür 
eden sevk ve masarifi zaruriyelerinin elan tes
viye ediîmiyerek bu mes'elei muhammenin du
çarı akamet 'olması sebebinin de Maliye ve Sıh
hiye Vekillerinden müstaceliyet karariyle sua
lini teklif eder ve bunların dahi emsali misillû 
nimeti adaletten hissemendeylemek üzere vak-
tü zamaniyle müreffehen şevkleri esbabının te
mini istikmalini Heyeti Umumiyei Kerimenin 
adaletinden istirham eylerim, efendim. 

Bayezit Mebusu 
Süleyman Sudi 

m 
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REÎS — Bunu da Hükümete tebliğ edeceğiz. 
ABDÜLKADÎR KEMAIiî B. (Kastamonu) 

— Bu meselenin bugün halledilmesini Heyeti 
Umumiyeden rica ediyoruz. (Gürültüler) 

REÎS— Sual takririni Hükümete tebliğ et
meye mecburum. 

SÜLEYMAN SUDÎ B. (Bayezit) — Müsta
celiyet karariyle olsun, efendim. 

REÎS —• Efendim, müzakere açmak için ruz-
nameye ithal etmek lâzımdır. Nizamname muci
bince suali tebliğ etmekliğim lâzımgelir. Sizin 
takririniz sual takriridir. Binaenaleyh sizinkini 
Hükümete tebliğ ediyorum, efendim. Diğerlerini 
de Perşembe ruznamesine ithal edeceğim. 

DURAK B. (Erzurum) — Yetmiş seksen 'ar
kadaşımız buna imza etmiştir. Hepimizin arzu
su da budur. Yetmiş seksen kişinin arzusunu 
Heyeti Umumiyeye arz edersiniz. Ondan sonra 
Heyeti Umumiye arzu ederse bugün, olmazsa 
başka bir gün müzakere 'ederiz. (Bugün sesleri) 

MUSTAFA B. ('Tokad) — Bugün ruzname-
ye konulmasını isteriz. 

REÎS — Bugün müzakereye konulmasını ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Ekseriyetle ruz-
nameye ithali kabul edildi. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Heyeti Vekileden bu
rada kimse bulunmayınca burada müzakerenir. 
faydası nedir? 

DURAK B, (Erzurum) — Efendiler, bu mu
hacir ve mülteci meselesi için bu Mecliste çok 
uzun münakaşalar olmuştur.; Tabiî bunun için 
burada uzun boylu söz söyliyecek değilim. 
Çünkü; herkesin malûmudur. Yalnız kısa bir 
cümle ile bendeniz bunu burada hulâsa etmek 
isterim. Malûmuâlileridir ki, bizim içtimai dert
lerimiz çoktur. Bunlar için de mühimleri ve 
daha ehemleri de vardır. Zannediyorum ki, bu
gün muhacirin ve mülteciler meselesi ehem 
dertlerimizden birisini teşkil ediyor. Altı sene
den beri bu zavallılar sefil, perişan, aç, susuz, 
cami avlularında, mağara köğuklannda, sokak 
köşelerinden süriinmektedirler, şuraya konmaz 
buraya bırakılmaz, öteden koğuluyor, perişan, 
aç, susuz sefalet içinde yaşıyor, efendiler; bu 
altı senelik bir hayattır. Acaba bu altı senelik 
geçirmiş olduklar* hayat içinde ne gibi fenalık
lar görmüşlerdir? Tabiî onu hepimiz biliyoruz, 
hepimiz görüyoruz, -t hepimiz işitiyoruz. Bende
niz muhacirler hakkında yapılan fenalıkların 
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hepsini biliyorum. Birçoklarını gözümle gör
düm. Huzuru Âlinizde bunu alenen söylemeye 
haya ediyorum. O zavallıların çektiği meşak
kati; kendilerine yapılmış olan hakareti Huzu
ru Âlinizde söylemeye haya ediyorum ve söy-
lemiyeceğim. Bendeniz kısaca söylüyorum. Siz 
anlayınız. 

Efendiler; bu zavallılar altı seneden beri 
memleketlerinden ayrılmışlar sürünüyorlar, bu 
Hükümet için de bir derdolmuş. Hükümet altı 
senedir bunları besliyor. Fakat; besliyor ama 
bir taraftan da ölüyor? Besliyor ama aç kalı
yor, besliyor ama sefil kalıyor; para gidiyor, 
masraf gidiyor, fpkat onların karınları doymu
yor; çırıl çıplak bir halde ne Heyeti Umumiye
ye ne memlekete, ne içtimaiyatımıza hiçbir fay
daları yoktur. Bilâkis zararı oluyor. 

Bunları bir saat evvel memleketlerine gön
derirsek ; gerek nüfus cihetinden, gerek îktisat 
noktai nazarmdan her halde büyük, büyük fay
dalar temin edecektir. 

Bugün Şark r il âyetlerimizde bütün toprak
larımız hâli duruyor. Boş yatıyor. Ekenimiz 
yok, biçenimiz yek; kaldıranımız yok. Orduya 
muavenet edenimiz yok. Efendiler, bunlar Hü
kümetin basma bir bâr olmuşlar; Hükümete 
daima para veriniz, para veriniz yiyelim diyor
lar. Fakat verilen paraların yüzde beşi, üçü, ev 
icarlarına o biçarelerin barsaklarına ya gidi
yor, ya gitmiyor. Vallahi hedar olup gidiyor. 
Halbuki bunları memleketlerine biran evvel 
gönderirsek zannediyorum ki; onlardan ordu
muz da istifade eder, maliyemiz de istifade 
eder. Memleketimiz de istifade eder. 

Sonra efendiler zannediyorum ki; burada 
bulunan muhacirlerin yani Şark vilâyetinin 
mültecileri - Tabiî Oarp vilâyetinin mültecileri 
de bunların içerisinde vardır - Umum için ay
nı kararı ittihaz edelim. Bendeniz bunları ayı
ralım demiyorum, hepsi birdir, hiç birisinin 
farkı yoktur. Fakat bunlar altı seneden beri 
daha acıklı bir dereceye gelmişler ve sefil ol
muşlardır. Bunları biran evvel memleketlerine 
göndermeliyiz. Bu zavallıların çocukları var, 
bunların da terbiye edecekleri adamları var. 
Bu çocuklar altı seneden beri ne terbiye, ne 
mektep ve ne medrese gördü. Sokaklarda bel
ki ahlâksız büyüyorlar. Rica ederim bunlar da 
kendi ciğerparelerimizdir. Ve ilerde memleke
tin içtimaiyatına büyük hizmetler ederler. IJçr 
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şeyi gözümüzün önüne alalım, bunları biran ev
vel memleketlerine gönderelim. Zira bunların 
sefaletleri pek elîm bir dereceye girmiştir. 

Efendiler; işte benim cebimde bir de telgraf 
vardır. Zannediyorum arkadaşlarımın umumen 
cepleri de böyle telgraflarla doludur. Perden 
ferda Dahiliye Vekâletine muhacirin müdüriye
tine ve saireye, ve saireye, her gün, her gün çe
şitli müracaatlerde bulunduk. Fakat hiç birisin
den bir semere hâsıl olamadı. Yine anlıyorum ki 
bunların derdine Büyük Millet Meclisi bakacak
tır. Ve Büyük Millet Meclisi bugün katî kara
rını bunlar için vermelidir. Çünkü bu zavallı
lar için cümlemizin ciğerleri yanıyor, acıyalım 
efendiler. Bundan yirmi yirmi beş gün evvel 
içimizde yirmi otuz arkadaşımız içtima etmişti. 
Bu meselenin takibi için dört arkadaş intihab-
edildik. Bendeniz,, Mazhar Müfid Bey kardeşi
miz ve Celâleddin Arif beyefendidir. Bizler Da
hiliye Vekili beyefendiye müracaat ettik. Baş-
üstüne gönderelim dedi. Ben de bununla uğra
şıyorum, ben de acıyorum, bunların vaziyetleri 
pek elimdir ve pek açmak bir haldedir çalışıyo
rum, defterlerini çıkartıyoruz. Ve bir defterleri
ni çıkartalım dediler. Muhacirin müdüriyetin
den bir defter istedik, hatırımda kaldığına gö
re yüz yedi bin mevcut varmış efendiler, zan
nediyorum ki, yüz yedi bin mevcudu buradan 
memleketlerine göndermek için masraf olarak 
sekiz yüz bin lira kadar para tahmin ediliyor
muş. Fakat bilâhara bizim kendi kendimize gö
rüştüğümüz bir usul üzerine eğer bunları gön
derirsek öyle tahmin ediyorum ki 3 - 4 yüz bin 
lira ile memleketlerine gidebileceklerdir. Ve 
Hükümetin gönderdiği şekilde gönderilirse se
kiz yüz bin lira verildikten sonra o para heder 
olacaktır. Fakat bizim dediğimiz şekilde bun
ları gönderirsek 3 - 4 yüz bin lira ile memle
ketlerine gitmiş bulunacaklar ve memleketleri
ne gittikleri vakit her birinin evinde bir mer
kep, bir öküz, bir at bulunacaktır. 

Sonra efendiler, defteri aldıktan sonra tabiî 
para meselesi mevzuubahsolacaktır. Esasen şim
diye kadar bunları burada alıkoyan para mese
lesidir. Her halde Hükümet de bunları bir saat 
evvel memleketlerine göndersin ve bu sefalet
lere nihayet versin. Tabiî bunu Heyeti Umumi
ye de istiyor, bütün memleket de istiyor. Buna 
şüphe yoktur. Fakat tabiî bu vaziyetimizi ihdas 
eden para meselesidir. Para meselesine karşılık 
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Dahiliye Vekili Beyefendi dedi ki : Zannederim 
Maliye Vekili Beyefendi para verecektir, bu pa
rayı verdiği vakit biz tertibatımızı yapmışız. 
Bunları göndereceğiz. Muhacirin Müdüri Umu
misine gidip soruyoruz, diyor ki, : Maliye Ve
kili para versin, biz de gönderelim. Bendeniz o 
aralık Ferid Beyefendiyi burada görmüştüm. 
Dediler ki : Bu hafta zarfında yirmi bin lira 
kadar bir tahsisat verebiliriz. Bu tahsisatla şim
di hazır olanları göndersinler, sonra peyderpey 
para verebiliriz. Bunun üzerine arkadaşlarımız
la da beraber müzakere ettik. Kendisinden bir 
daha söz aldık, yirmi bin lira bize vereceğini 
söyledi. Şimdiye kadar bunun ne miktarını ver
diniz, bilemiyorum. Ondan sonra hiç on para 
dahi verilemedi. 

Fakat bir mesele daha var, burayı da arz 
edeyim ki : Şimdi efendim, kazalara, vilâyet
lere muhtelif emirler verilmiş ki, bunların es
babını bir türlü anlıyamıyorum. Meselâ : Kes-
kin'de birtakım mülteciler vardır, bu mülteci
lerden bir kısmı kendi paraiariyle memleketle
rine gitmek istiyorlar, Hükümetten bir yardım 
istemiyorlar; bu adamlara kaymakam orada di
yor ki; siz gitmiyeceksiniz, size vesika vermiye-
ceğiz, diyor, isterseniz ispat edeyim, efendiler. 

Sonra, bakınız meselâ diğer bir kazada kay
makam bey emir almış. Siz, buradan çıkacak
sınız, diye herifleri toparlamış, getirmiş, Hükü
met bizi gönderecek, diye yirmi günden beri 
istasyonda yatıyorlar. Diğer bir kazada başka 
bir vaziyet; ne demek? Hükümet nasıl emir 
veriyor ki; memurların yekdiğerinden haberi 
olmuyor. Kenkin'den ihtiyar Hacı namında 
bir zat buraya geldi. Bize rica ediyor ki, Al
lah aşkına biz memleketimize kendi paramız
la gideceğiz, Hükümete bâr olmıyoruz, sizden 
bir şey istemiyoruz, bir kuru kâğıt ta bize ve-
remezmisiniz? İşte bu Hacı ağa buradadır. İs
terseniz getireyim söylesin. Rica ederim, her 
tarafa başka türlü emir verilmesinin esbabını 
anlamıyorum. Bunlardan sarfınazar edelim, 
katı emirlrimiz ne ise verelim, katî icraatımızı 
yapalım, millet bizden katî işler istiyor. 

MUSTAFA B. (Tokad) — İdare memurları 
milletin üzerinde bir hâkim kesilmişler. 

DURAK B. (Devamla) — Şimdi efendiler; 
bu takriri imza eden yetmiş, seksen arkada
şım vardır. Heyeti Umumiyenizden ehemmiyet-
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le rica ediyorum, o zavallı biçarelerin döktük
leri göz yaslarına acıyınız. Yüz yedi bin mu
hacir namına sizden rica ediyorum. Ve bütün 
arkadaşlarımın namına sizden rica ediyorum. 
Bugün katı ve âcil bir karar ittihaz ediniz. 
Efendiler bu zavallılar memleketlerine gitsin
ler, kaç kuruş kabul edecekseniz edin gitsin
ler, bitsin, çıksın bu iş. Bir daha bu adamlar 
bize müracaat etmesinler. Bunun için bir en-
eümen teşkilini talebediyorum. İçinizden on, 
on iki kişilik bir encümen teşkil edin, Heyeti 
Umumiyeniz bu zavallılara ne tahsisat verebi-
lecekseniz o tahsisatı bugün kararlaştırın ve bu 
heyet şu on, on beş gün içerisinde bu işle mütema
diyen uğraşsın ve katî icraatını göstersin ve bu za
vallılar bu Haziran nihayetine kadar memle
ketlerine gitsinler. Yoksa Hazirandan sonra 
gidecek olursa yollarda yine sefil ve perişan 
olacaklar. Çünkü o vakit vilâyeti Şarkiyenin 
kışı başlıyor, yazı geçmiştir. Sizden çok rica 
ve istirham ederim. Bütün göz yaşlarımızla 
rica ederiz. Bunu kabul ediniz. Bu meseleyi 
bugün katî bir karara iktiran ettirinisr (Kabul, 
kabul sesleri) 

TUNALI HÎLMl B. (Bolu) — Bunlar için 
geçen sene bir encümen teşkili hakkında tek
lifte bulundum, kabul etmediniz. 

SIHHÎYE VEKÎLÎ DOKTOR REFİK B. 
(Bayezit) — Efendim, Muhacirin İdaresinin 
Dahiliye Vekâletinden fekkiyle Sıhhiye Vekâ
letine raptı ve Muhacirin Müdüriyetinin lağ
vı hakkında mukaddema Muvazenei Maliye En
cümeni tarafından verilen karar üzerine bu 
bapta yapılacak olan tedabirin ittihazını, 
bütçede Heyeti Umumiyece tasdiki uzun zama
na mütevakkıf olacağından bendenize havale et
tiler. Bendeniz yirmi gün kadar oluyor, mu
hacirin müdüriyetini; ele aldım. Evvelâ bunları 
tetkik ettim, nerelerde ne kadar muhacir var
dır; ne vardır? Elyevm bunların nakli halin
de ne gibi ahval zuhur edeceğini nazarı dikka
te aldıktan sonra bir nizamname yaptık. Bu ni
zamname mucibince doğrudan doğruya muha
cirin idarelerini bulundukları mahallerde Sıh
hiye Müdürlerine, eğer orada sıhhiye müdürü 
yoksa merkez tabibine, o da yoksa Hükümet 
tabibi idaresine verdik ve bu lâğvedilen muha
cirin idarelerine yalnız birer kâtip koyduk. Bu 
suretle muhacirin idareleri ortadan kalktı ve 
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elyevm bunları nakletmekle meşguldürler. Yap
tığımız işlerden bir tanesi de; muhacirin idare
lerinden husule gelen tasarruftan; iaşesi bize 
mevdu olan alil, ihtiyar, hasta, kimsesiz ka
dınlar ve sairenin mevaddı iaşelerini yani yev
miyelerini bir miktar tezyidetmektir. Şimdiye 
kadar muhacirlerin aldıkları para üç kuruş 
imiş, biz bunu bulundukları mahallin rayicine 
göre bir ekmek fiyatına çıkardık ki vasati ola
rak beş altı kuruş tutuyor. Yani muhacirin ida
resinden husule gelen tasarrufatı bu muhaciri* 
nin nafakasına tahsis ettik. Bendenizin yaptı
ğım budur. Muhacirin idaresinin bütçesini en
cümenin yaptığı gibi aldım. Çünkü evvelce ben
denize merbut değildi ve bu encümence nasıl 
çıkmışsa öylece naklettim. Binnetice muhacirin 
bütçesi (874) bin lira raddesindedir ve bunun 
içerisinde (300 000) lira sevkiyat için (230 000) 
lira da iaşe parası, yani (500) küsur bin lira 
bir para mevcuttur ve Durak Bey arkadaşımı
zın söyledikleri (30 000) küsur muhacirin hepsi 
vilâyatı Şarkiye muhaciri değildir efendim. Vi-
lâyatı Şarkiye muhacirini bu meyanda belki 
60 - 70 bin arasındadır. Yekûnunu daha henüz 
tesbit edemiyoruz; Sıhhiye müdürlerine ve mer
kez tabiblerine verdiğimiz emir; evvelâ bu mu
hacirinin miktarlarının tesbiti ve vesaiti olan
ların doğrudan doğruya vereceğimiz yevmiye
lerle hiç durmayıp yola çıkmalarını söyledik. 
Baki kalanlar için de elimizdeki muvakkat büt
çeden muhacirin için bir para verilmiştir. Ve 
bu paradan (73) bin iaşe, (83) bin lira nak
liye parası vardır. Haziranın on dokuzuna ka
dar yani evvelsi güne kadar bu paradan (153) 
bin lira sar fedilmiş ve elyevm. muhacirin büt
çesinin sevkiyat faslında dokuz lira para kal
mıştır. 

DURAK B. (Erzurum) — Biraz hızlı söy
ler misiniz efendim? 

SIHHİYE VEKİLİ Dr. REFİK B. (De
vamla) — Sevkiyat faslından dokuz lira bir para 
kalmıştır efendim. Şimdi birçok taraflardan tel
graf ve tahriratlar alıyorum, ve bunu da geçen 
sene Teşrinievvelde mi, Kânunuevvelde mi,-pek 
iyi tetkik edemedim, bilemiyorum her halde tet
kik edeceğim - muhacirinin memleketlerine gön
derileceği bir makamdan bildirilmiş veya isma 
edilmiş bir tarzdadır. Onun üzerine muhacirinin 
hiçbirsi bir iş tutmamışlar, ortaklık etmemişler 
ve hepsi işlerini birakmışlar, bizi memleketleri-

- 4 3 3 
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mize gö&derin, diyorlar. Gönderin demeye mu
kabil Heyeti Celileniz baki kalan muvakkat büt
çeden ve encümeni âlinizin yaptığı bütçenin 
yekûnundan tenzil edilen 152 bin liradan sonra 
kalan 377 bin liranın verilmesi temin buyurü-
lıirsa bu suretle Vilâyatı Şarkiyeye gidecek olan 
muhacirinden vesaiti olmıyanların sevkı için 
elimizden geleni yaparız ve bunlar için yaptığı
mız nizamnamede sevkiyat kafilelerine sıhhiye 
küçük memurları koyacağız. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Müsaade buyu
runuz «fendim, muhacirin bütçesinin şu kadarı 
sarf olmuş, şu kadarı kalmıştır diyorsunuz; 
(GüriÖtüler). 

SIHHÎYE VEKÎLÎ Br. REFÎK B. (De
vamla) — Bütçenin sevkıyat faslından dokuz 
lira kalmıştır efendim. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Beyefendi 
sarf olunan paranın miktarı nedir? 

SIHHÎYE VEKÎLÎ Dr. REFÎK B. (De
vamla) — Sarf olunan miktar muhtelif yerlere 
havale suretiyle verilmiştir efendim. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Bunnn kaydı 
yok mudur? 

SIHHÎYE VEKÎLÎ Dr. REFÎK B. (De
vamla) — Berideniz bunu ele alalı bir hafta ol
muştur. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — O halde lüt
fen bU anlaşılsın efendim. 

SIHHÎYE VEKÎLÎ Dr. REFÎK B. (De
vamla) — Yeni bendeniz bunu zatıâlinize umu
miyet itibariyle söyledim. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Zannediyorum 
ki bu pata sarf olunuyor, fakat hiç kimsenin git
tiği yoktur. (Gürültüler). 

ÎSÎ3ÎS ~ Ri<îa ederim, muhavere etmeyiniz, 
efendim. 

DÜRSÜN B. (Çorum) — Paranın ne kadarı 
sarf edilmiştir, efendim? 

SmaîYE VEKÎLÎ DOKTOR REFÎK B. 
(Devamla) — îşte o mesele bence meçhuldür, 
Gfettlîm; sıhhiye müdürlerine emrettim ve bu
gün bu meseleyi tetkik ile meşguldürler. Ben
deniz de tetkik ile meşgulüm, efendim. 

ÎIEÎS — Bu bapta bir takrir vardır, okuya
cağım : 

Riyaseti Celileye 
Mesele zâten vazıh idi, bir derece daha ta

vazzuh etti. Binaenaleyh, müzakerenin kifaye-
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tiyle en seri vesait ile muhacirinin mahallerine 
iadesiyle neticesinin Meclise arzı zımnında key
fiyetin Hükümete tevdiini teklif eylerim. 
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Sinob Mebusu 
Hakkı Hami 

(Olmaz, söz istiyoruz, sesleri) 
ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 

— Müsaade buyurunuz, reye koyamazsınız. Mü
zakerenin kifayeti hakkında takrir verildikten 
sonra kifayet aleyhinde söz söylemek bir mebu
sun hakkıdır. Bu hakkı istimal için söz istiyo
rum, müzakerenin gayrivaki olduğuna dair söy-
liyeeeğim, Nizamname sarihtir, efendim. 

REÎS— Rica ederim, oturunuz. 
ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 

— Müzakerenin gâ*yrikâfi olduğuna dair söz 
söylemeye hakkım yok mudur? 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Reis Beyefendi, 
kestirme bir tarik var, size onu teklif edeceğim. 

HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Şimdi efen
dim, takrir iki fıkrayı ihtiva ediyor. Bendeniz 
takrir sahibiyim, izah etmek hakkımdır. 

Bendeniz takririmde dedim ki; mesele zaten 
vazıh idi. Bunun vuzuhu nerede; Mecliste okun
makta mı? Hayır, Heyeti Celileniz her gün mu
hacirinin sefaletini görüyor. Binaenaleyh, arka
daşlarımızdan birisi burada bir takrir vermekle 
bunu resmen Heyeti Celilenize arz etti. Şüphe
siz bunların temdidi sefaletine Heyeti Celile
niz razı olmaz. Yani bendenizin arz etmek iste
diğim mesele, muhacirin meselesidir. Maattees
süf biz de muhacirin müdüriyeti muhacirini hi-
himaye değil, tedrici imha için kurulmuş bir 
dolaptır. Hepsi açlıktan, sefaletten, meskensiz
likten ölüyor. Bunun için uzun müzakereye lü
zum yoktur. Bunlara bilmem ne diye para ve
riyorlar. Ya Hükümet bunları göndersin veya
hut bunlara bir iskân mahalli gösterilsin, katî 
bir neticeye raptetsin, bize bildirsin rica ede
rim. 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Aynı Hükümetten istiyorsun birader böyle 
olur mu? 

BÎR MEBUS B. — Yüz defa Hükümete 
müracaat ettik. Ne hâsıl oldu efendim?.Hükü
meti mi, değiştirelim? 

HAKKI Hami B. (Sinob) — Bir gün tâyin 
ederiz, falan güne kadar,.., (Gürültüler) 
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Durak B. (Erzurum) — Çok oldu öyle. Ri

ca ederim. 
SALİH E l (Erzurum) '- Arkadaşlar; bu 

mesele zaten sizi hararetlendirecek bir mesele
dir. Binaenaleyh bendiemz muhacirinin felâke
ti hakkında bir ş*»y söylemiyeeeğim. Heyeti Ce-
lilenin malûmu olan bu felâket hakkında bir 
şey söylemiyeeeğim. Bir seneden beri tetkikatta 
bulunduğum bu mültecilerden elli bin küsur 
mülteci vardır. Mülga muhacirin idareleri ge
rek iyi yaptılar' ve gerek fena yaptılar. Bu 
nvesele ijin de bir şey söylemiyeeeğim. Sıhhiye 
Vekâletine devredildikten sonra ciddî olarak 
meseleye vazıyed edilmiştir. Yalnız şunu arz 

* etmek isterim kr. mülteci ve muhacirlerin sevk 
ve iaşeleri için encümence kabul edilmiş üç yüz 
yetmiş yedi bin lira vardır. Bu para da duru
yor. Bu para ile bu adamların sevk edilmesi. 
gitmek arzu edenlerin gönderilmesi kabildir. 
Vilâyatı Şarkiye mebuslarından bir komisyon 
teşkil ile Sıhhiye. Vekâletiyle beraber bunları 
hemen sevka başlıyalım. (Hacet yok, sesleri) 
(Gürültüler) Yalnız müsaade buyurunuz be
yim, hacet yok demeyiniz, efendim. Elbette ve
kâlet bu paraya vaziyed edecektir. Bir mebu
sun parayı alıp kendi eliyle sarf etmesi; bu 
da doğru değildir. Vekâlet göstereceğimiz lü
zum üzerine parayı verir, para mevcuttur. Yal
nız Heyeti Celileniz bu üç yüz yetmiş yedi bin 
liranın hemen Maliye Vekâletinden Sıhhiye 
Vekâleti emrine verilmesine bir karar verirse
niz derhal mesele kapanır. İşin içerisinde hiç
bir şey kalmaz. Bu mesele için bir takrir veri
yorum. Bu takrir meseleyi kapatır. Mesele bun
dan ibarettir. 

BİR MEBUS BEY — Maliye Vekilinin hu-
zuriyle müzakere edilsin; 

Riyaseti Celileye 
Mülteci ve muhacirlerin sevk ve iaşesi için 

encümence kabul edilmiş olan üç yüz yetmiş ye
di bin liranın müstacelen Sıhhiye Vekâleti em
rine tevdiini ve vilâyatı Şarkiye mebuslarından 
müteşekkil bir komisyonun nezaretiyle hemen 
sevkıyata mübaşeret edilmesini teklif eylerim. 
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I . v ^ ' H \ Erzurum Mebusu 

Mehmed Salih 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim, 
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takrir sahibi (Vilâyatı Şarkiye mebusları) keli
mesini çıkarmak istiyor. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Söz alan arkada
şımız muhacirlerin, mültecilerin perişaniyetleri-
ni söyliyeceklerdir. Bizim fazla söze ihtiyacı
mız yoktur. 

HAKKI B. (Van) — Herkesin hakkı kelâ
mını alamazsınız, siz söyleyiniz, biz söyliyelim. 
Bizim hakkımız yok mudur?. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Takririmden (Vi
lâyatı Şarkiye mebusları) kelimesini çıkarıyo
rum. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Reis Bey 
usulü müzakere hakkında söz istiyorum. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, bu takriri 
salâhiyeti teşriiyemizin hututu muayyenesi dâ
hilinde takibetmiyecek olursak katiyen doğru 
değildir. Bu hututu muayyene haricinde göste
receğiniz faaliyetlerle bir şey intacedemeyiz. Bi
zim hututu muayyenemiz vardır. Şimdi bu tak
rir verilmiştir. En evvel istenilecek şey paradır. 
Parayı Müvazenei Maliye Encümeni kararlaştı
rır ve kabul eder. Sonra bu paranın havalâtmı 
tevzi etmek için bütün alâkadar mebuslar gi
derler, vekâleti aidesinde takibederler. Onlar da 
emirlerini şiddetli surette verirler. Fakat bu su
retle de bir şey yapılmazsa yapacağımız iş isti
zahtır, onunla katiyen intacederiz. Başka türlü 
yol yoktur. Hututu muayyenemiz haricinde ça
lışıyoruz. Bunun için evvel emirde lâzım olan 
tahsisatın verilmesi için Müzanei Maliye Encü
menine havale ederiz. Tahsisat alındıktan son-

• ra takibederiz. Binnetiee yapılmıyacak olursa 
istizah yaparız. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Reis Rey, bu 
takririn aleyhinde söyliyeceğim. 

İSMET B. (Çorum) — Usulü müzakere hak
kında teklif veriyorum, teklifimi reye koyunuz. 

REİS — İsmet Beyin teklifini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 

HÜSREV B. (Trabzon) — Yalnız hatırımda 
kaldığına nazaran Vekil Bey Müvazenei Mali
yece kabul edildiğini söyledi. Binaenaleyh za
man kaybolacaktır. Buna hacet yoktur. 

3. — Edirne Mebusu Şeref Beyin, Adukale 
memurininin mmşaünın Dahiliye bütçesine it
hali hakkındaki tahriri. 

REİS — Efendim Edirne Mebusu Şeref B e ' 
yin bir takriri var okunacak. 

- 425 — 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Türk yaradılmış ve daima Türk kalmaya az
metmiş bir ufacık adamız vardır. Bütün muahe
delerde ismi unutularak Tuna'nm coşkun sula
rına Türk tarihinin azametli varlığını terennü-
meden Adakale mümessilleri Adanın ancak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetini ta
nıdıkları cihetle orada mevcut bir müdür ve üç 
jandarma ve bir hâkim, üç muallim, iki mualli
me, bir imam, bir müezzinin Dahiliye bütçesine 
ithal ve kabuliyle Türk'ün bu şerefli hâtırasını 
yaşatmanızı teklif ve rica ederim. 

20 Haziran 1337 
Edirne Mebusu 
Mehmed Şeref 

NAFÎZ B. (Canik) — Her verilen takrir için 
söz söylenmek icabederse biz de söyleriz. Hava
le edin, mercii aidine, vakit geçmesin. 

ŞEREF B~ (Edirne) — Efendim siz de verin, 
siz de söyleyin. 

Efendiler; Tuna'da kalmış Türk'ün küçük 
bir adası vardır. Ahalisi vasateti âcizanemle 
müracaat ediyorlar, diyorlar ki : Bizi bütün 
muahedeler bıraktı. Biz daima Türk ve müslü-
man kaldık. Bütün muharebelerde biz daima 
Türk hukukunu müdafaa ettik ve Türk'ün bu
rada şanlı hâtırasını yaşatan üç beş yüz müslü-
man aileyiz. Binaenaleyh zaten bütçeye dâhil 
idik. Esasen biz Türk Hükümetinin eczasmda-
nız. Bizi de unutmayın diye rica ediyorlar. Hattâ 
adanın resmini Meclisi Âlinize göndermişlerdir. 
(Alkışlar) Eğer Meclisi Âliniz Türk'ün tarihi
ni yaşatmak isterse bunu lütfen kabul etsin. 

REİS — Takririn Muvazenei Maliye Encü
menine havalesini kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Muvazenei Maliye Encümenine havale edil
di efendim. 

4. — TEZKERELER 
4, — Bolu Mebusu Doktor Fuad Bey ve riife-

kasının Ereğli - Ankara tarikinin turku umumi
ye meyanına ithaline dair kanun teklifi ve Nafıa 
Vekaleti tezkeresi 

RElS — Ereğli - Ankara tariki hakkında 
Nafıa Vekâletinden mevrut tezkere vardır oku
nacak. 

Riyaseti Celileye 
Karadeniz'in kışın hemen daimî ve korkunç 

İ.İ337 O : 1 
dalgaları arasında bocalıyah vapurlara melce 
olan limanları meyanmda Ereğli de zikre şa
yandır. Şimaldeki Bababurnu'nun yüksek sırt
ları bu limana pek müsait şeraiti tabiiye bah
şetmekte ve vaziyeti coğrafiye itibariyle bu
gün Ankara ve civarının en mühim iskelesi ol
maya namzet görülmektedir. Çünkü istanbul 
ile inebolu arasındaki mesafe (240) mili »bahri
ye yakın olduğu gibi inebolu - Kastamonu - Çan
kırı - Ankara yolu da 62 saat yani 310 kilo
metredir. Halbuki istanbul ile Ereğli arasın
daki mesafe 105 mili bahri ve Ereğli ile Dev
rek - Gerede - Yabanabat - Ankara arasındaki 
mesafe de 53 saat yani 265 kilometredir. Kışın 
fırtınalı günlerinde vapurların İnebolu'ya uğ-
rayamaması ve İlgaz dağına düşen karların 
yolu geçilmiye'cek bir hale koyması da ayrıca 
kayda değer mahiyettedir. 65 kilometre olup 
20 kilometresi şose, 45 kilometresi tesviyei tü-
rabiye halinde ve üzerinde 180 imalâtı sınaiye 
bulunan Ereğli - Devrek ve 70 kilometresi tes
viyei türabiye halinde ve üzerinde 129 imalâtı 
sınaiye bulunan Devrek - Reşadiye, 15 kilomet
resi tamamiyle şose halinde bulunan ve Bolu • 
Gerede şosesinin temadisi olan Reşadiye - Gere
de ve Gerede'ye 70 kilometre mesafede olup et
rafının taşlık olması hasebiyle şose inşasına mü
sait bulunan Gerede - Yabanabat, Yabanabat ile 
Ankara arasında 60 kilometre ve bâzı mahalleri 
şose ve diğer aksamı tesviyei türabiye halinde 
bulunan yolun inebolu - Ankara yoluna nispet
le daha fazla fevaidi nıucibolacağı cihetle Ereğ
li - Devrek - Gerede - Yabanabat- - Ankara şo
sesinin turku umumiye meyanına ithalini ve şo
senin geçeöeği Devrek kazasmda'ki ormanlarla 
Gökçesu nahiyesindeki mefeşuf kömür madenle* 
rinden de büyük istifade temin olunacağını arz 
ve işbu lâyihanın kabulünü teklif eyleriz. 

Madde — Ereğli - (Devrek - Gerede - Yaban-
Safbat - Ankara yolu turku umumiye meyanına. it
hal edilmiştir. 

Madde — îşbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

Madde — îşbu kanunun icrasına Nafıa ve 
Maliye Vekilleri memurdurlar. 

19/Mart/1337 

Bolu Mebusu Bolu Mebusu 
Dr. Fuad Abdullah Salm 
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Bolu Mebusu Bolü Mebusu 
Tunalı Hilmi ' Nuri 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
29/Mayıs/ll337 ve 358/712 No.lı tezkerei şâ

milleri cevabıdır. 
Ereğli - Devrek - Reşadiye - Yabanabat -

Ankara tariki melfufen taikdim kılınan cetvel 
müfadından müsteban olacağı veçhile (274) ki
lometre tulünde olup tariki mezkûrun 
(1 234 000) lira sarfı ile foeş sene zarfında şo&e 
halm'e ifrağı mümkün görülmektedir. Ereğli li
manının Karadeniz'deki haiz olduğu ve Anka
ra'nın ahiren kesbettiği ehemmiyet i'şhu tari
kin, İnebolu tarikinden 70 kilometre daha kısa 
olması nazarı dikkate alındığı takdirde turku 
umumiye meyanına ithaliyle derhal inşaata baş
lanması lâzım ise de; hütç'emize mevzu umum 
tahsisatın yapılacak işlere nazaran lâşey hük
münde »İmasından dolayı turku umumiye me
yanına ithal etmekle imkânı inşası temin edile-
miyeeeği cihetle inşaata tahsis edilecek meblâ
ğın senei âtiyeye devri suretiyle herveçhibâlâ 
meblâğın kabul Duyurulduğuna dair bir kanunu 
mahsus yapılması münasip görülürse tariki mez
kûrun imkânı inşası hâsıl lolacağı arz olunur, 
efendim. 

15/Haziran/1337 

" : ' " Nafıa Vekili 
•" Ömer Lûtfi 

REİS — Müsaade 'buyurursanız bunu Muva-
zenei Maliye ve Nafıa encümenlerine haavle 
edelim. Orada müzakere etsinler. Kabul buyu-
ruluyor mu! Kabul edildi, efendim. 

2. — tKÎNCt DEFA REYE KONAN KANUN 
LÂYİHASI 

1. — Hekimhan kazası namiyle bir kaza teş
kili hakkındaki kanun lâyihası. 

. REİS — Hekimhan namiyle bir kaza teşkili
ne dair kanunu reye vaz'etmiştik. Ekseriyet hâ
sıl olmamıştı. Şimdi tekrar tâyini esami ile reye 
vaz'edeeeğim.» (Ekseriyet yok sesleri) 

İSMET IB. (Çorum) — Ruznameye dair söy-
Hyeeeğim. 

6.1&7 C : î 
i Efendim, bütün metalibatımız, icraatımîz 

hepsi paraya tevakkuf ediyor. Binaenaleyh o 
işleri yapmak için toen Kavanini Maliye Encü
meni Mazbata Muharriri olarak arz ediyorum; 
Kavanini.Maliye Encümenine ait işlerin müsta-
e'elen her şeye tereihan çıkmasını teklif ederim. 
Bunlar çıkmadan hiçbir şey yapamıyaeağız. 
Vaktimizin kısmı küllisini zayi edeceğiz. Pek 
çok işler elimizde kalıyor. Şimdi ruznamemiz-
de bir şey vamır. Gayrimüslimlerin foedeli nak
disi vardır. Bu uzamamalıdır. Katiyen bu me
sele çıkmalıdır. 

REİS — Hekimhan kazası hakkındaki' Ka
nunu kahul 'edenler beyaz, etmiyenler kırmızı 
rey verecek efendim. Müsaade buyurursanız 
yoklama suretiyle yapılması hakkında bir tek
lif vardır. Bu teklifi kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kahul edildi, efendim. 

İSMET B. (Çorum) — Tâyini esamiyle rey 
toplanacağı zaman üç dakika çıngırak çalınır, 
âzayi kiram girdikten sonra yoklama yapılıyor. 

REİS — Çalıyoruz, efendim v 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Reis Bey 
[ biz Muvazenei Maliye Encümenindeyiz. 
I REİS — Tâyini esami ile reye koyuyorum, 
I burada bulunmak mecburidir. 
I VEHBİ B. (Karesi) — Yoklama bir saat sü-
I reeektir. Neticei hasenesi görülecek mi? Yoksa 
i bu suretle vaktimiz zayi mi olacak? 

4. — Malatya Mebusu Lûtfi Be^in, Mecliste 
I bulunmıyan mebuslardan kıstelyevm yapılmasına 

dair takriri. 

REİS — Efendim bir takrir vardır. Malatya 
I Mebusu Lûtfi Beyin, yoklama icra edilmesine 
I r air, okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Mevcut bulunmıyan âzayi kiramdan kıstel

yevm icra edileceğine dair tebligat ifasından 
sonra, yoklama ve tâyini esami ile rey usulünün 
tatbikini teklif eylerim. 

Malatya Mebusu 
I Lûtfi 

REİS — Divanı Riyasete havale ediyoruz. 
On beş dakika teneffüs edilmek üzere eelseyi 

I tatil ediyorum. 



İ K İ N C İ CELSE 
4,30 sonra 

REİS -— İkinci Reisvekili Faik Beyefendi 
KÂTİPLER : Mahmud said Bey (Muş), Ragıb Bey (Kütahya) 

JİEİKS — Ekseriyet hâsıl oldu, celseyi küşad-
ediyorum... 

Hekimhan kazası namiyle bir kaza teşkili 
hakkındaki kanıma verilen ara neticesini arz 
ediyorum : 

Reye 202 zat iştirak etmiş, 161 kişi kabul, 41 
kişi ret reyi vermiş, binaenaleyh kanun 41 red
de karşı 161 rey ile kabul edilmiştir. 

7. — MAZBATALAR 
1. — Yerli kuma§ ihtisası hakkında kanun lâ

yihası ve İktisat Encümeni mazbatası. 
REİS — Yerli kumaş giyilmesi hakkındaki 

lâyihai kanuniyenin müzakeresine başlıyoruz. 
Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı? 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD CELÂL B. 
(Saruhan) — Müsaade buyurursanız Reis Bey
efendi, evvelâ maddei kanuniye okunsun... 
Heyeti Vekilenin esbabı mucibe lâyihası sureti
dir. v 

Memleketimizde mevaddı iptidaiye pek meb
zul bir halde bulunduğu halde esbap ve tesiratı 
muhtelifeden dolayı bunları masnu bir hale if
rağ edemiyoruz. Bu gibi mevat üzerinde Avru
pa'da devam eden buhran da ihracata mâni ol
maktadır. Anadolu'nun ekser mahallerinde ve
lev iptidai bir tarzda olsun mevcut müessesat 
marifetiyle nescolunan kumaşların ihtiyaeatı 
hâzıramızı temin edebileceği tetkikatı vakıadan 
anlaşıldı. Mevaddı iptidaiyemizin en mühimle
rinden birini teşkil eden yapağı ve tiftiğin ma
mul halinde istihlâki için bu yerli mensucatımı
zın himayesi elzemdir. Hem bu ümniyeyi istih
sal ve hem harice çıkan birçok paramızın dâhil
de kalmasını temin edebilmek üzere âtideki me
vaddı kanuniye tanzim kılınmıştır. 

MADDE 1. — Büyük Millet Meclisi âzala-
riyle bilûmum Hükümet memurin ve müstahde
mini polis, jandarma, belediye rüesa ve âzasiyle 

Mecaiisi Umumiye azaları, mektep muallime ve 
muallimleri ve mekâtibi leyliye talebesi yerli ku
maştan elbise giymeye mecburdur. İşbu kanu
nun hini neşrinde ecnebi kumaşından mamul, el
bisesi bulunanların elbiseleri merbut bulunduk
ları devair rüesası tarafından damgalanarak bir 
defteri mahsusa kaydedilecek ve bu elbiseler es-
kiyinceye kadar istimal ve iksa edilecektir. 

MADDE 2. — Ordu melbusatı için muktazi 
kumaşların nevi ve nispeti Müdafaai Milliye ve 
İktisat Vekâletlerince bittetkik her sene Heyeti 
Vekilece tahtı karara alınir. 

MADDE 3. — Memurin ve müstahdemini 
Hükümet ile belediye rüesası, mektep muallime 
ve muallimlerinin birinci madde ahkâmına mu
halif hakaretleri tebeyyün ederse ilk defasında 
bir aylık maaşı kat'ı tekerrürü halinde vazife
sine nihayet verilir. 

MADDE 4. — Belediye âzalariyle meclisi 
umumiye azasının ifayı vazife halinde yerli ku
maşta mamul elbise giymedikleri tahakkuk ey
lerse birinci defasında eîli ve tekerrür halinde 
yüz lira cezayı nakdî alanır. 

MADDE 5. — Mensucatı ecnebiyeyi mamu-
lâtı dâhiliye diye süren her bayi tacir veya âmil
den yüz liradan bin liraya kadar cezayi nakdî 
almır ve bir aydan bir seneye kadar hapsolu-
nur. 

MADDE 6. — İş bu kanun Ceridei Resmi
ye ile ilânından iki ay sonra mer'i olacaktır. 

MADDE 7. — İşbu kanunun icrasına Heyeti 
Vekile memurdur, 

1b Mart 1337 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi Seriye Vekili 
ve Müdafaai Milliye Vekili Fehmi 

Fevzi 
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Adliye Vekâleti Vekili Dahiliye Vekili namına 

Mehmed Mehmed 
Hariciye Vekâleti Vekili Maliye Vekili 

Ahmed Muhtar Ferid 
Maarif Vekili Nafıa Vekili 

Hamdullah Stibhi Ömer Lûtfi 
iktisat Vekili Sıhhiye Vekili 

Mahmüd Celâl Doktor Refik 
Erkânı Harbiyei Umumiye Vekâleti Vekili 

Fevzi 

İktisat Encümeninin esbabı mucibe mazbatası 
10 Mart 1337 tarihli yerli kumaştan elbise 

giyilmesi hakkındaki Hükümetin teklifi kanuni
si İktisat Vekili Celâl Beyefendi hazır'olduğu 
halde tetkik ve müzakere olundu. -

Lâyihai mezkûre heyeti umunıiyesi itibariy
le şayanı kabul görülmüş,, ancak ciheti tatbiki-
yesinde vazifedar olan memurinin de tekâsülü 
görüldüğü halde tecziyeleri düşünülmüş, üçüncü 
madde ol suretle tadilen bilkabul teklifi kanuni 
berveçhi âti şekli iktisabeylediğini mübeyyin 
mazbata makamı Riyasete takdim kılındı. 

Mazbata Muharriri Kâtip 
Antalya Adana 

Halil ibrahim Zamir 
Aza Aza Âza 

Yozgad Mersin Atıf 
Ahmed Yusuf Ziya 

MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi 
aynen. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi 
ayn-en. 

MADDE 3. - Birinci madde ahkâmına mu
halif harekâtta bulunan memurin ve müstah
demini Hükümet ile belediye rüesası mektep 
muallime ve muş İlimleri ciheti tatbikiyesinde 
vazifedar olup tokâsülü görülen memurini Hü
kümetin ilk defasında bir aylık maaşı kat ve 
tekerrürü halinde vazifesine nihayet verilir. 

MADDE 4. — Hükümetin dördüncü madde
si aynen 

MADDE <?. — - Hükümetin beşinci maddesi 
aynen 

MADDE 6. —' Hükümetin altıncı maddesi 
aynen 
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. MADDE 7. — Hükümetin yedinci maddesi 

aynen 
REİS — Heyeti umunıiyesi hakkında söz 

istiyen var mı? 
RAĞIB B. (Kütahya) — Efendim, memle

ketin bütün efrat ve ehalisinin yerli kumaşla
rından elbise iktisasma değil, bütün ihtiyaeatı-
nı kendi memleketimizde çıkan mamulât ve 
nıasnuatmdan temine ait kavanin vaz'etmek 
kadar memleketin menafimi temin edecek hiç
bir şey bulunmaz. Binaenaleyh bu noktai na
zardan Heyeti Vekilenin bir kısım. memurin ile 

. yine sunufu memurinden nıadudolan muallim 
ve muallimelerin ve Büyük Millet Meclisi âza
larının yerli kumaşlardan elbise iktisası hak
kındaki bu teklifi memleketin nrenafii âliyesine 
kısmen tevafuk ettiğinden dolayı pek ziyade 
şayanı takdirdir. Ancak bu mesele mevzuübahis 
olurken halli iktiza eden birtakım cihetler var
dır. Bendeniz biraz dokumacılıkla iştigal etti
ğim ve sonra memleketimizde fabrika bulundu
ğu cihetle ve binaenaleyh memleketimizde çı
kan kumaşların az - çok derecei kifayesine ait 
icmali malûmat «dindiğim için henüz bunun za
manı gelmediğine ve bunun için bu kanım tek
lif edilmezden ev\ el tetkiki iktiza eden bâzı ah
kâm ve mevat okluğuna kailim. 

Evet efendiler; Kütahya'da, Konya'da, Kas
tamonu'da memleketimizin pek çok yerlerinde 
ehali yerli kumaşlar dokuyorlar. Bu kumaşla
rın kısmı âzami iptidai bir haldedir. Bizim 
tarafta Piberpit namiyle yâd olunur, başka ta
raflarda aba derler, köylüler iktisa ederler. 
Bunlar, birçok şeraiti fenniye ile... (Biz de köy
lüyüz, sadaları ve patırtılar) 

Müsaade buyurun rica ederim, köylüler ken
dileri dokurlar kendileri giyerler, diyorum, biz 
köylü değiliz, demiyorum. 

TUNAItf HlLMl B. (Bolu) — Köylüleri 
tahkir etmek istiyorsunuz. 

RAGIB B. (Devamla) — Ben köylüleri tah
kir efmiyorum. Kendileri dokur, kendileri gi
yer, diyorum. 

YAHYA OALlB B. (Kırşehir) — Canım 
köylüler hakkında söz söylenmez mi? 

RAGIB B. (Devamla) — Şarlatanlık etmek 
isterler, bunu böyle yapmak istiyenler... Yoksa 
maksadımı tamamen anlarlar... (Devam, devam 
sadaları) Köylüler dokurlar, kendileri giyerler. 
Bu kısım kumaşlar memurinin... (Sözünü geri 
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aî, sadaları) Efendim ben köylülerden bahsedi
yorum... (Patırdılar, sözünü geri al, sadaları) 
Benim maksadım köylüleri tahkir değildir. Bana 
tahkir isnadedenler sözlerini geri alsınlar. (Ha
yır, hayır sözünü geri al, sadaları) 

ABDÜLKADlR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Şarlatan kendisidir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Şarlatan, diye 
kime söylüyorsun, Meclise değil mi? 

RAGIB B. (Devamla) — Bana köylüleri tah
kir etti, diyenlere. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Onlar da şar
latan değildir. Fakat... Bilmem artık. 

KAGIB B. (Devamla) — Peki, peki geri al
dım... (Geri alıyor, sadaları) 

Şimdi efendim, köylülerin iktisa ettikleri 
kumaş mühim bir yekûna baliğ olur. Memleke
timizde çıkan mensucat miktarından yekûnu 
tarh edecek olursak mütebaki kalacak olan me
murin ve muallimin sınıfının heyeti umumiye-
sine bilâihtikâr, yani âmiller tarafından tez
gâhtarlar tarafından ihtikâr yapılmaksızın fi
yat ve rayici hakikisiyle yerli kumaşla iksa ede
cek müessesat elyevm memleketimizde mevcut 
değildir. Bunun mevcudolmadığım ispat için 
daha ordumuz henüz şimdiki kadar adeden 
kuvvetini iktisabetmediği bir zamanda Müda-
faai Milliye Vekâleti geçen sene orduyu yerli 
kumaşlardan giydirmek için bütün kuvvetiyle 
bütün varlığiyle çalışmıştır. Hattâ öyleki Av
rupa kumaşı buldu, metresi 150 kuruşa, bizim 
yerli kumaşlardan buldu, parmağı taktığın 
gibi öbür tarafa geçer. 15 gün giymeden asker 
sırtından atmıştır. Böyle olmakla beraber Mü
dafaa! Milliye Vekâleti bu yerli kumaşları ter
cih etti, Ordumuza yerli kumaş giydirmek az
minde bulundu. Fakat maalesef Orduya yerli 
kumaşlardan giydiremedi. Geçen sene giydi-
remediği gibi bu sene de giydiremedi. 

NEŞET B. (istanbul) — Sebep nedir? 
RAGIB B. (Devamla) — Sebep; kumaş ki

fayet etmiyor. 
NEŞET B. (istanbul) — Sebep yalnız o 

mudur? 
RAGIB B. (Devamla) — Yalnız budur. Sa-

lâhiyettar zevattan tahkik ettim : yalnız bu
dur. Binaenaleyh efendiler, sebep yalnız bu 
olduğu içindir ki, yerli kumaş dokuyan tezgâh
lar kifayet etmediği içindir ki, Müdafaai Mil-
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üye kendisi bizzat tezgâh açtı. Kastamonu'da, 
Kayseri'de kendisi dokutmak mecburiyetinde 
kaldı, yani fabrikatör vazifesini kendisi de-
ruhde etti ve bu derecede, azmetti, fakat ol
madı. Efendiler memleketimizde; Uşak'ta, iz
mir'de, Bandırma'da daha bir iki yerde ha
kikaten ihtiyacatı memleketi ve §u teklifte 
mündericolan sunufun ihtiyacını temine kâfi 
kumaşlar çıkıyor. Fakat buralar elyevm işgal 
altındadır. Elyevm işgalden hariç kalan ve 
tahtı idaremizde bulunan memleketlerde ancak 
el ile ve o da ancak kendi mahallerinin ihti
yacını temine kâfi ve bâzı yerlerde gayrikâfi 
kumaşlar dokunuyor. Binaenaleyh adedi mühim 
bir yekûna baliğ olan birkaç sınıfı bu kumaş
larla iktisaya mecbur tutmak bence birinci de
recede gayrikabili tatbiktir. Çünkü kumaş bu-
lunamıyacak. 

ikinci derecede ise, kumaş üzerinde tezgâh
tarlar, fabrikatörler menfaatine aidolmak üzere 
gayet müthiş bir ihtikâr câri olacaktır. Bu 
teklif esas itibariyle mukaddes denilecek ka
dar şayanı kabul olduğu için hükme muvafa
kat ederse şimdilik iktisat Vekâletince, Mü
dafaai Milliye Vekâletince ve sair devairce ge
rek ahaliyi teşvik suretiyle ve gerek avans 
vermek suretiyle veyahut suveri aharla bu sene 
zarfında iki, üç fabrikanın yapılmasını temin
den sonra tatbik edilmek üzere bu teklifin ka
bulü taraftarıyım. Yoksa esasen*aldıkları maaş 
kendilerini idare etmiyen memurin sınıfı kül
liyen mağdur olacak ve metresi 16 liraya ku
maş alacaktır. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Avrupa 
vaktiyle Napolyon harbleriyle çarpışırken, uğra
şırken, kurnaz İngilizler alabildiğine sanayii ce
sime tesis ediyorlardı. Memleketlerinde lâyu-
at ve lâyuhsa vücuda gelen fabrikalarının ku-
maşlariyle bütün dünyanın pazarlarını doldur
dular. Dünyanın en zengin milleti haline gir
diler. İşte bunlara bu parayı kazandıran yegâ
ne vasıta, efendiler, mensucattır, insan; yeme
ye, içmeye ne kadar muhtaç ise giymeye de o 
kadar muhtaçtır; iyi veyahut kötü. Bendeniz 
Anadolu'nun birçok yerlerini gezdim. Trab
zon'da gayet güzel kumaşlar dokunurmııs ve 
hâlâ dokunuyor. Erzurum'da, Baldan'da, Kon
ya'da, Maraşta hâlâ dokunuyor. Kütahya'da, 
Urfa'da, Bursa'da, Ankara'da, 'Bor'da, Çal'da, 
Mardin'de, Van'da, Diyarbekir'de... ilâh,., işte 
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bu kadar mütaaddit ve vâsi yerlerde iyi veya- I 
hut kötü kumaşlar dokunuyor. Buna arkada
şımız dedi ki; kendisi dokur, kendisi giyer. 

Efendiler, biz de köylüler gibi dokuyup giy
mezsek istiklâlimizi, varlığımızı muhafaza ede
meyiz. (Bravo sadaları) Biz de onlar gibi yaşa
malıyız, onlar gibi doymalıyız, hulâsa onlar gi
bi olmalıyız. Elimde tuttuğum şu kumaşı gö
rüyorsunuz. Melun düşman memleketimizi iş
gal etti. Üç mühim fabrikamız işgal altında 
belki söküldü gitti. Oradan kurtulmuş ve gel
miş olan müteşebbis hemşeriler tezgâhla şu ku
maşı yapıyorlar, bundan daha ince yapacak
lar ve binlerce metrelik Müdafaai Milliyeye ta
ahhüt altına giriyorlar. Memleketimizde yün, 

•yapağı çürüyor, efendiler senelerden beri yal
nız bir adamın elinde 30, 40 bin kıyye yapağı ol-
duğunu haber aldım. Bu adamın elinde bu ka-
dar yapağı bulunursa, düşününüz, memleketin 
iktisadiyatı ne olur t iğneden ipliğe kadar her 
şeyi Avrupa'dan almak muvafık mıdır ? Deni- \ 
yor ki, biz fabrika yapmadıkça bunu menetmi-
yelim ve teşvik edelim. Efenliler, her şeyde ka
nunu tekâmül vardır. Birden bire yüksek sana
yi teessüs edemez, böyledir efendiler. Her halde 
el tezgâhlarından başlıyacaksm ve ufak sanayii 
himaye edeceksin, ondan sonra yavaş yavaş fab
rikalara varacaksın, ondan sonra tüccara inti
kal edecektir. Bugün bu kadar yetimler var, fa
kirler var, teseül eden dullar var. Bunlar iş bul
sa fena mı olur? Memurlar cebredilmeli, hele 
biz iki kat, üç kat hattâ beş kat cebredilmeli-
yiz. Yerli kumaşa ne olmuş? Bunları giyelim 
efendiler. Kışlık ©İbişe olarak şunları giyelim 
efendiler... Teşvik hattâ icbar edelim istibdat 
edelim... (îstipdat yok, sadaları) Affedersiniz. 
İstibdat yok başka. Fakat hayırlı istibdat; 
bu yakışır. Kendi nefsimize aittir, eğer Avru
palılar birisi başımızdan fesimizi, öbürüsü eüb-
bemizi alsa çırılçıplak dikilip kalacağız, efen
diler. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL B, 
(Saruhan) — Efendim, derhatır buyurursunuz 
ki, 1 Kânunusâni 1337 tarihinde yerli kumaş
larından elbise iksası mecburiyetine dair Konya 
Mebusu Kâzım Hüsnü Bey arkadaşımız tarafın
dan Heyeti Muhteremenize bir lâyihai kanuniye 
teklif edilmiş idi. O lâyihai kanuniye celsenizde : 
uzun uzadıya müzakerata zemin ittihaz olundu. 
Heyeti Muhteremeniz esas itibariyle bu kadar 
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büyük ve memleketin iktisadiyatına ve memle
ketin ahlâkiyatına bu kadar tevafuk eden bu ka
nunu atmaya kıyamadığı için kabili tatbik bir 
şekle koymak üzere İktisat Vekâletine havale 
eylemişti. Heyeti Vekilede mevzuubahsoldu. 
Memleketin ihtiyacatma ve istihsalâtımızın nis
petine göre kabili tatbik bir kanun tanzim edi
lerek heyeti muhteremenize sevk olunuyor ve 
bittabi bu kanun tanzim olunmazdan evvel mem
lekette kumaş ihtiyaca nedir ve nerede, ne mik-

j tar istihsal edilebilir ve buna mukabil memle-
j ketimiz dâhilinde çürümeye mahkûm ne kadar 

mevaddı iptidaiye vardır? Bunlar birer birer tet
kik edilmiştir ve ondan sonra samimî bir kana
at mahsulü olmak üzere bu kanun lâyihası hu
zuru âlinize sevk ve takdim olunmuştur. (Te
şekkür ederiz, sadaları) Eğer evvelki lâyihai ka
nuniye ile Hükümetin şimdiki teklifi olan bu 
kanunun farkını tetkik edecek olursanız görür
sünüz ki, bu, kabiliyeti tatbikiyeyi haiz bir ka
nundur. Evvelce alelûmum efradı ahalinin de 
yerli kumaş iksası teklif olunuyordu. Bunun 
şüphesiz ki, bugünkü vaziyetimiz itibariyle im
kânı yoktur ve bendeniz o celseye aidolan zabıt
ları birer birer okudum ve her idarei lisan eden 
arkadaşlarımın fikirleri üzerinde tavakkuf ettim 
ve gördüm ki, esas itibariyle bu kanunun aley
hinde bulunan hiçbir fert yoktur. Yalnız bu 
kabiliyeti tatbikiye meselesinde tereddüt edi
yorlar. Bendeniz bir İktisat Vekiliniz sıfatiyle 
arz ediyorum ki, takdim ettiğim bu kanunun 
tatbikinde tereddüde imkân yoktürî İşte efen
diler tetkikatımızm esaslarını arz ederim; görü
yorsunuz ki, mevcudun içerisinde Malatya'da ya
pılmış bir fabrika var. Senede yüz elli bin met
re kumaş imâl ediyor ve Harbi Umumi esnasm-

~da orduya iki buçuk milyon metre vermiştir, ve 
buna mümasil fabrikalarımız vardır. Bunu da 
itiraf ederiz ki, herkesin zevki selimini tatmin 
edebilecek bir şekli nefasette değildirler, fakat 
marifet iltifata tâbidir. Bugün malımıza rağbet 
edilirse tekâmül eder. Bugün bu kanunumuzun 
amelen kabiliyeti tatbikiyesi olduğunu ddia et
mekle beraber biraz da mevaddı iptidaîyemiz 
üzerindeki vaziyeti iktisadiyeden bahsetmek is
terim. Yalnız Ankara'da yarım milyonu müte
caviz çiftlik ve ayrıca yarım milyonu mütecaviz 
yün mudahhar bulunuyor. Bu doğrudan doğru
ya memlekette istihlâk olunamayıp müstehlik 

I yerlere sevk etmek mecburiyetindeyiz. Ve fa-
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kat bizim mevaddı iptidaiyemizi Avrupa'ya nak
le delâlet eden tüccarların vaziyeti de bunları 
nakle müsaidolmadığı için "mevaddı iptidaiye
mizi daha çok zaman için alamamak mecburiye
tindedirler. Efendiler, almak değil alamamak 
mecburiyetindedirler. Bugün muamelâtı ticari
ye ile meşgul olan arkadaşlarımız yakından bi
lirler ki, İstanbul'un tabiî Anadoluya nazaran 
vesaiti nakliyesi çok boldur. 

Orada vesaiti nakliye bulmak daha çok se
bildir. Buna rağmen Avrupa'ya mevaddı iptida
iyemizi sevk edemedikleri için İstanbul'daki me
vaddı iptidaiye mevcudu Anadolu'daki müdeh-
har olan mevcut miktardan dahaf azladır : Efen
diler şu halde elindeki mevaddı iptidaiyeyi sarf 
edemiyen tüccar nasıl olur ki, bizim mallarımı
zı mubayaa edecek müstehlik piyasaya kadar 
nakledebilecektir. Buna imkân tasavvur oluna
bilir mi? Hususiyle bugünkü iktisadi şeraitin 
tâbi olduğu birtakım muamelât daha vardır ki, 
onlar bu gibi muamele yapanlar üzerinde pek 
ziyade elim tesir icra ediyor. Dünyanın hiçbir 
noktasında görülmüş değildir ki, şu zamana ka
çlar faiz miktarları yüzde dokuzu ve fevkalâde 
olarak yüzde on ikiyi tecavüz etmiş bulunsun. 
Bittabi bank muamelâtı dolayısiyle söylüyo
rum, yoksa bâzı muhtekirlerin 'yaptığı muame
leleri arz etmiyorum. Bugün Anadolu'nun me
vaddı iptidaiyesini satmak ümidiyle almış ve de
posuna iddihar etmiş tüccarlaıımız İstanbul'da 
efendiler yüzde 21 faiz veriyorlar. Ellerindeki 
mallarını satabilmek ümidiyle bu ağır yükün 
altında bulunuyorlar. Şu halde efendiler biz 
günden güne memleketimizde maalesef mahreç 
bulamadığımızdan miktarı artan bu mevaddı 
iptidaiyeyi evvel emirde memleketimiz dâhilin
de masnıı ve mamul bir hale getirmek iktiza 
eder. Bu bizim için bir vazifedir. Ve aynı zaman
da bir vazifei hamiyettir efendiler. Bu yeni dü
şünülmüş bir mesele değildir. Bu tarikte yürü
müş diğer milletler, hükümetler vardır. Esas iti
bariyle bizim vaziyeti iktisadiyemizde bulunan 
milletler için en iyi tarik, en iyi usulü iktisadi, 
usulü himayedir. Biz; sanayiimizi, mevaddı ip
tidaiyemizi mâkul bir surette muhafaza edeme
diğimiz takdirde açık ve sarih bir surette arz 
ediyorum ki, memleketin istikbali iktisadisi çok 
karanlıktır ve buna Meclisimiz her şeyden evvel 
ve hattâ ordu kadar ehemmiyet vererek memle-
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ketin iktisadi mesaili ile her şçye tercihan doğ
rudan doğruya meşgul olmak mecburiyetinde
dir. Doğrudan doğruya bunu kabul etmekle 
memleketimizde büyük bir güneş açılacak, bütün 
zulmet sıyrılacak ve her taraf nura gark olacak 
demiyorum; fakat bu o esbabtan birisidir. Bizi 
o istikbale, o tarika götürecek ve bizi bu gaye
ye isaledecek vasıtalardan birisidir efendiler. 
Az - çok Rumeli ile, Bulgaristan'la meşgul olan 
arkadaşlarım itiraf buyururlar k i ; genç Bulga
ristan Hükümetinde Romanya'da bu arz ettiği
miz usul evvelce kabul edilmiştir. Çünkü biz ka
pitülâsyonlar dolayısiyle usulü himayeye mu
vaffak olamadık. Fakat onlar daha serbest bu
lundukları için bu kabil kanunlarla usulü hima
yeyi kabul ederek memleketlerinin sanayiini 
îlâ ettiler ve bunun hakkında mütalâa yürüten 
bâzı muharrirler diyorlar ki, Bulgaristan'da bu 
usulü himaye cari olmadığı bir zamandır ki, ku
maşlar âdeta kalbur gibi idi. Fakat sonra mü
nevverlerinin böyle mecburiyet tahtında ona 
rağbet ettirilmesi ve sonra o münevverlerin te
siriyle halk kütlesine nüfuz edilmesi sayesinde
dir ki, kendi dahlilî ihtiyaçlarını tatmin ettik
ten başka, İstanbul piyasasında dahi pek çok 
Bulgar şayağı bulundurdular. 

Efendiler, biz bugünün iktisadi vaziyeti et
rafında derin derin düşünürken velev ki, nâçiz 
olsun, şu tasavvur ettiğimiz şeklin kabul edilme
mesine taraftar olacak hiçbir fert yoktur zanne
derim. Binaenaleyh bunun kabulünü teklif ede
rim. 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair bir 
takrir var. 

Riyaseti Celileye 
Yerli kumaş iksası mecburiyeti hakkındaki 

Kanunun müzakeresinin kifayetini ve maddele
re geçilmesini teklif eylerim. 

20 Haziran 1337 
Maraş 
Hasib 

REİS — Bu takriri kabul edenler el kaldır
sın. (Kabul sadaları) takrir kabul edilmiştir, 
Maddelere geçiyoruz. 

MADDE 1. — Büyük Millet Meclisi âzala-
riyl'e bilûmum Hükümet memurin ve müstahde-
miııi, polis, jandarma, belediye rüesa ve âzasiyle 
Mecalisi" Umumiye azaları mektep muallime ve 
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muallimeleri ve mekâtibi leyliye talebesi yerli 
kumaştan elbise giymeye mecburdurlar. İşbu 
Kanunun hini neşrinde ecnebi kumaşından ma
li ul elbisesi bulunanların elbiseleri merbut bu
lundukları devair rüesası tarafından damgala
narak bir defteri mahsusa kaydedilecek ve bu 
elbiseler eskiyinceye kadar istimal ve iksa edi
lecektir. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Efendim; 
madde sırf memurin ve müstahdemini Devle
tin masnuatı dahiliyeyi iktisa etmesi mecburi
yetini mutazanımm dır. Halbuki dikkat buyuru-
lacak olursa Avrupa'dan celbedilen bilûmum 
bu gibi emtiayı sarf ve istihlâk eden memurin 
ve müstahdemini Devlettir. Zaten öteden beri 
bilhassa köylüler bizzat kendileri imal eder, 
kendileri giy eler ve şehir ve kasabalara geli
niz, bunların da yüzde yetmişi kendi mamulâtı 
dâhiliyesini giyerler. Geride otuz kalır. Binaen
aleyh neden biz bunu sırf memurine teşmil ede
lim de diğer sınıf ahaliyi hariçte bırakalım'? 

BİR MEBUS Bey — Onu izah ettiler. 
HAKKI HAMİ B. (Devamla) — Müsaade 

buyurun arz edeceğim. Onun için bu kanun da
ha evvel yapılması lâzımgelen bir şeydi. Lâkin 
geç kalmış, binaenaleyh noksan çıkarmaktan-
sa şümullü çıkarmak her halde daha ziyade fai-
debahştır. 

Şimdi efendim; birinci maddedeki noksan 
olan şu kısmın ilâvesini teklif ediyorum. Bu 
maddei kanuniyeye yalnız memurin değil Tür
kiye'de yaşıyan ve tâbiiyeti Osmaniyede bulu
nan her fert mensucatı dâhiliyeyi giymeye mec
burdur ve bunu temin etmek Hükümetin vazi
fesidir. Hükümet mensucatı dâhiliyeyi mümkün 
mertebe herkese tedarike çalışır. Temin edeme
diği takdirde de ona göre birtakım tedbirler 
ittihaz eder, arada birtakım muhtekirleri bulun
durmaz. Milleti soydurmaz, bundan dolayı ben
deniz bu maddeye bu tarzda bir fıkra ilâvesini 
Heyeti Celilenize arz ediyorum ve teklifi de 
takdim edeceğim. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Esas itibariy
le bu kanun aleyhinde kimse bulunamıyacağı 
için zannediyorum ki, mesele Heyeti Umumiye-
de hakkiyle tenvir olunmadı. Arkadaşlarımız 
arzu ediyorlar ki, memlekette yerli kumaş iler

desin, revaç bulsun. Bu itibarla müzakere kâfi
dir, dedil-er. Bendeniz öyle diyorum ki - yani; 
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, affedersiniz - bu mesele hissiyatla hallolunacak 

mesele değildir. Meselâ İktisat Vekili Beyefendi 
i burada izihatm en mühim kısmını ihmal ettiler. 
i Bu hususta Hükümetin siyaseti iktisadiyesi ne

dir? Avrupa kumaşını mı menedeceğiz, yerli 
kumaşının istihsali için Hükümet (monopol) mu 
yapmak istiyor! Eşhas eline mi bırakıyor ne ya
pacak bunu anlamıyorum. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Madde hak
kında söyleyiniz. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Müsaade bu
yurun rica ederim, maddeye temas ediyorum. 
Hükümet ne yapacak? Bunu anlamıyorum. 

Memleketin içinde bugün görüyorsunuz ki, 
birçok ihtikâr var. Ankara'da harbi umuminin 
en müthiş zamanındaki ihtikâr elyevm mevcut, 
Hükümet maatteessüf bunun önüne geçemiyor. 

SIRRI B. (İzmit) — Bunu kim yapıyor? 
ALİ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Şu, bu, sen, 

ben, herkes bilaistisna yapıyor. Şimdi Avrupa'
dan kumaş gelmiyor ve ben de gelmesine taraf
tar değilim. Burada Hükümetin yapacağı şey 
nedir? Hükümetin siyaseti iktisadiyesini anh-
yamadık. Ahaliyi bıraktı. Ahali kumaş yapıyor. 
Gelmeyince fiyat yükseldi. Alacağımız kumaşın 
fiyatı on misli yükseldi. Kim giyecek? Rica ede
rim. Bunun kabiliyeti tatbikıyesi var mıdır? 
Hükümet buna karşı ne düşünmüştür? İktisat 
Vekili Beyin bu cihetleri izah etmesi lâzımge-
lirdi. 

Sonra bir de bu kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında çok sözlerim vardı, maalesef müzake
renin kifayetine karar verildiği için söyliyemi-
yeceğim. Bu birinci maddeye gelince; bir defa 
bu kayıt zannediyorum ki, pek muvafık bir ka
yıt değildir. Bu cebrî olarak halkın bir kısmı 
üzerine sen şunu yapacaksın, bunu yapmıyacak-
sın, demek caiz değildir. (Bu kanuna ihtiyacı
mız var, sesi) Efendi, bu, milletin ruhundan 
doğmalıdır. Bunu size arz edeyim. (Doğdu, doğ
du, sadaları) Doğdu ise kanuna ihtiyaç yoktur; 
Hindistan'da bugün İngiltere Hükümetine kar
şı boykot yapıyorlar, boykotun birinci şartı, 
İngiliz emtiasını kimse giymiyecektir. (Gandi) 
denilen o Hint mütefekkiri bu işte rehberlik 
ediyor. Ve ileri gidiyor. Bugün İngiltere'de 
bul yüzden Lankşayr ve Mancister'de fabrika
ların yüzde kırkı kapanmıştır. Bu iş böyle 
propaganda ile olur. Almıyalım, giymiyelim 
diye cebirle tazyikle bu iş olmaz, 
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İKTISAT VEKÎLİ MAHMUD CELÂL B. I 

(Saruhan) — Bizim kanunumuz mâni değildir 
propagandaya... 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Bunlar ka
nunla olmaz. Bunun için bendeniz öyle değil 
efendim. Hindistan'da... 

TUNALI IIÎLMİ B. (Bolu) — Men'i müs
kirat nasıl oldu? 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Men i müs
kirat Kanunu on üç asırlık bir şeye tâbidir. 
Maatteessüf yaptığın kanuna tâbi olmadın, efen
di. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Ereğli'de 
ilk defa içki düşmanları cemiyetini kuran be
nim.. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Şimdi efen
dim, birinci maddede bu tarzda bir kayda 
bendenizce lüzum yoktur. Çünkü yarm ihti-
yacaımızı tedarik imkânından âciz kalacağız, 
yarm belki affedersiniz donsuz kalacağız (ya
pacağız sadası) yap efendi, çıkarır giyersin. 
Yalnız bunun için kanuna lüzum yok, yal
nız bunun için ne yapabiliriz? Sanayii dâhiliyi 
teşvik ederiz. Askere giydiririz efendim, el-
yevm Avrupa'dan gelen kullanılmış giyilmiş 
olan elbiseleri alıyorsunuz efendi. Askerin 
elbisesi yerli kumaşından olamaz mı idi? Bu 
yapılamaz mı idi ? Yapılırdı. Fakat mâni olun
du. Rica ederim. Avrupa'dan mal almakta bir
çok istifade temin ediliyordu. Size söyliyeyim; 
Bundan beş altı gün evvel geldim. Koçhisar'a 
uğradım, Koçhisar'da vaktiyle (800) çuha tez
gâhı varmış, fakat maatteessüf sönmüş, yerli 
mala ademirağbet yüzünden. Bilâhara bu se
fer tabiî halkın hamiyeti galeyana gelmiş, 
önüne bir rehber düşmüş.. 

NECATÎ Ef. (Lâzistan) — Bu sekiz yüz 
çuha tezgâhının sönmesine esbab nedir acaba? 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Esbabını 
söyledim rağbet edilmemiş. (Doğru, devam 
sadası) 

Şimdi efendim, birisi rehber olmuş, başla
mış, seksene yakın tezgâh yapmış ve bidaye
tinde buna hüsnü niyetle Müdafaai Milliye 
Vekâleti avans olarak para vermiş, halk işe 
başlamış ve bugünkü vüs'atı da (1500) metre 
kumaş verecek mahiyettedir. Fakat maattees
süf yapılan kumaşların bir kısmı Müdafaai 
Milliye Vekâleti tarafından alınmamış. Amele 1 
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dağılmaya mecbur olmuş. Onlar muattal bir 
halde kalmış. Onu almıyan Müdafaai Milliye 
Vekâleti bu defa eskimiş elbiseleri alıyor. Ama 
neymiş efendim? Rengi biraz bozukmuş. Hü
kümetin vazifesi idi, bir (formül) bulup onla
rın renklerini tâyin ettirmek. Seksen sene ev
vel orada fabrikalarda çalışan ihtiyar adamlar 
mevcutmuş. Boya için lâzımgelen formülleri 
verecek. Fakat para yok ki yismi lira versin
ler de formül alsınlar. Rica ederim, böyle lâf
la kanun olmaz. Her şey için kainin yapıyoruz. 
Fakat biz fiiliyat istiyoruz. Bil'amel iş görül
mesini istiyoruz. Fakat olmuyor. Rica ederim. 
Benim bu birinci madde hakkındaki teklifim, 
esas itibariyle, hariçten gelecek olan şeye karşı 
Gümrük Resmini artırırsınız. Böyle eebrile ol
maz. Gümrük Resmini artırırsınız, giremez ve 
giren miktar pahalı olur. Hamiyeti olmıyan, pa
rası olan alır giyer. Bulan giyer ve bulamayan 
giymez. İşte benim söyliyeceğim bundan ibaret
tir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim bendeniz yerli mamulâtmdan elbise giyilme
si taraftarıyım. Belki arkadaşlar arasıra arkam
da görmüşlerdir. Yalnız İktisat Vekili Beyefen
di izahat verirken .şurasını tenvir etmediler. 
1328 senesinde Sivas Meclisi Umumisi bir karar 
verdi. Emir paşa bilirler. Maaşı bin kuruştan 
fazla olan memurin bu sene; aşağı maaşı olan 
memurin gelecek sene yerli mamulâtmdan elbi
se giyeceklerdir diye. Giymiyenlerden cezai nak
dî alınmasını tahtı karara aldılar. Bendeniz de 
bu müzakerede bulundum. O sırada mezunen 
oradaydım. Derhal Gürün tüccarlarından Hü
seyin Efendiye gittim, dedim; Meclisi Umumi 
böyle bir karar verdi bir elbise yaptıracağım 
binaenaleyh bana kumaş veriniz. Kumaş yok, 
dedi. Bendeniz de mademki yok; bu karan ver
mezden evvel kumaş ihzar etmek lâzımgelirdi. 
Yerli kumaştan elbise giymeliyiz ve arzu ederiz. 
Fakat memleketimizde ufak tefek çıkan kumaş
lar yarın erbabı ihtikâr eline düşecek olursa, Av
rupa kumaşlarının fiyatına rahmet okutturacak 
dereceye çıkarırlarsa acaba Hükümet bunun için 
bir şey düşünmüyormu ? (Hiç şüphe yok sa-
daları) 

NEŞET B. (İstanbul) — Heyeti umumiyesi 
hakkında müzakere bitmiştir. Yeniden müzake
re ve münakaşaya mı başlıyaeağız? 
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SÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla) — Sonra 

efendim, malûmuâliniz madem ki, bilcümle me
murin yerli mamulâtından elbise giyecekler
dir, şu halde şekli telebbüste bir intizam ol
mak lâzımgelir. Bunun için maruzatım; birinci 
maddenin mekâtibi leyliye talebesinden sonra 
şu fıkranın ilâvesini teklif ediyorum : (Her sı
nıf memurin için resmen kabul edilmiş numune 
mucibince) fıkrasının ilâvesini arz ve teklif edi
yorum. 

NAFİZ B. (Canik) — Efendim, bu kanun 
Hükümeti milliyenin işi 'ele aldığı zamanda en 
evvel düşünülecek iken bugüne kadar tehir 
edilmiştir. Şu itibarla kanunun bütün işlere 
müreccahiyeti mevcuttur. Âdeta ordunun levazı-
matını tedarik ve ikmal etmek için ne derece 
itina edilmek lazımsa vakit ve zamaniyle bu 
kanunu da neşretmek Hükümeti milliyenin va
zifesi idi. Fakat maatteessüf bugüne kadar te
hir edilmiştir. Bugün memleketin iktisadiyatı 
ne dereceye gelmiş 'olduğu cümlenizce malûm
dur. Anadolu'nun mahreç iskelesi olan muayyen 
birkaç şehrin gümrük varidatını tetkik ederse
niz, veyahut 'gümrük ithalâtını tetkik ederseniz 
hakikaten memlekette bugün beş para kalmamış 
olduğuna hükmetmek icabeder. Bugün Antal
ya, inebolu, İSamsun ve bunlara mümasil birkaç 
iskeleden ayda >on milyon liraya karip bir it
halât mevcuttur. Fakat buna mukabil memle
kete beş paralık hariçten para girmiyor. Şu 
halde memleketin iktisadiyatı fena bir dereceye 
gelmiştir, iktisadiyatımızın bu derece tezelzülü 
altında maazallah vaziyetin daha vahîm bir ha
le girmesi ihtimali mevcuttur. Çünkü her şey 
dünyada para ile mümkündür. Şu hale naza
ran bendeniz birinci maddeye atfı nazarla ora
ya her şeyden evvel, Avrupa kumaşlarının mem
lekete ithalinin sureti katiyede men edilmesini 
teklif ederim. Yalnız Avrupa /kumaşları deni
lince bunun içerisinde memlekette ihzarı müm
kün olmıyan bâzı mevat mevcuttur ki, meselâ 
Amerikanbezi, hassa ve sair şeylerin şimdilik 
memleketimizde ihzarı 'mümkün olmadığından 
onların ithaliyle kumaşın neden ibaret olduğu
nu, yani elbiselik kumaşların tadat ve tasrihiy-
le alelıtlak men edilmesi ve • iktisa anemnuiyeti-
nin yalnız Hükümet memurinine 'hasredilmeyip 
bilûmum efradı ahaliye teşmil edilmesi ve itha
lâtın sureti katiyede men edilmesi taraftarıyım. 

Sonra efendim, arkadaşlarımın serd ettiği 
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j bir memnuiyet karşısında muhtemel olan bâzı 

mahzurlara karşı cevap vermek isterim. Bunlar
dan birisi, memlekette vesaitin gayrikâfi olma
sından dolayı mahdut ellerde mahdut vesaitle 
yapılacak kumaşların erbabı ihtikâr tarafından 
Avrupa kumaşlarından daha fazla bir fiyatla 
halkın ihtiyacatma arz edilmesi noktasıdır. Ben
deniz bunu sureti katiyede gayrivârit addediyo
rum. Çünkü Avrupa'dan gelecek ve memlekete 
ithal edilecek kumaşlar men edildiği takdirde 
erbabı servet kendi menfaatlerini, kendi tica-

| retlerini temin için memlekette istihsal edilen 
I mevaddı iptidaiyeyi... 

NEBlL Ef. (Karahisarı Sahip) — Reis Bey, 
Nafiz Beyin beyanatı birinci madde hakkında 
değildir. 

NAFİZ B. (Devamla) — Birinci madde hak
kında söylüyorum. 

I NEBlL Ef. (Karahisarı Sahip) — Hayır he
yeti umumiyesi hakkındadır. 

NAFlZ B. (Devamla) — Birinci maddeye 
ilâve edilecek bâzı şeyler var. Onların esbabı 
mucibelerini arz ediyorum. Hep birinci madde
nin ibaresini tekrar edecek değiliz ya... 

Memleketteki erbabı servet gayet ucuz fiyat-
.la tedarik edilen kumaşları ve şüphesiz memle
ketin ihtiyacatmı temin etmek çarelerini düşü
neceklerdir. Onlardan maada bugün arkadaşla
rımın beyan buyurdukları veçhile köylerde de, 
şehirlerde de birçok tezgâhlar mevcuttur. Tez
gâh sahipleri sây ve amellerinin para ettikleri
ni gördükleri anda, kendilerine ihtiyacolduğu-
nu hissettikleri dakikada memleketteki mevaddı 
iptidaiyed'en ihtiyacatı umumiyeye kâfi derece
de kumaş istihsal etmek çarelerini düşünecekler 
ve bu suretle memleketin ihtiyacı kendi kendi
liğine temin edilmiş olacaktır. Bugün memle
ketteki tezgâhları gayrimüsmir bir hale getiren 
Avrupa'nın rekabetidir. Bizdeki mevaddı ipti-

I daiye ile yapılacak kumaşın arşını yüz kuruşa 
satılacak olursa, ondan daha zarif ve daha me
tini Avrupa'dan yüz kuruşa girmektedir. Misal 
olmak üzere arz ediyorum. Eğer yüz kuruşa 
bu kumaş girmediği takdirde o vakit derhal 
memleket dahilindeki istihsalât fazlalaşacak, hat
tâ hükümet hiç düşünmemiş olsa bile, memle
ketin ihtiyacatı kendi kendine temin edilecek
tir. Yalnız halen düşünülecek bir mesele var, o 

! da askerin ihtiyacatıdır ki, şüphesiz buraya bir 
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fıkı a, ilâve ederek ve hükümet askerî ihtiyaca-
tım indelhace hariçten tedarik etmek kaydını 
vaz'etmek lâzımgelir. Binaenaleyh bendeniz bir 
'tadilname takdim edeceğim. Alelıtlak Avrupa 
kumaşlarının memlekete ithalinin men'i ve bi
rinci maddede bilûmum efradı ahalinin de Av
rupa kumaşı giymekten menedilmesi lâzımdır. 
Binaenaleyh bunun kabulünü istirham ediyorum. 

REFİK B. (Konya) — Etendim, bu madde 
kanunun heyeti umumiyesinin ruhunu teşkil 
ediyor. Binaenaleyh Heyeti umumiyesi hakkın
da uzun uzadıya münakaşa icabediyordu. Fakat 
Heyeti Oeliie müzakerenin kifayetini kabul ede
rek derhal maddelere geçilmesini kabul ettiği 
için fazla söz söylemiyeteğim. 

Bendenizden evvel söz söyliyen arkadaşla
rım. nıeyatunda Trabzon Mebusu muhterem Ali 
Şükrü Bey biraderimizin çok şayanı esemıniyet 
bir itirazı vardı. Bunların, bu gibi iktisadi me
selelerin etrafiyle düşünülmesi ve bilâhara 
tatbik elilip edilemiyeceği anlaşıldıktan sonra 
mevkii .müzakereye getirilmesi lüzumunu söy
lüyorlardı. Ve bu mey anda diyorlardı ki; acaba 
memleketin siyaseti iktisadiyesi halihazırda bu 
kanunun tatbikine müsait midir? Bunlar haki
katen çok muhik bir itirazdır. 

Bu kanunu tatbik edebilmek için evvel emirde 
hariçten memleketimize karşı vâki olacak ithali ât 
hücumunun önüne geçilmesi lâzımdır. Eğer bu 
ithalât hücumunun önüne geçmezsek ne kadar 
takyidat ilâve edilirse edilsin bu kanunun tat
bikinde hüsnüm uvaffakiyet temin edilemiyeeek-
tir. Bunun için böyle bir kanunla Meclis hu
zuruna gelen İktisat Vekili Muhteremi ne ka
dar şayanı tebrik ise, bu kanunun doğrudan 
doğruya kuvvei müeyyidesini teşkil edecek 
Usulü Himaye Kanununu da bir an evvel Mec
lise getirmesi lâzımdır. Tâ ki bu kanunun vaz'-
mdan bir fayda elde edilsin. 

Bir noktada Ali Şükrü Bey kardeşimizden 
ayrılacağım. Diyorlar k i ; dünyada bilhassa 
böyle iktisadi hâdiseler ancak propagandalar
la teessüs eder ve önüne geçilebilir. Hakikaten ' 
bu pek mühimdir. Bu esbabı mucibeye binaen-
dir ki, kanunun birinci maddesine işte o propa
gandanın canlı misalini teşkil edecek birtakım 
kuyut ilâve edilmiştir. Memleketimizde memu
rin sınıfı halka bu hususta rehber olacak olur
sa emin olunuz az bir zaman zarfında memle- I 
ketimizde ecnebi kumaşları alınıp satılmıya- i 
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çaktır ve dahilî emtiamız daha ziyade revaç 
bulacaktır. Bu itibarla bu dermeyan ettikleri 
itirazın cevabı doğrudan doğruya maddede 
vardır. Maddenin aynen kabulüne taraftar ol
makla beraber bunun tatbikatında muvaffaki
yet temini için behemehal bunu himaye edecek 
bir gümrük ^arifesinin her halde Meclise geti
rilmesi lüzumuna kailini. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMÜD CELÂL B. 
(Sarııhan) — Bu husus Rüsumata aittir ve Hü
kümetin Rüsumat Tarifesi hakkındaki kanun 
lâyihası, Kavanini Maliye Encümeninde der
desti tetkiktir. Kavanini Maliye Encümenin
de bulunan arkadaşlarınız himaye usulünün 
kabulünden başka selâmeti iktisadiye olmadı
ğına kaanidirler ve bu yakında Heyeti Celile-
nize gelecektir. Dilediğiniz gibi karar ittihaz 
edebilirsiniz. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Bendeniz maddede, iki noktaya itiraz ediyo
rum ve tadili için de bir takrir takdim ettim. 
Birisi Büyük Millet Meclisi azaları kaydı kon
muş, aşağıda diğer bir maddede bu kanun hilâ
fına hareket edecek olanlar hakkında ceza tat
bik edilecek, denildiği halde bittabi gayrimes-
uliyet dolayısiyle ceza ciheti bizim için meskût 
kalmıştır. Mademki meskût kalmıştır, Büyük 
Millet Meclisi âzalarının cümlesinin kaldırılma
sı çok muvafık olur. Çünkü bu kanunun lüzu
munu bilittifak kabul eden biziz ve tabiîdir ki 
biz bunu giyeceğiz. Aşağıda kuvvei teyidiye yok. 
Yukarda Büyük Millet Meclisi azaları giymeye 
mecburdur denmiş. Bu mecburiyet bizim vicdan
larımızdan doğuyor. Tabiîdir ki bunu biz her
halde giyeceğiz. Binaenaleyh Büyük Millet Mec
lisi âzası mecburdur dendikten sonra aşağıda 
giymiyenlere ceza tertibedildiği halde bize ceza 
tertibedilmemesi pek tuhaf bir şey oluyor. Eğer 
muvafık ise bizim için de hiç olmazsa bir cezayi 
nakdî tertibedilsin yahut büsbütün kaldırılsın. 

Sonra bendeniz ceza tâyininin aleyhindeyim. 
Çünkü bizim ruhumuzun bunu kabul edecek 
yükseklikte olmadığını gösterirseniz bu da doğ
ru değildir. Biz bunu kabul ettik ve giyeceğiz. 

İkinci kısmı birçok külfeti ve birçok da mü
nasebetsizlikleri intacetmesi varid olan işbu ka
nunun hini neşrinde ciheti askeriyeden gayrı, 
mamul elbisesi bulunanların damgalanması me
selesidir. Bunu ciheti tatbikiye itibariyle şöyle 
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düşündüm; kendi kendime pek tuhaf buldum. 
Bunda bir imkânı tatbik bulmadım. Elbisemi 
bir bohçe içinde telime alıp götüreceğim. Filân 
yerde damgalattıracağım. Bu pek tuhaftır. Me
murin için de, diğerleri için de tuhaftır. 

Sonra efendim, arkadaşlarımızın bir kısmı 
bu madde mevzuubahsolurken, bilhassa Süleyman 
Sırrı biraderimiz, memleket dâhilinde böyle bir 
takyit vâki olursa Avrupa kumaşlarını 3 - 4 li
raya alırken bu defa bunun birkaç misli fazla
ya almak mecburiyeti hâsıl olabilir; bu cihetle 
bu kanunun tatbikinde fayda görmüyorum, dedi
ler. Başka memleketlerdeki vaziyeti içtimaiyeye 
asla benzemiyen memleketimizde her şeyin ka
nunla yapılabileceğine kaaniim. Süleyman Sırrı 
Bey biraderimiz iman buyursunlar, inansınlar ki 
tüccarlar menfaatleri ve rekabet dolayısiyledir ki 
doğru yoldan yürürler. Tüccarları doğru yoldan 
yürüten rekabetlerdir. Binaenaleyh memleket 
dâhilinde şu suretle yerli kumaşlardan elbise 
giymeye mecbur bir kütle çıkarsa, bu kütlenin 
ihtiyacatı umumiyesini temin edecek olan ku
maşçılar bu sene değilse, gelecek sene doğacak
tır. Sonra vaktaki talep artacaktır, gayet zaru
ri bir neticei iktisadiye olmak üzere kumaş mik
tarı çoğalacaktır. Hattâ o derece çoğalacaktır ki, 
Avrupa'dan gelecek olan kumaşlar memlekette 
tabiatiyle revaç bulmıyacaktır. Bunun için asla 
tereddüdetmesinler. Maddenin arz ettiğim gibi 
Büyük Millet Meclisi azaları kaydı kaldırılarak 
kabulünü teklif ediyorum. 

Dr. ABÎDÎN B. (Lâzistan) — Muhterem ar
kadaşlar; zararın neresinden dönülürse kârdır. 
Rica ederim bu kanun pek güzel ve memleketi
mizi hakikaten ihya edici bir kanundur. Geçen 
gün zannedersem gördünüz, Bulgaristan'dan ge
len heyeti murahhasa arasında birisi gayet ka
ba giymiş; şayaktan. (Kaba değildir, devam, 
hürmetle teyidediyorsunuz, sadaları) Efendim 
müsaade buyurunuz maksadım; Avrupa'dan ku
maşlar getirip fantazi şeylerle yaşıyacağımıza 
böyle kaba şeylerle yaşıyalım. Bu kravatın ne 
lüzumu var? Ali Şükrü.Bey biraderimiz dediler 
ki, milletin ruhunda doğmıyan bir şey olamaz. 
Milletin ruhundan doğmalıdır. Bu da milletin 
ruhundan doğmuştur arkadaşlar, köylünün ru
hundan doğmuştur. Fakat bizim ruhumuzdan 
doğmamıştır. İşte Ali Şükrü Bey beni kızdırdı. 
(Handeler) Kendisinin ruhundan doğmamıştır. 
Çünkü daima fantaziye meyyal olduğumuz için 
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evvelâ biz kabul etmiyoruz. Rica ederim, biz he^» 
pimiz abalı kebeli gelelim buraya. Ve milletimizi 
temsil edelim. Sonra... (Yakanızdaki kravatınızı 
çıkarınız, sadaları) Ben onu çıkarırım. 

Sonra efendim, Abdülkadir Kemali Bey de
diler k i ; Büyük Millet Meclisi azalarını mecbur 
kılmıyalım. Ben mecbur kılalım diyorum. Ne
den mecbur olmıyalım? Evvelâ biz numune ola
lım, evvelâ biz gelelim, şayaklı, kebeli, abalı şa
hıslar olalım. Herkes bizi görsün ve biz herke
se nümunei misal olalım. Hattâ yeknesak... 

SIRRI B. (İzmit) — Sonra asker zanneder
ler. 

İSMAİL REMZİ B. (İsparta) — Reis Bey 
Abidin Bey kıravatı şimdi kürsüde çıkarsın boy
nundan. (Kravatı çıkar sadaları). 

Dr. ABİDİN B. (Devamla) — Efendim, za
ten bu milletin ruhundan doğmuştur. Millet, 
köylü, çoktan bu ruhu tanımıştır. Hattâ bizi 
böyle gördükçe, yaşı bizim gibileri gördükçe 
ikrahla/ görüyor. İşte kıravatımı çıkarıyorum. 
(Yaşa sesleri, alkışlar) Bir daha giymiyeceğimi 
namusumla temin ediyorum. Arkadaşlar, bu 
Devlete hâkim olan fedakâr köylü -daima bizim 
brı İmlimizi gördükçe takbih etmiştir. Koçhisar'-
daki arkadaşa yine söyliyeceğim, Koçhisar'daki 
çuha fabrikası neden iptal edilmiş? Buna sebep 
yine bizim gibilerin düşüncesizliğidir. Köylünün 
düşüncesi değildir. (Gürültüler) Hamiyeti olan
lar giyer, hamiyeti olmıyanlar da parasını verir 
Avrupa emtiası giyer, buyuruyorlar. Hayır 
efendiler, biz mecbur edelim. O hamiyetsizleri 
de giydirelim. Hepsini giydirelim. Arkadaşlar, 
gerçi bu belki pahalı olur, pahalı olsun, arka
daşlar, para millette kalır. Biz, bir zamanlarda 
Yavuz Sultan Selim Camiini, Fâtih Camiini yap
tık. Bugün emsalini yapamadığımızın esbabının 
birisi de eski mensucatımızı; bu parlak değil, 
yok, o birisi giyilmez, diyerek bunlara rağbet 
etmeyip hep paramızın mamaliki ecnebiyeye 
gitmesine meydan verdiğimiz içindir. Bunlar 
eğer tatbik edilirse o zaman millet refah ve sa
adet bulur. Ve tamamen esaretten kurtulur. 
Efendiler, kapitülâsyonu hâlâ kabul ediyor mu
sunuz? (Hayır, hayır, sesleri) Reddediyor mu
sunuz? (Evet, evet, sesleri) Ettik mi? Pekâlâ! 
Etmedik, diyen kahrolsun. Mademki, kabul et
tik. Bundan sonra her şeyi kendimiz düşünece
ğiz. Binaenaleyh, milletimiz için bu fedakârlığı 
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teabul edelim. Maddenin aynen kabulünü rica 
ederim. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendi-
3 1er, bundan altı ay evvel bu mesele burada mev-

zuubahsolmuştu. Malûmu âliniz o zaman bura
da söylemiştik. Şimdi Abidin Bey gibi hepimiz 
burada bağırmış olursak, haklıyız. Fakat bu ka
nun arz etmiştim ki, ahlâki bir meseledir. Ka
nunlar kabili tatbik olmalı. Kabili tatbik olmı-
yan kanunlar kanunsuzluk tevlideder. 

Dr. ABÎDÎN B. (Lâzistan) — İşte arkadaş
lar, kıravatımı iyice kestim, attım. (Yaşa Abi
din Bey, sesleri) 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Size bir
kaç misal arz edeceğim. 

Meselâ bizim fabrikalarımızın kumaşları 
hangi depoda çürüyor? Rica ederim, çıkan ku
maşları milletimiz giyiyor. Efendiler zannedi
yorum ki, bugün on arşın artmış, çürümüş bir 
kumaşımız yoktur. Tamim edeceğimiz bu ahlâki 
mesele kanunla olmaz. Fakat arkasında ecnebi 
kumaşı giymiş bir arkadaşımıza hitaben şurada 
osmanlı kumaşını görüyorsun, teessüf ederiz; 
burada Türk kumaşları varken bunu ne için gi
yiyorsun diyebilelim. Zannederim ki, beyler bu 
bir ihtardır. Hattâ hepimizi buna sevk eden bir 
ıstırardır. Yoksa hamiyetsizlik değildir. Bahu
sus milletvekilleri gelmiş, burada feryadediyor? 
lar. Yine onlara rica ederim, bu kanun bugün 
mü akıllarına geldi? Serapa üzerimizde ecnebi 
kumaşları dururken birinci maddede yerli ku
maşı almak mecburiyeti var. Böyle olacağına 
efendiler eğer İktisat Vekâleti yerli kumaş" 
âmillerini himaye ederek, depo ve ambarlarını 
yerli kumaşla doldurarak, şunu alacaksınız de
seydi haklı idiler. Bugün hükümetimiz tuz nar
hı koymuştur, o da üç kuruştur, fakat millet on 
kuruşa tuz yiyor. Tütün teşkilâtı sağlam ve üze
rinde beş kuruş yazdığı halde on kuruşa satar
lar. Hükümet bunu görmez. İşte böyle teşkilâtı 
muntazam olmıyan milletlerde böyle kanunlar, 
kanunsuzluk tevlidederler. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD CELÂL B. 
(Saruhan) — Otuz sene evvel başlıya idik mem
leketin muhtelif yerlerinde yüzlerce fabrika 
olurdu. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Görüyor
sunuz ki, bu hamiyet ölçüsüdür. Buna kanun ol
maz. 
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BİR MEBUS BEY — Reis Bey madde hak

kında söylenmiyor. 
NEŞET B. (İstanbul) —Heyeti umumiyesi 

hakkında müzakere açacak isek bize de söz ve
riniz. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Birinci 
maddede mecburi kelimesinin altında bunlar 
söylenmek zaruretindedir. Mecburiyetin mâna
sını böyle düşünenler bunu dinlerler. 

NEŞET B. (İstanbul) — Onun mânasını da 
biliyorum, mecburiyet kelimesini de biliyorum. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Diyor ki, 
burada polisler ve jandarmalar, belediye rüesa-
sı, âzası, mektep muallim ve muallimeleri. Bun
lar memleketimizde bir milyona yakın insandır, 
dört milyon, beş milyon kumaş ister, bu kadar 
kumaşı hangi fabrika çıkarıyor? Sonra istirham 
ederim, yalnız bunlar giyecekler. Ya ahalinin 
kısmı azamı? Eğer onlar giymezse memur cezayı 
nakdî mi versin? 

NEŞET B. (İstanbul) — Onun hesabını İk
tisat. Vekili yapar. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — O halde 
İktisat Vekili bana hesap versin, muallim, tale
be, asker (asker yok sadaları) bütün belediye 
rüesası yüzde otuzu teşkil ederler efendiler, bun
ların ihtiyacı üç milyon kumaş eder, pek çoktur, 
otuz bin jandarma var efendiler, polis yine o 
nispettedir. Hesabını iyi yapın. 

Sonra, diğer halkta bu kumaşları aldığı za
man ve istihsal olunan kumaşlar bittiği zaman, 
hükümet diğerlerini temin edecek mi? Ben Hü
kümete kumaş bulamadım diye gittiğim zaman 
bana şuradan alınız diye bileee'kmi ki, cezayı 
nakdî vereyim? Bunu ahlâki mesele olarak telâk
ki edelim. Bunu irşat mahiyetinde bırakalım. Bü
tün halkımızı buna teşvik edelim. Sanayia ehem
miyet verelim. Kumaşlarımız için o vakit mec
buriyet doğar. Böyle olmazsa fena olur, zulüm 
olur. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Kanuna mu
halif olanlara arkadaşlarım cevap verdiler. Uzun 
sözden çok hoşlanmam. Tekrara hacet yok. Ben
deniz yalnız bir noktaya ilişeceğim. 

Efendim seferberlik zamanında olabilir ki, 
jandarma ve ordu daireleri sıkıntıya uğrarlar. 
libas ve iksa meselesinin halli icabeder, halbuki 
her ihtimali göz önüne getirmek iktiza ettiğine 
ve lâzımgeldiğine nazaran, kâfi miktarda kumaş 
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bulunamaz. Şu halde mesele halledilemez. Vazi- ı 
fe de veya emel de halele uğrar. Binaenaleyh bi
rinci maddedeki jandarma kelimesinden evvel 
(seferberlik zamanının gayrı da) kaydının ilâve
sini teklif ediyorum. Eğer seferberliğin gayrı 
zamanda olursa tehlike yoktur. Fakat maattees
süf haİi harbde bu kaydı koymazsak tehlike mev
cuttur. Binaenaleyh bu kaydın ilâvesini rica edi
yorum. 

MUSA KÂZIM Bf. (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, arkadaşlarınım endişesi memleket
te kumaş fabrikası mevcudolmamasma binaen 
kanunun kabiliyeti tatbikıyesinin mevcudolma-
masıdır ve daha doğrusu bu endişe hâdisatı ik-
tisadiyenin serbest ve cereyanı tabiîyesini taki-
betmesi neticesinde neşet eder. Filhakika Tür
kiye mamulâtı smaiyesi bugün Avrupa mamu-
lâtı smaiyesiyle rekabet ve mukayese edilemez 
ve işte edilemediğindendir ki, hâdisatı iktisa-
diyenin serbest olması lâzımgeldiği Ihalde İkti
sat Vekâleti ve daha doğrusu Hükümet menafii 
milliyeyi temin etmek, iktisaden mâruz oldu
ğumuz buhranı maliye bir nihayet vermek üze- I 
re bu kanunu teklif ediyor. Fakat hâdisatı ik-
tisadiyeye, kavanini umumiyeye tâbi olarak 
memleketteki bu gibi müessesatı halkın idraki
ne ve arzusuna, rağbetine havale edersek hiç- I 
bir zaman böyle bir terakki meydana gelemez I 
ve Avrupa ile hiçbir zaman rekabet edebilecek I 
bir halde bulunamayız. Binaenaleyh kanun 
kendi kendine hâsıl olamıyacaktır. (Madde I 
hakkında sadaları) Kanunun ruhu birinci mad- I 
dedir. Dönüp, dolaşıp ona temas etmek lâzım- I 
gelir. Binaenaleyh bu mecburiyeti kabul sure- I 
tinde bugün mâruz olduğumuz buhranı malî 
Meclisin Ankara'da teşekkülünden bugüne ka- I 
dar bütün limanlarımızın Avrupa mamulâtma, I 
melbusatına açık bulunması neticesidir ki, mem- I 
lekette parayı âdeta mefkut denecek bir hale I 
getirmiştir yine Meclisi Âli ziynet eşyasının i 
men'i ithali hakkındaki Kanunu da kabul eyle- I 
diği Ihalde ve halk da arzu ettiği halde o kanun I 
da hâlâ neşredilmemiştir. Şu kanunla bir dere- I 
ceye kadar mamulâtı dahiliyemize bir revaç ve- I 
receğiz ve pek mebzul olan ve elyevm mevcut I 
ve çürümekte olan yapağı, yün gibi mevaddı I 
iptidaiye için ufak bir mahreç temin edeceğiz. 1 
Bunun için getirdiğimiz bu kanun zaruridir. I 
Rağbeti umumiyeyi celbetmeden bu kanuna I 
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(doğru değil) demek, her halde milletin mena
fii ile kabili telif değildir. Çünkü belki propa
ganda ile yerli mamulât ve mesnuat tercih edi
linceye kadar bu kanunu ve bunun emsali olan 
kanunların tatbikini menedersek bunun kendi 
kendine meydana gelmesi bir asırlık meseledir. 
Çünkü Avrupa mamulâtma ihtiyaç vardır. Tab 'ı 
beşer daima iyi şey arzu eder. 

Binaenaleyh buna karşı bir. set çekm-ek için 
buna bir mecburiyeti kanuniye vaz'etmek ıstı-
rarındayız ve bunu bilhassa bugün terk etmek 
için propaganda yapmak, köylülere çabuk du
yurmak lâzımdır. Avrupa mamulâtma karşı bir 
husumet fikri hâsıl edebilmek asırlara müte
vakkıftır. Halbuki; asırlarca propaganda yapma
ya menafii milliyemiz müsait değildir. Kanunun 
aynen kabulünü teklif ederim. 

RAGIB B. (Kütahya) — Memlekette birkaç 
milyon metre bir kumaş varmış gibi bunu söy
lüyorsun ? 

MUSA KÂZIM Ef. (Devamla) — Efendim; 
her şeyi doğuran ihtiyaçtır. Müessesatımız ha
zır bulunamazsa, Avrupa mamulâtma karşı re
kabet imkânı olmazsa hiçbir sermayedar ne bir 
rekabet edebilir ve ne de onu ihzar etmek müm
kün olur. Bunu bu suretle düşünmek cinnet 
olur, fakat bir dereceye kadar daha mükemmel 
müesseseler, fabrikalar, ihtiyaçtan doğar. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis 
Bey, Musa Kâzım Efendi ziynet eşyası hakkın
daki kanun neşredilmemiş, dediler. Halbuki neş
redilmiş, müddeti de Haziranda hi$am bulmuş
tur. 

ÎKTÎSAT ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ HALİL İBRAHİM B. (Antalya) — Efen
dim; maddenin müzakeresine geçildiği zaman 
arkadaşlarımın mütalâatı iki kısma ayrılabilir. 
Birisi Hükümetten şu kanun çıktığı zaman Hü
kümetin siyaseti iktisadiyesi nedir? Diye bir 
sual; diğeri maddeye aittir. Şüphesiz Hüküme
tin siyaseti iktisadiyesine aidolan suale İktisat 
Vekili Bey cevap verecektir. Yalnız bendeniz 
maddeye aidolan hususatı arz etmek isterim. 

Abdülkadir Kemali, Bey Büyük Millet Mec
lisi âzalariyle, damga meselesine itiraz buyur
dular. Bu encümenimizde de mevzuubahsoldu. 
Fakat gerçi, yani bir ceza tertibinde Büyük Mil
let Meclisi azaları dâhil değilse de kanunda bu
lunması lâzımdır. Efkârı umumiyeye karşı ken
disini bilen ve kendisinin tabiî haysiyet ve şe-
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refini gözeten her vekil giymek mecburiyetin
dedir. Bu kaydın kanunda bulunmasında bir 
mahzur görmedik. Onun için bunu da ithal et
medik. 

Damgalanmak meselesine gelince tabiîdir 
ki, damgalanması süistimale meydan verme
mek içindir. Mademki biz Avrupa kumaşını 
serbest bırakmıyoruz; herkes bundan elbise 
yaptırabilir. Lâkin tasavvur edinki bu kanu
nun neşrinden evvel Avrupa kumaşından ye
ni bir elbise yaptırmış olan kimse, o da bu ka
nun mucibince yerli kumaştan elbise giyecek 
bir zattır. Onun bunu evvel veya sonra yap
tığı ne ile belli olacak? Bir alâmeti mahsu
sa bir alâmeti farika olması lâzım olduğu için 
bu cihet kabili tatbik görüldü ve bu suretle 
düşünüldü. Ve aynen bu da kabul edildi. 

Sonra, propaganda meselesine gelelim. Di
yoruz ki, kime propaganda edeceğiz? öyle 
zannediyorum ki, millet, ekseriyet; avam taba
kamız; rençber halkımız tamamiyle esnaf, tüc
car, rençber yani sunufu resmiye ile alâkası ol-
mıyan kimselerdir ki, bunlar esasen propa
gandaya hacet olmadan alıp giyiyorlar. Bu
nu âdeta öyle tasavvur ediyorum ki : Bu mad-
dei kanuniye ile fiilen propaganda yapmıya 
mecbur addediyoruz. Bunu giyeceksiniz ve hal
kın içine dağıldığınız zaman yani bu propa
ganda lafzı olmaktan ziyade fiilî olacaktır. 
Talebesinin karşısında muallim yerli kumaş
tan elbise giyecek ve giymiş olacak sonra, zâ-
bitan olsun, mutasarrıf olsun ve sair memurin
den olsun velhasıl hangi kimse olursa olsun 
karşısına köylü geldiği zaman görecek ki, ken
di elbisesi gibi yerli kumaştan giymiş, yani 
tamamiyle kendisine benzer bir kimse görecek 
ve esasen propagandayı yapacak kimseler mü
nevverler gençlerdir. Esasen bu münev
verler giymiyor. Bu maddei kanuniye bi
rer birer bu sunufu yani bunların giymesini 
mecburi kılmıştır. Binaenaleyh uzunboylu dü
şünerek bu meseleyi tehire lüzum yoktur, 
maddenin aynen kabulünü teklif ediyorum. 
(Müzakere kâfi «adaları) 

REİS -— Müzakerenin kifayetine dair dört 
tane takrir vardır. Sonra rüfekai kiramdan 
da yedi! kişinin hakkı kelâmı var. (Müzakere 
kâfi sesleri) şu halde müzakerenin kifayetini 
kabul ediyor musunuz? 
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ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Reis Bey mü

saade buyurun, ben bir sual sordum, iktisat 
Vekili Bey lütfen cevap versinler. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD CELÂL B. 
(Saruhan) — Bendeniz, Ali Şükrü Bey arkada
şımızın beyanatının biraz mufassal ve kısmen 
aleyhtar ve kısmen taraftar beyanatta bulun
duklarından dolayı kuvvetli noktalarını zapte-
demediğiıni itiraf ederim. Fakat suallerimin va
zıh bir noktası; siyaseti iktisadiyemiz nedir? 
Buyurdular. Bilhassa bu siyaseti iktisadiyemi-
zin sanaiye taallûk eden kısmında memleketi
mizin himaye usulünde yürüyebileceğini ve bun
dan başka çarei necat olamıyacağını arz eyle
miştim. Bunu tekrar ediyorum. 

Bunu tekrar ettikten sonra himaye usulü ile 
Hükümet ne yapabilir, şekli kalır? Ve böyle de
niyor. Hükümet şimdiye kadar bütün müessesa-
tımıza duacı mevkiinde idi. Ne gümrüklerine 
hâkim olabilir, ithalât resmini tezyit veyahut 
tenkis edebilir ve ne de müessesatı smaiycsini 
tevsi ve terakki ettirmek istiyenlere elimizde 
bulunan Teşviki Sınai Kanunundan başkaca bir 
menfaat temin edemezdi. Teşviki Sınai Kanu
nunun bahşeylediği menfaat ise efendiler, bu
gün gayet mahdut, müteşebbis zevata ve heyet
lere onların teşebbüsleri sahayı fiiliyata intikal 
edeceği sırada yine birtakım mahdut muavenet
lerden ibaret idi. Hükümetimizin sanayii hima
ye için eğer millî bir bankamız mevcudolmuş 
olsaydı, bittabi bu meseleye Hükümetin müda
halesini o kadar kuvvetle müdafaa etmezdim. 
Fakat bir defa şunu arz edeyim ki : Teklifimiz
de tadadettiğimiz memurine, sınıflara giyecek 
kadar memleketimizde kumaş imal olunmakta
dır. Bu, bu ay için değilse, altı aya varmadan 
daha mütekâmil bir surette olacağına sizi te
min ederim ve temin olunacaktır. Teşebbüslerle, 
hususi şirketlerle bu işin yürümediğine kaani 
olduğumuz zamanlarda yapacağımız diğer me
seleler vardır ki, onları arz etmek istiyorum. 
Bunlar memleketin ve Hükümetin basit faali
yeti iktisadiyesi meyanma dâhildir. Bunu büt
çenin müzakeresi esnasında ve daha evvelce 
Muvazene Kanununda arz edecektim. Fakat ba
na bu vesileyi şimdi ihzar ettiklerinden bilhassa 
arzı şükran ederim. 

Memlekette sanayi bankası yoktur, efendi
ler; müessesatı sağire ve cesimeyi himaye ede-
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bilecek, onlara kredi ve itibar verebilecek sa
nayi bankalarımız yoktur. Şu halde efendiler, 
Hükümetin kendilerine münasip surette ikra-
zatta bulunması lâzımgelir. Nasıl ki, bütçemiz 
burada mevzımbahsolurken muhtacini zürraa 
para ikraz için tahsisat koyuyoruz ve bunu 
komisyonlar vasıtasiyle zürraa tevzi ve tevdi 
etmek esasını kabul ettik ve zürraa o tevziatı
mızı yaptıktan sonra da muayyen zamanlarda 
o bedelin tahsili için çareler düşündük ve yap
tık. Şu halde efendiler, bir fabrika bilhassa 
memleketimizde sanayii nesciye değil, aynı za
manda zirai bir memleket olduğumuz için sa
nayii nadideye de iktiza eder. Bunların fabri
kalarını ve müessesatını tekâmül ettirmek isti-
yenlere maddeten yardım etmekliğimiz lâzım
gelir. (Şüphe yok sadaları) Bugün tahta tez-
gâhlariyle çalışanlar her halde makina devrine 
girmeye başladıklarında ve Hükümet buna kaani 
olduğu zamanlarda bu teşebbüsatı teshil et
mekle beraber yine tekrar ediyorum efendiler, 
kendisine avans ve kredi vermesi lâzımgelir. 
Eğer bizim memleketimiz dahilinde mevcut me-
vaddı iptidaiye - ki maalesef çürümekte olan 
miktarı milyonları.geçmektedir - tamamen mas-
nu bir hale gelecek raddede değilse size açık 
ve sarih olarak söylüyorum, kuvveti kalbimle 
söylüyorum; bize tahsisat veriniz. Size mem
leketin iki üç yerinde fabrika yapayım. (Bravo 
sesleri) 
* ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Bendeniz ce
vap vereyim efendim, zannediyorum ki sualim 
anlaşılmadı. (Müzakere kâfi sadaları) Kanun 
bana bu hakkı vermiştir. Kifayeti aleyhinde 
söyliyeceğim. (Devam, devam sesleri) 

Efendim, müzakere kâfi değildir; çünkü; 
İktisat Vekili Bey bendenizin sormuş olduğum 
bii' suale cevap verdi ve onu mütaakıp müza
kere kâfidir, dediniz. Bendeniz de iddia ediyo
rum ki, verdikleri cevap sorduğum suale mu
kabil değildir. O halde sualimi anlamamış olu
yorlar. Müsaade buyurursanız bendeniz suali
mi tekrar edeceğim. Bendeniz memleketteki 
siyaseti iktisadiyenin hututu umumiyesine dair 
sual sormamıştım. Bendeniz sırf şu kanun do
lay isiyle diyorum, ki : Halkın bir kısmına; me
mur, bilmeni asker ve saire... Bir mecburiyet 
izafe ediliyor. Mahunya elbise giymek havayici 
zaruriyedendir; yemek, içmek 'gibi.. Bu husus
ta bir mecburiyet veriliyor. Bu mecburiyetin 
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tatbiki için istihsal kuvvetleri, teşebbüsü şahsi 
ile meydana <çıkacak kumaşlar mıdır, yoksa Hü
kümetin buna karşı ayrıca ve Ibaşkaea bir te
şebbüsü var mıdır? 

îzah edeyim^ meselâ : Bugün havayici zaru-
riyeden olan ekmeği 14 - 20 - 25 kuruşa kadar 
yiyoruz. 'Demek ki, bir ihtikâr vardır işin içinde. 
Eğer (biz şu havayici zaruriyenin istihsalini te
şebbüsü şa'hsiyeye bırakacak olursak ve onlar 
da ihtikâra sapacak olurlarsa "buna karşı ne ya
pacağız1? Buna karşı Hükümet ne düşünmüştür? 
Kontrol mu edecektir, ne yapacaktır? Bunu 
söylesin diyorum, bendeniz.. (Çok doğru sada
ları) 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Hiçbir 
şey yapamaz. 

Î'KTÎISAT VEKİLİ MAHMUD CELÂL (B, 
(Saruhan) — Bendeniz öyle zannediyorum ki, 
arkadaşlarımızda 'bir fikir var. Bir kısmı zan
nediyorlar ki, memleketin bütün halkına yerli 
kumaş giydirmek istiyoruz. Hayır efendiler.. 
Bir kısım arkadaşlarımız da zannediyorlar ki, 
hariçten gelecek bilûmum kumaşları menedi-
yoruz. Hayır efendiler. 

Yalnız memleketimizde istihsal olunan ku
maşlara muadil bir kısım halkımızın elbise giy
mek mecburiyetini ikame ediyoruz ve memle
kette yetişen kumaşlarımız bunlara kâfidir, 
efendiler. Bugün nasıl bir mecburiyet ikame 
edebileceğiz; bu, bir meseleyi hukukiye olabi
lir efendim. Fakat düşününüz iki, efendiler: 
Ordu Hükümetin malıdır; muallimler Hüküme
tin malıdır ve onlar üzerinde Hükümetin mut
lak olarak tasarrufu vardır ve ancak o tasar
rufunu sizin muvafakatinizle istimal edebilir. 
Biz bu kanunla sizin muvafakatinizi istihsal et
mek istiyoruz. Bunların 'haricinde olan 'halk, 
eğer kendisi vakit ve zamanı ile irşadedilebilmiş 
ise yerli kumaş igiyer ve serbestirler 'efendiler 
ve inşallah o zaman da gelecektir ki memleke
timizin bütün halkı yerli kumaşından yapılmış 
elbise giyecektir. Fakat henüz o raddeye gele
medik, maatteessüf. Lâkin o raddeye gelmek 
için lâzımgelen vesaiti istimalde müsamaha ede
cek olursak bilmiyorum 'belki yarım asır kadar 
bir zaman kaybetmiş olacağız. Ben bu kanunu 
tanzim ederken Bulgarların bu hususta yaptık
ları işleri de tetkik ettim. 

Efendiler onlar da böyle tedricen işin içine 
girmişlerdir. Onlar da aynı nıemnuiyoti koy-
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muşlardır ve hatta onların memnuiyeti arasın
da bir mesele vardır ki. Yerli köseleden mamul 
ayakkabı giyiyorlar. Bendeniz bu hususu çok 
düşündüm fakat memleketimizde kafi derecede 
tabakhane yoktur. Inşaallah onlar da yapılır. 

İhtikâr meselesine gelince efendiler... 
MUHÎDDlN B. (Elâziz) — Burada çıkan 

sofu evvelce yetmiş kuruşa veriyorlardı. Şim
di, yüz elli kuruşa veriliyor. 

MAHMUD CELÂL B. (Devamla) — Eğer 
ihtikâra ait tedabiri mania kanunda olmadığın
dan dolayı bütün bu esasları kaybedecek olursa 
kanunu bırakalım. Efendiler eğer ihtikâra mâni 
olmak arzu buyuruluyorsa bendeniz de o arzu
da müşterekim. Bir usul teklif ediniz. Eğer He
yeti Umumiyeniz mâkul görür karar verirse bu 
da kanuna dercolunur gider ve onu da kabul 
eder gideriz. Fakat sırf ihtikâr endişesiyle 
ufak bir kısmın zararına karşı menfaati âmme
yi bertaraf etmek te doğru değildir. Yani bu
nu arz etmekle beraber ihtikâra taraftar oldu
ğumu da size söylemiş olmuyorum. Bu mesele
deki ihtikârın önüne geçmek istiyen arkadaşıma 
rica ediyorum sarih bir madde dermeyan etsin. 
Nasıl olabilir? Narh usullerinin Harbi Umumi
de bütün emsallerini gördük. Narh usullerinin 
narha aidolan takyidatm nasıl olduğunu, ne-
faide verdiğini hepimiz gördük. Belki maale
sef bu mecburiyet altında kalanlar mutazarrır 
olacaktır. Buna şüphe yoktur. Fakat iltifat 
gördükçe sanayimiz çoğalacaktır ve iltifat gör
dükçe hudut fazlalaşacaktır. Ve adedi ziyade-
leşecektir. Fakat yine tekrar ediyorum ihtikâ
ra mâni olmak için sizin elinizde müspet bir 
çare varsa söyleyin de bendeniz de kabul ede
yim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bende
niz mühim bir maruzatta bulundum. Dedimki 
istihsalâtı halk aldıktan sonra mecbur tuttuğu
muz kısım bulmazsa ve bundan dolayı giyemez-
se nasıl mecbur tutacaksınız? Nasıl ceza ala
caksınız ? 

ÎKTlSAT VEKÎLÎ MAHMUD CELÂL B. 
(Saruhan) — Ahali yoktur efendim. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Devamla) — Ahali 
yok, ne demek! Bugün efendim ahali fabrikalar
dan mal alamaz mı? Bugün yetişen mensucatı
mızı mecbur olmıyanlar giydi, bulamıyanlar ne 
yapacak? Ve aynı zamanda mecbur olanlar nere-

. Lööi U ! Z 
den bulabilecekler? Bulabilmek için ne yapaca
ğız? Cezadan kurtlmak için gidip onların elbise
sini kira ile mi giyeceğiz. Size bir misal arz 
edeyim: Bir milyon metre kumaş çıktı, bunu 
mecbur olmıyan efradı ahali aldı giydi ve bir 
metre kumaş kalmadı, diğer taraftan 500 bin 
adam almaya mecbur, fakat kumaş yok ki, alsın. 
O zaman Hükümet tuz gibi ambardan mı verecek? 
Yoksa ihtikâra kapı mı açacak? Nesine güvenerek 
bu kanunu teklif ediyor (Gürültüler). 

IKTISAT VEKILI MAHMUD CELÂL B. 
(Saruhan) — Arkadaşlarımın hakları vardır. 
Nazari olarak düşünüyorlar. Bu mesele etrafın
da zihnini yormuş bir arkadaşınız sıfatiyle arz 
ediyorum ki, bu kanunun etrafında bütün esas
lar düşünülmüştür. Meselâ memurin, muallim
ler, jandarma, hademe, memurin ve leyli tale
beler; bunlar hakkında mükellefiyet katidir. 

Ordu meselesine gelince : Ordunun heyeti 
umumiyesi yerli elbise giyecektir, diye bilâper-
vasızlıkta bulunmadık. Yalnız iktisat Vekâle
tiyle Müdafaai Milliye Vekâleti her sene için 
tetkikat yapmayı ve o tetkikat neticesinde orduya 
yerli elbise miktarını tâyin esasını kurduk. Gö
rüyorsunuz ki, bizim de endişelerimiz vardır. Bu 
mesele hakkında düşünmüşüzdür. 

Efendim, sonra zatıâlileri buyuruyorlar ki, 
bir kısım halk giyecektir, bin kısmı açıkta kala
caktır. Zatiâliniz bu suali bendenize sormakta 
pek haklı olabilirdiniz eğer hariçten gelen bütün 
kumaşları menedelim dedikse ve bir teklif var 
ise o zaman... Fakat şimdi bu varit değildir 
efendiler. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Vekil 
Beyefendi müsaade buyurunuz. Meseleyi arz ede
miyorum galiba. Bu memlekette bir milyon, beş 
milyon metre kumaş yetişti efradı ahali bunu al
makta serbest midir. Yoksa değil midir? 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD CELÂL B. 
(Saruhan) — Serbesttir efendim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Mecbur 
olmıyanlar bu kumaşı aldı ve giydi, mecbur olan
lara kumaş tedarik etmeyi tahhüt ediyor mu
sunuz 

TUNALI HlLMl B. (Bolu) — Avni Bey 
Allah o günü bize göstersin. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Halk ye
tişeni giyiyor ben de giyiyorum onu Allah gös
termiş. 
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İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL B. 

(Saruhan) — Eğer memleketimizin bütün ma-
mulât ve masnuatmı milletimiz giyecek ye ara
yacak br raddeye gelmiş ise ben de itiraf ederim 
ki bu kanuna lüzum yoktur. Bu his telkin edil
miş olsaydı o vakit memleketimizin muhtelif 
yerlerinde muntazam fabrikalar teessüs ederdi. 
çünkü halk bütün ihtiyacını tatmin etmekliğini 
arzu ederdi. Fakat Avrupanm rekabeti altında 
buna maddeten imkân yoktu Fakat mademki 
hükümetimiz gümrüklerine sahip ve hâkimdir. 
Ve inşaallâh bu iktisadımız için en birinci esas
tır ve bu esasımızı muhafaza ettiğimiz takdirde 
dâhilde sanayiimizi ancak bu suretle himaye 
edebiliriz. Bunun başka çaresi yoktur. (Doğru 
sesleri). 

Sonra ikincisi; efendiler rica ederim propa
gandadan, irşattan bahsediliyor. İrşadın en kuv
vetli bir silâh olduğuna herkesten ziyade ima
nım vardır. 

Fakat tasavvur ediniz ki bu iyidir demekle 
iyidir denilen şeyde; memleketin münevverana-
nınm, memleketin mukadderatına vaziyed eden
leri bizzat numune olmaları ne kadar müessir
dir. Bunu da takdir buyurursunuz zannederim. 
(Müzakere kâfi, mesele tenevvür etmiştir sada-
ları) (Gürültüler). 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Ali 
Şükrü Bey iki seneden beri İktisat Vekili mem
lekette fabrika ve tezgâh açmamış, diyor, bulu
nan tezgâhları himaye ediyor ona da aleyhtar mı 
bulunuyor? 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Efendim) 
müzakerenin kifayetine karar verildikten sonra... 

REİS — Verilmedi efendim. 
EMİR Pş. (Sivas) — Efendim, bendeniz bu 

meselenin müzakeresini kâfi görüyorum. Şimdiye 
kadar yaptığımız kavaninin en mühimmi, en 
mübremi ve memleket için en nafii; bu kanunu 
biliyorum. Böyle kanunlar fevkalâde zamanlarda 
yapılır, bir milletin ihtiyacı çok şeyler düşün
dürür ve çok şeyler yaptırır. Artık bundan baş
ka türlü ince, ince elemenin mânası yoktur. İh
tiyaç bunu bize yaptırıyor. İhtiyaç mademki, 
mücbirdir; biz her halde yapacağız. 

Yalnız; düşünülecek bir mesele varsa bun
da Heyeti Vekil enin teklifi meselesi var. Bu
nun bir ciheti siyasisi vardır ki, onu da Heyeti 
Vekile kabul etmiş demektir. Daha bir şey var
sa zaten onu madde kaldırmıştır. O da madem

ki, umuma teşmil 'edilmiyor o mahzur kalkmış 
demektir. 

Sonra bunun ucuzluğu, pahalılığı meselesi
ne gelince: Emin olunuz arkadaşlar, bizim yer
li kumaşlarımız daha ucuzdur, Avrupa kumaş
larının en ucuzundan daha ucuzdur. Çünkü bir 
elbise yaptırırsınız beş altı sene giyersiniz. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) —Paşa Hazret
leri müsaade buyurur musunuz? Bahri Bey 
(Yozgad) dan sorunuz kendisine Koçhisar'dan 
bir kumaş getirttim o kumaşı görün. O kuma
şın ne kadar güzel olduğunu arkadaşlarımız da 
gördüler. Yaşasın yerli malı, yaşasın yerli malı. 

EMİR Pş. (Devamla) — Meselenin zaten 
müzakereye değer yeri kalmamıştır. Tenevvür 
etmiştir. Binaenaleyh maddenin aynen kabulü
nü teklif ederim. (Müzakere kâfi, sesleri) 

REİS — Müzakerenin kifayetini kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın, müzakere kâfi gö
rülmüştür. 

Efendim, tadilnameler var, okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin tayyını teklif ederim. 

Trabzon N'ebizade 
Hamdi 

(Ret, reye sedaları) 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Reis Bey ev
velâ takrirler okunur, sonra reye vaz'edilir. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD CELÂL B. 
(Saruhan) — Reis Beyefendi müsaade buyu
rursanız bu takrir hakkında bir şey söyliyece-
ğim. Birinci madde kanunun ruhunu teşkil edi
yor, madde reddedilirse kanun reddedilir, de
mektir. (Tabiî, sesleri) 

Riyaseti Celileye 
İşbu kanunun birinci fıkrasının berveçhi âti 

tâdilini teklif eylerim. 
Sinob Mebusu 
Hakkı Hami 

Türkiye'de yaşıyan her bir tabea Türkiye 
mensucatı dâhiliyesini giymeye mecburdur. 
(Ret, s-edalam) 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin berveçhi zir tadilini teklif 

ederim: 
MADDE 1. — Yalnız elbise imaline mahsus 

Avrupa kumaşlarının ithali memnudur. Bilû-



mum mecalis azaları ile memurin've efradı aha
li yerli kumaşından mamul elbise giymeye mec
burdurlar. işbu kanunun hini neşrinde ecnebi ku
maşından mamul elbisesi bulunan memurinin 
elbiseleri merbut bulundukları devair rüesası 
ve efradı ahalinin ki, mensub oldukları belediye, 
riyaseti tarafından damgalanarak bir defteri 
mahsusa kaydedilecek ve bu elbiseler eskiyin-
ceye kadar istimal ve iksa edilecektir. 

Canik 
Nafiz 

Kiyaseti Celileye 
Yerli kumaşımızın temini rağbet ve rüçhanı 

için müzakere edilmekte olan teklifi kanuninin 
birinci maddesine fıkrai âtiyenin ilâvesini tek
lif ve mevaddı sairesinin ona göre ıslahı için 
encümeni mahsusa iadesini teklif ederim. 

20 Haziran 1337 
Kütahya 

Cemil 

«Kostümlük, kaputluk her nevi ecnebi ku
maşlarının Türkiye'ye ithali memnudur.» 

Riyasete 
Birinci maddedeki jandarma kelimesinden 

evvel (seferberlik zamanının gayride) kaydının 
ilâvesini teklif ederim. 

Bolu 
Tunalı Hilmi 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddede Büyük Millet Meclisi âza:-

lariyle bilûmum hükümeti memurin ve müs-
tahdimini ve sunufu eimme, huteba, polis, jandar
ma ve mecalisi idare âzalariyîle belediye rüesa ve 
azaları ve meclisi vilâyeti umumiye azaları ilâh.. 
bu suretle maddeye ilâvesini »teklif eylerim. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin ikinci satırında (Muallime 

ve muallimler) yerine Muallim ve muallimeleri) 
ve son satırda iktisa kelimesinin vaa'ı suretiyle 
tadilini teklif eylerim. 

Karahisarı Şarki 
Mustafa 

Riyaseti Celileye 
Sıfatı resmİ3reyi haiz zevat ile memurin yer

li kumaştan mamul elbise giymeye mecbur ol

duklarına göre ailelerinin dahi yerli kumaşla
rından elbise giymeye mecbur edilmeleri pek 
muvafık olur. Binaberin birinci maddenin 
üçüncü satırında, mecalisi umumiye azaları, ke
limesinden sonra (ve bunların efradı aileleri) 
cümlesinin ilâvesini teklif ederim. 

20 Haziran 1337 

Bursa 
Operatör Emin 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddedeki mekâtibi leyliye talebesi 

kelimesinlen sonra (her sınıf memurin için res
men kabul edilmiş olan numune mucibince) fık
rasının ilâvesiyle maddenin Büyük Millet Mec
lisi âzalariyle bilûmum hükümeti memurin ve 
müstahdemini, polis, jandarma ve belediye ıüesa 
ve âzasiyle mecalisi umumiye azaları, mektep 
muallim ve muallimeleri ve mekâtibi leyliye ta
lebesi resmen kabul edilmiş olan numune muci
bince yerli kumaşından mamul elbise giymeye 
mecburdur, ilâh., şeklinde tadilini teklif eylerim. 

20 Haziran 1337 

Yozgad 
Süleyman Sırrı 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis be
yefendi, müsaade buyurursanız takririmi izah 
edeyim. (Anlaşıldı sesleri) 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddeye «muallime ve muallimleri» 

kelimesinden sonra «ve bunların zevç ve zevcele
ri de» cümlesinin de ilâvesini teklif ederim. 

20 Haziran 1337 

Hamdi Namık 
İzmit 

Riyaseti Celileye 
Yerli kumaşlardan elbise giyilmesine dair 

olan kanun lâyihasının birinci maddesindeki mec
buriyetten mektep muallimlerinin tâyyını tek
lif ederim. 

Mademki bu bütün kadınlara tamim ve teş
mil edilemiyor, kadın elbisesine mahsus elde fi
yatı ehven her gün giyilebilir dahilî mensucatı
mız da yoktur. O halde memleketimiz bunu da 
yetiştiı inceye kadar erkekler gibi elbise giyemi-

i yecek olan muallimeler de yerli mamulâtından 
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elbiseliğini tamamen tedarikte müşkülât çekece
ğinden bunların istisnası icabeder. 

20 Haziran 1337 
Erzincan Mebusu 

Tevfik 

Riyaseti Celileye 
Bu kanunun kudreti tatbikıyesini teşkil eden 

mecburiyetin sekenei memleketin sınıfı münev
veri olmak ve mamulâtı dâhiliyeyi teşvik ve ter-
ğip vazifei milliye ve vataniyesini ifada rehber 
bulunmak itibariyle yalnız memurin ve müstah
demini Devlete hasrı doğru olmadığı gibi bilu
mum Türkiye halkına da teşmilinde imkân ve 
kabiliyeti tatbikiye bulanııyacağından'bu kanu
nu daha ziyade kabili tatbik ve emri tatbikte 
de hukuku mütekabilei umumiyeyi kâfil bir 
tarzda tanzim etmek üzere İktisat Encümenine 
iadesini teklif eylerim. 

Muş 
Abdülgani 

5. — Erzurum Mebusu Nusret Efendi ile ar
kadaşlarının, Erzincan'daki Şayak Fabrikasının 
ihyasına dair takriri. 

Riyaseti Celileye 
Kanunun tatbikini temin edebilmek üzere or

duya ait Erzincan'daki kumaş imalâthanesinin ye
niden faaliyete getirilmesi esbabının temini zım-
mında keyfiyetin müstaceleıı Müvazenei Maliye 
ve Müdafaai Milliye encümenlerine havale buyu-
rulmasını teklif eyleriz. 

20 . VI . 1337 
Erzurum Erzurum Erzurum 
Nusret Süleyman Necati İsmail 

Erzurum Mersin 
Asım Salâhaddin 

(O başka mesele, sadaları) 

Riyaseti Celileye 
ihtikâr olsa da yine kendi malımıza olacağın

dan aynen maddenin kabulünü teklif eylerim. 
20 . VI . 1337 

Lâzistan Mebusu 
Abidin 

• SALlH Bf. (Erzurum) — Reis Bey Müvaze
nei Maliye Encümeni namına Nusret Efendinin 
takririni istiyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Birinci madde hakkındaki müzakere kâfidir. 

C : 2 
Maksat tamamiyle anlaşılmıştır. Binaenaleyh 
maddenin reye vâz'mı teklif ederim. 

20 . VI .1337 
Yozgad 

Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddeye müessesatı resmiye memurla

rı da yerli kumaştan elbise giymeye mecburdur
lar, cümlesinin ilâvesini teklif ederim. 

Bayezit 
Sudi 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddeye bütün memurini resmiyeye 

lüzumu olan kumaşı Hükümet bedeli mukabilin
de ihzar ve tevzi etmeli ve giymekten imtina 
edenler tecziye edilmelidir, fıkrasının ilâvesini 
teklif ederini. 

Kütahya 
Cemil 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Istihsalâtımız hamiyetmendanı milletimiz ta

rafından istihlâk edilmekte olup yerli kumaşlar
la birinci maddede muharrer sınıfların mecbur 
tutulması ile bu gibi kumaşların başkalarına fü-
ruhtunu menetmek zarureti lâzımgeleceğindeıı 
takyidatm hüsnü netice verebilmesi için işbu ka
nunu tatbik edebilecek teşkilâta malik olmadığı
mızdan bu gibi mühim mesaili evvel be evvel ir
şat suretiyle halkın içine girip ahlâki bir mesele 
olarak kabul etmek zaruretindeyiz. Binaenaleyh 
birinci maddenin tâyyını teklif ederim. 

Erzurum Mebusu 
Hüseyin Avni 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddede mekâtibi leyliye talebesi ye

rine bilûmum mekâtip talebeleri denilmesini 
teklif ediyorum. 

Anteb Mebusu 
Hafız Şahin 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin birinci fıkrasına (Ticaret 

odası rüesa ve azaları ve muhallenin muhtara-
nı) cümlesinin de ilâvesini ve yerli kumaştan 
kelimesinin yerli mensucat ve mamulâttan iba
resine tahvilini arz ve teklif eylerim. 

Gazianteb Mebusu 
Abdurrafrman Lâmi 

vku 
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Riyaseti Celileye 

1. Müzakere kâfidir. 
2. Birinci maddenin son fıkrasındaki (iksa 

edilecektir) kelimelerinin (iktisa olunacaktır.) 
şeklinde kabulünü teklif ederim. 

Karesi 
Hasan Basri 

Riyaseti Celileye 
Yerli kumaşın iksası için memurin ve saire-

ye muktazi kumaşın evvelâ ihzar veb ilâhara da 
maddei kanuniyenin reye konulmasını talep ve 
teklif eylerim. 

Erzurum 
İsmail 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin aynen kabulünü teklif ede

rim. 
öazianteb 

Yasin 

Riyaseti Celileye 
Ahvali zamana ve ihtiyacata muvafık olan 

birinci maddenin aynen kabulünü teklif eyle
rim. 

Konya Mebusu 
Musa Kâzını 

HASÎB B. (Maraş) — Reis Beyefendi, ben
denizin bir teklifim vardır. O teklifimde ziraat 
ve ticaret odasını da mecbur kılıyorum. Çünkü 
onların menfaatine aittir. 

HÜSREV B. (Trabzon) — Reis Beyefendi, 
bir takririm var, efendim, okundu mu? 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Takdim etmiş' olduğum tekliften sarfınazar 
ediyorum. Maddenin aynen kabulünü teklif ey
lerim. 

REİS — Rica ederim, efendim, takrirlerin 
hepsi okundu, şimdi sıra ile reye vaz'edeceğim. 
Evvelâ tay takrirlerini okuyacağım (Gürültü
ler) I 

(Nebizade Hamdi Beyin tay takriri tekrar 
okundu) 

(Ret sadalan) 
REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldır

sın, takrir reddedilmiştir. 
(Sinob Mebusu Hakkı Hami Beyin takriri 

tekrar okundu) 
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HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Takririmi mü

dafaa etmek hakkımdır, müsaade buyurun, bir 
kısım halkı daha ziyade Avrupa emtiası almaya 
mecbur edeceğiz. «Hayır sesleri, şiddetli gürül
tüler, ayak patırtıları» 

(Canik Mebusu Nafiz Beyin takriri tekrar 
okundu) 

(Ret sadalan) 
REİS — Bu takriri kabul buyuranlar lütfen 

ellerini kaldırsınlar, reddedilmiştir. 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim 

ret işaretle olur, ağızla değil. 
(Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin takriri 

tekrar okundu) 
REİS — Tunalı Hilmi Beyin takririni kabul 

buyuranlar lütfen ellerini kaldırsınlar. (Ret sa
dalan) 

(İsparta Mebusu Hüseyin Hüsnü Efendinin 
takriri tekrar okundu) 

REİS — Kabul buyuranlar lütfen ellerini 
kaldırsınlar. 

Ekseriyetle kabul edilmiştir. 
(Karahisarı Şarki Mebusu Mustafa Beyin 

takriri tekrar okundu) 
REİS — Kabul buyuranlar lütfen ellerini 

kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
(Operatör Emin Beyin takriri tekrar okun

du.) 
REİS — Bu takriri kabul buyuranlar lütfen 

ellerini kaldırsınlar... Kabul olunmadı. 
OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Takririm 

anlaşılmadı efendim. (Ekseriyet var, anlaşılmadı 
sesleri) 

REİS —- Efendim tekrar reye koyamam, çün
kü takrir reddolundu. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Tekrar 
reye koymaya mecbursunuz, çünkü anlaşılmadı. 

REİS — Tekrar okutturuyorum. 
(Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin takri

ri bir daha okundu.) 
REİS •— Kabul buyuranlar lütfen ellerini 

kaldırsınlar... Ekseriyet yoktur efendim, kabul 
olunmadı. 

YASİN B. (Gazianteb) — Kanunu gülünç 
bir hale koyuyoruz, bu olamaz, ayıptır. 

REİS — Efendim, Operatör Emin Beyin tak
ririni kabul edenler lütfen ayağa kalksın, ekseri
yet yoktur efendim. 

(Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin tak
riri tekrar okundu.) 
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REÎS — Kabul buyuranlar lütfen ellerini kal

dırsınlar... Kabul olunmadı. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Buka-

lemoni yaşıyalım. Zararı yok. 
(izmit Mebusu Hamdi Namık Beyin takriri 

tekrar okundu.) 
REİS — Kabul buyuranlar el kaldırsın... Ka

bul olunmadı. 
(Erzurum Mebusu İsmail Beyin takriri tek

rar okundu.) 
REÎS — Kabul buyuranlar lütfen ellerini 

kaldırsın. Kabul olunmamıştır. 
(Karesi Mebusu Basri Beyin takriri tekrar 

okundu.) 
REÎS — Kabul buyuranlar lütfen ellerini 

kaldırsınlar... Zaten evvelce bu mealde bir tak
rir kabul edilmiştir. 

(Maraş Mebusu Hasip Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

REÎS — Kabul buyuranlar lütfen ellerini 
kaldırsınlar. Kabul olunmamıştır. Binaenaleyh 
tadilnamelerin bir kısmı kabul olunmamıştır. 
(Gürültüler) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Hükü
metin müstahdemini mükellef olduğu halde, be
lediye müstahdeminin istisna edilmesi lâzımgel-
mez. Buna dair bir takririm var. Okunmadı. 

REÎS — Efendim, madde şu şekli alıyor. 

Madde 1. — Büyük Millet Meclisi âzalariy-
le bilûmum Hükümet memurin ve müstahdemi
ni ve sunufu ilmiye eimme, huteba, polis, jan
darma, meclis idare âzalariyle, belediye rüesa 
ve âzası ve mecalisi umumiyei vilâyet azaları, 
mektep muallim ve muallimeleri ve mekâtibi ley
liye talebesi yerli elbise giymeye mecburdur. 

işbu kanunun hini neşrinde ecnebi kumaşın
dan mamul elbisesi bulunanların elbiseleri mer
but bulundukları devair rüesası tarafından dam
galanarak bir defteri mahsusa kaydedilecek ve 
bu elbiseler eskiyineeye kadar istimal ve iktisa 
olunacaktır. (Reye koyunuz sesleri) 

REÎS — Heyeti Aliyece kabul olunan tadi
lât dairesinde birinci maddeyi reye koyuyorum. 
Kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsınlar... 
Kabul olundu. 

Rica ederim dinleyiniz efendim. Buna mü-
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teferri bir takrir vardır ki, iktisat Vekili Bey 
kabul ediyorlar, onu reyinize arz ediyorum. Mu-
vazenei Maliye Encümenine havalesini teklif edi
yorlar. 

(Erzurum Mebusu Nusret Efendi ile rüfeka-
sınm takriri tekrar okundu.) 

(O başka meseledir sesleri) 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUÜ CELÂL B. 
(Saruhan) — Bu kanuna taallûku olmamakla 
beraber oradaki bir fabrikanın her hangi bir su
retle yeniden ihyası hakkındaki teklifi bendeniz 
maalmemnuniye kabul ederim. Hangi encümene 
havalesini kabul buyurursanız havale buyurul-
sun, fakat kanuna tesir yapmamak şartiyle. 

REİS — Kanun maddesi değilmiş bu... 
MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Evrakı 

varidedir bu beyefendi. 

6. — Erzincan Mebusu Tevfik Beyin, Kuru
çay, Kemah ve Refahiye kazaları memurininin 
müterakim maaşlarının verilmesine ve Kemah 
ve Kuruçay e§raf ve ehalisine banka sandıkla
rından veya muhacirin muhassesaîından muave
net ifasına dair takriri. 

REÎS — Efendim, bir takrir daha var din
leyiniz. 

Erzincan Mebusu Tevfik Beyin takriri var. 

Riyaseti Celileye 

Usatın taarruzu dolayısiyle bütün emval, nu-
kut ve mevaşisi yağma ve kezalik hane ve eşyası 
ihrak ve iktisabedilen Kuruçay ve Kemah kaza
ları eşraf ve memurini ile, aynı vaziyette gece
leri sabahlara kadar karlar içerisinde bizzat hali 
tedafüde bulunmak ve bittabi masraf ihtiyar 
etmek ve etraftan celbedilen kuvveti kısmen gün
lerce iaşe eylemek suretiyle mağdur olan Refa
hiye kazası memurini 1336 senesi Kânunuevvelin
den beri maaş alamamış olduğundan ve bunların 
ahval ve ihtiyaçları Meclisi Âlice takdir Duyuru
lacağından bunların bir dereceye kadar ihtiyaç
ları tehvin edilmiş olmak üzere müterakim yedi 
aylık istihkaklarının bir sürati fevkalâdede tes
viye ve mümkün olduğu surette Kemah ve Ku
ruçay eşraf ve ehalisine bank sandıklarından 
veya muhacirin muhassasatlarmdan muaveneti 
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muktaziye itasına bir kararı âcil ittihaz ve ma- I REİS — Maliye Vekâletine havalesini kabul 
kamı aidine hemen iblâğ Duyurulmasını arz ve | ediyor musunuz Maliye Vekâletine havalesini 
teklif ederim. ı kabul edenler ellerini kaldırsınlar... Kabul edildi. 

20 Haziran 1337 

Erzincan Mebusu 
Tevfik 

Perşembe günü aynı saatte içtima etmek üzere 
Celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 6,30 sonra 

Hekimhan kazası namiyle bir kaza teşkiline dair Kanun lâyihasına verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenlerin esamisi) 

.Dr. Eşref B. (Adana), Ali Rıza El'. (Amas
ya), Hasan Tahsin B. (Antalya), Rasih Ef, 
(Antalya), Ali Vefa B. (Antalya), Şemseddiıı 
Ef. (.(Ankara), Ömer Mümtaz B. (Ankara), 
Esad Ef. (Aydın), Tahsin B. (Aydın), Dr. 
Mazhar B. (Aydın), Emin B. (Aydın), Şeref B. 
(Edirne), Hafız Abdullah Ef. (İzmir), Hamdi 
Namık B. (İzmit), Halil İbrahim Ef. (İzmit), 
Sırrı B. (İzmit), Tevfik B. (Erzincan), Seyit 
Hüseyin B. (Erzincan), İsmail B. (Erzurum), 
Durak B. (Erzurum), Asım B. (Erzurum), Hü
seyin Avni B. (Erzurum), Necati B. ((Erzurum), 
Hamdi B. (Ertuğrul), Halil B. (Ertuğrul), İb
rahim Hakkı bey (Ergani), Mahmud B. (Erga
ni), Nüzhet B. (Ergani), Mahmud Esad B. 
(İzmir), Yunus Nadi B. (İzmir), Mehmed Na
dir B. (İsparta), Ahmet Mazhar B. (İstanbul), 
Hüseyin Hüsnü Ef. (İstanbul), Ferid B. (İstan
bul), Adnan B. (İstanbul), Eyüb Sabri B. 
(Eskişehir), Hüsrev B. (Eskişehir), Abdullah 
Azmi Ef. (Eskişehir), Hacıveli Ef. (Eskişehir), 
Hacı Feyzi B. (Elâziz), Rasim B. (Elâziz), Na
ci B. (Elâziz), Muhittin B. (Elâziz), Ali Saip 
B. (Urfa), Bozan B. (Urfa), Naim Ef. (İçel), 
Edib Ef. (Batum), Hacı Ahmet B. (Bayazıt), 
Süleyman Sudi B. (Bayazıt), Atıf B. (Bayazıt), 
Arif B. (Bitlis), Resul B. (Bitlis), Sadullah 
B. (Bitlis), Operatör Emin B. (Bursa), Ne
cati B. (Bursa), Mehmed Akif B. (Burdur), 

Ali Ulvi B. (Burdur), Veli B. (Burdur), 
Dr. Fuad B. (Bolu), Abdullah Ef. (Bolu), 
Nuri B. (Bolu), Yusuf İzzet Paşa (Bolu), 
Tunalı Hilmi B. (Bolu), Mehmed B. (Bi
ga), Hamdi B. (Tokad), Rıfat B. (Tokad), 

İzzet B. (Tokad), Mustafa Vasfi B. (Tokad), 
Süleyman B. (Canik), Şükrü B. (Canik), Nafiz 
B. (Canik), Emin B. (Canik), Tahsin B. (Cebeli
bereket), Dursun B. (Çorum), Fuad B. (Çorum), 
Haşim B. (Çorum), İsmet B. (Çorum), Mazhar 
Müfid B. (Hakkâri), Ramiz B. (Dersim), Mus
tafa B. (Dersim), Mustafa Ağa (Dersim), Hüse
yin Hayri B. (Dersim), Hasan Ef. (Denizli). 
Mazlum Baba Ef. (Denizli), Hacı Şükrü B 
(Diyarbekir), Kadri B. (Diyarbekir), Hacı Nuri 
B. (Siird), Salih Ef. (Siird), Kadri Ef. (Siird),, 
Necmeddin B. (Siird), Halil Hulki Ef. (Siird), 
Rıza Vamık B. (Sinob), Şevket B. (Sinob), Ab
dullah Et'. (Sinob), Rıza Nur B. (Sinob), 
Emir Paşa (Sivas), Ziya B. (Sivas), Mustafa 
Taki Ef. (Sivas), Mehmed Sırrı B. (Siverek), 
Sıdkı Ef. (Siverek), Refik Şevket B. (Saruhan), 
Avni B. (Saruhan), Mustafa Necati B. (Sanı 
han), İbrahim Süreyya B. (Saruhan), Mahmud 
Celâl B. (Saruhan), Hüsrev B. (Trabzon), Ali 
Şükrü B. (Trabzon), Celâl B. (Trabzon), Hafız 
Şahin Ef. (Gazianteb), Ragıb B. (Gazianteb), 
Abdurrahman Lâmi Ef. (Gazianteb), Mehmed 
Vehbi B. (Karesi), Ali Süruri Ef. (Karahisarı 
Şarki), Ömer Lûtfi B. (Karahisarı Sahib), Ab-
dülkadir Kemali B. (Kastamonu), Dr. Suad B. 
(Kastamonu), Hüseyin B. (Kozan), Dr. Fikret 
B. (Kozan), Sadık B. (Kırşehir), Yalıya Galib 
B. (Kırşehir), Rıza B. (Kırşehir), Sabit B. (Kay
seri), Âlim Ef. (Kayseri), Hamdi B. (Genç), 
Ali Haydar B. (Genç), Celâl B. (Genç), Neşet 
B. (Kângırı), Behçet B. (Kângırı), Tevfik Ef. 
(Kângırı), Besim Atalay B. (Kütahya), Cemal 
B. (Kütahya), Şeyh Seyfi Ef. (Kütahya), Ragıb 
B. (Kütahya), İbrahim B. (Mardin), Esad B. 
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(Mardin), Derviş B. (Mardin), Neeib B. (Mar
din), Mithat B. (Mardin), Salâhattin B. (Mer
sin), Muhtar B. (Mersin), Arslan B. (Maraş), 
Eefet E l (Maraş), Rüştü B. (Maraş), Ahmed 
Nuri E l (Batum), Şevket B. (Beyazıt), Hafız 
Hamdi E l (Biga), Hamid B. (Biga), Hakkı 
Hami B. (Sinob), Hamdi B. (Trabzon), Abdül-
gafur E l (Karesi), Hasan Basri B. (Karesi), 
İbrahim B. (Karesi), Şükrü B. (Karahisarı Sa-
hib), Nebil E l (Karahisarı sahib), Mustafa 
Hulusi E l (Karahisarı Sahib), Hulusi Ef. (Kas
tamonu), Sabri B. (Kastamonu), Besim B. (Kas
tamonu), Dr. Mustafa B. (Kozan), Refik B. 
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(Konya), Musa Kâzım Ef. (Konya), Rifat B. 
(Kayseri), Hacı Mustafa B. (Gümüşane), Meh-
med B. (Gümüşane), Said B. (Kângırı), Ziya 
B. (Kângırı), Esat B. (Lâzistan), Dr. Abidin 
B. (Lâzistan), Hasib B. (Maraş), Abdülgani 
B. (Muş), Süleyman Sırrı B. (Yozgad), Tahsin 
B. (Maraş), Reşid Ağa (Malatya), Lûtfi B. 
(Malatya), Kasım B. ((Muş), Mahmud Said B, 
(Muş), Osman Kadri B. (Muş), Hakkı Paşa 
(Niğde), Vehbi B. (Niğde), Âta B. (Niğde), 
Hakkı B. (Van), Tevfik B. (Van), Ahmed B. 
(Yozgad), Feyyaz Âli B. (Yozgad), Rıza B. 
(Yozgad), Bahri B. (Yozgad). 

(Reddedenlerin esamisi) 

Zamir B. (Adana), Mehmed Ragıb B. (Amas
ya), Halil ibrahim B. (Antalya), Mustafa B. 
(Antalya), Hacı Mustafa Ef. (Ankara), Şakir 
B. (Ankara), Hacı Atıf Ef. (Ankara), Faik B. 

(Edirne), Nusret Ef. (Erzurum), Hacı Süley
man Ef. (İzmir), Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), 
Emin B. (Eskişehir), Halil İbrahim B. (Eskişe
hir), Sami B. (İçel), Haydar B. (İçel). 
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