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YÜZ ELLİ DOKUZUNCU İNİKAT 

13 Şubat 1338 Pazartesi 

İkinci Celse 

Açılma Saati : 

REİS : Birinci Reisvekili M u a Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİP : Ziya Hurşit Bey (Lâzistan) 

REİS — Celseyi açıyorum. 
Zaptı sabık hülâsası okunacaktır. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

YÜZ ELLİ SEKİZİNCİ İNİKAT 
13 Şubat 1338 Cumartesi 

İKİNCİ CELSE 
İkinci Reisvokjli Faik Beyefendinin riyasetlerinde 

inikat ederek; Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi ile 
alâkalı ve şimdilik Abdûfhalim Çelebi hakkında ta
kibatı kanuniye icrasına lüzum görülmediğini nâtık 
beşinci şube mazbatası okundu ve üzerinde cereyan 
eden müzakerelerden sonra mazbata aynen kabul 
edildi ve celseye son verildi. 

Reis Kâtip 
Faik Kayseri 

Atıf 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Birinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri
nin tahtı riyasetlerinde inikat ederek; 1337 senesi mu-
vazenei umumiye kanun lâyihası üzerindeki müzake
relere devam olundu ve celseye nihayet verildi. 

Reis 
Musa Kâzım 

Kâtip 
Kayseri 

Atıf 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var mı? 
Zaptı saibıkı kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edSl-
m'iştir. 

MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/. •— Karadeniz limanlarına ithal olunacak mısır 
ve mısır unları ile İzmit sancağına gelecek buğday, 
arpa, mısır ve bunların unlarının gümrük resminden 
istisnası hakkında İktisat Encümeni Mazbatası. 

REİS — 1337 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nunu ile alâkalı olarak İktisat Encümeni mazbatası 
vardır. İktisat Vekili rica ediyor, bunu bütçeden ev
vel çıkaralım. Bir maddeden ibarettir. Tensip buyu
rursanız bunun müzakeresine başlıyalım. (Münasip 
sedadan) 

İktisat Encümeni mazbatasını okuyoruz. 

Riyaseti Celi leye 
Tekâlif ve tekarriri mevcude tetkik ve müzakere 

edildikte Adana, Mersin havalisinin izam edilecek 
derecede zehaireye muhtaç olmadığı ve az çok bu ih
tiyacın vücudu pahalılık şeklinde mahsus olsa bile 
teklif edilen kanun ite temin ve telâfisine gidilmesi 
mu'vazienei iftisadiyemizi pek mühim surette ihlâl 

edeceğinden caiz olmıyacağı teemmül edilmiştir. Kon
ya vilâyetinin kâffei işarına rağmen Konya vilâyeti 
ve havalisindeki külliyetli miktarda zahirenin mev
cudiyetine kanaat hasıl edilmiş ve o havahden gide
cek zehair ile Adana, Mersin ihtiyacatmın temin ve 
telâfisi maaziyadetin mümkün olacağı anlaşılmıştır. 
Esasen encümenin müzakeratında hazır bulunan İk
tisat Vekilinin beyanat ve teminatından 130 vagon 
zahirenin Adana ve Mersin havalisine şevki derdest 
bulunduğu gibi vesaiti hususiye ile de sevkiyat icra
sına müsaade edildiği müsteban olmuş, gerek bu ze-
ıhairin şevki ve gerek zahire naklinin takyit ediîmliye-
rtk seVkiyatın seyrü serbestisi temin edildiği halde 
Adana ve Mersin havalisi ihtiyacının tehvin ve iza
lesi şüpheden vareste bulunmuştur. Binaenaleyh tek
lif edildiği veçhile ithal edilecek zfchair gümrük resmi 
munzamından istisna edilişe bile, hariçten gelecek ze-
ıhairin, dahilden gidecek zehaire pek de rekabet ede-
ımiyeeeği ve teklif edilen kanunun bir faidei ikttsadi-
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yeyi intaç etmemekle beraber ahvali iktisadiye ve 
zira'iyemizi harice karşı yanlış anlatacağı esbap ye ka
naatiyle Mersin limanına ithal olunacak ecriebi ze-
ıhaiirin'in gümrük resmi munzamından istisnasına mu-
vaıfaikat -hasıl olamamıştır. İzmift livasının vaziyeti 
coğrafiyesine nazaran, dahiliden zehair celbi şimdilik 
vesâiti nakliye müşkilâtına ve nakliye ücretlerinin 
fiyat üzerine fazla miktarda fark husule getireceği ih-
timalâtma, bu liva ihtiyacının hariçten ithal oluna
cak zehair ile temin ve telâfisi mümkün olabileceğine 
binaen, bu livaya ithal olunacak zehaiirin gümrük re
sim ücretinden istisnası muvafık görülmüştür. Kara
deniz sevalhilinin ifotiyacatmın ise en ziyade mısır ve 
mısır unlarına münhasır bulunduğu ve kâfei zehai-
rin gümrük resminden istisnası, Karadeniz limanlariy-
le merkezî Anadolunun iktisadiyatı üzerinde pek fena 
netayiç tevlit ve im'hafcâr bir tesir icra eyl'iyeceği şüp
hesiz bulunmasına, bu havalide fazla zehairin mevcut 
olmasına tekarrüp eden yaz ücreti nakliyelerinin ta-
haffüf edeceği gibi bu teklif ile Karadeniz limanla
rına yeni sevk iy at yapmaktan korkan mütievaSsıt 
tücar ve fabrikacıların tevakkuf etmesiyle mevcut pa
halılığın husule geldiği anlaşdımasına mısır ve mısır 
unlarının resmi munzamsız ithaline müsaade edildi
ği takdirde halkın bilhassa köylünün ihtiyacı lüzumu 
ıkadar tehvin ve temin edilmiş olacağına binaen bu 
sevahil için de zehairden bir kısmının yani mısır ve 
mısır unlarının gümrük resim ücretinden istisnası tas
vip olunmuş ve olbaptaiki lâyihai kanuniye suveri ma-
ruzaya göre tadilen tanzim edilerek leffen Heyeti 
Umumliyeye arz ve takdim kılınmıştır. 11 Şubat 1338 

İiktisat Encümeni Reisi Aza 
Hacı Bekir Yozgat 

Bahri 
Aza Aza 

Çorum Genç 
Sıddık Karahisar 

Nebi! 
M. M. 
Bitlis 

Yusuf Ziya 
iktisat Encümeninin Tadilen Teklifi 

'Madde 1. — Karadeniz limanlarına ithal oluna
cak mısır ve mısır unlarından İzmît sancağına gele
cek buğday, arpa, mısır ve bu mevaddın unlarından 
alınmakta olan gümrük resmi 28 Temmuz 1336 tarih
li Kanun mucibince istifası lâzım gelen miktara ten
zil 'olunmuştur. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye Ve
killi ımemurdur. 

13 Cemaaiyelahir 1340 ve 10 Şubat 1338 
İSMET BEY (Çorum) — Efendim; bu kanunun 

heyeti umumiyesi hakkında cereyan eden müzakerat 
ve izahat üzerine verilen takrirler İktisat Encümenine 
havale olunmuştur. Ben de takrir sahibi olduğum için 
İiktisat Encümenine iştirak ettim. Ikltisat Encümeni, 
sahillerde ihtiyaç var diye söylenen, bu cümlenin ma
nasını ihtiyaç değil pahalılık suretinde tefsir etmliştir 
ve meseleyi inceden inceye tetkik etmiştir. Karadeniz 
sahilinde hariçten zahire ithal etmek suretiyle beş al
tı aylılk ihtiyacını hariçten tedarilfc eden Rize : Rize'de 
bugün mısırın okkası on kuruştur. 

ESAT BEY (Lâzistan) — Okkası değil, kilosu... 
o da vasati. 

İSMET BEY (Devamla) — Kilosu on kuruşa 
olduğuna daıir Esat Bey biraderimiz aldığı telgraf 
üzerine tetkikatına devam etmiş. Kilosu on kuruş 
olduğuna göre martan itibaren de ihtiyaeatını hariç
ten celbetmek mecburiyetinde bulunduğuna nazaran 
bu on kuruşun 11, 12 ilâ 15 kuruşa kadar çıkmak ih
timaline ve bu on beşin de fi'karayı halk üzerinde 
icrayı tesir edeceğine nazaran ve zaten sahal halkının 
•kısmı küllisinin bilhassa köylü ve fukaranın muhtaç 
olduğu şey de mısır olduğuna ve binaenaleyh... 

HASAN BEY (Maliye Vekili) (Trabzon) — Mı
sır ihtiyacatı urnumiyeniin yüzde otuzunu teşkil eder. 

İSMET BEY (Devamla) — Mısır olduğuna göre, 
Karadeniz sahilinde mısır ithalin/i tehvin için mısır 
hakkında gümrük resmi munzam ücretinin ilgasını 
kabul etti Encümen. Malum ya zaruretler bikaderil-
inikân takdir olunur. Bu gün Karadeniz sahil halkı
nın bilhassa köylü ve fıkarasının ihtiyacını teşkil eden 
mısırın gümrük resmi munzamı ilga edilince, bu hal
kın yüzde ellisinden fazlasının ihtiyacını temin ettik
ten sonra, bu gün sahilde un fiyatlarının o nislbette 
tenezzül edeceğini ve bu pahalılığın bu kanunun in
taç edilmemesinden dolayı mutavassıtların daima da
hildeki fazlalıkları sahildeki ihtiyacalta tevfik için ye
ni seVkiyatfta buîunmadılklarrndan ileri geldiğini ve bu 
gün Samsun'da unun torbasını yani 60 kilosunun 17,5 
lira olduğunu ve bu 17,5 lira yerti işjlenitillerle hali ta
biîye avdet edeceğini ve binaenaleyh Amerika unla
rının, Romanya unları gibi mahlut ve fena olduğu 
ği'bi bu fena unların külî miktarda îstok edilmek su
retiyle dahildeki fazlai istihsa'lâtıh imha edleceğîn'in 
ve 'bu imhanın memleketin ifcüisadî varlığını da mıha 
edeceğine kanâat hası! ettiğinden dolayı yalnız Ka
radeniz sahiline mısır ithalinin gümrük resmi mun-
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zam ücretinden istisnasını kabul etmiştir. Şimdi efen
dim; ita Sivas'tan Samsun'a kadar un geliyor, satılı
yor. Pahalılık meselesi yalnız sahiilde un meselesi de
ğildir. Bugün Ankara'da un müteferrik surette kırk 
kuruşa satılıyor ve torbası yirmi liradan fazladır. Bi
naenaleyh bütün havayiç burada, sah&fclek'i havayiç-
ten kat kat fazladır. Sahillerde bazı yerler vardır ki 
araülhim bir kısmı buradan kat kat fazla olduğu halde 
un kısmı buradan aşağıdır. Emin olunuz ki bu kanun 
çıktıktan sonra ve Karadenliz sahilüne mısır Mıaiine 
hasrından sonra dahilden sevfced'ilecek unların fiyatı 
haddi asgariye tenezzül edecektir ve bu on beş yirmi 
güne kadar olmazsa ben mesuliyet kabul ediyorum. 
Fakat eğer bu olmıyacak olursa bu onların layuad 
istoklarından memleketin istihsalâtı mahvolup gide
cektir. Yani bendeniz ne zürra, ne mütevassıtım, ne 
de tüccar, zenginim. Hiç bir şey değİMm. Yalnız mem
leketin menaflii hayatiyesi ve bu cidalin idamesi için 
lâzım olan menbaı kurur. Bundan dolayıdır. Yoksa 
pahalılık vardır, ihtiyaç yoktur. Pahalılık ise Anka
ra da, Anadolunun merkezlinde daha çoktur. Burada 
unun kilosunu sekiz, yedi kuruşa taahhüt eden mü
teahhitler mevcut iken, burada unun torbası yirmi 
liraya, okkası kufk kuruşa satılıyor. Eğer hükümet 
kendileri için gayet kolay tedbirlere tevessül etmek su
retiyle pahalılık vesaire gibi hususatı izale edecekleri 
yerde memleketin iktisadiyatını imhakâr tedbirlerle 
temin edeceklerse halimiiz haraptır. Yani bendeniz 
Maliye Vekâletinin bunu -teklif ve bunda ısrar etme
line hayret ediyorum. 

HASAN BEY (Maliye Vekili) (Trabzon) — Ben 
de hayret ediyorum. Böyle dört tane fabrikatörün 
menfaatinin müdafaa edilmesine. 

İSMET BEY (Devamla) — İzmit Kmanı hakkın
da, İzmit livası ve havalimi hakkında encümenin tet-
kikatı dahilindeki fazlalıkların bûdiyet ve nakliye 
rmüşkilâtına binaen fiyat üzerinde icra edieceği ze-
maim ve galaya binaen İzmUt limanına ithal edülecek 
buğday ve arpa ve bunların unlarından alınacak olan 
resmin munzamı ahireden istisnasını kabul ettik. 
Çünkü İstanbul yakın olmak vesaiti nakliye de bu
lunmak itibariyle İstanbul'un un fiyatları da malûm 
olduğuna binaen Amerika unlarının fiyatı malumdur. 
Ancak on beşte beş kalan gümrük resmi İzmit ve 
havalisiine unların torbası on, on iki liraya mal ede
cektir Mısır üzerinde iki kuruş seksen beş santimini... 
Seksen beş santimi kaldır. İstanbul'da sekiz kuruşa 
olan mısırın bu havaliye dokuz, on kuruşa girmesi 
hakkındaM kanaatma binaen, yanli gireceğine şüphe 
olmadığına binaen Izmlit ve havalisinde buğday, ar-
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pa, mısır unlarının girmesine müsaade etmiş ve en
cümende İktisat Vekili de hazır okluğu halde müza
kere cereyan etmişti. 

Buna gayet dikkat edilmesi ve bu suretle takip edil
mesi ve binaenaleyh ihtiyaç zail olduğu zaman der
hal kaldı r iknası... 

NEBİL EFENDİ (Karahisarısahüp) — Ordudaki 
vaziyeti başka düşünüyorsunuz, buradaki vaziyet baş
ka. Aranızda öyle ise ittifak yoktur. 

İSMET BEY (Çorum) — Müsaade buyurunuz. 
Mersin limanının açılması. (Nizamnameyi tatbik edin 
sadaları). Gürültüler) Mersin limanının açılmasına 
vesile olan... 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Vekiller 
bozuyor intizamı. İktisat Vekili ile Maliye Vekili. 

İSMET BEY (Devamla) — Açılmasına vesile olan 
Adana Vilâyetinin Konya vilâyetine ihtiyacı hakkın
da bildirmiş olduğu miktarla Adana'nın ihtiyacının 
o kadar şedit olmadığı, Adana'dan alınan telgrafla 
tahakkuk etmiştir. Adana'da buğdayın okkası on beş 
kuruştur. Ve bunu tehvin etmek için cüzî mikdar 
dahilden zahire şevkine ihtiyaç var. 130 vagon za
hire sevkediknesi hakkında Heyeti Vekilenin verdiği 
karan İktisat Vekili encümene tebliğ etmiştir. Bu 
suretle Adana vilâyetinin yani fiyatta lâzım olan eh-
veniyeti tehvin edeceği şüphesiz olmasına ve Konya 
havalisinin Konya ve Silifke'de bulunan zahire mik
tarına ancak resmi bir surette muttali olduğu ve 
halkın varlığını Hükümetin suallerine karşı ancak üç
te bir derecesinde bildirebileceği bu hepinizin ma
lumudur. 

Binaenaleyh bu havalide Vilâyetin malûmatı res-
miyesi ancak asgarî bir surette üçte bir derecede ol
duğuna kanaat hâsıl ettiğinden zaten Adana ihtiya
cının da o kadar şedit olmadığından oraya gönderile
cek otuz vagon zahire ile tamamen tehvin edeceğin
den, hatta yüz vagonunu idrak zamana kadar yiye-
miyeceğine kanaat hâsıl olmazsa Mersin limanının 
şimdilik açılmasına ve imhakâr muamelenin yapılma
masına, şimdilik tedbirin kabul edilmesine taraftar 
olmadı. Konya ve havalisindeki zahirenin vilâyetin 
malûmatı resmiyesinen azaran kat kat fazla olduğu
na kanaat etmeniz lâzımdır. Çünkü halk varlığı su
reti katiyede Hükümetin sualine karşı şey edemiyor. 
İşte Silifke ve Antalya ve havalisi mebusları tama
men mesuliyeti kabul etmişlerdir. Kat kat fazladır. 
Binaenaleyh Mersin limanının açılması hakkında hiç 
bir sebep yoktur. 

-> 
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Çünkü Amerika diri buğday gönderemez. Ancak 
Romanya gönderebilir. Romanya'dan gelebilecek 
ola» unların okkası on iki buçuk kuruşa oluyor. 
Buğdayın kilosuna resmi munzamı kaldırsak; alt
mış para zammetsek on dört kuruşa mal olur. Hal
buki orada on beş kuruşa sevkedilmek suretiyle su
reti katiyede temin edilecektir. Bundan başka çare 
yoktur. İktisat encümeni bu kanaati a mazbatasını 
tanzim etmiş ve bir martta izmit sancağına gelecek, 
buğday, arpa, mısır ve bunların unları yine Karade
niz limanlarına yalnız mısırın ithaline karar vermiş
tir ve bunun şimdilik açılmamasına karar vermiştir. 
Bu kararla memleketin iktisadî varlığını sureti kati
yede nazarı dikkatte bulundurmuştur. Eğer bunu aça
cak iseniz, bilâkaydü şart biz memleketimizin hal
ikını biliriz. Nerede çürük ve ucuz mal var ise onu 
alır, memleketteki istihsalâtı kurutur, çürütür, imha 
eder. Aç kalır da onu yine yetiştirmez efendiler. 

Çünkü bizde köylü, zürra yancı olmuştur. Tema-
men kendi sermayesiyle kendini idareden aciz bir 
hale gelmiştir. Bunun sebebi nedir? Sebebi masarifi 
istihsaliye kifayet etmiyor. Her sene zarar ediyor, 
diğerinin sermayesine muhtaç oluyor. Bu gün Kızıll-
ırmağın şarkındaki bu havzadaki fazla buğday yedi 
kuruştan sekiz kuruşa kadar satılabiliyor. Eğer biz 
Amerika unlarını, biz Karadeniz havzasına ithal ede
cek olursak dört kuruşa inecektir. Bu dört kuruşla 
sekiz kuruş arasında zürraın masarifi istihsaliyedeki 
zararrnı düşününüz? Sonra acından ölecek ekemiye-
cek, zürra acından ölecektir. Aynı zamanda sermaye 
vermek suretiyle elinizde zarar edecek vermeyecektir. 
Zürra da mahvolacaktır. Emin olunuz böyledir. 

ESAT BEY (Lâzistan) — Efendim; bendeniz bu 
sene dairei intihabiyeme gittiğim zaman kuraklık de
vam ettiğini gördüm. Bilimsiniz ki Lâzistan'da rah
met çok olduğu halde bu sefer gittiğim zaman bir 
iki ay kuraklık gitti, rrtahsul buzuldu. Sonra rahmet 
yağmağa başladı ve fazla devam ettiği için daha zi
yade tezayüt etti. Sonra uğradığığım, gezdiğim Liva
ların arazisi ancak beşde bir kabili ziraattır. Yetişti
rilen mahsulât nihayet beş, alltı ay idare eder. Bizim 
kalan altı aylık idaremiz Romanya, Rusya, Samsun 
sevahilinden temin olunuyor. Bu sene Rusya'da ih
tiyaç olduğundan dolayı, Rusya'dan ihracat mene-
dildi. Romanya'dan da gelmiyor. Samsun'dan da ta
biî vaziyeti ahire dolayısiyle askeri idare tarafından 
birtakım vesaite vazı yet edilmesi dolayısiyle gelmi
yor. Mamafih Samsun'da da feyzü bereket yoktur 
dediler. 

Binaenaleyh siz Ankara'ya gittiğiniz zaman teşeb-
büsde bulunun, memleketin Jhtöyacatmı temin ettirin 
veya gümrük resminin ilgasına teşebbüs edin, dedi
ler. Bendemiz geldiğim zaman buna teşebbüs etme
dim. Çünkü düşündüm ki nihayet mart evahirine ida
re eder diye vakit geçirdim. Bilâhare hususî mektup
lar ve telgraflar almağa başladım. Diyorlar ki ihti
yaç başlıyor elimizde bir şey kalmadı, ilerde belki 
paramızla da zahire tedarik edemiyeceğiz dediler. 
Bundan bahisle bir teklifte bulundum. Meclisi Âliniz 
nazarı dikkate aldı, müstaceliyet kabul etti, encümen
lere gitti, şimdi o kanun buraya geldi. Heyeti Veki-
lenin bir teklifi kanunîsi vardı. Onunla birleşsin, be
raber müzakere edilsin dendi. Şimdi müzakere edi
liyor. Şimdi arz ettiğim veçhile Lâzistan sancağının 
hakikaten ihtiyacı vardır. Şimdi aldığım mektuplar
da diyor ki bu mesele uzadı ve ihtiyacı fevkalâde baş 
gösterdi. Biran evvel buna bir çare bulun, yahut za
hire derhal sevketmek ve mutedil fiyatla göndermek 
imkânı yoksa mademki alâtt ziraiye, sınaiye sonra 
ticaretin inkişafı için birtakım kamyonlar gümrük 
resminden istisna edildiği halde hayatı tehdit eden 
bu gibi ihtiyaç karşısında her halde Hükümetin, Mec
lisin nazar» dikkate alacağını şey ediyorum. 

İSMET BEY (Çorum) — Esat Bey istediğiniz 
mısır değil mi? 

ESAT BEY (Lâzistan) — İktisat encümeninin 
noktai nazarına muhalif Lâzistan sancağından gerek 
resmî aldığım telgraflarından ve gerekse Dahiliye 
Vekâletine kuşat edilen, gerek Samsun mutasarıfJı-
ğından gelen telgrafta diyorlar ki Lâzistan sancağı
nın ihtiyacı vardır. Her sene beş bin çuval kadar buğ
day unu geliyordu. 

Bu sene dört beş bin çuval kadar yine ihtiyacı 
vardır. Bundan başka da on milyon kilo mısır ihti
yacı vardır diyor. Fakat mısırı köylüler yiyor. Şe
hirler de buğday eklediyorlar, buğday unu yiyorlar. 
Efendim bu defa beş bin çuval hariçten geliyor da 
fakat Meclisi Âliniz bundan, dakik ithalâtından sar
fı nazar mı eder? Bunu Heyeti Celileniz bilir, Mec
lisin takdirine bağlıdır. Fakat memleketin ihtiyacı 
Vardır. On milyon kilo mısır, beş bin çuval dakika 
ihtiyaç vardır. Onun için bu bapta ne karar ittihaz 
edilecekse bir an evvel karar verilsin. Memleketin 
daha ziyade tahammülü yok. Bilmem artık memle
ketin daha ziyade mübrem ihtiyacı olan meseleyi şim
diden bir kararla halledelim vesselam. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — İk
tisat encümeni mazbatası aleyhinde söz söyleyecek 
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varsa sözlerini dinliyelim. Mazbata bu suretle yapıl* 
di. Boş yere vakit geçirmiyelim. Yani mazbata aley
hinde söyliyelim. Ondan sonra encümene müsaade 
verilsin^ 

TEVFÎK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Reis Bey; 
bendemiz aleyhinde söyliyeceğim. 

OSMAN BEY (Lâzistan) — İktisat Encümeninin 
mazbatasını dinledik. Encümen tertip ettiği uzun 
mazlbatasıiyle, eğer memleketin iktisadiyatını bu çer
çeve dahilinde görüyorsa ve İktisat Vekâletine bu 
çerçeve dahilinde veçhe irae edecekse vallahi güle
rim, 

YAHYA GALİP BEY "(Kırşehir) — Neden gü
lersin canım. 

OSMAN BEY (Devamla) — Bendeniz bu maz
batada mütenakız ifade görüyorum. Diyorlar ki Mer
sin'den gümrüğü ilga edersek yani resmi munzamı 
kaldıracak olursak... (Lâzistan'dan bahset sesleri)... 
Mersin değil Elcezire hakkında söz söylerim. 

CELÂL BEY (Genç) — Mersin ve Adana'nm ih
tiyacı yoktur. Bunu tekrar tekrar söylemekte mana 
yoktur. Beyhude vakit geçiriyorsunuz. 

OSMAN BEY (Lâzistan) — İhtiyacı var yok, o 
başka. Meseleyi anlamadan, dinlemeden birtakım ga
leyan göstermekte mana yoktur. Ben, buradan gü
rültü ile inmem. Efendiler, resmi munzam Mersin' 
den ilga edilse bile hariçten gelecek zahire dahildeki-
ne rekabet edemez. Gümrüğü ilga etse bile hariçten 
gelecek olan zahire dahildekine rekabet edemez di
yorum, 

İSMET BEY (Çorum) — Tenakuz yoktur, sev-
kedilmek şartiyle. 

OSMAN BEY (Devamla) — Sonra sahile gelin
ce; Zonguldak, İnebolu, Samsun, Ünye, Fatsa, Gire
sun, Ordu. Trabzon, Rize ahalisine unun kilosunu 
üç kuruş fazıla bir fiyat ile yedirmekte mana nedir? 
Lâzistan köylüsü umumiyetle mısır yer. Şehir halkı, 
memurin ve esnafın bir kısmı mısır yer. Lâzistan 
Livasının buğdaya o kadar ihtiyacı yoktur. Fakat 
umumî Karadeniz sahilindeki ahalinin mısır ihtiyacı 
Maliye Vekilinin pek güzel buyurdukları veçhile % 
25, r/c 30 derecesindedir. Sonra rica ederim, Zongul
dak'ta ameleye nasıl mısır yedireceksiniz. Amele bu
nu ne suretle tegaddi ederek çalışacaktır. Keza aynı 
suretle bütün sahili nazarı itibara alırsak buğday ih
tiyacı pek barizdir. Bütün bu şeylere karşı bendeniz 
geçenlerde de arzettim, dahili himaye maksadiyle ya
zılan esbabı mucibe mazbatasında maalesef dahil
deki köylü iktisadiyatı himaye edilmemiştir. 

Çünkü bu gün dahildeki köylünün elinden muta
vassıt tüccarlar buğdayı toplamış bir vaziyette bulu
nuyor. Topladıktan sonra sahilde sevk meselesi ka
lıyor. Hariçten bu suretle gümrük resmi munzamı il
ga edildiği anda yani bu İktisat Encümeninin yap
mış olduğu mazbatanın kabulü halinde sahil halkı
nın yiyeceği buğdaya kendi elimizle üç kuruş daha 
zam yapmış olacağız ve bu suretle bilmem ki halkın 
iihtiyacatına ne suretle bir nasıfl bir ehveniyet verme
sini, nasıl kabul ettiğimizi bendeniz anlamıyorum. 

Binaenaleyh bendeniz Encümenin yaptığı mazba
tayı mütenakız gördüm baştan aşağı. Sonra sahilin 
ihtiyacını adam akıllı takdir edememiştir. Binaenaleyh 
bütün bu mütenakız ifadelerle malûl olan İktisat En
cümeninin yapmış olduğu mazbata halkın ihtiyaca-
tını ve sahildeki ihtiyacatı temin edecek bir şey de 
değildir. Yani temin edecek kabiliyette değildir. Bi
naenaleyh bendeniz serbest resmin eski surette kalma-
siyle hububatın serbest girmesini teklif ederim. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Bendenizi 
efendim, yalnız beş dakika, sükûnetle dinlemenizi is-
tirmah ediyorum ki - bendeniz bu günkü vaziyeti ta
yin eden şekline göre hem Encümenin ve hem de ka
nunun karan aleyhindeyim. Şu itibarla ki -

İSMET BEY (Çorum) — Sen Anadolu köylüsü
nü bilmiyorsun. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Beyefen
di; sizden çok iyi biliyorum, Anadoluluyum. Köylü
yüm ve buraya sırf köylü ekseriyetinin hukukunu 
muhafaza etmek üzere geldim. Yoksa mutavassıtları 
müdafaaya gelmedim. Şimdiye kadar Meclisin izanı 
insafına bırakıyorum. Sözlerimin neticesinde sırf köy
lü ekseriyetinin hukukunu müdafaaya masruf değil
se ve bu tebeyyün etmediği takdirde Beyin söylediği 
lâfı kabul ediyorum. Taayyün ederse beyin maksa
dım da siz tayin ediniz. Diyorum ki bu gün mebus
lar bize birtakım malûmat getirdiler, bunlara inan
mak mecburiyetindeyiz. Hükümet Vekilleri birtakım 
malûmat serdettiler. Bunları da kabul etmek mecbu
riyetindeyiz. Halbuki bunlar biribirinin zıddı malû
mat. 

Binaenaleyh bu mesele hakkındaki hakikate va
kıf olmak ve onu el ile tutup da musip bir karar it
tihaz etmek imkânı yoktur. Çünkü mevazzah ve mu-
sarrah nevvar malûmata malik değiliz, alenen söylü
yorum. Halbuki memleketin bir taraftan bilhassa ek
mek fiatiyle alâkadar olan köylü ve amele ekseriye
tinin ihtiyacı azimi ki - açlıktan gündelikçi ve ırgat 
ve sahilde işleyen fıkarayı, ahali rica ederim bu ek
mek ihtiyacıdır. Bu ekmek fiatiyle oynamak çok va-
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kit ihtilâller meydana getirmiştir. Ona mukabil mera-
İdketm iktisadı mifflîsi hakkında da ceffelkalem ka
rar vermek doğru değildir. Daha dün burada huzuru
nuzda para mevcudunu arzdttiğim tehlike önünde 
alelfevr karar almak, bu tehlikelidir. Binaenaleyh 
ne bu gün, ne de gelecek sene ziraat hakkında karar 
vermeniz musip değildir. 

(Bu konun hakkında şimdi bir karar verdik mi n;i-
zaimnaımerndz mucibince bir seneye kadar tekrar meiv-
kii müzakereye koyamayız. O vakit gayetle teMkeli 
bir vaziyetteyiz. Kanun yapmağa lüzum yoktur, esa
sını reddddlyoruim. Ancak ihtiyacı olan yenlerde mı
sır yerlerse mısır, buğday ise buğday, şayet daiîıilden 
buiialara 'buğday sdvki mümiklün olmadığı tahakkuk: 
ederse buğdayın Hilâli Ahmer gibi 'bir cemiyetli hay-
riye tarafından yetiştirilmesini (gürültü) ihtiyacı âcil 
ile ydidştfini'lme&i ıhaiklkınıda bir müsaade vare'iim. Yok^a 
ne misimItlketin iktisadı müiıi'siyle oynıyalım ve ne de 
•memleketin ekseniyetini teşkil eden balkım yiyeceği 
olan buğday üzerinde alelfevr bir karar vererek bir 
ihtilâle sebebiyet verımıiyelıim. (gürültü) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim 
bendeniz sdvaibJil halkının açlık içerisinde kalmasjnı 
arzu etmem. Acaba bu açlık dahilde zahirenin yoklu
ğundan mı, yoksa. seVkedflernemesi'riden mi? Bende
niz, zanneder'im, Ikd dahilde çoik zahiremiz vardır. Haltta 
iki gün elvtvel Yozgat'tan gdlmiiş ve elyevm burada bu
lunan bir tüccar diyor ki Samsun'da elyevm on sekiz 
liradan fazlaya satrfamıyan çUvâl unlarımız vardır. 
Telgraf alıyoruz diyor, Meclisi Âlide bir kanun çıka
cakmış. Bu kanun çıktıktan sonra sevkiyat yapacak-
-mfş, zinhar sevkpyat yapmayınız. Satamryacağız, iku-
cağınuzda kalacak. Bundan dolayı bıiz şevki ya£ı kes
tik 'diyorlar. 

DR. SUAT BEY (Kastamonu) — Reis Ef. Süley
man Sırrı Bey karar veçhile lehinde mi, yoksa aley
hinde mi? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Rica ede
nim vakit kaybolmaz. 

YAHYA GALtiP BEY (Kırşehir) — Meselenin 'in
kişafı lâzımdır. 

(SÜLEYMAN SIRRI BEY (Devaımia) — Efendi
ler, bununla beraber etümizde k'üîMyetU zahire vardır. 
Suretiyle aiınımışttr. Aiınmırçı da böyle kucağımızda 
çürüııse gelecek sene katiyyen Hükümet aşara tailip 
bulamaz., diyorlar. Yalnız. »bizim vesaitimize müdaha-' 
Je etmtasin. Hükümet selvahliılâın, hamgi noktasında ihti-
yaç varsa, ıbiz memleketi mizden yülkleyelim, oraya 
tosllim edelim diyorlar. 

Binaenaleyh bendemiz dahu'lde mevcut olan şu za
hirenin memleketin servetini ecrodbi kucağına akm 
akın akıtmaktan ise, dahildeki zelhairin oralara yani 
sevaibilıimize sevkederek aç bulunan kardeşlerimizin! 
ıhayatımt kurtarmak taraf mı iltizam ediyorum. Bu-
nıumla beraber şayet buna imkân yoksa bendeniz yal
nız mısıra müsaade edilmesi mi n müfit öîması reyfn-
deyi'm. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Efendim; vazü-. 
yeîu hakikiyeyi görerek hisden tecerrütle 'bu kanun 
üzerimde müzakere edecek olursak iherthalîde mamleke-
b'm menafıii hakikiydsine muvafık bir kanun çıkarı
rız. Yoksa az çok hissiyata meyleder bir tarzda haki-
ıkaİLi görlmiyerek, hareket edecek olursak, korkarım 
ki ç;karacağımız bu kararın mesuliyetti maddiyesİTB 
zannetmem, fakat mesulıiyatii maneviyesi altında ebe-
diyyen (biz titreriz. İktisat encümeninin esba'bı mucibe 
öflaraik. gösterdiği şeylerden biç biîli'si kanaaitibahş ede
cek surette bir esasa istinat etmez, 

Efendiler, 'ithalât, liihraoat olmayan bir yerde mü- • 
temadiyen ithalât yapmak parasız olduğumuz halde, 
mütemadiyen borca giren ibir şahsın vaziyeti ne -ise, 
o mdmllekdti ile o vazliydıe sokar. Bu 'itibarla biz hiç 
bir zaman imkânını bulalbilsek, hariçten bir zerre sok
mamak ve dahilden mlütefnadiyen harice çıkarmak 
'isteriz. Fakat bir insan aç kıldığı zaman başkasından 
parada listemek gerçi ayıptır. Hırsızlık yapmak mem
nudur. Fakat ef emdiler, .aç kalmağa mahkûm bir adalmı 
başkasından para istemeğe utanır ve istediği takdirde 
vermezse >ve sonra hırsızlığa zaruret hasıl olur ve 
bunu da yapamazsa ne olur, ölür. Şimdi 'bunun ölme
si mi lâzımdır. Yoksa miktarı kâfi zehaiir sevkıyat ma 
töcşdbbüs edilerek hayatlarının idamesi mi lâzımdır? 
Efendi vaziyet bu vaziyettedir. Vaziyet bu olunca bir 
kere muhakeme yürütmek 'lâzımdır. IBertdenliz buradan 
üç man evvel umrareiyeye kadar gittim. Efendi
ler Sivas vilâyeti, bendemize öyle gel'iyor ki iik ba
harda aç kalmak ihtimali mevcuttur. Eğer o tarafın 
ühtiyacunı da düşünmek lâzım gelirse oradan bir haib-' 
'be buğday çıkaramıyacaık'tır. Bir halbbe arpa çA&ra-
mıyacaktır, 

Arkadaşlar, İktisat Encümeni de bir parça şey 
ederken bütün etraftaki zürraın ahvali umumiyesini 
tetkik etseydiler, yahut İktisat Vekâletinin bu bap
taki noktai nazarı muvafık mıdır, değil midir? Bu
nun üzerinde yürümüş olsaydılar, daha iyi olurdu. 
(Gürültüler) Müsaade buyurunuz, rica ederim efen
diler. Bendeniz demem ki Çorum'da, Amasya'da, 
Yozgat'ta ziraat yoktur. Tabiî vardır, Çorum, Yoz-
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gat, Amasya, hatta Sivas, Ankara Türk iyeyi beşli -
yemez. (Şiddetli gürültüler) Müsaade buyurun efen
diler, köylüyü himaye etmekse sizi sureti katiyede 
temin ederim ki, bugün kardeşlerim mısırın tanesini 
bulamadığından sumağını yiyor ve benim kardeşlerim, 
akraba ve taallukatım çiftçidir. Ben buradan gitti
ğim zaman bizzat sapana yapışıyorum, ben köylüyüm. 
Sizi sureti katiyede temin ederim ve arkadaşlarım da 
bunu bilirler, ben çiftçi çocuğuyum. Fakat efendiler 
köylüleri himaye etmekse, size diyorum ki, köylüler 
açtır, (Mısır istemiyorsunuz sadaları) Müsaade bu
yurunuz efendim. Rıza Nur Bey ve bendeniz geçen 
sene de halkın aç olduğunu biliyorum. Geçen sene 
Ayancık kazasına yardım edemedi hükümet. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Harbi Umu
mîden beri açtır efendim . 

HAKKI HÂMÎ BEY (Devamla) — Bütün Sinop 
Livası, Boyabat müstesna olmak üzere açtır belki 
dedim. Belki ilk baharda bir şey yaptılarsa... Dedim. 
Rıza Nur Beye sordum, hâlâ bir şey yapmadılar 
dedi. Evvelce de müracaat ettim tekâlifi milliyeden 
verilmesi için emir vermişlerdi. Bu emri infaz etme
diler. Emri tehir etmişler. Bu yüzden katiyyen yi
yecek olmadığı gibi bir şey de eksilmemiştir, dedi. 
Yiyecek yoktur. Açlıktan halk ölüyor dedi. Bugün 
Heyeti Vekilemiz meyanında bulunan bir Vekil söy
lemiştir. İnanmazsanız sorarsınız. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Metharlara 
bakınız çürüyor. 

HAKKI HAMİ BEY (Devamla) — Şimdi efen
dim İktisat Encümeninin mazbata muhariri Beyefen
diyi kendi ifadeleriyle ilzam edeceğim. Dediler ki 
efendiler, Ankara'da bile kırk kuruştur, unun kıyyesi. 
Tabiatiyle sahilde pahailı olacaktır, yalnız dere idi ki.. 

İSMET BEY (Çorum) — Ben öyle demedim. 
Burada unun kıyyesi sekiz kuruş iken kırk kuruşa 
çıktı dedim. Zannedersem iyi dikkat etmiyorsunuz 
yanlış oluyor. 

HAKKI HAMİ BEY (Devamla) — Rica ederim 
siz söylerken ben katiyyen itiraz etmedim. Niçin 
kırk kuruşadır? Eğer tenvir etseydiler tabiî münaka
şaya meydan kalmazdı. 

Efendiler, eşyanın alelumum fiyatının yükselmesi 
veyahut inmesi hakkında bir kaidei esasiye yardır ki 
iki kere iki dört eder. Bu tahavvül etmez. Dünya 
binlerce sene yaşasa bu tebeddül etmez. Arzı talep 
kaidesine tabidir. Birinci; eşya çok olursa talip az 
olur. Eşya az olursa zahire az olur, talip çok olur. 
Şu halde bu gün kırk kuruşa yükselmesinin sebebi 

arzı talep ile bir nisbeti muayyene dairesinde tekabül 
(vesaiti de düşünün sadası) Efendim müsaade buyu
runuz. Bendeniz oraya geleceğim. Arz ve taleple 
takabül etmemesindendir. Acaba bunun sebebi İkti
sat Encümeni bunun sebebini tetkik ederek, efendiler 
bunun sebebi şu idi. Biz de bunun önüne geçtik. 
Kırk kuruşa olan bu buğday ununu yirmi kuruşa in
dirdik, deseydi ben de kemali hürmetle bunun önün
de eğilirdim. Diyorlar ki burada kırk kuruştur. Sa
hillerde de elli kuruşa yesinler diyor. Efendiler bu
nun sebebini arzettim. Arazinin az olması ve bunun 
en büyük sebebi bir defa halen vesaiti nakliyedir. 
Hem vesaiti nakliye ve hem de mezruatın fıkdanıdır 
rica ederim, bunu kabul edelim. Yoksa bu binanın 
içerisinde gelen rakamların üzerinde bunu tahlil ede
rek muadele halleder gibi şu kadar ekilse idi, şu ka
dar biçilse idi, vesaiti nakliye olsaydı, bulsaydı, de
mekle memleket ölür. Ondan sonra biz olsaydı ara
sında mahvolur gideriz. Vesaiti nakliyeyi temin ede
bilirler mi? Bir. 

Vesaiti nakliyeyi temin etseler bile, İktisat Encü
meninden .sorarım. Bu sene yapılamayan zeriyat 
acaba gelecek sene bulup da tohum yetiştirip de eke
bilecekler midir? Ne ekebilirler, ne de vesaiti nakli
yeye teminat verseler inanmam. Şuradan bir katar 
yola korsunuz daha bir kilo metre gitmeden Müda-
faai Milliye vazı yet eder. Onun için ihtiyaç karşı
sında yapılacak şeyler de bunlardan ibarettir. Bu 
itibarla efendiler yapılacak şey ölüme mahkûm olan
ların ölmemelerine bakmaktır. Hepimiz isteriz mem
leket içerisine para dolsun. Fakat lâfla temenni ile 
iş olmaz. İki, üç Livanın zahiresini temin edeceğiz 
diye koca bir memleketi açlıktan öldürmek doğru 
değildir. Eğer bu memleketin istikbali için nafi gö
rüyorsanız kabul edeyim. Bendeniz diyorum ki Si
nop'ta buğdayın okkası yirmi kuruş ise, mısırın ok
kası on beş kuruşa ise, bendeniz memleket namına 
kırk kuruşa kabul ediyorum. Fakat temin ediniz, 
gönderi İmi yecek olduktan sonra, Çorum'da buğday 
beş kuruş diyorlar. Gitmedikten sonra kaç kuruşa 
olursa olsun, doyurmaz ki, Boyabatta bulunan eJli 
katırcı, yüz katırcı bir Sinop livası ahalisini doyu-
ramaz. Gideceği yüz katır, iki yüz katırdır. Vesaiti 
temin edin Amerikalılardan alacağımıza kendimizden 
bir liraya alalım. Fakat rica ederim üç gün açlığa 
tahammül edeniniz var mı? Hakikat üzerinde yürü
yelim, his üzerinde yürüyecek olursak, emin olunuz 
bir çok masumlar ölmüştür ve bunlara bir çok daha 
ilâve edeceksiniz. Efendiler, Sivas'ta buğdayın ok-

j kası nedir, bilmiyorum? Herhalde diğer yerlere 
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nazaran dûndur. Temin ederim sizi ki Ümraniye'de 
açlıktan insanlar ölüyor. Sivas'ta bulunan buğday 
Ümraniye'de bıikınan bir açı doyuramamıştır, ölüm
den kurtaramamıştır. Burada bulunan zahire fayda 
etmez. Bendeniz diyorum ki göndermek lâzımdır. 
Temin etsinler. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayeti hakkında 
bir takrir var. (Hayır sadaları) 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Müzakerenin ki
fayeti reye konur mu? Günahtır rica ederim. Yapa
cağımız kanunu karadeniz sahili ahalisine hüsnü ka
bul ettirmeği düşününüz. Vallahilazîm, ne seni, ne 
de yapacağın kanunu tanımaz. Seni de tanımaz, ka
nununu da... (Gürültüler) 

REİS — Rica ederim Salih Efendi susunuz. 
SALİH EFENDİ (Reise hitaben) Sureti katiyede 

hiddet edemezsin, hüsnü suretle söylersin. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Müzakerenin 
kifayeti aleyhinde söyliyeceğim. Beyler mesele ta
vazzuh etmiştir, deniyor. Halbuki burada söylenilen 
sözlerle zannediyorum ki mesele tavazzuh etmemiştir. 
Ben geleli henüz bir hafta oldu, vaziyeti reylelayn 
gördüm. Bir çok âli düşüncelerle memleketin iktisa
diyatı düşünülüyor ve bu bapta bazı tedabir ittihazı 
düşünülüyor. Fakat açlıktan ölen bugün mevcuttur. 
Efendiler, Kastamonu Valisine sorun. Bendeniz 
orada iken tahkikat yapılıyordu. Cide kazası açtır, 
Araç açtır. 

SABRİ BEY (Kastamonu) — Araç aç değil.. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Sinop açtır, 
Trabzon açtır, Araç da açtır. Onun için Beyler me
sele tavazzuh etmemiştir. Fevkalâde dikkatli karar 
vermek mecburiyetindeyiz. Daha dün Dahiliye Veki
linin yanında idim, gelen bir telgrafta diyor ki asa
yiş ihlâl ediliyor. Evler basılıyor. Bunun önüne geç
mek imkânı yoktur. Sinop Livası için rica ederim 
kolaylıkla karar veremeyiz. Dahiliye Vekili burada
dır, sorunuz asayiş ihlâl ediliyor, diyor. Evler bası
lıyor, katloluyor diyor. Rica ederim ihtilâle mi sebe
biyet vereceğiz. Kâfi değildir, söz söyliyeceğiz, rica 
ederim. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayeti hakkın
daki takrir okundu. Müzakereyi kâfi görenler lütfen 
el kaldırsın. Müzakerenin kifayeti kabul edilmedi. 

VEHBİ BEY (Maarif Vekili) — Dahiliye Vekâ
letinden bahsediliyor. İsterseniz bendeniz arzedeyim. 
İsterseniz buna ait tegrafları Maliye Vekâletine tevdi 
edin, rüsuma ait. olduğu için, isterseniz alalım oku
yalım, 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim, bendeniz iki 
noktayı tenvir edeceğim. Evet açlık vardır, bunu 
kabul ederim. İktisat Encümeni düşünmemiş, tetkik 
etmemiş diyorlar. Efendim müsaade buyurursanız 
istenilen tedbire ait düşüncemizi söyliyeceğim. Fakat 
istenilen nedir? Açlığın izalesidir. Halbuki eğer 
Romanya ve İstanbul'un göndermiyorsa bunun ilgası 
ne tesir yapar? İstanbul'da milyonlarca okka mısır 
vardır, sekiz kuruşa okkası? Niçin getirmiyorlar? 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Dört kuruştur 
isbat ederim, bilmiyorsunuz. 

HASAN BEY MALİYE VEKİLİ (Trabzon) — 
r/r 25 mısıra ihtiyaç vardır, r/r 75 buğday lâzımdır. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendiler, bu
gün bariz iki hakikat karşısındayız. Bunlardan birisi, 
karadenjz yani sevahil mıntakasındaki ahali açtır, 
köyler diyorlar. Şehirler de açtır ve gelen un kaçak
çılık suretiyle geliyor. Gümrükten kaybediyoruz. 
Zannediyorlar ki İstanbul'dan un gelmiyor. Fakat 
ekmeğin kıyyesi kırk kuruşa satılıyor. Zannetmeyin 
ki siz tedabiri inzibatiye ile kaçakçılığın önüne geçe
bilirsiniz. Bunun imkânı yoktur. Açlık itibariyle 
kaçakçılığa vüsat verilmiştir ve böyle devam edecek. 
Ne olacak biliyor musunuz? Kaçakçılık suretiyle ge
len buğdayın unu gayet pahalı geldiği için fıkarayı 
halk yine açtır. Bunu zenginler yiyor? Bunun için 
sahilin ihtiyacını tehvin etmek mecburiyetindeyiz ve 
demin müzakerenin aleyhinde söz söylerken Dahiliye 
Vekâletine gelen telgraftan bahsetmiştim. Bu açlık 
bir ay daha devam edecek olursa, memlekette asa
yişsizlik bütün şiddetiyle devam edecektir. Bunu 
böyle bilmeli, şimdi şunun karşısında diğer rüfekayı 
kiramın bazı düşünceleri vardır. Ve bu düşünce
leri benim gibi düşünen, arkadaşların da yani mem
lekette buğday varken hariçten zahire ithaline mü
saade edilmemesi meselesi. Evet buna biz de bera
beriz. Zannederim ki bunun aleyhinde bulunacak 
kimse yoktur. Fakat bunun imkânı var mı, yok mu? 
Bunu araştıralım. Bugün memleketin iktisadiyatını ne 
kadar düşünürsek açlıktan ölmeğe mahkûm halkı da 
ondan daha ziyade düşünmek lâzımdır. Rica ederim, 
bir milyon lira harice çıkacak diye on kişi olsa ben 
o on kişiyi bir milyon liraya değişmem. Efendiler 
bence on kişi bir milyon liradan kıymetlidir. Ben 
size bilfiil söylüyorum. Açlıktan ölenler vardır. Res
men tahkikat yapılmaktadır. Şimdi efendiler, mem
leket dahilinde buğday varmış, vesaire varmış, doğ
rudur. Bu memlekette ihtikâr tabiatı saniye hükmü
ne girmiştir. Bu itibarla hariçten unun gelmemesi, 
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buna müsaade edilmemesi ve gümrük konulmaması 
herkesin ihtikâr damarını kabartmıştır. Pahalı satı
yorlar. Fakat bugün sahil un istiyor. İstemiş olduğu 
un, Zannetmeyin ki bilâkaydü şart gümrükleri aça
lım. Her yerden un gelsin, değil efendiler. Muvak
kat bir zaman,, bir veya iki defa için. Emin olunuz 
o zaman dahildeki unlar sahile hücum edecek, çün
kü muhtekirler kendi menfaatlarının tamamiyle muh-
tel olduğunu görünce mecburî surette rica edecek
ler ve unları sevkedeceklerdir? Bugün sevketmiyorlar. 
Sonra burada yanlış bir istatistik üzerine söz söyle
niyor. Trabzon'un % 90'ı mısır yer. Bunu kim söy
lüyor rica ederim. (Rize sadaları) Efendim aç kalan 
yalnız Rize değil, hatta Giresun da açtır, Sinop da 
açtır. Bütün sevahil açtır vesaire vesaire... Evet köy
lü mısır yer. Fakat kasaba halkı tamamiyle buğday 
unu yer. Sonra sahilde gezenler bilirler ki 10 mil me
safede bir kasaba vardır, şimdi bizim memleketimiz 
ziraat memleketi değildir. Onun için bizim sahil hal
kının nısfına yakınını diyebilirim ki, şehir halkı teş
kil eder ve onlar da tamamiyle buğday unu yerler. 
Şimdi îstanbul'dan, - netice itibariyle mesele gayet 
mühliktir asayişe icrayı tesir ediyor. - Onun için bi
lâkaydü şart serbest bırakılmalıdır. Buğday unu için 
daima benim kanaatim - zaten memleketin iktisadi
yatını zannetmeyiniz ki ticaret odaları bizim kadar 
düşünmüyorlar - onlar demişler di ki, size bir kâğıt 
göndereceğiz. Miktarı hatırımda kalmamıştır. Demiş
ler di ki bir defaya mahsus olmak üzere şu kadar 
çuval unun ithaline müsaade edilsin diyorlar. Bana 
söylediler teşebbüs edecektim. Fakat henüz kâğıt gel
medi. Yani o halk da bilâ kaydüşart gümrükleri açın 
demiyor. Onlar da sizin ve bizim kadar memleketin 
iktisadiyatını düşünüyorlar. Onun için benim bu hu
susta verilmesini arzu ve istirham ettiğim karar mı
sırın temamiyle serbest bırakılsın... Ve ihtiyacı ma
halliye göre buğday için de bir ay, iki ay açık bıra
kılmasıdır. 

İSMET BEY (Çorum) — İhtiyaçsız mı açık bı
rakılmalıdır. 

ALt ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — isterseniz, tah
kikat yapınız, her kasabanın ihtiyacı sorulsun ve ih
tiyacı nispetinde bir defaya mahsus olmak üzere te
şebbüs edilsin, açılsın ve bu un gelsin. Eğer bu un 
gelirse biliniz ki Trabzon vilâyetini farzedin. Beş bin 
çuval ithaline müsaade ettiniz, emin olunuz ki bin 
çuvalı girmiyecektir. Çünkü o vakit muhtekirler sa
hili dolduracaktır. Binaenaleyh bizim maksadımız ha
sıl olacaktır. Onun için rica ederim halkın hayatını 

düşünelim. Memleketin asayişini düşünelim. Bu iti
barla tekrar ediyorum. Mısır bilâ kaydüşart ve fa
kat her mahallin ihtiyacına göre kâfi miktarda buğ
day; onun da kâfi miktarda gelmesine müsaade buy-
rulsun efendim. (Takrir veriniz sesleri) 

Dr. SUAT BEY (Kastamonu) — Efendim; mese
lenin etrafında o kadar çok beyanat vuku bulmuştur 
ki buna yeniden bir takım beyanat ilâvesiyle Heyeti 
Celilenizi tasdik etmek istemem. Şunu da unutmamak 
lâzımdır ki; uzun bir harpten çıktık. Yeni bir harbe 
girdik. Böyle bizim şeraiti hayatiyemizi yaşayan mil
letler için buğday danesi bir fişenk danesi kadar mü
himdir. Kudreti hayatiyeyi tenkis eden bir tedbirin, 
bizim yanımızda hiç bir ehemmiyeti olmamak lâzım 
gelir. Bunun manasını tefhim edebilmek için efendi
ler; harbi umumî içerisinde olan yekayii tehattür 
etmek kâfidir. Bendeniz harbi umumînin bütün de-
vamınca Kastamonu ve Bolu sahasında dolaştım. Bir 
çok kazalarda billâhilazim gözümüzün önünde bir 
çok adamlar sarp sarp düşüp ölüyorlar. Zahire al
mak için köylerden gelmiş bir çok adamlar vardı ki 
daha zahire pazarına girmeden bayılıp düşüyordu. Bu
nun için bu şerait ne dereceye kadar tahavvül et
miştir, bunu tahattur etmek lâzımdır. Kastamonu 
Meclisi Umumîsi bu seneki müzakeratında diyorlar 
ki 85 bin hayvan vardı, harbi umumiden evvel. Bu 
gün bu adet yirmi bine inmiştir. Acaba bu yirmi bin 
hayvanatın vebai bekarîden kaçı kurtulabilmiştir? 
Yediyüz bin nüfuslu bir memlekette- yirmi bin hay
vanın getirebileceği mahsulata halk intizar etmekte
dir. Beyefendiler, ben bu noktai nazarı takip ediyo
rum ki bu gün zeriyat gayri kâfidir. Geçenlerde yi
ne mevzubahis oldu. c/c yirmi ilâ 25 ancak zeriyat 
yapılabiliyor, diyor. Onun için şu bir sene zarfında 
memleketin şeraiti hayatiyesinin nelere maruz olaca
ğım düşünüyor muyuz? Buradaki arkadaşlardan bir 
kısmı diyor ki memleketin bazı yerlerinde zahire de
posu vardır. Evet bu doğru olabilir. Fakat efendiler 
tasavvur edelim ki kendi kudreti hayatiyemizi dü
şünmek için gelen fişenk ve cephaneleri nakletmek 
için ne kadar müşkilâta maruz kalıyoruz. Kaldı ki 
şurada, burada teraküm etmiş zehairi ihtiyacı olan 
falan falan yerlere nakletsinler, tayyare ile mi? Hat
ta yol dahi kalmamıştır. Bu hangi hayvanatla nakle
dilecek rica ederim. Bir tarafta böyle depo hangi 
hayvanatla nakledilecek rica ederim. Bir tarafta böy
le depo halinde kalması doğru olabilir. Fakat bunun 
böyle olması diğer yerlerdeki aç ahaliyi, fıkarayı bes
leyemez. Efendiler, sizi namusumla temin ederim ki 
harbi umuminin son senelerinde Cide kazası ahalisi 
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dua ediyordu ki yarin hava iyi olsun Kiraz yetişsin. 1 
Beyefendiler artık ekmeği bulabileceğinden ümidini 
kesmiş, Kiraz bekliyordu. Ormandan yimek için ki
raz - beni affedersiniz söyliyeyim - insan gaitatı yol- I 
ların kenarında yalnız kiraz çekirdeğinden ibaret idi. I 
Efendiler, onlar da bizim gibi insanlardır. Acaba o I 
şeriat bu gün de ne dereceye kadar değişmiştir. I 
Bir memlekette felâketlerin en büyüğü içtimaî sefa- I 
letlerden doğar. Arkadaşlann sözünü tekrar edecek 
değilim. Fecayi meydana gelmektedir. Buna açlık I 
saik olmaktadır. Bunu temin etmek için her ne ted- I 
bir lazımsa yapalım. Bizim iktisadiyatımızı bıraka- I 
hm. Başka memleketlerde harbi umumînin devamı es- J 
nasında açlığa karşı tedabir ittihaz ederken başka I 
memleketler nasıl yaptı efendiler. Almanya her şeyi 
feda etti. Bizden vagonla zahire almak için bu gün I 
biz bundan müstağni miyiz? Vakıa diyorlar arkadaş- I 
lar ki; memleketin iktisadiyatını tedvin etmek için 
paraya ihtiyaç olduğunu kimse inkâr etmez. Hakika- I 
ten ortada para kalmazsa memlekette hayat çok I 
müteessir olur. Buna hiç şüphe yoktur. Fakat para I 
kalmadı da zahire mi mi kaldı? Elbise, kundura, fes I 
bunun hiç biri dahil olmıyabilir. Fakat zehair öyle 
değil. Bizim Yunanistan'la harp ettiğimizi mukaye
se ettikleri zaman diyorlar ki, yani dedikleri bura- I 
lara intikal etmişti ki Türkler ilelebet harbi idame I 
eder. Çünkü onların buğdayı var, çünkü onların eti I 
var. Çünkü onların havası suyu var. Bunlar olduktan 
sonra Türkler bu harbi ilelebet idame eder, diyorlar- I 
di. Ama elbise, kundura giymezler, çarık giyerler. Bu- I 
nun harbe tesiri yoktur diyorlardı. Biz şimdi bu nok- I 
tai nazarın tam aksini iltizam ediyor gibiyiz. îmkân I 
müsait olmakta olduğu anlaşılıyor. Gelebilen zahire- I 
yi bir iktisada saplanarak reddedersek doğru değil. I 
Vakıa dedikleri gibi gümrük resmi koyarak hariçteki I 
eşya üzerine bir... yaprak memleketin içtimaiyatını 
idare etmek doğrudur. Fakat bu nazariyat vakti harp j 
için değil efendiler. Vakti sulh için; olan nazariyatı I 
ilmiyedir. Bu gün harp içinde mevcudiyetimizi ida- I 
meye çalışırken nazariyatı ilmiyeye istinat ederek ha- I 
riçten bize gelmekte olan zahireleri biz reddeder de I 
elimizdeki ebnayı sebili acından öldürmeğe sevkeder- I 
sek rica ederim buna ne siyaset denilir? Binaenaleyh I 
bendeniz onun için tastikten tevakki edeceğim. Bi
naenaleyh bu takrirle ilkbahar zeriyatanın idraki za- I 
manı olan hazirana kadar her nevi zahirenin serbest I 
olarak ithalini teklif ederim. I 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Arkadaşlar söy
lenmedik söz kalmadj. I 

REİS — Rica ederim telâş etmeyiniz. Lehinde mi, 
aleyhinde mi? 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Encümenin yap
mış olduğu karar aleyhinde söyliyeceğim. 

REİS — O halde müsaade buyurun, sizden evvel 
söz alan arkadaşlar var. 

BASRİ BEY (Karesi) — Efendim; Suat Beyefen
dinin pek doğru olarak tasvir buyurduğu açlığın ne 
demek olduğunu biz de Harbi umumîde çektiğimiz 
bir çok acı felâketler ve sefaletler neticesinde anla
dık. Harbi umumîde Karesi ve havalisi müthiş ka-
hat ve galaya maruz kalmış, halk Konya ve Ankara' 
dan gelecek danelere raptı ümit etmiş ve Osman Bey
efendinin buyurdukları gibi, Hakkı Hami Beyefendi
nin buyurdukları gibi, mısır koçanı değil ve fakat ot 
kökleri yemeğe kadar muztar ve mecbur bir hale 
gelmiştir. Harbi umumîde dahilin bu kadar acı ve 
sefalet ve perişanîsine rağmen, hariçten zahire cel
bi zannederim ki hatırlara bile getirilmemiş ve fakat 
açlıkların dahildeki müdahharat ile temini çaresinden 
başka bir, şey derhatır olunmamıştır. Ahalisi aç ve 
sefil olan memleketlere acımamak için insanların in
sanlık hislerinden azada olması lâzım gelir. Fakat 
efendiler açlığa maruz kalan yerlere acımakla bera
ber onun haricinde bulunan bütün aksamı memaliki-
rnizi de acınacak bir hale getirmemeği düşünmek lâ
zım gelir. Zaruretleri kendi miktarlariyle ölçmek lâ
zımdır kaidesini hakkiyle ve hissiyattan tamamen te-
cerrüt ederek tatbik zamanıdır. Geçenlerde Türkiye 
dahilinde kalan paranın neden ibaret olduğunu söy-
liyen Tevkif Rüştü Bey velev Hilali Ahmer vasıtasiy-
le olsa ithalata bir serbesti verilmesi merkezinde 
ifadatta bulundular ki bu ifadesi geçenki endişeleri
ni nakzeder mahiyettedir. 

Efendiler, bizim ötedenberi en büyük bir derdi
miz iktisadımızdır. Biz ithalat ve ihracatını gömlek
sizin müfliskârî hareket etmişiz. Bu hareketimiz mil
letimizi bu vaziyeti elimeye düşürdü. Suat Beyefen
di Almanya'dan bahsettiler. Fakat Almanya idi ve 
hâlâ da Almanya'dır. Elimizde bir ufak bankerin is
tediği surette pek kolaylıkla toplayabileceği miktarda 
kalan para ile şu milletin ilerde bir gün aç kalan 
memleketlerin hali elimine girmesi zannederim ki 
bizim için çok düşünülecek gayet elim bir meseledir. 
Onun için paramızın mümkün mertebe harice gayet 
cüz'i çıkması hususunda ne kadar taassubumuz var
sa, o derece taassup göstermemiz menfaati milliye 
iktizasındandır. Aç kalan memleketleri doyurmak en 
basit bir vazifedir. Bunu memaliki saireyi de oniarın 
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haline getirmemek çaresini düşünelim. Eğer efendiler 
dahilimizde mevcut olduğu salahiyettar ağırlar tara
fından söylenilen mallarımızı görmeyip de hariçten 
alelıtlak mal ithaline bilhassa Türkâye gibi Ziraat 
mıntakası olan bir memleket zahire ithaline müsaade 
edecek olursak zannederim ki hem davamız bundan 
zarar görecek, hem de memleketimiz maazallah ik
tisadî ve elim bir esarete maruz kalacaktır. Seneler-
denberi memleketimize ırial çıkarmak için uğraşan, 
düşünen, yine senelerden beri ellerinde çürümüş kal
mış olan mallarını mütemadiyen memleketimize sür

mek suretiyle bizim atii ziraat ve iktisadımızı tehdit 
edecek, îsmet Beyin pek muhik olarak buyurduğu 
gibi rençberimiz zaten masarifi istihsaliyesi pek fazla 
olan zavallı rençberimiz artık ellerinde kalan o za
yıf öküzlere de veda ederek bundan sonra memleket 
daha ziyade kurak ve çorak bir hale gelecek ve bun
dan yine millet mutazarrır olacaktır. 

HAMDİ BEY (İzmit) — Doğru Basri Bey. 

BASRİ BEY (Devamla) — Binaenaleyh efendi
ler; bu meseleyi istical ile hissiyata tebaiyetle değil, 
kemali teenni ile fakat muhakeme ile katı Hesaplarla 
halline çalışmak zannederim ki vacibdir, farzdır. Bi
naenaleyh İktisat Encümeninin zaruretimiz miktarı
na göre ölçüldüğünü zannettiğim maddei kanuniyesi, 
Memleketin bu günkü hakiki ihtiyacını temine kâfi
dir. Bunu kaJbuıI edelim, Allah memleketi ilerde aç 
'bırakmasın. Maazalah eğer böyte btir felâket gele
cek olursa bir şey düşünelim. Fakat böyle bir felâ
ket geltmiyeceğine kanîim bendeniz. Onun içtin hariç
ten ithali hususunda fevkalâde müteassıp olalım, 
sdah'i'lıimfai himaye edelim, memleket i rnlizi daha sefil 
(bir hale getinmli yelim. 

ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) — iktisat 
Encümeninin mazbatasına karşı İktisat Vekilini de 
dCnlemek icaıbeder. 

RE|S — Zaten buradandırlar, söylfiyecekler. 
SALİH EFENDİ (Erzurum) — Arkadaşlar, he

pimizin malûmudur ki para karın doyurmaz. Para 

insanın karnını doyurmak için bir alettir... Çıkmama
sı için bugün açlığa maruz olan Karadeniz ahalisini 
ihmal etmek günahtır. Yalnız Karadeniz sahüinlin 
ahalisin'in açlığını Allah Hükümetten soracaktır. Çün
kü bu menbaı servet ve ziraat olan ve her şeyi bol 
olan şu memlekette eğer vaktiyle bir iki kamyon, bir 
iki yoloağız temin atseydiler dah'üfide olan zehair çü-
rümezdli ve halk da aç kalmazdı. Ve paramız da ha
rice gitmezdi ve insanlarımız da perişan olmazdı.. Ma
lumu -âlileri bu neye benzer. Koyuya gider, aşağıda 
su beklMyor, kap yoktur ki çeksin çıkarsın. Zahiremiz 
Anadolu köylerinde dolu duruyor. Fakat maalesef 
vesaiti nakliyemiz yoktur. Hatta Sivas'tan bu gün al
dığım şu telgraf (180) kuruşa buğday, (100) kuruşa 
arpa satılıyor. Bugün vesaitli nakliye yoktur. İlk ba
harda 300 kuruşa belki mümkündür. Şimdi Anado
lu merkezini düşünelm. Zahire var mıdır, sahile gön-
dereffim? Memerrgâhlardaki vesaite asker vaziyet et
miş ve orada bulunan şehir halkı, müstehlikler zaten 
buna vazıyet etmiş kendi idareleri için memerrgâh-
lara yakın köylerde çok erzaklarınız vardır. Maale
sef vesaiti nakliyemiz yoktur. Suat Beyefendidin tek-
lifirti ben tam bir kerameti isabet olmak üzere telâk
ki ediyorum. Hiç olmazsa yani buğday, arpa, mısır 
Vasaiireyi haziran iptidasına kadar Karaderiiz sahille
rinden başka bir çare düşünmeyelim. Binaenaleyh bu 
vaziiyelri ben böyle görüyorum. Binaenaleyh vaziyet 
böyte devanı ederse biz de aç kalacağız. Çünkü İk
tisat Vekili Beyefendi diyor ki; % 50 noksandır. Ve 
ıb*Jz kendimiz biliyoruz kıi halk geçtiğimiz yerlerde 
ziraat yapamamıştır. Binaenaleyh ziraat yapılabile
cek eller askerlikle meşguldür. Geriye kalan kadın-
ılar, zaten bu memleket Harbi Umumîden beri kadın-
ılarla yaşıyordu. Onlar bizini karnımızı ve ordumuzu 
ıbssliyordu. Maalesef onların elindeki o hayvanat da 
çürümüştür. Onun âtisi biraz karanlıktır. Her halde 
insanları öldürmiyeîim. Suat Beyin teklifini ben de 
kabul eidiyoram. 

REİS — Arkadaşlar yemeğe gidiyor. Bir saat son
ra içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 
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ÜÇÜNCÜ CELSE 

Açılma Saati : 2 

REÎS : Birinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİP : Mahmut Sait Bey (Muş) 

REİS — Celseyi açıyorum. 
İithal olunacak zehair ve unlarının gümrük res

minden istisnaları mevzuu üzerinde müzakerelere de
vam ediyoruz. 

'Buyurun Mustafa Kemal Bey. 

MUSTAFA KEMAL BEY (Ertuğrul) — Reis 
Bey; müsaade buyurursa bir mesele hakkımda Meclisi 
Aliye maruzatım var. Bir dakika müsaade buyurun, 
şayanı ehemmiyettir. 

RBÎS — Efendim, bir meseleye dair diyor; olur 
ki müzakere açılır. Diğer mesele geri kalır. Evvelâ 
bana söylemeniz lâzımdır. 

MUSTAFA KEMAL BEY (Ertuğrul) — Peki 
efendim; söyl'iyeyim. 

ıRıElS — Efendim, Muvazenei Maliye Encümeni 
namına söylüyor. 

IMUSTAFA KEMAL BEY (Ertuğrul) — Arka
daşlarım; malumu âliniz BiPecik kasabası düşman ta
rafından işgal edfiMi. Tekmil memurtin geri çağırıldı. 
Çağırılan memurlar arasında polis memurini de var
dır. Bunlar Kayseri'ye sevkedilm'iş idi. Şimdi Bilecik 
kasaibasının merkezi Gölpazarı'nda teşekkül etmiştir. 
Bu polis erbabına mahallî memuriyetlerine gitmek 
için e(mir vermişler ve polisler buraya gelmişler. Bun
ların araba kiralarını verecek paraları yoktur. Aile
lerinin eşyalarını satmışlardır. Hatta yorganlarını sat
mış ve yine arabacılara on beş lira borçlan kalmış ve 
daha verememişlerdir. Maaş istiyorlar, vermiyorlar. 
Hiç olmazsa harcirah havaleslirii verin diyorlar, onu 
da vermiyorlar. Bunun üzerine Emnıiyetii Umumiye 
Müdiriyeti Muvazenei Maiyeden şey talep etmişler. 
Halbuki Muvazenei Maliye Encümeni Muvazenei 
Umumiye Kanununu Heyeti Umumliyeye. vermiştir. 
Vazifesi hitam bulduğundarı nakli muamele yapamı
yorlar. Ailfsinlin- idaresini temin etmek için ailesinin 
'ayaklarındaki fotinlerini satmışlardır. Bunlar dört 
efendiidtr ve aç kaiimamışlardır. Eğer müsaade bu
yurursanız Muvazenei Maliye Encümeni münakalat 
yapsın ve bunlar vazifeleri başına gitsinler. Rica ede
rim, Muvazenei Maliye Encümenine havale buyuru
nuz. Bendeniz de Muvazenei Maliye Encümeni namı
na söylüyorum, ibunu yapacak. 

REİS — Efendim; bu teklif iniz Meclisi Âtiye doğ
ru değil. Bir arkadaş çılkııpta Muvatzenei Maliyeye 
emir verin demesi doğru değlild'ir. 

MUSTAFA KEMAL BEY (Devamla) — Beyim; 
Muvazenei Maliye ile hallederiz b'iz. 

REİS — Efendim; celsemiz haftdir. Buna kanun 
yapmak lâzımdır. 

MUSTAFA KEMAL BEY (Devamla) — Bende
niz temenniyaıt kabilinden söylüyorum. Bunların aç 
kaldıklarım arzediyor ve temenni ediyorum. Muva
zeneli Maliye Encümeni nasıl muamelesini yapsın? 

LÜTFI BEY (Malatya) — Efendiler; memleket 
bugün iki müşkülâtı mühllımme karşısında bulunuyor. 
Memleketimize zaMre gelirse zaten hali nedrette bu
lunan paramız ecnebiye gidecek; bu ise felâketi uz-
madır. 

ikincisi : Hariçten zahire gelmez de maazallah 
memleket bir kahtü galaya maruz kalırsa bunun te
lâfisi! nakabil mazarratlar tevlit eder. Şu halde iki 
fesat taarruz, ettiğinde ahirinin çaresine bakılır. Bu
gün pek âlâ biliriz ki bu havalide bulunan hayvanatı 
zirai yenin c/c 90'ı vebai bahariye ile telef olmuş, bakli 
kalanı da isttimale gayri salitı bir hal almıştır. Şu hal
de bugün bizi'm mevziî Ziraatımız o kadar tenakusa 
uğramıştır ki geçen senenin •% 20'si nisfoetinde eklil-
miş deniyor. Buna da itimat edemiyorum. Çünkü es
babını düşünelim. Evvelemirde uzvu faal olan zür-
raımızın kısmı azamı cephelerdedir. Kadınlarımız 
harmanı kaldıramadılar^ % 50'si hulbubatımızın har
manlarda kaldı. Yanli tamarriiyle kaldınlamadı. Har
manlarda çürüdü^ yandı. (Doğru sesleri) Bu "bİT ha-
kayüki bedühiyedir ki bunun haricinde söz söylemek 
abestir. Sonra bizim zahiremiz var diyoruz. Biz uzun 
müddet devam eden Harbi Umumîden çıkmış bir 
milletiz. Bugün kendi kend'irnizi aldatmıyalım. Eli
mizdeki zahlire gelecek senenin mahallî ziraatını te
min edecek vaziyette değildir. Mevcut olan zahire bi
zi iki sene idare edemez, (iki sene değil, iki ay büle 
idare edemez sesleri;) Gelecek seneye riisbetle zaıhline 
c/c 20 ekilmiştir; bu, böyle. Simidi biz mahallî Hü
kümetlerden aldığımız resmî malumatlara kanaat et
miyoruz. Evet, bir külî zahiremiz var diyoruz. Ha-
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kikaten küllî zahiremiz var ise böyle bir tek liramı
zın harice çıkması memleketimiz için hakiki bir fe
lâkettir, !bir hıyanettir. Fakat bakalım k!i Hükümetle
rin hakikaten yaptığı tahkikata müsteniden bize bil
dirdikleri maluzatı kanaat bahşofeun. Yani şuna ka
naat edelim ki bugün memleketimizin zahireci hari
ce 'biz muhtaç etmiyecek bir surette idare edebilecek 
midir? Edemiyecefc midir? Bu mesele tamamiyle tes
pit edilmedikçe elde mevcut ve Hükümetin resmî ma
lumatlını çürütüpte kendimizin tahayyiilatına göre ka
rar verniiyeîkn. Bizde zahire çoktur, buna niçin para 
verelim, diyerek bu suretle yanlış bir karar verirsek 
'biîahara maruz kalacağımız kahtın çaresini bulamıya-
oağîz. O zaman felâket içinde kalacağız. O zaman 
ecnebiler cidden kahtü gala içerisinde bulunduğumu
zu arilarlarsa daha çok müşkilât yaratacaklar ve bize 
o vakit bir avuç zahire vermiyeeeklerdir. Bunun için 
gerek millet, gerek ordu, bugün hayatı beşeriyeyi ida
me edecek böyle ekmek gibi bir şey karşısında te-
vehhümata istinat edipte tevehhümümüz üzerine, ha
riçten zahire celbi mümkün iken buna tamahkârlık 
edipte, paramız çıkmasın diye buna, cevaz göstermez
sek sonra elimize geçmiyecek, millet perişan olacak, 
memleket sefalete uğrayacak ve bunun vebali bizim 
üzerimizde kalacaktır. Bu suretle hakiki bir karar it
tihaz edebilmek için elimizde bulunan desatiri esa-
siyeye, hak'kiyle bel bağlıyab ileceğimiz mahiyette ol
malıdır. Büyük Millet Meclisi bugün milletin mat-
mahı nazarında bir makamdır. Her şeye vazıülyet ol
muş bir kuvvettir. Eğer kendi idare ettiğimiz mu-
tasarruflardan, kaymakamlardan, neva'hi .müdürlerin
den, ziraat müdürler'inden hakiki malumat alamıyor 
isek bu, hakikaten bizim için pek büyük bir felâket
tir ve ayıptır. Malumat alıyorsak vesaiti saire ile de 
bunları tetkik edelim. Mevcut olan zahiremize haki
katen kesbi ittila edelim. Ben eminim ki bu gün mev
cut olan zahirelerimiz nihayet bizi iki sene değil, bir 
sene değil, altı ay bile besliyemez. Sonra sinini ati-
yede büsbütün mefkutiyeti zamanında ne ile temini 
•maişet edeceğiz? Bu millet ne ile idare edilecektir? 
Rica ederim bu pek mühim bir meseledir. Bunu na
zarı dikkate "alalım. Sonra gayet bedihî bir hakikat 
karşısındayız. Ne diyor? Efendiler, bizim zahireleri
miz meydanı revaca çıkarsa hariçten gelecek ecnebi 
zehairi buna rekabet edemez ve o bizim sattığımız 
fiyatla satamaz^ Binaenaleyh biz kendi zahiremizi 
satalım. Rekabet ihtikârın başlıca maniidir. Böyle 
ise limanılarımızı açalım. Ecnebi zahiresini getirsin, 
biz de zahirelerimizi dökelim. Rekabet başladığı gibi 
ihtikâr mündefi olur. İhtikârın başlıca mündefiı re

kabetidir. Rekaibet olmayınca her zaman ihtikâr hü
kümran olur. Biz bir zamanı muvakkat için lüman-
larımızı açalım. Tecrübe için olsun rica ederim; li
manlarımızı açalım, ecnebi zahiresi gelişin. Eğer ge
len zehaire karşı bizim zahirelerin kâfi gelebi'leceğıi 
anlaşılırsa biz onları menetmeye her zaman kad'iriz, 
menetmek iktidarını haiziz. Caiz değildir. Had bir me
sele karşısında milleti, orduyu giriftarı felâket etmek 
doğru değildir. Bunun için her hailde limanlarımızı 
açmak lâzımdır. Bugün ecnebi zehairme muhtacız. 
Bugün Karadeniz sahilindeki dindaşlarımız, vatan
daşlarımız.. açtırlar ve açlıktan ölüyorlar. Peki bu ha
rıl harıl gelen telgraflara karşı efendim bizim zahi
remiz çok ama vesaiti nakliyemiz yoktur. Oraya 
gönderemiyoruz. Vesait kimin elindedir. Sonra ne 
kadardır bilmiyoruz. Sonra hariçten de gelmesin di
yoruz. Demek ki biz bu adamları açlıktan öldürmek 
istiyoruz. İnsaf edelim bugün bu hususta terk ede
ceğimiz rüsum bir zamanı muvakkat içindir. Fakat 
keşfedeceğimiz mesele bizi mühim bir felâketten kur
taracaktır. Bunun için her halde tecrübe için olsun 
bir müddeti muvakkate ile bu limanlarımızın açılma
sı hususunu kabul edelim. Bendeniz bunu teklif edi
yorum. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim; 
söylenecek bir söz kalmamıştır, bu mesele üzerinde. 
İki zaruret vardır. Birisi sahilde ahali aç; dahilde 
zahirenin miktarı meçhul. Sevkedecek vesaiti nakli
ye yok. Gayet basit ve kolay bir şey. Hükümet buna 
kolay bir surette vaziuiyet olması imkânı yoktur. 
Sahile zahirenin şevki için bir tedbir ittihaz edemez. 
Çünkü vesaiti nakl'iyenin köküne kibrit döktük. Son
ra dahildeki zahirenin mevcudiyetini arkadaşlar ka
tiyetle beyan edemiyorlar. Vardır da deniyor; yoktur 
da deniyor. Bunların her ikisi de hata ediyorlar. Çün
kü bilinemez efendim. Ne istatistik var, ne de istin-
sa'latı malum, ne de sarfiyatı malum. Binaenaleyh 
'bunun üzerinde söyleme'k doğru değil. Bunu zaman 
gösterecek. Lütfi Beyin buyurdukları gibi bunu re
kabet halledecektir. Bugün muhtekirler elinde zehair 
belki vardır. Onlar tazyik ederseniz, sahil gelsin göç
türsün der. Fakat sahili nasıl ve ne ile götürür? Da
ha büyük bir cinayet vardır ki o da buhranı malîdir. 
Memleketten para çıkmakta aynı zarurettir. Bütün 
manisiyle iki fesat taarruz ediyor. İstikbalde Büyük 
Millet Meclisi ne yaparsa yapsın suhuletle sevahile 
zahire sevked'emez ve onlar da böyle intizarda kal
dıkça maazallah ölüme mahkûmdurlar. 

İkindi kalbimüzi kanatan mesele var. Paranın ha
rice çıkması da cinayet, bu adamları açıktan öldür-
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mıek te cinayet. Burada bir imtihan devresi var. Bazı I 
'arkadaşlar diyorlar ki saihil bir müddet içiin açık bu
lunursa para salh'ipferi ihtikâr yapar, zahireyi birikti
rirler. Üç beş ay sonra da gümrük vazedilince reka-
•bc etmeye başlarlar diyorlari Berideniz bunun alksi- I 
«i iddia ediyonüm. Hariçiten zahire getirttiğimiz za
man dahilideki ihracat memlbaı kapanacaik, sonra bizli 
'tazyik eden harp gailesi var. Bu harp gailesi inşai- I 
laih yakında üzerimlizden kalktığı gibi bütün bu müş-
ikilâıt da mündefi olacaktır. Kim temin edebiliyor ki I 
'sahilden zahire sevkedebifelin. BöyJe k'imye yoktur. 
Bu mesele bir zaruret, faikat kalbimizi sızlatan bir I 
zarurettir. İhtikâra da meydan verilmemek üzere beş I 
attı ay içün serbestiyi muvakkaten Suat Beyin tak
rirleri veçhile kaibul edelim. Bu meselenlin başka tür- I 
iü halledileceği yoktur. Her kes elindeki zehairi I 
sevkedecek ve çokça idhar da ed'emiyecektir. Bina
enaleyh bir müddeti muvakkate münhasır olmak^üze- I 
re ve kanun olarak değil, idareten bir karar şeklinde I 
listerseniz altı ay zahire kabul edilecektir, diye bir ka- I 
rar veririz. Bu şekilden başka çare yoktur. Müzake- I 
reye 'burada nihayet verelim. Zaten söyîenmemSş I 
sözler yoktur. Müzakerenin kifayetini bendeniz bu 
vdsile ile de istirham ediyorum. Mesele bu suretle I 
kapansın. I 

REİS — Efendim; encümen namına Hacı Bekir I 
efendi izahat vermlek istiyor. I 

«ACI BEKİR EFENDİ (Konya) — Efendiler, 
Karadeniz sahiline mal ithali için asıl rüsumu aslînin I 
Ibeşe iblağiyle duhulünü serbest kılmasını muvafık I 
gördük. Bu da bir kiloda (38) para oluyor. Beşe ih- I 
lağiyle serbest bırakmasını muvafık gördü. Bu da bir I 
kiloda otuz sekiz para oluyor. ıBeşe iblağ olunduğun- I 
da 8,30 para eder. Bir kiloda 38 para olunca üçe I 
iblağ ile 114 para ediyor. Bunun üçte ikisini tenzil I 
ite 38 para ile girecek. Bir kiloda 38 para ile girdi- I 
ğT.nde bunun da Karadeniz sevahllin'in yüzde bu ka- I 
darının mısır yediğini o taraflar Mebusanı Kiramı I 
söylüyorlar. (Hayır sesleri)... Öyle söylüyorlar. Köy- I 
tüteri bitemamiıha mısır yediğinden efendiler. % 70, I 
- ( 80 derecss'i, mısır idarei maişet ettiğinden % 20, I 
.:0 dereceye kalan mütebakisi buğday yese idare olu- I 
nabiliyor. % 20, 30 derecede kalanı buğday ekmeği I 
yemek lâzum gelse buna bir şey lâzım gelmez. Na- I 
srl olsa dahlilen idare olunabiliyor ve bununla bera- I 
ber buğday ununun, buğdayın girmesine bir şey de- I 
dÜğ.miz yoktur. Memnu kıldığımız yoktur. Buğdayın I 
şimkii kilosunda alınan dört buçuk kuruştur. I 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Kim söylüyor, 
çuvalında dörtjyüz kuruştur. I 
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«ACI BEKİR EFENDİ (Konya) — Beyim, rica 
ederim, kanunu güzel okuyunuz. Bir kiloda buğday
da dört buçuk kuruştur. Bulgun için alınan da. 

HASAN BEY (Maliye Vekili) (Tralbzon) — Yan
lıştır, Hacı Bekir Efendi, yanlıştır. Eferidim yanlışsı
nız, güceniyorsunuz, sizin söylediğiniz yanlıştır. Üç 
kilosu (Gürültüler) 

REİS — Efendim; Hasan Bey, yanlış söylüyorsa 
tashih edersimiz canım. Doğru bir kilo on üç buçuk 
kuruşa geliyor. 

ABDULLAH BEY (İzmit) — Sahile çıkan ze-
hairin dahile girmiyeceğine her mebus emin olmalı
dır. 

HACI BEKİR EFENDİ (Konya) — Maliye Ve
kili evvelce fikrini tashih etmelidir. Buğdayın yüz ki-
'liosunda otuz kuruştur. 

HASAN BEY (Maliye Vekili) (Devamla) — İşte 
rüsumatın imzasiyle, tasdikiyle resmî bir kâğıt; rü
sumattan aldım beyefendiler. Yüz kilo unda doksan 
'baş kuruş idi. (Unda değil buğdayda sesleri) Yanlış 
efendim, yanlış. 

HACİ BEKİR EFENDİ (Konya) — Sizin söy
lediğiniz yanlış. Kusura bakma, tashih buyurun. (Bra
vo Hacı Bekir Efendi sesferi) Beş misline iblağ olun
duğunda 150 kuruştu. On beş misli olduğuna 450 
kuruş idi. Bir kilo buğdayda alınan bugün dört bu
çuk kuruştur. Bir kilo buğdayda dört buçuk kuruşla 
keyf için buğday yiyecek olunca bir mahzur yoktur. 
Dört buçuk kuruş para vermekte ehemmiyet yoktur. 
(Buğday keyf için yenmez sesferi) 

ŞÜKRÜ BEY — Buğday keyf için mi yeriiyor; 
ne d'emisk? 

LÜTFÜ BEY (Malatya) — Fukaranın halini dü
şüne! iım. 

HACI BEKİR EFENDİ (Konya) — Şimdi efen
dim, şunu da söylliyeyim ki; şurada arzediyorum. Ge
çen sene bu kürsüde Heyeti Âlıiyenize bir şey arzet-
Triişîim. İstediğimiz zaman vergilere zammediyoruz, 
listediğimiz zaman rüsumata zam ediyoruz. İstediği
miz zaman kaldırıyoruz. Gelecek sene de bu tekâli
fin bir kısmını, nısfını bile ala'mıyacağız. Ya iflas def
lerine kaydedeceğiz, ya aynen vereceğiz demiştim. 
Nitekim bu sene görüldü. Nısfını tahsil edemedik. 
Eğer biz böyle harice ihracatımızı nazarı dikkate al
mazsak sene'i a'Jİye için ruhumu istihsal edemeyiz. 
Buna emin olun; rica ederim dikkat edelim. Mama
fih Maliye Vekili bir şey buyurdular. Tüccar ihtikâr 
eder, tüccar bilmem ne yapar. Efendiler; bugün bi
zim bulunduğumuz yer Hükümettir ve millet te Hü-
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'kümetle beraiber bir makinedir. Hükümet milletiyle I 
aynı bir fabrikadır. Fabrikanın bir asayiş aleti var
dır. Fabrikanın bir motoru vardır. Motoru tahrik 
edecek ya fabrika, ya kömürdür, ya gaz yağıdır. Bu 
•mlilfeitin çiftçiısii Hükümetin elindeki sermayeye rnuih-
«taçtır. Eğer tüccar ticaret yaparsa rica ederim, ihti
kâr kelimesini ağzımıza aknıyalım. Efendiler şu haf
ta idinde size isibat edeyim. Vesait serbest olduğun
dan şeker yetmiş kuruştur, geçen hafta yüz kuruşa 
•aildığımız şekerli bu hafta yetmiş kuruşa alıyorsunuz. 

Vesaiti serbest koyun, her şeyi büsbütün ucuz 
alacaksınız. Efendiler, Samsun'dan bir şey buraya 
ıbeş kuruşa gellir, kira şimdi altmış kuruşa geliyor. 
(Halbuki şimdi 40, 30 kuruşa indi. Bir az daha ser-
Ibest otursa on kuruşa iner. Bununla beraber zahire
miz yeter yetmez meselesine gelelim efendiler. Zahire 
yeni hasılat çıktıktan sonra şu Anadolu içinde üç dört 
hin vagon zahiremiz arrmazsa ben hiç bir şey bil
mem. Katiyen artacaktır efendiler. Bizim Anadolu' 
nun sermaye! asliyesi buğdaydır, arpadır. Efendiler; 
»Kırşehir, Kesiklin tahkik buyurun iki bin vagon buğ
day mevcuttur. Efendiler; Azizliye iki defa işgale uğ
radı, iki defa çiğnendiği halde oradaki orduyu ora
sı besliyor, bugün hiç bir yerden zahire gitmiyor, 
hem de dört kuruşa besliyor, rica ederim buğday, 
arpa definesidir Kesiklin. İhtimali yoktur, tükenmez. 
Burası için ziraat memurları % 10 fazla ekildiğine 
dair rapor verdiler ve ben de ayrıca tahkik ettim ki 
% 20'dir, % 25'dir, dediler. Her ikisi de hilafı haki
kattir. Bu memleket c/c 70 - 80'den aşağı ekerse bu 
memleket açlığından ölür. Bugün için ihtimali yok
tur. (Kime inanacağız; Hükümete mi, size mi inana
lım sesleri) Bugün için her yerin hangi mebusu ister
se buyursun görüşeflirn. c/c 80, % 70'den aşağı ekil
miş ise ödeyelim. 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Ekecek adam yok. 

HACI BEKİR EFENDİ (Konya) (Devamla) — 
Ek'miyen kimdir? Ticaret için olanlar ekmez, öteki
ler e!km iştir. 

MUSTAFA KEMAL BEY (Ertuğrul) — Yozgat' 
ta senei sabakanın üç misli biçilmiştir. 

HACI BEKİR EFENDİ (Konya) (Devamla) — 
Efendiler; Adapazarı, İzmit'e her halde ihtimali yok
tur, Anadoludan ulaştırmak. Şimdilik Adapazarı ser
best bırakılmıştır. Zira buğdayın bir misli bedel ile 
gidebilir ve ancak müddetle takyit etmemiştir. Encü
menimiz müddet ile takyit edecek olursa ticaret için 
bcîki ihtikâr olur, rüsumattan zarar ederiz. Bu usu
lü, tefk edelim. Ne zaman ihtiyaç mündefi olursa 

I Hükümet anı vahitte kapatsın. Dört beş misi güm
rük ahzedebtifein, rüsum tahsiline mübaşeret edebftl-
sin diye takyit etmedik, eshaıbı da budur. Encümenin 
mazbatasının tasdikini her halde rica ederim. 

İBRAHİM BEY (Balıkesir) — Usulü müzakere
ye dair arzedeceğirn. Maiye Vekili 95 kilo dedSler. 
ıBunda bu meselede tereddüt hasıl oldu. Maliye Ve
kili Beyefendi izahat verisin. 

REİS — Efendim; 95 mi alınıyor, 100 mü almı
yor?? Meclisi Âli anlamak istiyor. 

HASAN BEY (Maliye Vekilli) (Trabzon) — Dok
san beştir efendim. Sonra beyefendfller müsaade bu
yurun. Bendeniz Hacı Bekir Efendiye soruyorum. 
Bize memaliki ecnebiyeden buğday dahil olur mu? 
Bize memaliki ecnebiyeden un gelir efendim, buğday 
gelmez; ne şimdi, ne evvel. 11.5 kuruşa kadar ister
seniz buğday getirtelim. Çuvalında doksan beş ku
ruş alınır. 

REİS — Dikkatle mesele hallolunur, bu bir sui 
tefehhümdür efendim. Burada Hacı Bekir Efendinin 
işhat ettiği kâğıtta yazılı, aslı 95 kuruş. Buğdaydan 
30 kuruş; buğday unundan 35 kuruş. Burada vazıh
tır. Efendim; şimdi müzakerenin kifayetine dair iki 
takrir vardır. (Gürültüler) 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Kifayet takriri 
Okunamaz. Encümen namına, Heyeti Cdiledeki cere
yan -aleyhine söz söylenmiştir. Binaenaleyh bendeniz 
de söz istiyorum efendim. İki zata söz vermek lâzım
dır. 

REİS — Efendim; öyle bir usul çıkarmayınız. 
MUSTAFA KEMAL BEY (Ertuğrul) — Reis 

Bey; geçen celsede İktisat Vekil Sırrı Bey şahsıma 
karşı bir tecavüzde bulunmuştu. Müsaade buyurulur-
sa madem ki müzakere kâfidir, bendeniz ona sevap 
vereceğim. 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler ellerini kaldır
sın... (Kâfi, müzakere kâfi görüldü) (gürültüler) Ek
seriyeti azime ile kabul edildi. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Reis Bey; söz 
isterim. 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim, bir kişi
ye söz verdim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Arkadaşlar; za
ten kısa söyliyeceğim. Arkadaşlar, Hacı Bekir Efen
diye yalnız bir "noktadan cevap vermek isterim ki o 
da geçen gün gözleri önünde geçmiştir. Geçen cuma 
Ziraat Mektebinde bulunuyordum. Mektep müdiriy-
le, mektebi geziyordum, yukarı çıkarken bize dedti ki 
Meclisimizle mektep arasındaki geniş bir sahayı ba-
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na gösterdi; bakınız dedü : İki yüz kilo metre mu-
raıbbaı olan şu sahada - ki Ankara civarının en mün-
bit sahasıdır - hangi yerü ekşimiştir. Ancak üç, dört 
parça tarla, gördüm ki bomboştur. Maalesef ekilen 
sekiz on dönüm bile etmez, 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Oralar 
bostan tarlasıdır. 

TUNALI HİLMİ BEY ^Bolu) — Müsaade buyu
run, maalesef gerek ahali tarafından, ve gerek bizim 
tarafımızdan hayvan aranıldı, bulunamadı ve sürü-
lemedi arkadaşlar. Ben size yalnız Zonguldak havza
sından bahsedeceğim. Arkadaşlar; Zonguldak Hav
zasının köylüleri mutlak surette buğday unu yerler 
köyde iken belki mısır unu yerlerdi. Fakat ocaklar
da çalıştıkları zaman buğday unu yerler. Çünkü bu 
bir fizyortojıi mes'eleslldir. Pekâla biliriz ki bu bir kuv-
vei gıdaiye meselesidir. Mısırm verdiği kuvvetle buğ
dayın verdiği kuvvet arasında fark vardır. Etıbbayı 
'kirama sorun, tercüme etsinler, sonra söylerim. Ame
le ne kadar kavi ise o kadar iyi iş görür. Bugün ar-
Ikadaşlar yakın zamanda öğreniiyorüm ki Ankara'dan 
Devrek'e kadar buğday götürülüyor ve mümkün ol
duğu kadar oraları zahire ambarı addolunurken Dev
rek ahaliisi Ankara'nın buğdayı ile geçiniyor. Demek 
ki nakliyat olmamış olsaydı o zavallı ahali açlıktan 
ölecek imiş. Arkadaşlarımızdan Ali Şükrü Bey velev 
üç kişi olsun ben onları iki, üç bin liraya feda ede
mem dedi. Eferidiler, mesele yalnız ölmekle değildir. 
Asıl mesele tedrici bir ölüm vardır. Arkadaşlar; ta
savvur edimiz bir kere... aylarca, yıllarca gıdasızlık 
devam ederse bu nesilden gelecek nesil ne kadar zaif 
gelir. Asıl düşünülecek meselenin mühim noktası bu
rasıdır. (Alkışlar) Arkadaşlar; bütün buradan kopa
rılan feryatlar iktisadın alıeyhinde olmakla beraber 
yine katiyen iktisadiyatın aleyhine değildir. Çünkü 
millet hariçten gelecek gıda ile. Çünkü millet hariç
ten muvakkaten gelecek olan zahireden gıda alacak 
ve bu suretle iktisat noktai nazarından telafii mafat 
eyliyecektir. Şu halde arkadaşlar, arpa, buğday ne 
olursa olsun bu millete helâl olsun; velevkî hariçten 
ıjelsün... (Bravo sedaları) 

REİS — Efendim; usulü müzakereye dair bir şey 
arzedeceğim. Bu mesele hakkında bir çok takrirler 
verilmiştir. Halbuki malumu âliniz bu mesele bir^mad-
defük kanundan ibarettir. Şu halde hepsi birinci mad
denin tadili şeklindedir. Onun için arzederim ki... 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Reis Bey söz 
isterim. 

REİS — Efendim; müzakerenin kifayetine karar 
verilmiştir. Müsaade buyurun, sözümü ikmal edeyim. 
Bu takrirlerin hepsi birer tadül maihryetindedıir. Yani 
birinci madde okunduğu zaman tekrar söz i'stenmî-
yecektir. Takrirleri sıra ile okuyacağız. 

SUAT BEY (Kastamonu) — Evvelâ madtiie okun
sun. 

Muvazenei Maliye Encümeninin Muaddel Tekiıifi: 
Madde 1. — Karadeniz'de Trabzon, Ordu, Gire

sun, Rize ve Rize'nin şarkında bulunan Mmanlarla 
Zonguldak limanı ve İzmit ha valisine, Akdeniz'de 
Mersin limanına ithal olunacak buğday, arpa, mısır
dan ve bu mevaddın dakikinden gümrük tarifesinde
ki resmin yalnız aslı istifa olunacaktır. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Heyeti Vekile 
mlemiu,rdur. 

REİS — Bir de efendim, İktisat Encümeninin şek
li muaddel teklifi var, o da okunacaktır. 

İktisat Encümeninin tadilen teklifi : 
Madde 1. — Karadenliz limanlanina ithal oluna

cak mısır ve mısır unlarından İzmilt sancağına gele
cek (buğday, arpa, mısır ve bu mevalddm unlarından 
alınmakta olan gümrüıc resmi 28 Temmuz 1336 ta
rihli kanun muci;bince istifası lâzım gelen miktara 
tenzil olunmuştur. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye Ve
kili; memurdur. 

REİS — Şimdi tekrirler okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Maddede resmin mutlak olarak ilgası zikredilmiş, 

bunun bilamüddet resimden istisnası menafi ve ik
tisadiyatı memleketle kabili tevfiik değildir. Binaen
aleyh istisnaiyetin 1338 senesi eylülü nihayetine ka
dar bir müddetle takyidi lüzumunu teklif eylerim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Riyaseti CeEleye 
Karadeniz*"sahiline ithal edilen mısırdan maada 

buğday unundan dahi resmi munzamın ref iyle resmi 
aslînin istifasını teklif eyleriz. 

Canik Tralbzon 
Emin Hüsrev 

Trabzon Lâzistan 
Recai Osman 
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Riyaseti Celileye 
Dahilden Karadeniz sahiline kâfi miktarda ve ih-

tiyaoatı ahali ile mütenasip mahsulat miktarının tes
pitiyle nüfusu mevcudeye göre bakiyesinin muayyen 
m Marda alarak ith-alınfi teklif eylerim. 

Istanlbul 
Ali Rıza 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Beyazıt'ta dahi açlığın hüküm-

ferma olduğu belediye riyasetimden aldığım telgrafta 
gösterilmekle bir defaya mahsus olmak üzere ihtiya
cı olan sahiller rriisullü Beyazıt'a da beş bin çuval 
un ve buğdayın frangdan ithalime müsaade ve kanuna 
ilâve edilmesini teklif ederim. 

ıBeyazıt 
Şevket 

Riyaseti Celileye 
'Karadeniz sahilinin muhtaç olduğu hububatın 

% 75'inıi mısır buğdayı teşkil etmek üzere ihftfiyacatı 
ımaihalliyenin idareten ve Hükümetin kontrolü tahtın
da yeni mahsulün idrakine değin ithalinin serbest bı-
rakııl'masım teklif eylerim. 

Erzurum 
Salih 

Riyaseti Celileye 
Memalikte mevcut zehairin miktarı ile gerek or

dunun ve gerek halkın derecei ihtiyacı hakkında Hü
kümetçe müspet bir miktar tayin edilememekte ve 
ıbir kısım halkın zahire nakladilememesi yüzünden 
duçarı sefalet olmaları dahi gayri muvafık bulunmak
ta olduğundan Devlettin iktisadi dahilîsi dahi nazarı 
dikkate alınarak sevahilin derecei ihtiyacı Heyeti Ve-
k'ilece tensip ve olmiktar zahirenin resmi munzam
dan istisnası suretiyle ithalıi lüzumunun Heyeti Ve-
kileye havalelini teklif evleriz. 

Sivas Mebusu Ertuğrul Mebusu 
Emir Mustafa Kemal 

Riyaseti Celileye 
Madde *1. — İzmit sancağına gelecek buğday, ar

pa, mısır ve bu mevaddın unlarından alınmakta olan 
(gümrük resmi 28 Temmuz 1336 tarihli Kanun muci-
fbince istifası lâzım gelen miktara tenzil olunmuştur. 

'Madde 2. — Karadeniz limanlarına ithal oluna
cak mısır ve mısır unlarından alınmakta olan gümrük 
resmi tarifedeki resmi aslî ve zikrolunan limanlar 
beî'eidiyeılerine münhasır olmak üzere ihtiyacı mahallî
yi tehvin edecek ve miktarı Heyeti Vekilece tayin 
lolunacak buğday, arpa ve bu mevaddın unlarından 
alınacak gümrük resmi dahi 28 Temmuz 1336 tarihli 
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Kanun nıucjhince istifası icabeden miktara tenzil 
olunmuştur. 

iktisat Encümeninin mevzuu müzakere olan birin
ci maddesinin berveçhi balâ iki madde olarak tadi-
îen kabulünü teklif ederim. 

Trabzon 
Ali Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Karadeniz sahilindeki ahalinin hayatiyetini teh

dit eden açlığa çare olmak üzere iılkbahar mahsu
lünün zamanı idraki olan haziran nihayetime kadar 
her nevi zehairin serbestli ithaline müsaade olunma
sının tahtı karara alınmasın teklif ederim. 

'Kastamonu 
Dr. Suat 

(Erzurum Asım Beyin takriri okunmuş ol
duğu anlaşılan bu takririn aslı bulunamamıştır.) 

Riyaseti Celileye 
Mevzubahis kanunun reddiyle hiç olmazsa ledel-

iktiza un fiyatının çok yükseldiği ve ihtiyacı olduğu 
taayyün eden sahillerdek i mahallere Hilâli Ahnıer Ce-
miyeti hayriyesinin bilâresim mevat ithaline müsaade 
'itasına dair karar ittihaziyle şimdilik iktifa olunma
sını teklif ederim. 

Menteşe 
Dr. Tevfiik Rüştü 

RİZA NUR BEY (Sinop) — Bendeniz maalesef 
müzakerata yetişemedim. Fakat meşhudatıma ait ba
zı malûmatım vardır ki Heyeti Celileye arzedeceğim. 
Çünkü Sinop'ta mezun bulunduğum zamanlar; köy
leri bütün dolaştım. Asıl mevzubahis olan Sinop'tan 
Lâzistan'a kadar olan yerlerde; kasaba kasaba, köy 
köy dolaşmışımdır. Şimdi bu yaz oralarda kaht ol
muştur ve bu sahilde buğday olmamıştır; mısır he
men hiç olmamıştır; tarlalarda yanmıştır; koçan ver
memiştir. Belki on sapta bir tane küçük koçan var
dır. Yani on sap yetişmiş, bir koçan olmuştur. Bir 
gün Ayancık köylerinde - ki en şiddetli açlık olan 
yer de orandır - geziyorum, bir ihtiyar ak saçlı 
kadıncağıza tesadüf ettim, mısır sökmüş götürüyor
du. Yanına vardım, dedim ki ne yapıyorsun, nereye 
gidiyorsun? Bunları dedi, tarladan aldım, gidiyorum. 
Nedir bunlar dedim? Bak dedi ve kağnının üstüne 
kapanırcasına koştu, bir koçan buldu - oralarda so-
mak diyorlar - ve bak, dedi, bunda ne kadar mısır 
az ve zarfını açtı gösterdi. Bir koçanın üzerinde 6 - 7 
tane var. Dedi ki; biz bunu götürüyoruz, somak ile 
beraber kıyıyoruz, değirmene götürüyor ve ununu 
öğüterek yiyoruz, dedi. Bunu tamamiyle gördüm. 
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Oralarda açlık müthiştir. Bu hal üç ay evvel olmuş
tu. Bugün bu somak da kalmamıştır. Çakır oğlu der
ler bir yer vardır. Orada bir iki değirmende sefer
berlik zamanında atılmış, gübrelenmiş ve hatta çürü
müş kepekler vardır. Bugün köyler o gübre gibi şey
leri kapışıp yiyorlar, onlara hücum ediyorlar. Yok
tur, açtırlar. Bu halleri size uzun uzadıya tafsil et
meyeyim. Cenabı Hak o tarafa kar* yağdırmadı. Ben 
orada dört ay oturdum. Kar görmedim. Bereket Ver
sin kar yağmamış olduğundan Cenabı Hakkın bu lüt-
fuyla hayvanlar otlayabildi ve ölümden kurtuldu. 

Ahali bugün ölüm haline gelmişlerdir. Ne koçan
ları kalmıştır, ne de kepek bulabiliyorlar. Efendiler; 
iki feci mesele var : Birisi tohumluk, birisi de ye
meklik. Havalar müsait gitti fakat köylünün elinde 
tohumluk yok ki; ... ekebilsin. Hatta biz orada, mem
leket eşrafı ve mutasarrıf da başa düştü; bir heyet 
teşkil ettik. Bura ile de çok muhabere olmuştu, fakat 
bir çare bulunamadı. Tohumluğu Ziraat Bankasından 
vermek, bilmem nereden getirtmek istiyorlar, bulamı
yorlardı. Rüsum fazla olduğundan getirtmek imkânı 
yoktu. Nihayet işte bir heyet teşekkül etti; beş bin 
lira kadar bir para topladı ki köylüye meccanen to
humluk versin ve köylü de eksin diye. Eğer köylü 
ekemezse gelecek sene Hükümet nereden ne para 
alacak, köylü nereden ne yiyecek. Herkes bugün aç
tır. Hatta buğday olsa ellerinde, gelecek seneyi kim
senin düşünecek hali yok. Hemen yiyeceklerdir, fa
kat yok ki. 

İçeride Boyabat kazası var, küçük Mısır gibi bir 
yerdir. Mahsulatı çok olur. O zamanlar dahilde za
hire çoktur; sahile sevk olunsun deniyordu. Takat biz 
bunun ademi imkânını bilfiil gördük. İşte bu Boya
bat Sinop'a seksen kilometre, Karasu nahiyesine bel
ki yetmiş kilometredir. İşte zahireyi o Karasu nahi
yesine getirteceğiz de oradan dağıtacağız .efendiler... 
Oraya beş bin lira para gönderdik ve zahireyi Kara
su'ya getirttik. Fakat başka yere nakledemedik. Efen
diler; çünkü vasıta yok. Ahalinin elinde ne kağnısı, 
ne atı, ne arabası, hiç bir şeyi kalmamış. Bundan 
otuz altı sene evvel yapılmış yollar çamur deryası. 
Netice bu işi de yapamadık. Şimdi bugünkü hali; 
yani ahali ne hale gelmiştir onu arzedeyim. Elimde iki 
vesika var. Birisi vesikai resmiyedir. Mahsus yanıma 
aldım, getirdim, Sinop'tan geliyor. Diğeri de Ayan
cık kaymakamlığının mutasarrıfa yazdığı bir şeydir 
ve dün bana geliyor. Sinop'ta bir mutasarrıf vekili 
var. Muaveneti İçtimaiye Vekâleti deyince zannedi
yor ki, beni intihap buyurduğunuz makam bu işi 
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yapabiliyor. Halbuki malûmu âliniz bizde böyle fiili 
muavenet falan yoktur. Muaveneti İçtimaiye, deyince 
oradaki açlara muavenet edebileceğim zannetmiş
ler: 

Arzedeyim, diyorlar ki : Falan numaralı tahri
rata zeyildir : «Sinop kurasında açlık hükümferma-
dır. Çok zamandan beri mısır koçanlariyle kifafı 
nefseden ahalinin, burada bulabildikleri zamanda 
miktarı kâfi zahire ile Hükümetten muavenet edil
mezse telefi nefs vukuu muhtemel olduğu, makama 
gelen asker ailelerinin feryadından anlaşılmıştır.» 

Çünkü biliyoruz ki kocaları askerdedir. 
«Makama müracaat edenlerin adedi otuzu geçti. 

Birer suretle makamdan gönderildiklerinden Hükü
metin penahı şefkatine sığınan bu gibi aileleri Hükü
metin muaveneti senasının istikmali ...» diyor. 

İkincisi : «Bugünlerde liva dahilinde müteaddit 
yerlerde ev basmak, ambar soymak ...» 

Bakınız açlık neler yaptırıyor. «Ambar soymak 
gibi vekayi tahaddüs etmeye başladı. Mahiye tayin 
edilen ceraim istatistik cetvelinin tetkikinden de ha
kikat tezahür edecektir. Bunların hemen ekserisinin 
yiyecek için yapılmakta olduğu ve mevcut açlığın şu 
suretle asayişe de tesir yapmakta olduğu ve açlık 
suretiyle asayişsizliğin tevessüne meydan bırakılma
ması çaresinin istikmal buyurulması ...» 

Efendiler, bendeniz orada iken bir vaka olmuştu. 
Sonra bir daha oldu ve üç defa tekerrür etti. Si
nop'ta şekavet hakikaten bir senedir hiç yoktu. Asa
yiş pek mükemmel idi. Fakat sonraları ne oluyor, 
biliyor musunuz? Bir kaç kişi bir köy basıyorlar, he
le kepeklerin de bittiği şu sırada bir kaç kişi bir evi 
basıyorlar; para almıyorlar, eşya da almıyorlar; yal
nız mısır ve buğday alıyorlar. Buğday almak için 
bir kadını dahi öldürdüler. Vaziyet budur ve gayet 
fecidir. Şimdi çok rica ediyorum. Acilen buna he
men bugün bir karar verilsin. Olur ki - havalar da 
müsaittir - tohumluk da yetişebilir ve ekilebilir. Son
ra malûmu âliniz mısır şimdi ekilmez, yaz ihtidala
rında ekilir. Onun için bu rüsum çok ağırdır. Rü
sum haddi aslîsine irca edilsin ve bence nisan, mayıs 
nihayetine kadar muvakkat surette bu yapılırsa yiye
ceğini de alır, tohumluğu da alır ve gelecek senenin 
mahsulünü de temin eder. Haziran, mayıs her ne ise 
bir zaman tayin edilir, (Haziran gayesine kadar ses
leri) pekâlâ haziran gayesine kadar bu müddet ta
yin edilsin; arzetmek istediğim budur. Pek âcildir. 
Buna acilen karar verilmesini teklif ederim. Çünkü 
oradaki manzara gayet fecidir. 
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EMÎR PAŞA (Sivas) — Üç aydan beri Hükü
met ne yaptı?.. 

RIZA NUR BEY (Devamla) — Müsaade ederse
niz onu da arzedeyim. 

SUAT BEY (Kastamonu) — Beş bin lira veren 
adamlar Boyabat'tan zahire getiremezse Hükümet ne 
yapar? 

RİZA NUR BEY (Devamla) — Hükümet orada 
bütün, ihtiyaçların... 

EMİR PAŞA (Sivas) — Hükümetin mazbatası 
nedir?.. (Kâfi sesleri) 

RİZA NUR BEY (Devamla) — Yani vaziyet bu
dur efendim. 

REİS — Efendim; müsaade buyurun, on tane 
takrir var. Bunlardan bir tanesi okunmuştur. Yani Rı
za Nur Beyin, Dr. Suat Beyin, Erzurum Mebusu Sa
lih Efendinin; Trabzon Mebusu Hüsrev ve Recai 
Beylerin takrirleri aşağı yukarı birbirine benzer; öte
kiler ayrı ayrıdır. Bu dört takriri müsaade ederse
niz tekrar okuyacağız. Çünkü aşağı yukarı aynı me
alde oldukları için bunlardan birini reye koymak mec
buriyetindeyim. 

İSMET BEY (Çorum) — Reis Beyefendi; mü
saade buyurursanız usulü müzakere hakkında iki ke
lime söyleyeceğim : Efendim, Ali Şükrü Beyin tak
riri zannederim; ihtisas encümeninin noktai naza
rından daha âm ve şamildir. Çünkü bilâkaydü şart 
mısırın ithalini teklif ediyor. Sonra un, arpa, buğda
yın da belediyeler vasıtasiyle ithalini kabul ediyor. 
(Memlekete vesika usulü mü çıkaracağız sesleri) 

REİS — Müsaade buyurun efendim. Bu dört tane 
biri birlerine benzeyen takrirleri okuyalım. Dinleyi
niz efendim. 

MUSTAFA KEMAL BEY (Ertuğrul) — Reis 
Bey; mesele iki kısma münkasimdir. 

REİS — Kemal Bey; iki kısma değil on kısma 
ayrılıyor. 

HASAN BEY (Maliye Vekili) (Trabzon) — Tak
rirler hakkında bir iki söz söyleyeyim. Müsaade edin 
efendim; muhtelif mealde takrirler vardır. Bu tak
rirlerin içinde Hükümetin teklifini aynen kabul ede
cek takrirler olduğu gibi, mutedil şekilde takrirler de 
vardır. Bendeniz müzakerenin gürültülü, uzun ve hat
ta mücadeleli olmasına nazaran neticenin iyi bir şek
le girmekte olduğu kanaatındayım. Hakikatin müsa-
demei efkârdan çıktığına da kail oluyorum. Netice 
itibariyle bu kavgalar boşa gitmemiştir. Hakikaten 
şimdi her iki tarafı telif etmek lâzımdır, iktisat En
cümeninin de muvafakat ettiği resmin, resmi aslî-
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nin münhasıran mısır ve mısır ununa ve bundan ev
velki tarifenin, yani beş misli olan teklifi bendeniz 
Hükümet namına kabul ediyorum. Çünkü mutedil bir 
tekliftir ve zaten ahalinin ihtiyacı temin edilmiş ola
caktır. Binaenaleyh hem dahildeki ahalinin ve hem 
de dahilde müstahsillerimizin menfaati korkulu şekle 
girmeyecek ve fevkalâde hırpalanmış olmayacaktır. 
Ben Hükümet namına bu takrirlerin muvafık oldu
ğunu arzediyorum. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Müsaade 
buyurun efendim, bir kelime İle beş mislini kabul 
ettiler. Yani beş misli ile serbestli ithali. 

HASAN BEY (Devamla) — Tabiî. 
TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Ha; burası 

taayyün etsin. 
ABDULLAH EFENDİ (İzmit) — Müsaade bu

yurun, bu mesele Karadeniz hakkında mıdır, yoksa 
İzmit'e de şümulü olacak mıdır? 

HAMDİ NAMİK BEY (İzmit) — Zaten maksat 
her taraf değildir. İzmit dahil değildir. (Gürültüler) 

OSMAN BEY (Lâzistan) — O takrirde İzmit 
vardır. Birinci maddesi İzmit'tir. 

HASAN BEY (Devamla) — İzmit hakkında da 
aynı şeyi yapmak isteriz. Karadeniz hakkındaki ah
kâm ne ise İzmit hakkındaki ahkâm da bunun aynı
dır. (Gürültüler) 

REİS — Müsaade buyurun; rica ederim. Ali Şük
rü Beyin takririni tekrar okuyorum. 

(Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin takriri tek
rar okundu) 

(Kabul, ret sesleri; gürültüler) 

REİS — Müsaade buyurun efendim; bu takrir 
birinci maddeyi tadil ettiği gibi iki madde tedvin edi
yor. Bu takriri nazarı dikkate aldığınız takdirde birin
ci madde yerine bu iki madde kaim olacaktır. Bu 
takriri kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul olun
muştur efendim. Demek ki kanunun birinci maddesi 
yerine şu iki madde kaim olacak. 

Şimdi müsaade ederseniz bu iki maddeyi okuya
lım. Ondan sonra ayrı ayrı reye vazedeceğim. 

BİR MEBUS — Reis Beyefendi, reye konmuştur. 
REİS — Müsaade buyurun efendim; kanun reyi 

esami ile reye konacağı gibi celsei aleniyeyede de 
olmak şarttır. Rica ederim celsei hafiyede kanun çı
karamayız. Şimdi tensip ederseniz bu iki maddeyi bu
rada ayrı ayrı okuyalım. Ondan sonra heyeti umumi-
yesî için celsei aleniye yapalım. 
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Efendim, bu takrirden başka Beyazıt Mebusu Şev
ket Beyin de var ki demin okundu - yalnız Beyazıt 
sancağı için... 

Efendim, takririni kendisi mücmelen izah ede
cek. Onu da sonra reye koyarım, rica ederim, dinle
yiniz. 

ŞEVKET BEY (Beyazıt) — Efendim, bendeniz 
şimdi bir telgraf aldım. Kaht çoktur, un yoktur, İran' 
dan da gelmiyor. Hükümet menetmiştir. Hükümet 
vaktiyle bizi düşünmeyerek elimizde ne varsa aldı. 
Fakat hamdolsun gelecek sene içinde fenalık yok
tur. Çünkü arazinin CA 80'ni ekilmiştir, diyorlar. Yal
nız hiç olmazsa şimdilik îran'dan yalnız Beyazıt'a beş 
bin çuval unun ithalini muvafık görün ve bunu da 
kanuna ilâve edin. 

(Şevket Beyin takriri tekrar okundu) (Gürültüler) 

REİS — Müsaade buyurunuz; rica ederim. Ben
denize bırakınız. Kanuna ilâvesini teklif ediyor. Fa
kat Şevket Bey bu takriri yazarken müphem yazmış
tır. (Şevket Beye hitaben) 

Efendim, beş bin çuval unun ithali gümrüksüz 
mü, yoksa bu kanun mucibince mi demek? 

ŞEVKET BEY (Beyazıt) — Bu kanun mucibince. 
REİS — O halde bunun bir şekil tahtında bura

ya yazılması lâzımdır. Efendim, Beyazıt Mebusu Şev
ket Beyin bu takririni nazarı dikkate alanlar lütfen 
el kaldırsın, kabul olunmuştur efendim. 

NUSRET EFENDİ (Erzurum) — Bunun on bin 
kilo olması ihtimali de var; yüz, iki yüz bin kilo 
olması ihtimali de var. 

REİS — Rica ederim; müsaade buyurun, mik
tarı buraya yazılacaktır. Efendim, kabul buyurduğu
nuz birinci maddeyi okuyacağız. 

(Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin takririndeki 
kabul edilen birinci madde tekrar okundu) 

REİS — Rica ederim efendim, dinleyecek miyiz? 
Bu şartla müzakereyi idame edemeyiz. 

ÖMER LÜTFÜ BEY (Amasya) — Efendiler, ka
nun ne şekil alırsa alsın. Zaten bu kanun hakkın
da ikinci defa söz söylemek doğru değil. Yalnız şu
nu nazarı dikkati âlinize arzetmek isterim ki bu ka
nunu getiren Hükümet evvelâ Adana ve Mersin aha
lisinin gayet aç olduğu kanaatiyle bu kanunu getir
mişti. Esat Beyin takriri ile Karadeniz meseleye dahil 
olmuştu. Fakat sonra döndü, dolaştı, yalnız Kara
deniz ile iktifa etti. Adana ve Mersin'i unuttu yani 
sarfı nazar etti. O da yanlıştır, bu da yanlıştır. Mer
sin yoktur kanunda denmesine taraftar değilim za
ten. Fakat nazarı dikkatinizi celbediyorum. Bu me-

İ sele hakkında Hükümet kati rakamlarla bir kanun 
yapıp getirmiş değildir. Binaenaleyh o da yanlıştır, bu 
da. Yanlış yapılmış bir şey üzerinde rey veremeyiz. 

REİS — Müsaade buyurunuz. (Gürültüler.) 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — tzmit'e 

hariçten ithal edilecektir kelimesi konsun. 
REİS — Efendim; birinci maddeyi kabul edenler 

lütfen el kaldırsın, kabul olunmuştur efendim. 

İkinci maddeye bu Beyazıt kelimesini bir kelime 
ile dahil ettik. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim; arka
daşlardan bazıları bu belediye meselesini yanlış te
lâkki ediyorlar. Zannediyorlar ki vesika ile ekmek 
verilecek. Halbuki böyle değildir. 

Belediye Heyeti Vekile ile bilmuhabere şehrin 
ihtiyacatmı temin edecektir, yoksa vesika mevzuu-
bahis değildir. Yanlış anlaşılıyor efendim. 

OSMAN BEY (Lâzistan) — Şükrü Beyefendinin 
bu tashihini Heyeti Vekile kabul ederse muvafık
tır efendim. Bu tashihi kanunun esbabı mucibesi te
lâkki ediyorum. 

HASAN BEY (Maliye Vekili) (Trabzon) — Ve
sika budur efendim. (Gürültüler) 

REİS — Oturunuz efendim, rica ederim. Müsaa
de buyurun, tatil edelim, istirahat buyurun. Böyle 

y müzakere olamaz. 

ALİ SÜRURİ BEY (Karahisarışarki) — Efendim 
Ali Şükrü Beyin tevil etmek istedikleri fıkra varit 
değildir ve mahal de yoktur. Ne Heyeti Vekile onu 
şey edebilir, ne de belediyenin ne suretle olursa ol
sun müdahalesi caiz değildir. Binaenaleyh bu iki fır
kanın tayyi ile ekseriyetin temayülü veçhile kabu
lünü teklif eylerim. (Bravo sadaları) 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Efendim, He
yeti Âliyenizce nazarı itibara alınan Ali Şükrü Beyin 
teklifi kanunîsinin ikinci maddesinde bir şey mevcut
tur; o da belediye... Ali Şükrü Bey buyuruyorlar ki 
bu belediye kelimesi bir kere vesika usulünü de ver
meyecek, yalnız Heyeti Vekile ile muhabere edecek 
de lüzumu miktarda un ithal edilecek. Fakat bu ka
nunda olmadığı gibi, rica ederim, memlekette hepi
miz biliyoruz, şimdi belediyeden bir miktar tayin 
edilirse bunu hangi tüccar getirecek ve getirmesine 
müsaade edilirse o zaman getirip ihtikâr yapmaya 
hazır ve salahiyetlidirler, derhal malları saklarlar, 
yine bu açlık devam eder. Dahile bile sevkeder ve 
yine hiç fark bulunmaz. Âdeta gümrük resmi mun
zamının ilgasından mutasavver olan faide mahvolur. 
Binaenaleyh bendeniz teklif ediyorum. Zaten kendi-
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leri de buyurdular, gümrük resimlerini biz açarsak, 
vesaiti nakliyeyi bol bulursak, nakliye meselesi de 
yaz münasebetiyle biraz kesbi salah ederse dahilden 
sahillere doğru mal akacak ve harice karşı bir rekabet 
hâsıl olacak ve bu suretle de Avrupa malına reka
bet edeceğiz. Memleketimizin ihtiyacının tamam ol
duğunu görürsek belki bu kanunu kaldırız. Bende
niz fikrimce gümrük resmi beş misline indirildikten 
sonra serbestçe dahil olsun bu memlekete, zaten 
memlekette çok para yoktur. Bu malı alıp da stok 
edecek vaziyette değiliz. Belediye meselesinin tayyı-
nı teklif ediyorum. (Çok doğru sesleri) 

SUAT BEY (Kastamonu) — Efendim, ikinci mad
dede Ali Şükrü Beyefendi belediyelerce takdir edile
cek miktar üzerinden resmin tenzilini teklif ettiler. 
Malûmu âliniz belediyeler mahallî ve şehrî vezaif ile 
mükelleftirler. Belediyenin ait olduğu içeri m intaka 
hakkında malûmatt kâfiyesi yoktur ki biz mutlaka 
köylerin ve kasabaların ihtiyacı katîsi için bu mad
deleri onların menfaati için kabul edelim. Fazla 
buğday, fazla un gelir diye korkuyorsak zannederim 
ki korkuya mahal yoktur. Ne kadar çok gelirse o ka
dar iyidir, İçeri mıntakaya hariçten "girmesine mani 
olan şeyi kaldırıyoruz, dahilden ucuz, hariçten pahalı 
gelirse dahile sevkedilir. Eğer dahilde pahalı ise ve 
hiç yoksa ve ihtiyaç varsa alır. Buraya bu manayı 
koymakta bir faide yoktur. Ziya Hurşit Beyin tekli
finin kabul edilmesini rica ederim. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Bendeniz 
usul hakkında bir şey rica edeceğim ve mevzubahis 
olan kanunun şu takrir münasebetiyle kabulünden 
maksadım vaktiyle gerek Muvazenei Maliye ve ge
rekse İktisat Encümenine malûmat veren Hükümet 
namına Maliye Vekilini bu bahiste kablerr'es dinle
mek isterim. 

BASRİ BEY (Karesi) — Efendim, bendeniz bu iki 
maddeyi Heyeti umumiyesi itibariyle kabul ettim ve 
el kaldırdım. Sebebi ikinci maddede belediye tabiri
nin bulunması idi. Eğer bu işi de Heyeti Vekileye bı
rakacak olursak korkulur ki daha dün Adana ve 
Mersin hakkında kıyamet koparan Hükümet bir gün 
sonra başka türlü bir hattı hareket takip eder ve bi
naenaleyh iş bir çorba olur. Fakat belediyeler böyle 
değildir. (Daha fenadır sesleri) Belediyeler daha ya
kından ahvale vakıf olduklarından Hükümet kadar 
hata yapmaz. Herhalde belediye. Ankara Belediyesi 
değildir. Mamafih Ankara Belediyesi dahi olsa He
yeti Vekiteden daha iyi görür ihtiyacı. Binaenaleyh 
ikinci maddedeki belediyenin yerine Heyeti Vekile-
nin tayytnı teklif ediyorum 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim, ben
denizin tadil teklifim Mecliste pek bariz bir şekilde 
yekdiğeriyle tearuz eden ve her ikisi de haklı olan 
'noktai nazarları biri biriyle telif ediyorum. Bir ta
rafın azmi fedakârlığı, diğer tarafın da azim ve feda
kârlığı neticesinde memleketin menfaatına muvafık 
olduğu şekilde ayrı mecralardan memleketin men
faatini gözetsin diye bu mutavassıt şekli teklif et
miştir. Şimdi açlık olduğunu beyan eden arkadaş
lar yanında bendeniz de vardım ve tehvini ihtiyaç 
için arkadaşların teklifi veçhile gümrüğün açılmasını 
da teklif ettim. Fakat ilânihaye değil. Ya*ni rica ede 
rim, bütün zahire alalım değil. Biraz da para ala
lım. Açlığı kurtaralım diye, aç kalmayalım. Mem
lekette biraz para bırakalım ve bu suretle hissi 
hareket etmeyelim ve yapılan teklif esas itibariyle 
kabul edilmiştir. Fakat bunu açık bırakırsak zanne
derim ki o vakit hariçten gelecek unların celbi se-
hil olduğu için herkes daima o kapıya koşar ve bin-
netiee memleketten külliyetli para harice çıkar. Her
halde biz paraların elde bulunmasını arzu ederiz. Bu
nun için biz diyoruz ki mevsimi gelinceye kadar her 
yer kendi ihtiyacını temin etsin. Nitekim esasen her 
şeyi. doğuran ihtiyaçtır. Ben Trabzon'dan çıkmazdan 
evvel Trabzon Belediye heyeti vapura girerken gel
diler. Belediye Reisi şu kadar çuval un olmak üzere 
Trabzon için ithal edilsin, dediler. Belediye ticaret 
yapacak değil. Onlar da daimî almak istemiyorlar, 
esas itibariyle bunu tüccarlar yapacaktır. Fakat bu 
tüccarlar... (Belediye yapacaktır sesleri) Rica ederim 
resmî heyettir. Ahali intihap etmiştir. Bu kadar şey 
düşünmeyelim, belediyeler ahalinin itimadını haiz bir 
heyettir. 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Muhtacı ıslahtır. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Muhtacı ıslah
tır başka mesele... Bu müzakere itibariyle biz de 
muhtacı ıslahız. (Bravo sadaları) Dört başı mamur 
bir heyet bulmak bizim memleketimizde mümkün 
değil. Binaenaleyh evvelce de arzetmiştim; mısır unu 
köyler için, buğday kasabalar içindir. Bu itibarla ka
pıyı açık bırakmayalım. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Ereğli hav
zasında öyle değildir. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Müsaade bu
yurun efendim, bu itibarla kapıyı açık bırakmaya
lım ve bu kadar kıyye lâzımdır diye ihtiyacı tespit 
edecek yine onlardır. Binaenaleyh tespit ederken He
yeti Vekile ile Ticaret odasiyle görüşeceklerdir. Bu 
kaydın ipkası zarurîdir. Efendiler, memlekette para 
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bırakmayız sonra, yalnız bugünkü zarureti def için 
atiyi tamarrtiyle gözönünden atmayalım; atiyi de dü
şünelim. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Âtiye tesiri yoktur. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Vardır efen
dim. İstanbul'dan un celbi emin olunuz ki kolay
dır. Dâirei intihabiyem namına söylüyorum. Kendi 
namıma Merzifon'dan, Samsun'dan gelenden kolay
dır efendim. Harice çıkmaktansa iki, üç kuruş faz-
lasiyte yemeye hazırım. O ahali de buna razıdır efen
dim. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim, bendeniz bele
diyelerin bu iş için karışmasını doğru bulmuyorum. 
Çünkü belediyede bulunan azaların dışarıdan bütün 
tüccar, esnaf zahire ile meşgul olan tüccarlarla alâ
kası vardır. İhtikâr başlayacak, yine iş mecrayı tabiî
sinden çıkacak ve bir ihtikâr başlayacaktır. Sonra 
ahaliye ümit ettiğimiz ucuz malı yedireceğiz, derken 
daha pahalı yedireceğiz. Mısır dahile ithal edilecek 
mısırın ve hariçten sahile gelecek buğdayın dahile git
mesi müteb'attir. Onun için yani sahile girecek un 
bir kere dahile gelmeyecektir. Hiç bir ahmak tüccar 
yoktur ki kendi memleketinde sarfı iktiza eden mik
tardan fazla zahireye para versin. Manifatura değil, 
şeker değil, gaz değil ki dahile sevk etsin. Zahire 
dahilde vardır, dahile katiyen gitmez. Çünkü dahi
lin var. Belediye kaydını kaldırınız ve kâfidir me
sele. Eğer manifatura olsaydı doğru idi. Bu, dahile 
gidecek değildir. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Osman Bey ken
di kendini nakzediyor zannederim. Tüccar serbest ge
tirirse unu pahalı satacaktır. Fakat bunu belediye 
yapmaz. 

OSMAN BEY (Lâzistan) — Rekabet var herkes 
getirecektir. 

EMİR PAŞA (Sivas) — Şimdi belediyelere hava
le etmek tüccarları bırakmak herhalde sui istimali 
bais olacaktır. (Gürültüler) Bendenizin teklif ettiğim 
bir şey daha var. (Gürültüler) 

REİS — Rica ederim, dinleyin. Bütün Meclisini
ze nizamnamei dahilîyi mi tatbik edeyim? Şurada 
herkes konuşuyor, nizamnameyi kime tatbik edeyim? 
Bir saat Meclisi tatil ederim, ister misiniz? (Hayır 
sesleri) Hâlâ susmuyorsunuz, konuşmak için dışarıda 
yer çoktur. Dışarıya teşrif buyursunlar; orada konuş
sunlar. Burası konuşmak yeri değildir, burası salon
dur. Fakat müzakere edilen şeyden başka şey ko
nuşulmaz. 

VEHBİ BEY (Niğde) — Efendim bendeniz söy
lüyorum. Makamı Riyaset niçin bu kadar tahkir edi
yor? (Hakkı var Reisin, ne tahkiri sesleri) 

REİS — Neyi tahkir ediyorum efendim. 

EMİR PAŞA (Sivas) — Herhalde memleketin ih-
tiyacatı belediyeler vasıtasiyle bihakkın taayyün etsin. 
Lâzımı kadar zahire alınsın, ondan sonra kapansın. 
Eğer böyle mutlak surette önünü açacak olursak fazla 
ithalat yaparlar. İktisadiyatımız muhtel olur? Binaen
aleyh ne miktar lâzım ise o kadar alınır. Bunun için 
bir takri r veriyorum. 

REİS — Efendim müzakereye kâfi diyorsunuz, 
takrir yok. Nasıl vaz geçeyim. Üç kişi söz almış, 
onlara müracaat edeceğim. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim; günlerce mü
zakere ettiğimiz en mühÜm, en hayatî niokatı kaybet
tiğimizi zannediyorum. Sahilde büyük bir hayatî ihti-
yaç var, bunu tatmin edelim. Fakat dahilde fazla is
tihsal hayatı ziraiyeyi imha edecekse de hliç bir şey 
olmayacaktır. 'Bunu telif edelim. (Hiç bir şey olmaz 
sesleri) Maddeye dair söyleyeceğim.• Ali Şükrü Bey 
mısırın bilâ kaydüşart resmi asliye tenzili, buğday 
ile buğday ununun dia belediyelere has olmak üzere 
tehvinü İhtiyaç için Heyeti Vekilece takdir ve tayin 
edileceik miktar ite İthalini ki 29 temmuz 36 tarihli 
'kanun mucibince beş misli resiim alınarak ithali hu
susunu kabul ediyordu. Fakat belediyeler meselesi 
kaldırılınca demek oluyor ki bilâ kaydüşart açıyo
ruz demektir. (Elbette bilâ kaydüşart sesleri) Şu hal
de bendeniz o fikre muarızım. Çünkü büz en miiıh-
lik vaziyet karşısında hayatı iktisadi yetimizi imha 
edecek bir şekilde söz söylenıiJiirse ve buna hiç lüzum 
yoksa bk diyecek yoktur. (Gürültüler) 

REİS — Efendim, bu müzakere halkkında müza
kerenin kifayetime dair iki takrir geldi. Bu madde 
hakkımda müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldır
sın. Müzakere kâfi görülmüştür. 

Efendim, dört tane tadil takriri vardır, bunla
rın ikisi aynı mealdedir. Dr. Tevfik Rüştü Beyle 
Ziya Hurşit Beyindir. (Okundu). 

Riyaseti Çeteleye 
Aîi Şükrü Beyin teklifi kanunisinin ikinci maddesi

nin berveçhi ati tadil inli teklif ederim. 
Lâzistan Mebusu 

Ziya Hurşit 

Madde 2. — Karadeniz limanlarına ve İzmit'e it
hal olunacak buğday ve buğday unlan gümrük resmi 
beş misline indirilmiştir. 
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Riyasetü Celileye 
ikinci maddenin berveçti ati tadilini teklif eede-

rim^ 
Kastamonu 
Dr. Suıat 

Karadeniz limanlartyle izmit limanına ithal edile
cek buğday ve buğday unlarının gümrük resmi beş 
misline tenzlil ödfllmiştir. 

HASAN BEY (MALlYE VEKİLÎ (Trabzon) — 
Mersin de olacak... 

REtS — Mersin yok efeödöm. 

Riyaseti Celileye 
ikinci maddenin berveçhi ati tadilini teklif ederim. 

Bolu 
Şükrü 

Madde 2. — Karadeniz limaralariyle izmit limanı
na ithal edilecek buğday ve Buğday ununun resmi 
gümrüğü haziran gayesine kadar beş misline tenzil 
edıilmiştftr. 

Riyaseti Celileye 
Menbat hububat olan kura ve mezarii istirdat 

edülemiyen Gazi Ayıntap sancağı da bu gün fevkalâ
de zehair ihtiyacına maruz olmakla bu kanunun Gazi 

Ayıntap sancağına da teşmilini arz ve teklif eylerim. 
Gaziayıntap 

Abdurrahman Lami 

REİS — Şükrü Beyin takririni tekrar okuyoruz. 
(Bolu Mebusu Şükrü Beyin takriri tekrar okundu) 
OSMAN BEY (Lazistan) — Haziran gayesi doğ

ru değildir. Ben anlamıyorum, bu, nasıl şeydir. (Gü
rültüler) 

HASAN BEY (Maliye Vekili) (Trabzon) — Ben
deniz Mersin Hanının hariç katmasından bir şey an
lamıyorum. ithali lâzımdır. Karadeniz sahilinde 
olduğu gibi Mersin de vardır, işin içinde efendim. 
Yoktur sesleri) Vardır, biliyorum bendeniz; Mer
sin vardır, bunların içinde efendim. Her halde Mer
sin lâzımdır. Efendim, müsaade buyurun, takrir ficin
de vardır, biliyorum. Nasıl itiraz edilir. (Gürültüler) 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim, takririmi izah 
edeyim. Bendeniz bu kanunun haziran gayesine ka
dar tatbikim" göstermekteki maksadım o vakte kadar 
mahsulün miktarı hakikisi anlaşılır. Gerek mısır ol
sun, gerek buğday unu olsun, gerek diğer zehair olsun 
gelecek sene verecek miktarını gösterir. 

ABÎDÎN BEY (Lazistan) — Mısır gösteremez. 
OSMAN' BEY (Lazistan) — Efendim, mısır kati

yen gösteremez. (Gösterir sedaları) 
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HASAN BEY (Maliye Vekili) (Trabzon) — Efen
dim, kanunun esbabı şevkine esas olan mesailden 
birisi de Mersindir. Mersinin bu kanuna ithaf ini 
rica ederim. (Hayır sedaları) Karadeniz sahilJariyle , 
izmit ve Mersin'de dahildir. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Bu kanun buraya nasıl 
geldi? Bunu izah edeyim ve nasıl çıkıyora ve ne ne
tice ih çıkıyor buradan. Efendim; mesele esas iti
bariyle Konya mıntıkasında ordu için mubayaa edi
lecek zehair dolayısiyle Adana'ya ne vagun ne de 
zahire veriyorlar. Geçen burada onun için uzun uza-
dıya münakaşat cereyan etti. Dün bize iltihak olan 
Adana, Mersin aç kalmasın diye oranın valisi yazı
yor.; 

HACI BEKİR EFENDİ (Konya) — 130 vagun 
vilayete ihracı için emir verdiniz mi, vermediniz mi? 

VEHBİ BEY (Karesi) — Verdik efendim. 

HACI BEKİR EFENDİ (Konya) — Pekâlâ. Kâ
fi geleceği hakkında, karar ittihaz edildi mi, Heye
tli Vekilece bunu karar altına aldınız mı? Almadınız 
mı? 

VEHBÎ BEY (Karesi) Hayır almadık. 

HACI BEKİR EFENDİ (Konya) — Müsaade 
buyurun, madem ki Konya'da mal yok, niçin 130 
vagon verdiniz? Konya'da fazla mal var. Hariçten 
mal ithaline niçin müsaade ediyorsunuz? 

VEHBİ BEY (Karesi) — Hacı Bekir Efendi bahsi 
karıştırdınız. 

HACI BEKİR EFENDİ (Konya) — Hakikat te
zahür etsin efendim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Tezahür edecek haki
kat Konya m intak asında Garp Cephesi ordusunun de
po ve zahiresini her ihtimale karşı tedarik edip depo 
ettirebilmek ve orada mubayaa etmek ihtiyacı ancak 
mübayaata vabeste olduğu tahakkuk etti. Ciheti as
keriye vazıülyet olarak mübayaata başlanıldı. Adana'
ya ihracatı menettiler. Adana'ya ihracat yemekten zi
yade gelecek senenin tohumunu tedarik edip gelecek 
sene ektirmek ve şimdiden zeriyat yapıp... 

HACİ BEKİR EFENDİ (Konya) — Niçin düşün
mediniz? Bu vaziyetinizle zatı âliniz yaparsanız ben
deniz burada oynarım. Hem heyeti idarede bulunu
nuz, hem de bu yaşta bulununuz, ne yaparım bilmi
yorum, 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Reis Bey, 
bunu hangi sıfatla söylüyorlar? 

VEHBİ BEY (Karesi) — Dahiliye Vekili sıfatiyle 
efendim. 
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HÜSEYtN AVNİ BEY (Erzurum) — Bendeniz 
Dahiliye Vekili sıfatiyle sizi dinlemekte mazurum. 
Sizli Dahiliye Vekili sıfatiyle görmekliğimi mazur 
görün. Çünkü Meclisin vekili değilsiniz, mazur görü
nüz. Meclisin şerefine siz ondan vaz geçiniz. (Doğru
dur sesleri) 

VEHBt BEY (Karesi) — Evvelâ onu halledelim. 
Çünkü onu imza ediyorum. Bunu halledelim. Hüse
yin Avrii Bey meselei müstahhare çıkardılar. 

HÜSEYİN AVNt BEY (Erzurum) — Hayır efen
dim, Hariciye Vekâleti Vekiline zartı âlinizle beraber 
itiraz edilmişti. Vekilin vekili olmaz diye ifadeniz var
dır. Binaenaleyh davanızın aksine kabul etmişsiniz. 
Binaenaleyh istifa etmelisiniz. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Eğer sözümün hilâfına 
hareket etti isem değil vekâletten insanlıktan bile isti
fa ediyorum. Müsaade buyurunuz, bendeniz teşrih 
edeceğim. Şimdi İcra Vekilleri doğrudan doğruya 
Meclisin İcra Vekilleridir. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Mesele başka-
laştı efendim. 

VEHBt BEY (Karesi) — Efendim, evvelâ bunu 
halledelim, Dahiliye Vekili sıfatiyle söylüyorum. 

HÜSEYtN AVNt BEY (Erzurum) — Sıfat mu
ayyen olduktan sonra nasıl dinliyorsunuz? 

VEHBt BEY (Karesi) Meclisimizin teamülü 
memleket haricine çıkan her hangi bir vekil burada 
vekil.... 

HÜSEYtN AVNt BEY (Erzurum) — Meselei 
mustaharedir beyim. Burada bir vekil bırakır. (Bıra
kamaz sesleri) Nitekim Yusuf Kemal Bey İktisat Ve
kili olarak; Rıza Nur Bey Maarif Vekili olduğu za
man Moskova'ya memur edildiler ve yerlerine Mec
listen kimseler intihap edildi. Halbuki memleketin 
dahilinde vekiller bir tarafa gittiği zaman, memleke
tin içinde iki vekil bulunması doğru olmadığı için 
onun namına Heyeti Vekile içinden bir zatı intihap 
etmek, bir zatı tevkil etmek teamül haline gelmiştir. 
(Doğrudur sesleri) Nitekim şimdiye kadar Dahiliye 
Vekfli, Smhiye Vekili ve hatta Hariciye Vekili, diğer 
vek'iller gitmişler ve birinci Reis Vekili Dahiliye Ve
kâleti vekilliğini ifa etmiştir. Dahiliye Vekâletini idare 
etti. Memleket haricine giden ve uzun zaman yani 
memleket haricine çrictı mı lâalettayin.... 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Kanunumuzda 
öyle bir şey yoktur. Kanunumuzda bunun hiç biri 
yok. Vekilin yerine birisi intihap edilecekse öyle yok. 
Mazbata muharriri sıfatiyle bendeniz yoktur, diyo
rum* 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Vardır, 
| HAKKI HAMİ BEY (Devamla) — Yine mazba

ta muharriri sıfatiyle söylüyorum yoktur. İkinci kı
sım; eğer memleket haricine çıktığı zaman, nitekim 
cereyan etmektedir, dünkü gün Yusuf Kemal Beyin 
teşrifleriyle bu olmuştur, geçen gün Sıhhiye Vekili 
intihap buyurdunuz, 

Riza Nur Bey burada yoktu. Kendileri Celâl Beyi 
yerlerine tevkil etti ve o devam etti vazifesine. Celâl 
Beyefendi de vekâletten istifa' ettikten sonra vazife
sine devam etmeye yine Meclisten karar verüiniz. 
Eğer Meclisin şimdiye kadar teamülü mukarreratı ki 

I kanunda zaten sarahat yoktur. Onun hilâfında bir 
harekette bulunmuş olsaydım yine arz ediyorum, in-

I sanlıktan çıkardım. 
I İkinci bir nokta : Meclis böyle memleket dahilin-
I de Samsun'da Dahiliye Vekili otururken buradan lâ-
I alettayin vekil intihap etmek ve lâalettayin bir ada-
I mı tevkil etmesi acaba hikmeti idare ile hikmeti Hü-
J kümet ile, yani memleketin idaresini deruhde buyu-
I ran Meclisi Âlinizin noktai nazarıyla tevafuk eder mi? 

FEYZİ BEY — Bura'da vazife muattal mı? 
I VEHBt BEY (Karesi) — O vazifeyi onun namına 
I ifa ediyor. 

LÜTFt BEY (Malatya) — O da onun yerine ifa 
I eder. 

MUHİTTİN BEY (Elâziz) — Vekil de onun na-
I mına ifa edecektir. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Dahiliye 
I Vekâleti namına söz söylüyor. Kabul ederseniz... Eğer 
i idarei maslahat ise o başkadır. 
I REİS — İdarei maslahat değildir efendim. 

HÜSEYİN AVNt BEY (Erzurum) — Efendiler, 
I Meclisimiz kanun Meclisidir. Sonra vekilin sıfatı ve-
I kâleti var mıdır, yok mudur? (Var sesleri) Dahiliye 
I Vekâleti namına söz söylüyor, bendeniz gülerim. 

CEMİL BEY (Kütahya) — Efendiler, müsaade 
I buyurun; şimdiye kadar taşraya gidenlerin yerlerine 
1 vekil yapılmış fakat dahilde olanların yerine vekil ya-
I pılmamıştır. Fakat dahilde olan vekillere karşı vekâ-
I Iet yapılmamıştır. Mesele bundan ibarettir. 

HÜSEYİN AVNt BEY (Erzurum) — Fena yere 
I basarsınız. Teamül çıktı, teamül yök efendiler. Kara-
I rınız kanun olur. Fena yere basarsınız. 

BASRt BEY (Karesi) — Böyle bir kanun çıktı ise 
I bunun müsebbibi de Hüseyin Avni Beydir. 

VEHBİ BEY (Devamla) Konya mıntakasın-
I da zahirenin ihaleten müteahhitler vasıtasiyle tedari-
I kine ciheti askeriye teşebbüs etti. Burada Müdafaa i 

773 — 



İ : 159 13 . 2 . 1338 C : 3 

Milliye Vekili Paşa Hazretleri uzun uzadıya izahat 
verdi. Tedarik edemedi. Neticede mübayaaten teda
rikine kalkıştılar, onlar devam ediyor. Ciheti askeriye 
Harp Encümeni karariyle devam ediyorlar. Bu me-
yanda Adana aç kaldı ve açlıklarını- mütemadiyen 
yazdılar. Zahire ortadan kalktı. Vali Konya Meclisi 
tdarei Vilâyeti bu memlekette zahire yoktur diye 
feryat ediyorlar. Konya'dan Adana'ya zahire verile
ceğinden bahis buyurdukları Hacı Bekir Efendinin, 
zahire tohumluk için gönderilmiştir ve Adana'da çı
kacak zahire nisanda çıkacağına nazaran ve mevcut 
istatistiklerine nazaran aç kalması tehlikesi, yani iki 
ay sonra aç kalınması mevzubahis olmasına göre te
kabül etsin biri birine; Adana'nın zahiresi oraya ye
tişsin. Binaenaleyh açlık ve tokluk vücut bulmasın. 
Bu suretle hem Adana'ya tohumluk verilmiş olsun 
hem de ordu mübayaata devam etsin. Fakat burada 
Müdafaai Milliye Vekili Pasa Hazretleri dermeyan 
etmişlerdi ki ben böyle ihtimal üzerine, hareket ede
mem. Ordunun bir gün dahi aç kalması caiz değil
dir, ben buna çarei hal olmak üzere dün bize kavu
şan Mersin'e ithalât ve ihracatın eski gümrük res
miyle girmesini müsait tedbir olmak üzere düşünebil
dik. O meyanda Lâzistan'ın, Gerede'nin, Cide'nin 
velhasıl Zongul'da'k'ın, Karadeniz sahilinde bir çok 
mahallerin, Sinop'un ahalisi açlıktan feryat ediyordu. 
Onları da buraya ilâve ettik. Asıl kanunun buraya 
gelmesi şu Garp ordusu cephesinin aç kalmaması teh
likesi içindi ve Mersin'e zahire girerse Konya ve ci
varında zahire saklamış olan muhtekirler derhal an-
laşılıverir ve zahire meydana çıkar. Binaenaleyh bu 
zahire meydana çıksın diyerek muvakkat bir zaman 
için bu ithale müsaade verilmesini talep ettik. Asıl 
kanunun buraya gelmesinde saik budur, sebep budur. 

İkincisi; ahalinin açlığı meselesidir. Buna bir ça
rei hal bulursanız a'lerre'si velayn. 

SELÂHATTİN BEY (Mersin) — Müsaade buyu
rursanız bendeniz şimdiye kadar hiç s'öz söylemedim. 

REİS — Efendim; müzakere kâfi görüldü. (Gürül
tüler) 

SELÂHATTİN BEY (Merdin) — Bu ithalât me
selesi Mersin'le alâkadar bir mesele değildir. Bu za
hire meselesi ordu meselesidir. Ordu meselesi ise 
ahalinin ihtiyacatını tazyik etmek suretiyle olmasıdır. 
Efendim, ordu mubayaa etsin, hariçten getirsin. Güm
rüğün açıiması... Adana ovasının bu baharda ve
receği mahsulü mahveder. Bendeniz bu şekli anlamı
yorum. Memleketin zahiresi belagan mabelağ kâfi
dir. Ordu vaziyetinin bir noktada mütehaşşit olması 
nöktai nazarından o mıntıkaya erzak getirmek iste

niliyor. Neden dolayı gümrük meselesini mevzuba
his ediyorlar? Mersin ahalisi ve Mersin'deki arkadaş
larımız bana zahire kıtlığına dair bir kelime yazma
mışlardır. Ben sıkılıyorum. Hükümetin ordusu için 
zahireye ihtiyacı varsa gümrükler onundur. İstediği 
kadar getirtebilir. Fakat Mersin Limanından zahire 
memnuiyetini kaldıramayız. Bu hususta bana hiç bir 
işaret yoktur. Bendeniz (130) vagonluk tohum ve za
hire ile temamen mündefi addediyorum. Başka fazla 
olarak ihtiyaç yoktur. (Yanlıştır sesleri) 

VEHBİ BEY (Karesi) — Müdafaai Milliye Ve
kili Paşa Hazretleri burada olsaydı cevabını verirler
di. Fakat bendeniz cereyanı müzakereye muttali ol
duğum için arz ediyorum. Ordu için buyurdukları 
gibi olur. Fakat bunun bir mahzurunu gördük. Biz 
dedik ki yalnız bunu sahillerdeki yerlere hasredelim. 
Bu kendi çiftçilerimizin zararınadır, bunda şüphe 
yoktur. Memleketin iktisadiyatına zarardır. Bunda 
şüphe yoktur. Fakat açlık devam etmekte olan yerler
de nakliyatın ademi imkânına binaen muvakkat bir 
tedbiri acil olmak üzere kabul edilmiştir. Ordu için 
almak meselesine gelince eğer ordu mübayaata giri
şirse gerek bilvasıta ve gerek bilâvasıta bu düşman-
larımızca daha ziyade sebebi kuvvet olur. Daha zi
yade kuvvei manevviyelerini yükseltir. Orduları aç kal
mış; bunun için getiriliyor derler. (Pek doğru sesleri) 
Binaenaleyh halkın.... 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Hayır yanlış
tır, 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendiler, Adana aha
lisi halkın ihtiyacını tatmin etmek için ve Mersin ve 
Adana ki dün bize iltihak etmiş kâinat biliyor ve aç
tır, diye Vali Hâmit Bey yazıyor. Yalan söylüyor, 
doğru söylüyor, orasını bilmem. O mıntıka ve sahil
lerden gelen bir çok arkadaşlarımız Rıza Nur Bey ve 
Ali Şükrü Bey yeni geldiler, biliyorlar. Aç olan yer
lere muvakkaten bir tedbiri asil olmak üzere kabul 
ettik. Siz isterseniz kabul ediniz, ister etmeyiniz. (Kâfi 
sesleri) 

HACI BEKİR EFENDİ (Konya) — Efendim; 
Encümen namına söyleyeceğim. (Gürültüler) 

REİS — Efendim; müzakerenin kifayetine karar 
verdik: O sırada Maliye Vekili Bey ondan evvel söy
lemesi lâzım gelirken o sırada Mersin'in ilâvevsi tek
lif edildi. Bundan dolayı Hükümet namına Vehbi Bey 
Mersinin idaresine dair izahat erdi. Şimdi bittabi bu 
müzakerenin kifayetine karar verilmekle beraber ta
biî encümen de bunun hakkında bir fikir beyan ede
cek. Söz vermeğe mecburuz. Madem ki bunu Hükü-
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metimiz yaptı. Müzakereyi de açan Hükümettir. Bi
naenaleyh Encümen cevabı verecektir. 

HACI BEKİR EFENDİ (Konya) — Mersin'in 
hali asli ile ibkasını Encümen muvafık gördü. Asıl 
bunun birinci esbabı da Hükümet, evvelâ vilâyet 
menetti. Vilâyette Vali Beyin verdiği telgrafı Maliye 
Veletti, İktisat Vekili burada okudular. Heyeti Âliye-
niz burada muttali oldunuz. Beş buçuk kuruşa buğ
day alıyoruz. 3, 3.30 paraya kilosu arpa alıyoruz. 
Eğer Adana'ya mal ihraç edilecek olursa biz bunu bu 
fiyat üzerine alamayız, diye gönderdiler. Gönderdi
ğiniz vali orada Müdafaai Milliyeye dava vekilliği 
yapıyor. Bu Heyeti Âliyenizde kıraat olundu efendi
ler. Bununla beraber beş kuruşa buğday alıyor, 3.5 ku
ruşa arpa alıyor. Nerede alıyor? istasyonda alıyor. 
Burada bir Dahiliye Vekilinin Vekili Bey Konyalılar 
muhtekirdir, diyor. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Demedim efendim... 
HACI BEKİR EFENDİ (Devamla) — Dediniz 

efendim. Efendiler Konya vilâyeti dairei intihabiyem 
namına Ağustosa kadar ordunun ihtiyacatım temin 
edecek rençberin bitirmiş olduğu hasılatı beş buçuk 
kuruşa alsın. (Lâfla sadaları) Tecrübe edelim. (Tecrü
be tahtası değil bu sadaları) Köylerde çiftçilerin çı
kardığı hâsılat» hiç bir yere götürmeden ihracat yap
tırmadan kalsın. Bununla beş buçuk kuruşa umumunu 
alsın. İşte söylüyorum. (Sözünüzü senet ittihaz ede
lim sadaları) İşte senet ittihaz buyurunuz. Umum 
Konya mebusları senet vereceğiz. İster sözümüzü se
net ittihaz ediniz, ister senet verelim. Bunun muhte-
kirl'iği nerede kaldı? Efendiler; bugün 38 kilometre
lik, 30 saatlik mesafeden Konya istasyonuna beş, beş-
buçuk kuruşa malı cebren alıp da nasıl olur bu, rica 
ederim. Hükümet bir iki milyon iane aldı. Bir iki 
adamını mahvetti. Maksat acaba bu Konya'yı mah
vetmek midir acaba? (Burada Konya bahsi yoktur 
efendim sadaları) Bu Heyeti Vekilenin (130) vagon 
madem ki fazla malı var, olmazsa vermez. Bununla 
beraber bugün encümence kanaat has>l olmuştur ki 
Konya'da ve Konya havalisinde, Ereğli'si,' Kara-
man'ı, Bozantı'sı, Akşehir'i, Kadınhanı, Sarayönü, 
Koçhisar'ı bugün 5 - 6 bin vagon mal vardır. 

VEHBt BEY (Karesi) Bugün ne için vermi
yorsunuz efendim? Vaktiyle niçin vermediniz, müda
faai Milliyeye? 

HACI BEKİR EFENDİ (Devamla) — Almadı
nız. (Elindeki kâğıdı okuyarak) İki milyon kilo hınta 
beher kilosu beş buçuk kuruştan, bir milyon kilo ar
pa beher kilosu üç kuruş otuz paradan Hükümete 
sattrk. 
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ZİYA HURŞLT BEY (Lâzistan) — Nedir efen
dim, şimdi okuduğunuz? 

HACI BEKİR EFENDİ (Konya) — Benim kar
deşimdir, bunu yazan ve benden ayrıdır. (Handeler 
ve gürültüler) 

Nedir hırsızlık mı var,t>rta yerde bir şey mi var
dır? (Hayır sesleri) 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Mütemadiyen 
birbirimizi dinleyeceğiz, mütekabil hürmet lâzımdır. 

*• Efendim çok rica ederim. 

HACI BEKİR EFENDİ (Konya) — Ayıptır, biti
rin milleti, bitirin, parayı, o zaman çıkıp gidelim. 

ABDURRAHMAN LÂMİ EFENDİ (Ayıntap) — 
Efendim malumu âliniz Ayıntap'ın ve gerekse mül
hakatı olan Kilis'in bütün kurrası Suriye'de kaldı bu
gün mülk sahiplerinin alayı bir kile zahire getiremi
yorlar. Orası menbaı zehair iken bugün hepsi açtır. 
Ahali, bütün ihtiyaç içerisinde kaldı membaı varidat, 
membaı zehair iken bugün ahalisi son derece ihtiyaç 
içerisinde kaldılar. Onun için hiç olmazsa, muvakka
ten mevsim gelinceye kadar Ayıntap'a da müsaade 
ediniz. Bir çok kurra Suriye'de kaldı Ayıntap meza-
riasız me'vasız kalmıştır. Oraya da teşmil ediniz. Bu 
kanundan Ayıntap da istifade etsin. 

(Ayıntap Mebusu Abdurrahman Lâmi Efendinin 
takriri tekrar okundu.) 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmemiştir. 

(Siirt Mebusu Mustafa Efendinin takriri tekrar 
okundu.) 

REİS — Kabul edenler el kald irsin. Kabul edil
miştir. 

HACI BEKİR EFENDİ (Konya) — Hükümet 
iki milyon lira aşardan kaybettiğini şimdiden açık 
olarak söylüyor. Tam iki milyon lira kaybetmiştir. 

REİS —Efendim şimdi maddenin tadiline dair 
Lâzistan Mebusu Ziya Hurşit Beyin bir takriri var
dır, 

Riyaseti Celileye 
Ali Şükrü Beyin teklifi kanunisinin ikinci madde

sinin berveçhi ati tadilini teklif ederim. 
Lâzstan 

Ziya Hurşft 

Madde 2. — Karadeniz limanlarına ve İzmit'e it
hal olunacak buğday ve buğday unları gümrük resmi 
beş misline indirilmiştir. 

REİS — Efendim bunu da müddetle takyit eden 
Şükrü Beyin takriri tekrar okunacak. 

(Takrir tekrar okundu.) 
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REİS — Efendim bu takriri kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

Efendim şimdi malumu âliniz Ali Şükrü Beyin 
teklifinde belediyelerin takdir edeceği fiyatı zikredi
yor. Halbuki diğer takrir bu kaydı kaldırıyor. Hazi
ran nihayetine kadar Karadeniz sahili ile îzmit Li
manına ki şimdi Mersin Limanı da ithal edilmiştir, 
Mersin ve Beyazit sancağı ithal edilecek. 

Bunu kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul et
meyenler el kaldırsın. Kabul edilmiştir. Madde bu 
tarzda tadil olunacak biz bunu burada tadil edemeyiz. 
Maddenin bütün ahkâmı bu takrirlerle kabul edil
miştir. Yalnız bunu yazmak lâzım gelir. 

NE BİL EFENDİ (Karahisarı Sahip) — Encümen 
istifa etmiştir. 

REİS — Müsaade buyurunuz arkadaşlar, bir dakika 
beni dinleyiniz. Bunun esası kabul edilmiştir, hüküm
ler kabul edilmiştir. Bunu müsaade ederseniz yaza
lım, celsei aleniyede okuyalım. Bu suretle müzake
resine geçelim. Çünkü alenî müzakere edilmeden ol
maz. Fakat celsei aleniyede kabul edilmiştir. (Zaten 
tayini esami ile olacaktır sadaları) Tabiî heyeti umu-

miyesi tayini esami ile olacak. Zaten çare yok, başka 
türlü olamaz, çünkü maddeteri celsei aleniyede oku
yacağız. Celsei alenöyede reyinize koyduktan sonra 
tayini esami ile olacaktır. Beş dakika istirahat edil
mek üzere celseyi tadil ediyorum. Beş dakika sonra 
celsei aleniye yaparız. 

MUSTAFA KEMAL BEY (Ertuğrul) — Şahsı
ma taarruz vaki oldu. Onu söyleyeceğim, müsaade 
ediniz efendim, iktisat Vekili Sırrı Bey bu kanunun 
esnayı müzakeresinde demiştir ki bu kanun eğer ka
bul edilmezse bir kaç tüccarın menfaatma hizmet 
edilmiş olacaktır demişti. Bendeniz de demiştim ki 
bu kanunu hariçten takip eden tüccaran vardır. Bu
nun üzerine desatiri ahlâkiyesinin bu ihtilâfını ispa
tına davet ediyorum demişti. Şimdi ona cevap veri
yorum. Bu kanunu takip eden tüccar Zonguldak'ta 
Behçet Bey namında bir zattır ve elyevm buradadır 
ve bu kanunu takip ediyor. Sırrı Beyefendi de bu za
tın takip ettiğini beyan buyuruyorlar. Şimdi işte arz 
ediyorum ve davamı ispat ediyorum. 

SUAT BEY (Kastamonu) — Üç aydanberi takip 
•yi .or. 

DÖRDÜNCÜ CELSE 

REİS : Reisi Sani Doktor Adnan Beyefendi 

KÂTÎP : Ziya Hurşit Bey (Lâzistan) 

REİS — Celseyi açıyorum. Efendim; ithal oluna
cak zehair hakkında demin kabul buyurduğunuz iki 
takrir mucibince maddenin tashihi lâzımdı. Fakat gö
rüyoruz ki bunu burada biz yapamıyacağız. Bu mü
him bir şeydir. Zaten nizamnamei Dahilî ahkâmınca 
bunu encümenii mahsusuna göndermek lâzımdır. Bi
naenaleyh Muvazenei Maliye Encmenine gönderiyo
ruz. Orada tadil ve tahlil etsinler. 

OSMAN BEY (Lâzistan) — Efendim şunu temen
ni ediyorum ki Perşembe günü kanun buraya gelmek 
şartıyla... 

REİS — Tabiî efendim. 
MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarkı) — Kavanîni 

Maliyeye de gtitmesi lâzımdır. 

REİS — Yalnız Muvazenei Maliye Encümenine 
gidecek. Çnkü tezyit veya tenkisi varidata aittir. Bi-< 
naenaleyh oraya gidecektir. 

Şim*dıi bundan evvel zannederim ki bütçe müzake
resine devam ediyorduk. 

MUSTAFA KEMAL BEY (Ertuğrul) — Reis 
Bey; bir teklifi âcizanem vardı. Lütfen onu reye ko
yunu^ 

RElS — Mustafa Kemal Beyin bir takriri var. 
4 600 liranın bir fasıldan diğer bir fasla nakli içlin Em
niyeti Umumiye Müdüriyeti Uhıumiyesinin 1-338 sene
si bütçesine tahsisat ilâvesine mütedairdir. Takriri 
okutuyorum. 
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Riyaseti Celfleye 

Fasıl Madde Nevi tahsisat Lira 

167 6 Sandal ve motor masrafı 1 000 
168 5 Telefon 600 
169 I Sevk ve muavenet masrafı 1 000 
171 0 Düveli muhasama tebaasının sevk 1 000 

masraf» 
167 1 Tamirat ve inşaat 1 000 

4 600 

Emniyeti Umumiye Müdiriyeti Umumiyesi 1337 
bütçesinin berveçhi balâ fasıl ve mevaddan ceman 
dört bin altıyüz liranın tenziliyle 169 ncu faslın ikin
ci harcirah maddesine ilâvesi talep ediliyorsa da el-
yevm bütçenin encümeriden çıkıp Heyeti Umumi-
yede decdesti müzakere bulunması sebebiyle mukta-
zi muamelei nakliyenin ifasına müsaade Duyurulma
sını teklif ve rica ederim. 

' Muvazenei Maliye Encümeni 
^v. Kâtibi 

Ertuğrul Mebusu 
Mustafa Kemal 

REİS — Efendim; bunu Bütçe Encümeni tasdik 
etmiyor. Çünkü bütçe Heyeti Âliyenize sevk edilmiş
tir, diyorlar. Bunu yalnız Mustafa Bey rica ediyor
lar. Diyorlar ki bütçe müzakere edilinceye kadar <bu 
memuruna parasız kalmaması için Hu faslın Bütçe En
cümenince münakale muamelesine mezuniyet verilsin 
diyor. (Muvafık sesleri.) Bütçe Encümeninin yapma
sı için mezun bulunmasını kabul edenler lütfen elleri
ni kaldırsınlar... «Kabul edilmedi», (Edildi sesleri.) 

MUSTAFA KEMAL BEY (Ertuğrul) — Efendim 
mesele anlaşılmadı. Bir dakika müsaade buyurun 

ATIF BEY (Beyazıt) — Encümene havalesi kabul 
edilmedi. 

REİS — Hayır efendim; takriri reye koymadım. 
Encümene mezuniyet verilmesini reye koydum. Ka
bul edilmedi. Mesele bundan ibarettir. Rica ederim 
encümene mezuniyet veriliyor mu efendim?. Encü
men yaparız diyor, Heyeti Aliye olmaz diyorlar. 

MUSTAFA KEMAL BEY (Ermğrui) — Hayır 
efendim; mesele iyice anlaşılmadı. Bir dakika müsaa
de buyurun anlaşılmadı. Memurlar aç kalıyor. Ekmek 
parası kazanacağım diye ailesinin pabucunu satıyor. 
Arkadaşlar bu teklifi Hükümet yapmıyor, bendeniz 
yapıyorum, 

REİS — Mustafa Kemal Beyi; kimden izin aldı
nız da kürsüye geldiniz?. Reye koydum kabul edil
medi. Rica ederim beyefendiler; bu ne biçlim müza
keredir. «Gürültüler» 

MUSTAFA KEMAL BEY (Ertuğrul) — Encü
men namına söylüyorum. Dahiliye Vekili buna ne ya
pacak? 

2. — 1337 senesi Muvazenei Umumiye Kanun Lâ
yihası. 

REİS — Bütçe meselesinde söz alan bir çok ar
kadaşlarımız var. Hasan Fehmi Bey söz zâti âlırıizin-
dir, buyurunuz. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Bende
niz bütçe hakkında uzun söylem iyeceğim. Çünkü bu
nun hakkında müzakere yapılmasını sarfedilmiş pa
ranın mersiyesini okumaktan ibaret görüyorum. Esa
sen buna bütçe demektense bütçe taslağı demek da
ha doğru olur. Mamafih 1338 senesi sarfiyatı umu
miyesi için belki faideli olur mülahazasına mebni mü
saadenizle bazı şeyler arzedeyim. Efendim Maliye 
Vekili Hasan Beyin hali malîmiz hakkında verdiği 
izahattan ve gerek diğer rüfekanm verdiği beyanat
tan bendenizin edindiğim fikir ve vaziyeti maliyemiz 
pek-ciddî olmakla beraber herhalde öyle etrafını ka
ranlık görecek derecede de olmasa gerektir. Teda-
biri ciddiye ile sarfiyatta tasarrufa son derece riayet
kar olmak memileket için her şeyden akdem ve el
zem olan 338 senesi bütçesi ile müdafaa masrafını 
338 senesinde dahi temin edebileceğine kaniim, büt
çenin fusul ve - mevaddı üzerinde müzakere imkân
sızlığı gördüğüm için esaslı mütalaalar serdetmiyo-
rum. Çünkü ayın bu gün on üçüncü ve on dördüncü 
günündeyiz. Şubat 28 derse bütçenin hükmü yok ve 
ondan sonra tabiî 1338 senesi içinde bu lâyihayı mü
zakereye de imkân kalmaz. Kendi mütalaai acizanem 
olmak üzere arz ediyorum. Meclisi Âli 337 senesi 
bütçesini bütçe olmak üzere müzakere etmektense 
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337 senesi hidematı umumiyesi için evvelce vermiş 
olduğu avanslara ilâveten ufak bir mikyasta bir 
avansa dlha vererek Muvazenei Maliye Encümeni
nin tespit ettiği kadro ve fusul ve mevaddı haricine 
çıkmamak üzere 37 senesi hesabatını kapatmak ve 
bütçeyi 338 senesi bütçesi namı altında esaslı surette 
müzakereye geçmek, yani 337" bütçesi halinde mü
zakere edilmese de 1338 senesine esas olsun diyor-
ılar. 

Bazı arkadaşlarımız ve bendeniz bu mütalaadan 
ayrılıyorum. 337 senesini yine bir avansla kapattık
tan sonra f 338 senesi bütçesi namı altında esaslı su
rette bunSn müzakeresine geçmekte bendeniz çok 
faide görüyorum. Bu faide evvelâ Meclisi Âlinin 
Yirmi sekizinci veya otuzuncu günü hâlâ 1337 sene
si bütçesini müzakere diyor gibi gayri tabiî bir vazi
yet karşısında bulundurmuş olmaz. 

İkincisi bütçe halinde tasdike iktiran ettiği hailde 
nizamat ve talimatı dahiliyeleri mucibince bazı de-
vairin memurlarının müstehak oldukları zamaim me
selesi mevzubahis olur ki o da herhalde bütçe halin
de tasdik edilirse o vakit marttan itibaren, sene ni
hayetine kadar asbi istihkak etmiş olurlar. Bu su
retle terakimlerini de almağa kanunen bir hak kaza
nırlar. Bütçe meselesinde arzettiğim avans verilirse o 
vakit zamaim meselesinde arzettiğim veçhile kesbi 
istihkak kesbetmiş olmazlar. Kanun mucibince 336 
senesinde ki maaş nisbetileri ne ise 1337'deki nisbet-
ler de o esasa göre yürür. Evvelâ bu müzakerenin 
şekline ait kısmı hakkında bir karar verirsek zanne
derim çok faideli olur. Bunun faidesi 338 senesi büt
çesinin müsveddesi olacağına göre bittabi gayet ge
niş mütalaa serdeceğiz ve esaslı surette tetkikata gi
rişeceğiz. 1337 senesi müsveddesi için, 1337 senesi 
bütçesi halinde söylenecek bir söz kalmamış olduğu
nu görüyorum. 

Bendeniz 36 senesi nihayetlerine doğru idi ki ve 
derhatır buyurursunuz ki Meclisi Âlinizin izhar bu
yurduğu arzuya mebni birtakım devair için muhtelif 
encümenler teşkil edildi ve 337 bütçesi Muvazenei 
Maliye Encümeninde tetkik edilirken kısmen o kad
rolar nazarı itibare alındı. Kısmen alınmadı. Gerçi 
o kadrolar encümenler tarafından tetkik edildikten 
ve Meclisi Âlinin tasdikine iktisar etmedikten sonra 
tamamen kesbi katiyet etmiş nazariyle katiyyen ba
kılamazdı. 

Fakat bütçeye esas olması yine bir prensip ola
rak Meclisi Âlice tasvip buyrulduğuna göre herhalde 
o kadrolardan da hariç ve teşkilâta Meclisi Âlinin 

taraftar olmadığı taayyün etmişti. Bilhassa Müdafaa 
Milliye bütçesi Kadro Encümeninin tanzim ettağü 
kadrolar dahilinde Meclisi Âlinin tasdikine ve karan 
katisine iktiran etmiş ve merasimi resmiyesi de hi
tam bulmuş olduğu için Müdafaai Milliye Bütçesi 
tabiî diğer devair bütçelerinden daha ayrı bir mua
meleye tabi tutuluyordu. Hatırı acizanemde kaldığı
na göre Meclisi Âlinin arzusu ve izhar ettiği temayü-
lât, Müdafaai Milliye Vekâleti Kadro Encümeninin 
tespit ettiği, Ordunun kuvvei umumiyesini ye 336 se
nesinde müsellah kuvveti tezyide salâhiyettar olsun. 

Fakat hidematı saniyede de ve bilhassa devair i 
merkeziyedeki teşkiilâtını Kadro Encümeninin tespit 
ettiği esasın haricine çıkmasın diye bütçesini ona gö
re tanzim etmişti. Eğer mesmuatım doğru ise Mec
lisi Âlinin o kararı ihmal edildiği gibi Kadro Encü
meninin Müdafaai Milliye, gerek devairi merkeziye 
teşkilâtında, gerek sabit teşkilâtında tespit etliği kad
rolara hürmet ve riyayet edilmemiştir. Belki bir bu
çuk iki misli tezyit edilerek kuvvei müseMeha için 
tahsis edilen paranın bir kısmı mühim mi böyle sa
bit teşkilâta sarfedilmiştir. Bu gün için böyle olmuş
tur. Ki eğer 1338 senesinde vaktiyle üç milyon sün
güyü sevk ve idare eden teşkilâtı, bu günkü; ufak 
bir kuvveti sevk ve idare etmek için ifa etmek zih
niyeti mevzubahis olacak olursa şimdiden emin ola
lım ki 1338 senesinde dahi en mübrem ve hayatî 
olan ordumuzun ihtiyaçlarını temin de azim müşki-
lât çekeceğiz. Çok rica ederim ki vekâleti aidesi bil
hassa Müdafaai Milliye Vekâleti müsellah kuvvet ile 
bir sabit teşkilât vücude getirsin ve bu israfata niha
yet versin. Ve yine çok rica ederim ki Divanı Mu
hasebat olmadığr için vize muamelâtı yoktur. Maliye 
Vekâleti sarfiyat üzerinde takyiden hangi sarfiyata, 
hangi teşkilâta sarfed ileceğin i bilemez. Fakat müm
kün olduğu kadar vazifesinin dahilinde olan şeyleri 
tetkik etsin ve bu hususu Maliye Vekâleti dahi ih
mal etmesin. Meclis ordusundan hiç bir şey esirge
medi. Hatta müdafaai vatan için varmı ve servetini 
dahi memleket çekinmedi ve çekinmeyecektir. Yalnız 
israf edilecek para kuvvei müsellahaya sarfedilsin. 

BİR MEBUS BEY — Kendileri burada yoktur. 
HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Asıl d a n 

şey kendilerinin bulunmalarıdır. Mademki burada 
yoktur, zaptı okumalıdırlar. Bendeniz onun için Mec
lisi Âliye hitaben söylüyorum. Heyeti Vekilenin de 
mevcut olduğuna kaniim. Bir de derhatır buyurur
sunuz ki geçen sene ahzı asker şuabatıoın ilgası me
şalesi mevzubahis olmuştur. Harbin henüz bitmesi 
görülmediği ve memleketin bütün şiddetiyle harbe* 
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karar verdiği brr zamanda Ahzı Asker muamelâtını 1 
temin edecek vesaitin memleketin nefine dahi alsa I 
refine Meclis Âli raiye bir tereddüt göstermişti? Fa- I 
kat zaten geçen 36 senesi bütçesi müzakere edildiği I 
zamana 'kadar vaki olan tecrübe ve bilhassa 1336'dan I 
bu güne kadar bir sene geçmiştir. 1336 bütçesiyle I 
'bu senekti arasında vaıki olan tetkikat bendenizin şah- I 
sıma ait söylüyorum, bunlar Ahzı Asker muamelâtı- I 
nı teshil değil, tasip etmekten başka bir şeye yara- I 
mamıştır. (Çdk doğru sesleri). I 

BİR MEBUS BEY — Geçen sene fervat ettik, 
kimse dinlemedi, reddettiler. I 

HASAN FEHMt BEY (Devamla) — Bu suretle 
bir çok zabit ihtiyacımızı da temin ve tatmin edece- I 
ğiz. Malumu âliniz bunun defterini zabıtta çıkarır, ta- I 
kibatını mahallî zabıtası yapar. Memuru mesulesi ise I 
memurîni mülkiyedir. Şubeler kur'a usulü gibi mu- I 
inli muinsiz teşkilâtımız yoktur. Ki bu da redif teş- I 
kilâtıntn bir mebadisi addolunabilir. Fakat bugün I 
fununu askeriye zannediyorum redif teşkilâtını da I 
sureti kaüyede kabul etmiyor. Hazmetmiyor. Çünkü I 
icabatı askeriye onun fevkinde bir icabatı ihsas edi- I 
yor. Bu itibarla ahzı asker şuabatınm zait olduğuna I 
kaniim. I 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Menziller de zaittir. I 
HASAN FEHMt BEY (Devamla) — Ordunun 

nakliyat işlerinin mühim bir tezebzüp içinde oldu- I 
ğunu zannediyorum. Bunun için bir kaç misal mü- I 
saadenizle arz edeceğim. Malumu âlileri vesaiti nak- I 
liyenin yüzde yirmisi tekâlifi milliye olarak alındı. I 
Ordunun bittabi cephede ve bilhassa ateş mıntıka- I 
sında insanlardan sonra hayvanların iaşesine sıra ge- I 
lirdi. Bu suretle hayvanlara lâyikiyle bakamadığı için I 
bunların bir kısmı mühim mi telef oldu, elden çıktı. I 
Eshabı yedinde olan yüzde seksenine ayrıca her ay I 
yüz kilometre ücretsiz nakliyat yapılması mecburî I 
kâmdı. Meclisi Âlinin verdikleri^salâhiyete binaen I 
Başkumandan , Paşa Hazretlerinin yaptıkları emir ki I 
Meclisi Âlinizin aynen emri demektir. I 

Bu nakliyatı mecbure hututu askeriye üzerinde I 
bulunan vesaiti nakliyenin hücra mahallere savuşma- I 
lariyle neticelendi. Bir ay zarfında yüzkilo metre nak- I 
Hyatı temin ettikten sonra kalan, on, on beş günlük 
için askerî tarifelere tevfikan ufak bir ücret verdiler. 
Bittabi lüzumundan fazla tazyik daima makûs neti- I 
çeler verdiği gibi bunda da makûs neticeler verdi. 
Bilhassa son zamanlarda eşyayı ticariyenin muvak
kat bir zaman için olsun nakline ihtimam edilmiye-
rek askerî tarifelere tevfikan nakliyatı askeriyeye tah
sis edilmesini Müdafaai Milliye Vekâletinden tamim J 

edildiğini işittim. Cephane nakli, elbise nakli, ordu
nun erzakının nakli mevzubahis olduğu zamanda bit
tabi ticaret de durur. Her şey durur. 

Fakat bu nakliyat öyle tanzim edilmelidir ki, nak
liyatın teminine yardımcı olsun. Yoksa hayvan sahip
lerinin ellerinden vesaiklerini alıp da Orduyu büyük 
bir srkıntı içinde bırakmış olmasınlar. Bendeniz bu 
usulden makûs bir netice müşahede ettim. Hayvan 
sahipleri ayda bir defa veya on beş günde bir defa 
eşyayı ticariye nakletmiş olsalardı, onlardan alacak
ları paralar ile ayda yüz kilometre ücretsiz nakliyatı 
temin etmiş olurlardı. Bilhassa Samsun, Ankara'ya 
İnebolu, Bolu üzerinden nakliyatı askeriyeyi temin 
edecek vesaiti nakliye mehma imkân bulunabiliyor
du. Daha fazla vesait bulalım derken tedbirin gayrı 
musip olması dolayısiyle vesaiti nakliyenin elden çık
masını ve korkarım ki daha ilerde daha makûs şe
killer 'intaç edebilir. Bu cihet hakkında da Müdafaai 
Milliye Vekâletinin nazarı dikkatini celbederim. Her 
şeye takdimen ve tercihen nakliyatı askeriyeyi temin 
etmek elzemdir. 

Fakat vazedecekleri tedabir vesaiti nakliyeyi tez
yit ve teksire hadim olsun, açıkta bırakacak bir mev
kide olmasın. Vekil Paşa Hazretleri burada olmadığı 
için mesaili askeriye hakkında müsaadenizle burada 
bırakıyorum. Devairde şimdiye kadar gördüğüm ve 
hissettiğim sarfiyattan birinci derecede nazarı dikka
timi celbeden harcirah meselesidir. Harcirah mesele
si malumu âlileri mütarekeden sonra İstanbul'da neş
redilen bir kararname ki Berberyan lâyihası namiy-
le maruf olan bir kararı muvakkati ahiren bizler, ka
bul etmekle kanun halini aldı. Efendim: bu kararna
me yahut kanun bir kaç nevi harcirahın tahakkuku
nu amildir. Halbuki o harcırah kanununun yapıldı
ğı vakitte memleketin hali malîsi düşünülmiyerek ve 
hali malis ile hiç mütenâsip olmıyarak birtakım esas
lar üzerine yapılmıştır. 334 senesine kadar aile har-
cirahlari yoktur. Yani bundan sonra da olmamasını 
tercih etmiyorum. 

Fakat aile haricrahı, memur harcirahı, ikamet 
yevmiyesi, seyahat yevmiyesi mesafeye göre nakliyat 
ücretleri, tebdili mekân masrafları gibi şeyler bu 
memleketin hali malîsiyle mütenasip değildir. Bu ka
nun temamen tatbik edilmiş olsaydı, bir dereceye ka
dar, bazan da hissime göre Heyeti Vekile tarzı te
lakkilerine kanaat ve içtihat farkı olmak üzere ka
nunun fevkinde, kanunun tayin ettiği hududun fev
kinde tatbikatta buiîundular. Bilhassa bu 336 sene
sinde pek mütebarizdir. Malumu âliniz bir memu-
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run hareiraha kesbi istihkak etmesi için memuriyete 
tayin edildiği emri tebellüğ ettiği mahalden memuri
yeti ifa edeceği mahalle kadar harcirahı tahakkuk 
eder. Âils harcirahı ise zaten memur kanunen harei
raha müstahak ise ailesi de fer'i olduğu için ondan 
sonra, tahakkuk eder. İstanbul'dan buraya gelen ze
vattan;... 

Bndeniz esasına tabii itiraz etmiyorum. Memleke
tin tenevvür etmiş evlâtlarına her zaman her yerde ih
tiyacı vardır. Lüzumu olan ve kifayetlerine ve ehli
yetlerine göre tabii vekâletler vazife tavzif eder
ler fakat İstanbul'dan buraya geldikten sonra hatta 
bir ay, iki ay, beş ay sonra memuriyete tayin edil
diği ve memuriyet emrini burada aldığı halde İnebo
lu ile bura arasından harcirah almış pek çok me
murlar vardır. (Hatta İstanbul'dan sesleri.) İstanbul 
idarei milliyenin tahtı emrinde olmadığına göre İs
tanbul'dan bir memur buraya davet edilebilir^ Fa
kat onu azl ve nasba salahiyettar olan vekâlet ken
disine tayin emirinin İstanbul'da tebliğ ederse, İs
tanbul'dan buraya kadar olan hareiraha da kesbi is
tihkak eder. Fakat hiç böyle olmamıştır. Davet şek
linde, gel seni tayin edeceğim şeklinde olan bir da
vet hususidir. Bunun resmisi de olabilir. Fakat on
lar bu sefer memuriyet emri katisini almadığı için 
harcirah kanununa hiç bir vakit giremez. Olsa olsa 

bir mesarifi zaruriyedir. Tahsisatı mestureden verile
bilir.. Bundan sonra harcirah kanununun tatbikinden 
tevellüt eden israfata ümit ederim ki bir nihayet veril
miştir. Badema yapılmayacaktır. Fakat herhalde ka
nunu tadile muhtaç ve cidden yeniden tanzime lâ-
yik bir esasdır. Çünkü memleketin hali malisi o de
rece harcirahı itaya imkânı yoktur. O harcirah sai-
kiyledir ki tali ve belki de iptidai derecedeki memu
riyetlerle ta Van'a kadar memuriyete talip olup gi
denler oldu. Fakat, efendiler onların hiç birisi vazife 
görmedi. Harcırahını aldı ya yoldan döndü, yahut 
hiç gitmedi. Eşhas zimemine kaydedildi. Hazinenin 
parası heder oldu. Bundan sonra efendim masraf 
üzerinde yine hututu tımumiyeyi arz ediyorum. He
nüz fasıllarda değiliz. Zabıtanın tevhidi meselesini der-
hatır büyürsünüz, ki Meclisi Âlinin küşadı gününden 
beri ara sıra hatırımıza, zihnimize gelen ve bazan en
cümenlerde müzakere edilen bir meselei mühimme-
dir. Bunu bu güne kadar hal ve intaç edemedik. 
Zannediyorum ki zabıtanın tevhidi meselesine kati 
bir karar verirsek hem memleketin asayişi üzerine 
muhlin tesiratı olacaktır, hem de aynı zamanda, ma-
len dahi bir çok şeyler kazanacağız. Bu gün polis 
teşkilâtı iskelelerde merakiz mühirnmede çok lâzım

dır. Belki de tevsie dahi ihtiyacı vardır. Fakat da
hilde, kasabalarda zabıta tevhit edildikten sonra zan
nederim ki polis teşkilâtından çok büyük şeyler ka
zanacağız. Hatta bütçesi sülüsüne kadar tenezzül ede
cektir. Bu itibarla bir an evvel zabıtanın tevhidi hu
susundaki lâyihayı tanzim ve kabul edersek ve ve
kâleti aidesi olan Dahiliye Vekili Bey Efendi de 
bunu takip ederek bu kanunu müstaceliyetle biz de 
kabul edersek hem bütçemiz üzerine icrayı tesir 
etmiş olacaktır, hem de asayiş hususunda azim tesir
ler husule gelecektir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Müsaade buyurunuz 
bendeniz Dahiliye encümeni riyasetinde iken çıkmış 
ve imzam altındadır. Bir senedir duruyor. 

SALAHAıTTİN BEY (Mersin) — Makamı Riya
setten çok rica ederiz bunu takdimen ruznameye al
sınlar. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim, 
şimdi mevzubahis olamaz. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Efendim ma
lumu âliniz bütçe geniş bir mevzudur. Mali, idari 
adli, askeri, iktisadi bütün mesaili umumiye için en 
geniş bir mevzudur. Bu itibarla bendeniz bütçede ta
sarruf temin edecek mesaili arz ediyorum. Bunda mu
ayyen bir maddei kanuniye müzakere etmiyoruz ki 
mevzudur, değildir mevzubahis olsun. Süleyman Sırrı 
Bey kardeşimiz.... 

Efendim yine sarfiyata müteallik olmak üzere yi
ne Maliye Vekâletinin nazarı dikkatine bir şey arz 
edeceğim. Malumu âliniz cibayet edilen vergiler için
de ve bizim bütçemizde en az tahsil edilen ve az 
yekûn teşkil eden vergilerimiz, bilâ vasıta cibayet 
edilen vergilerdir. Müsakkafat, arazı vergisi ve temet-
tüat şehir ve kasabalara mahsus olduğuna göre bun
ların cibayeti kolaydır. Gerçi Ağnamı da tahsildarlar 
takip ederler. Fakat hepiniz bilirsiniz ki Ağnamın 
tahsili o kadar basit ve sadedir ki âdeta köylümüz 
alışmıştır. Hatta belki Fransa'da dahi o kadar mun
tazam vergi cibayet edilemez. Ağnamın resmini ih
zar eder verir. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) - Hatta tüccar vastasiyle 
verir. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Bunu varaki 
tahsiliye olsa da olmasa da herhangi bir haberle muh
tar getirir ve zabıtadan gidecek bir haberler de getirir 

, teslim eder. 
HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Bu gibi hu-

susatı aleni celseye tahsis buyurunuz efendim. Cel
se i hafiye bunranı malinin halline tahsis edilmiştir. 
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Bunlar aleni celseye tahsis edilsin ve bundan efkârı 
umumiye istifade etsin. Şimdilik celsei hafiyede söy
lenecek sözler söylensin. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Burada mahremiyete taal
luk eden kısımlar söylensin. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Aleni cel
sede bütçenin heyeti umumiyesi hakkında müzakere 
açacaksamz bundan vaz geçelim. Yalnız şunu rica ede
rim ki şekli müzakereyi tespit edelim ve ona göre serdi 
mütalaa edelim. Bu bütçeyi 1337 bütçesi olarak mü
zakere ediyorsak zamanlarımıza yazıktır. Hükümsüz, 
kıymetsizdir. 1338 senesinin müsveddesidir. Böyle tes
pit ve kabul edelim. Bu itibarla Meclisi Âli bunu tes
pit etsin. Maliye Vekâletinin 1337 senesinde almış oldu
ğu yirmi milyon lirayı ayrı olmak üzere 1337 senesi 
hidematı umumiyesi için ne istiyorsa onu ayrı bir mad-
dei kanuniye ile şimdi getirsin! Ve muvazene encüme
nine sevkedilsin. Avans olarak verelim 1337 senesi 
faslı kapansın. 1338 senesi olmak üzere devam ede
lim. 

HASAN BEY (MALİYE VEKÎLÎ) (Trabzon) — 
Efendim esas itibariyle 1338 senesi bütçesini 1337 se
nesi miktarı dahilinde kalmak üzere tanzim ettik. 
Müdafaai Milliyeden maada olan kısımlarını ve va
ridat bütçesi ile Heyeti Celileye takdim ettik. (38) se
nesi'bütçesi devalri mülkiye için 1337 bütçesinin ay
nıdır. Yalnız fasıllarda yekûnu tecavüz etmemek 
üzere tadilât vardır. Maksadımız bu 1337 senesi büt
çesinin aynı olan 1338 bütçesinin erkamı üzerinde ba
zı esaslar dairelinde tasarrufalt icrasını temindir. Bu 
tasarrufat ne gibi kalemlerden olacağını da geçenler
de maruzatı umumlyem ile bir dereceye kadar arz-
ett'im. Heyeti CeMenin tasdikline iktiran ederse mtu-
vazenei umumiye lâyihasının maddei kanuniyelerli te-
p'ıt edilecek ve marititan itibaren mevkii tatbika konu
lacaktır. Ancak 1337 senesinin 'bütçesinin 1338 senesi 
bütçesi gibi olmasına yegâne sebep Müdafaai Mil
liye bütçesidir. Müdafaai Mitliye bütçesi için He
yeti Vekilenin kararı ve Heyetli Vekilenin tasvübiyle 
1338 bütçesüni yapmak için Muvazene ve Müdafaai 
Milliye Encümenlerinden mürekkep bir mütehassısı 
zevattan müteşekkil bir komisyonu memur buyur
dunuz. Ve o komisyon bütçeyi tetkik etti. Bitirdi 
zannediyorum. Bir iki güne kadar takdim edilmek 
üzeredir. Ve 1338 bütçesinin esbabı mucibe lâyiha
sı da birlikte takdim .edilecektir. Devakli mülkiye 
için bu temamen vardır. Bendeniz 1338 Müdafaaıi 
Milliye bütçesi için ayrı bir şey, yani onun fusul ve 
mevaddı İçin ayrıca bir müzakere yapmak zaruri ol

duğunu hissediyorum. Başka mesele yoktur. Binaena
leyh esas itibariyle Hasan Beyin tekKfleni zaten mu-
vazenei Maliye Encümenimin tespit ettiği esastır. Ya
ni 1337 bütçesi A 338 de dahi tatbik etmek teklifi 
mazibatal umumiyede vardır. 

Hasan Fehmi Beyefendi 1337 bütçesinin 1338 büt
çesi lâyihası aynı olarak müzakeresini teklif ediyor 
fci netice itibariyle bu da onun aynıdır. Yalnız 1338 
Müdafaai Milliye bütçesini temamen bu esas daire
sinde yapabileceğtoizli zannetmiyorum. Binaenaleyh 
bu şekil benıdenlzce çayı kabuldür. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Reis 
Bey bir kelime arzedeylnı. Müdafaai Milliye bütçe
sinin zaten istisnaiyeti ve hususiyeti var. O gelmek
te olsun biz deva'iri mülkîye bütçesini 1338 bütçesi
nin müsveddesi olmak üzere müsveddemize devam 
ederken Müdafaai Milliye bütçesi de Muvazenei Ma
liye Encümeninden geçer ve o da Meclisi Aliye ge
lir, O vakit kül halinde müzakere ederiz. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim, 
celsei hafiyenin devamı için yegâne zaruret bu açık 
olan parayı nereden tedarik edeceğiz ve bu bütçe 
nasıl tevziin edilecek? Yoksa gelecek bütçede bir az 
tanzimat yapılıyormuş. Bunların celsei hafiyede ol
masına lüzum yoktur. Yahu teşkıiâttan bazısını zik
retmemek başka. Bu seneden otuz milyon açık, ge
lecek seneden 40 milyon açık. Bu açıklar nasıl ka
panacaktır? Maliye Vekili bunun hakkında ne dü
şünüyor? Meclisi AH ne şekilde karar verecektir? 
Şubatın 28 nci günü ne yapacağız? On beş gün son
ra bütçe kapanacak, bu defter borç olarak mı dev-
rolunacak, ne olacak bunu anlıyalıını? 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Müsaade 
buyurursanız bu hususta izahat vereyim. Efendim, 
evvelâ bütçe heyeti umumiyesi hakkındaki nokta! na
zarımızı peyderpey teşrihe başlamazdan, evvel mev
zubahis olan mesele hakkındaki noktai nazarımızı 
tavzih edeceğim. Mesele tenevvür edecektir. Hıiç şüp
hesiz ki celsei hafiyede mazbatanın muhtevi olduğu 
fıkaratın, her birini, ayrı ayrı esasatmı burada görü
şeceğiz. Oradaki fılkarattan mühim bir kısmını da Hü
seyin Avni Bey biraderimiiz'in söylediği bütçe açığı 
teşkil ediyor. Fakat iik fıkra bütçenin geç gelmesi es
babına ve badema ona ait çareye mütedairdir. O 
meyanda mazbatada istirham ettiğimiz gibi 1338 
bütçesinin şimdi müzakeresine geçilmesi idi. Fakat 
orada 1338 bütçesinin şahsiyetin'in ayni bulmuş de
mekten maksadımız, tekrar tashih edeyim k'i varidat 
ve m'asarifat yekûnu ayrı olacak. Çünkü hiç tahmin 
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edemiyoruz ki bir çok zamaiim'i müstelziım kanun- I 
lar tekliiıf etaeHiğimize rağmen mili iktisadiyatımız- I 
da açılan rahnelere ancak onlara teadül edebileceği I 
ve varidatın 1338 senesinde bundan çok kabarmı- I 
yacağını zannediyoruz. Bittabi bu varifdaita nazaran I 
zaten açık olan masrafımızın miktarını hiç şüphesiz 
Meclisi Ali daha ziyade tezyit etoıieğe taraftar olma- I 
yacaflütiT. Ancak Maliye Vekilli Beytin burada mufas- I 
salan izah •öCtıiği veçhile 1338 bütçesine ak bir takım 
tanzıimat esasatı vardır. İşte o tanzimat esası ile büU I 
çe masarifi umumliyesinde tasarruf edeceğimiz on beş I 
milyon küsur lirayı aynen mazbatamızın nihayetin- I 
de de işaret ettiğimiz veçhile, Müdafaiaıi Milliyeye I 
tahsis edeceğiz. Müdafaai milliye bütçesinin tanzi- I 
mine memur edilen encümeniniz de bu zammı kabul I 
ve ilâve eettiğimiz takdirde hasıl olacak neticeye mü- I 
sahih ve muadil 1338 bütçesi 1337 nin aynı olamıya- I 
caık. Demek ki arkadaşlarımızın fikri katiyen varit I 
değildir. I 

Fasılların şahsına gelince: O zaten bütçede ve 
her bütçe, takti bünyesi değiştirilıinceye kadar lâzım I 
geîen şahsiyetlerdir. O ancak 1339 bütçesinde mevzu
bahis olabilir. Şu halde şahsiyetleri muhafaza ede- I 
cek varidat ve masarifat yekûnlarını muhafaza ede- I 
cek olduktan sonra 1337 bütçesinin esaslı noktaları 
muhafaza edilmiş, ancak ayrı bir muvazene kanunu I 
ile o müvazenet kanununda musarrah olan Meclis 
bu noktaya karar verince Muvazene Encümeni îcra I 
Vekilleri yi e müttahiden 1338 senesine ait bütçeyi de I 
huzurunuza takdim edecektir. Birinci fıkra bu nok
tayı hâkimdir. Buna rağmen 1337 bütçesini hiç oku
madan geçelim. Hayır. Buna hiç taraftar değiî'im. I 
1337 bütçesii üzerinde şüphesiz izaei vakit gayri caiz I 
olmasına nazaran 1338 bütçe müvazenesli okunur- I 
•ken de ve atiyen 1339 bütçesine ait temenniyatımız I 
mütalaa edilirken de vakıfane söz söylemek için 
bütçenin ruhuna hiç olmazsa sathi olarak nüfuz I 
etmiş oîmiamız ve mecburiyetlerle her hangi bir se- I 
ne bütçesinin ve eî'imizde mevzubahis olan bütçenin I 
ne gibi fusulü, ne gibi masarifi ihtiva ettiğine vakıf i 
oîmuş bulunmak lâzımdır. Onun için beyhude mü-
zaJkerede vakit kaybetmiş olmamak için fıkra fık- I 
ra celsei hafiyede mazbatayı esas ittihaz edelüm ve o 
bittikten sonra arkadaşlardan tekrar hatıra gel'en I 
fıkraların müzakeresini ikmal edelim. Müsaade 
ederseniz 1338 bütçesi muvazene kanununu takdim i 
edelim. Bu müzakere bitince bunun netayidine göre I 
celsei aleniyeye geçilmiş olur. Çünkü bu fıtkralar ica- I 
bınca celsei hafiye meselesinde hem açık meselesi I 
haEolunacak: ve hem 1338 bütçesine geçilmek: kararı- | 
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nı ittihaz etmiş bulunacaktır. Ve hem de esasata mü-
tedaiir kanaatimiz müzakere ediü'miş olacaıkfcır. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Beyim; bu
gün şubat on dörttür. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Bu mazba
tanın muhteviyatı üç gün isıtülzam eder. Daha fazla 
sözümüz zannederim zaittir. Mesele gayet açıktır» 
Yapabüeceğittiiiz şeyler üzerinde düğer arkadaşlar meş
gul olmuşlar zarurette bulunduğumuz şeyler üzerinde 
Encümen ve lora Vekilleri arkadaşlarımız durudıraz 
düşünmüşler ve düşündüklerinin hülâsasını huzuru
nuza getirmişler. Daha mühim şeyler tevlit edebile-
oeğ.'m'ize kanli değilim. Şu 'halde eğer müsaade eder
seniz mazbatanın heyeti umumıiyesine ait teşrihatıma 
başhyayım. Diğer fıkralara geçmek veyahut İsmet 
Bey biraderimizin talep ettiği (izahata mübaşeret ede
yim. Yahut 1338 bütçesi hakkındaki ricamız reye ko
nulsun. Eğer kabul olunacaksa encümen muvazene ka
nununu hemen takdim etsin. Ondan sonra sırasiyle mü-
zakerata başlıyalım efendim. 

BASRİ BEY (Karesi) — Reis Bey; rnesele yine ka
rıştı. Fasılları ayrı ayrı tetkik edelim diyor. Mesele 
anlaşılmadı. Tevfik Rüşrü Bey eski ananeye muvafık 
bu fıkraların ayrıca okunup müzakere edilmesini ar
zu ediyorlar. Yanli mazbatadaki.. 

TEVFİK RÜŞRÜ BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurursanız bu mazbata ya kabul olunacak veya 
rettedilecekitir. Veyahut tadil edilecektir. Bu mazbata 
lââkal 22 fıkrayı muhtevidir. Birindi&i 1338 senesi büt
çesinin de beraber müzakere, 'ikincisi burada görüldü
ğü veçhile rüsumat siyasetimiz hakkındaki ve cephe
miz ve maliye siyasetimiz, üçüncüsü emlâk vergisi 
hakkındaki noktai nazarımızdır. Bunları Meclis mü
zakere etmeden zannetmiyorum ki.. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Reis Bey 
müsaade edermisiniz? Efendim, mazbata malumu âli
niz ne kanun lâyiihasıdır, ne de rakam ifade eder, ne 
hüküm. Faikat encümenin noktai nazarını icmalen gös
terir. Müzakere ettik, karar verdik; neye? Hüküm mü
dür, kanun mudur? Mazbata müzakere edilmez. Za
ten bunu 1338 senesi müsveddesi addedersek yine ay
nı esastı 1338 senesi 'bütçesi ollmaik üzere o fıkralar 
hakkında arzu eden arkadaşlar zaten tevzi edilmiş, 
tetk'ikatı yapılmış her biri bir noktasını izah ve tetkik 
ederek, serdi mütalaa ederler. Mazbatanın tetkiki, ka
bulü bir mana ifade etmez. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurursanız burada bir cümleyi nazargâhı âlinize arz-
edeyim. Diyoruz toi bu beyanatımız Hükümetimizin 
bir mukaddemıai beyantı okun. Yani yapacağımız bu 
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veçhe esasatımda, Vergileri ıtaidil esasatında, rüısuımaıt 
esasatımda encümen bunu muvafık telakki ediyorsa, 
hep böylfö güditfmiş otsun. Bir vedhü meselesidir ki bu
güne kadar mevzubahis oitauş, müteaddit defa kamu
na geçmiş bir şekilde huzuru âlinlizıde görüşülmemiş
tir. Şlimüdi bumu ceffelkalem hüküm ifade yetmez diye 
kabul, yahut kabul ledümez diye 'mevzubahis eîmiye-
rek, yine vergli kanunları geldikçe zamainı kanunları, 
istikraz kanunları 'geldikçe hangd esasatı konuşacağız. 
Elifimden başlamak esasmı mı kabul edeceğiz yahut 
bir esas mı kabul edeceğiz? 

YUSUF ZİYA BEY (BMis) — Müzakeren'in için
den çıktlıması için bir vedih tayin etmek lâzmıldır. He-
ydfci Umumıliyesiimde bize hiç bir kayıt ve şart yoktur. 
Zatı âliniz »böyle bir hudut dahilinde müzakere edil
sin, bunlar mevzudur diyorsunuz. Fakat heyeti umu-
mliyesi hakkında herkes her şeyi «öyüiyecek'tir. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Yine iste
diğini ilave edebilir. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Efendim, dün 
de arze'îmişjtıiım; bu celisei hafiye bütçenin açığı liçin 
akdedlitmlş idi. İşte onu a^deceğim. Efendim dok
san mi'lyon varidata mukabil varidat ve açık olan 40 
milyona karşı da gerek Maliye Vekâleti ve gerek Mü-
vazenei Maliye Encümeni şu veya şu karşılıklarla şu 
kalmış veya temamen şunu kapamış ve şu kadar da 
açık kalmış; Binaenaleyh temamen kapanmış Veya bir 
kısım açık kaldığına göre meselle bunun üzerinde ola
caktır. Buımın 'için masarrfat üzerinde açığı gördük. 
Şu masarıfatı gerek Maiiiye Vekâleti, gerek Muvaze
ne Encümeni ne ile kapatmıştır ve bu kapattığı haki
katen mütalkiinüttabslil midir? Bu kapattığı şey nedir, 
mevhum mudur? Kapatmak mümfcin bir şey değilse 
bunu mümkim bir hale sokmak için ne lâzımıdır? Bunu 
müzakere edeceğiz. Yoksa rica edebim, bu veçhesi di r, 
bilmem neslidir. 1337 nin içimden çıkamadık kti 1338 
senesi bütçesinin 'içinden çıkalıhi. Bilmiyoruz ki bun
ları ret edip de kabul olan bir şeyi müzakere edelim. 
Rica ederim bunun üzerinde müzakereye devam.. 

BAİSRİ BEY (Karesi) — Eğer 1337 senesi bütçe
sinden çıkan, başka bir mahiyeti kanuriiyesi olmayan 
bu mazbatayı hem de hilafı usul fıkra mütalaa ve 
müzakereye kalkışacak olursak zannediyorum ki bü
yük bir çıkmaza düşmüş olacağız. Muvazeneli Maliye 
Encümenimin pek ameli ve stireklü, muntazam mesai
si nelüicesinde hakîkaten meskûn olan bu mazbatasını 
bütün rüfekayı muhterem ayrı ayrı okudular. Bu bir 
şeref meselesi. Encümenim bu vesayayı âliyesi zanne
diyorum ki 1337 den ziyade yani geçmişten ziyade 

atiye aiittlir. 1338 senesine atötfüir. Binaenaleyh; 1337 se
nesi bütçeni üzerinde tevekkuf etmiyerek 1338 senesi 
bütçesine başladığıimız zaman o vakit mazbata muhar
reri hitabelerimi uzun mzaldıya söyledikten başka maz
batalarını da fıkra bef ıfcra müzakere etmek sureitiivle 
daha ameli bir iş yapalım. Binaenaleyh, muameleyi ka-
rıştırmıyalıım. (Şu IhaHde iş açıklta kalıyor sesteıti) 

TAHSİN BEY {Aydım) — Şu halde efendim; 1337 
senesi bütçesinin tenkidatmı kapamış oluyoruz. Hal
buki bize bu Hükümet 1337 senesinde sarfeftlmiş oldu
ğu 80 bin liraya karşı bize ne hünerler, ne marifetler 
gösterdi. Herkes bunun tatbikatında ne gördü ise bu
rada herkes bunu arzedecekıtJir. Bu biz&n hakkmuzkhr. 
(Bravo sadası) Binaenaleyh, bu Beyefendinin Encü
men namıma .teklif eetltiği şekliler 1338 senesi tiçin na
zarı dikkate alınabilir. Fakat biz 1337 senesi zarfında 
emri vakü olarak sarfedÜlen 80 ntiryon föranm Hükü-
meiti cedideden bir hesabını isteyeceğiz. Herkes gör
müş olduğu fenalıkları burada söyliyecektir. Bu hak
kımız nez ediîmesıin. Teklif ettiğim budur. (Bu me
selenin lütfen reye konması sadaları) 

REİS — Müsaade buyurunuz, bendeniz evvelki 
celselerde riyaset eümediğim için vakıf değilim, tşfce 
anlıyorum ki bütçenin hafi olarak başlamasının sebe
bi yalnız ve yalnız bütçenin bu açık meselesini kapat
maktır. Binaenaleyh bu Heyeti Umumiye müzakeresi 
değildir. Heyetli Umumiye Müzakeresi ayrıca açık 
celsede olacaktır. Binaenaleyh arkadaşlardan çok (rica 
ederim; bütçe açığı ne olmuş ve nasd kapanabilir? Bu
na dair müsaade ederseniz Muvazenei Maliye Encü
meninin fikri anlaşism ve evvelâ o söyleştin. Muva
zenei 'Maliye Encümeniinıden sonra eğer Maliye Vekd-
îi Beyefendi söylememli'ş ise o da söylesin. Ondan son
ra arkadaşlar söylesin. Bunu bir kere bitirdim, sıra o 
meselelere gelsin. (Doğru sadaları) Buyurunuz efen
dim, devam ediniz. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Kabul olu
nan usulü müzakere mucibince sözlerimi yalnız bütçe 
açığına hasredeceğim. Binaenaleyh geçen celsede ar-
kaldaşlari'mızdam bazılarının talep ettiği izahatı ale
ni celseye bırakacağım. Binaenaleyh bütçe heyeti 
umumiyesinin tetkikinden de anlaşılacağı veçhile (52) 
milyon küsur lira varidat, 77 milyon küsur lira masa
rifi muhtevidir. Binaenaleyh şüphesiz senenin nihaye
tine varmış olmaklığımıza rağmen alelumum bütçe
lerde mutat ve mecburi olmak üzere bu adetler tah
minidir. Yalnız bütçedeki adetlerin bir farkı, olduk
ça adetlerim tahmine karıp olmasıdır ve 1336 bütçesin
den daha kafip olmasıdır. Buna rağmen tekrar ediyo-
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rum, bunlar tahmini adeteierdir. Binaenaleyh sene ni
hayetine doğru asri hakiki hesabait yapıldığı valkit pek 
tabii olaraik bir bütçe tasarrufu bulunacak ve açılk 
miktarını azaltacaktır. Şimdiki açık miktarı 25 mil
yon küsur lıira 'iken biz feakal bütçe tasarrufu ile beş 
milyon 'lira veya daha fazlasını azalacağını tahmin 
edebiliyoruz. (Bir az daha fazla tasarruf sesleri) 

REÎS — Encümen kendi tahminini söylüyor. Olur 
(ki aldanmıştır efendim. 

TEVFÎK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Rica ede
rim, söz söylerken arkadaşlarımın bir az insaf ile din-
temesürii istirham eder ve mütalaa beyan ederken, bu 
bütçe üzerine mütalaa beyan etniğimi yoksa yarın 
Meclisi Adimizin vereceği yenli yeni tahsisatı bittabi 
hesap 'etmekte mazur olduğumu işaret ederim. Bina
enaleyh bugüne kadar mevcut tahsisat daima hesap 
edilmektedir. Yoksa yarun Heyeti Aliye lüzum görür 
de seksen milyon verirse bunu bugünden söyliyebil-
mdkl'iğime ve Encümeninizin sözüne tercüman ola-
bilmeMiğime imtkânı maddi yoktur. Her ne hal olursa 
olsun en azami bütçe tasarrufu ile dahi yine mühim 
bir açık yekûnu karşısındayız. Bu açık hakkında na
sıl çare bulabileceğimiz hakkında müteaddit defalar 
İcra Vekilleri Heyetini Encümeninize davet ettik. İc
ra Vekilleri Heyeüi Reisi ve Maliye Vekili Bey teşrif 
ettiler, fakat icra Vekillerinin heyeti umurniyesiyle bir
likte müzakere edebilmek fırsat ve şerefine muvaffak 
olamadıik. 

RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Pek doğru sözdür. 
TEVFfrK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Bir iki cel

se temadi eden bu müzakeratta derhal şimdiden iti
rafa mecburum ki Heyeti Celilenizi tatmin edecek 
maddi müsbet bir neticeye desteres olamadık. Ancak 
yine.. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Hatırından çıkmış zan
nediyorum. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Zatı âliniz 
de galiba vardınız. Tashih ediyorum, sonradan teşrif 
etmiştiniz, affedersiniz. Yani bendemizin maksadım 
mevcut olan veya olmayan arkadaşlarımızı ayırmak 
değildi. Yalnız Reisin icabet ettiğini söylemek ve he
yeti Limumiyesinin mevcut bulunduğunu işaret etmek
ti. (E;asa doğru sesleri) Ancak ağrazı tedavi - affe
dersiniz - müsaade buyurursanız tıbbi bir tabir kulla
nalım. Yani baş ağrısına muvakkat bir çare bulmak 
kabilinden bu mevzubahis olan açığa' karşı bermutat 
ku'llanıî'malkta olan bir 'kelimenin cenahı atifetine biz 
de sığındık: istikraz. Fakat bu defa ist'kraz kelime
sinin manası sinim' sabıkada olduğu gibi çok mühim 
ümit verecek manayı ifham etmiyor. Buna mukabil 

şu ciheti de tasrihe mecburum ki kan ve ateş içerisin
de doğan devletimiz ve Hükümetimizi tün müşküüâ't 
içinde devam edip gelirken muvaffakiyatı siyasiyeye 
rağmen güzelce vakit bulup kendi hususatı maliyesi 
ile duru dıraz uğraşmağa da vaıküt bulamamıştır. İs
tikraz denince bittabi hatıra harici ve dahili istikraz 
gelir. Bizim de öyle oldu. Lâkin derhal bir istikrazı 
dahilinin gayri mümlkün olduğunu -tayin ve kabul et
tik. Gayri m/ümkıündü, çünkü öteden beri memleketi
miz umuru maliyemizin ciddi esasata isstinat edeme
mesi ve teşkilâttı maliyemizin eminlbahş usuller göste
rememesi yüzünden halkımızı bu gibi işlere aîışUrma-
mıştı. Harbi umumi zamanında dahi bir çok teşvikata 
ve terennüm edilmekte olan Zaferi ahire rağmen ümi
din ancaik pek ufak bir kısmına halkımız cevap verdi 
ve iyi hat ırîı yorsam on iki milyon lirayı (on sekiz, mil
yon sesleri) Evet on sekiz milyon lirayı geçmemişti. 
Fakat bu on sekiz milyon liranın aîtı milyon liradan 
fazlası hayali idi. Binaenaleyh yine hakikat araeteti-
ğim adet dahilinde idi. Hatırlayınız ki o valkitki mem
leketimiz şimdikinden ve o zaman memleketimiz dahi
linde mevcut bulunan evrakı nakdiye miktarı keza 
şimdikinden bir kaç misli büyüktü ve yine hatırlayı
nız kli o zaman birikmiş pek çok mevaddı iptidaiye 
vardı. Demek ki o vakit dahi mühim muvaffak iyat 
gösteremeyen bu usulün bugün daha büyük muvaf
fakiyet temin edebileceğini tahmin edebilmek imkâ
nına malik değiliz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — istemeğe 
yüzün yok ki zaten. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Bendeniz 
burada bu imkânsızlığı hesap ederken sırf bir ameli-
yei maliye itibariyle serdi mütalaa ediyorum. Adalet 
ve hak cihetlerini taalluku olan encümenlere ve He
yeti Celilelerİne terk ediyorum. Bu itibarla muhaze 
edilmemekliğimi de rica ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Biz de sizi 
muaheze etmiyoruz ya. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Şimdi bu 
istikrazı dahili mümkün olmayınca istikrazı harici ka
pısı temamiyle kapalı mıdır? Hayır. Gerçi bu günkü 
vaziyetti siyasiye içinde bizim bu sukıntımızdan isti
fade edecekler pek ağır şerait serdederler. Veyahut 
vermekten kaçınırlar. Bütün bunlara rağmen bir istik
razı haricinin gayri mümkün olduğunu kimse iddia 
edemez. Şu halde istikraz 'kelimesinin bir manası 
vardır. Aynı zamanda mevcut olan açığı bir zaman
lar olduğu gibi hatırasûz muamelâta tevfikan bir usu
le tevsiye edemezdik. Yani, borcumuzu inkâr -etmek.. 
Bu kurmakta olduğumuz Hükümeti kendi elimizle 
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yıkmak dem'elktir. Ne de bir zamanlar olduğu gibi 
düyunu gayri muntazama faslı bu yeni zihniyetle mil
letin sinesinden doğan Meclisin kârı olamazdı. Her
halde bir çare bulmağa mecbur idi. Düşündük ki gay
ri mümkün olmayan istikrazı hariciye İcra Vekilleri 
Heyetine müsaade edelim ve bu istikrazı haridden ha
tırımıza gelen şekiilieri de mazbatamızda .serdettik. 
Tekrarını abes buluyorum. Çünkü hepiniz okumuşsu
nuzdur. Hususi, münferit, jmltiyazaıt mukabili, hasılı 
bir çdk şekiller.. 'Bu da olaımiazsa şayet bu borcumu
zu 1338 senesinde dahi olacak olan borcumuzla biri 
iOfcte 1338 senesi borcumuza devrederiz. Ve o vakit ye
ni şekiller muvacehesinde bulunacağımızdan ya bir 
istikrazı dahiliye katibi, yani haliktan para almak de
ğil, borcumuz olan alacakılara karşı borcumuzu iti
raf ederek varidatımızdan bir kısmını ona karşı gös

tererek banka vesatetiyle ve o dayirilerden teşekkül 
edecek bir rrtedisıi idare marifetiyle borcumuzu öde
mek yoluna gideriz.. Veyahut o zamana kadar kuvvet
le ürrtit ediyoruz ki harp bitmiş olacağından masarifi 
harbiyeden hasıl olacak tasarrufu azim ile ve aynı za
manda yine kuvvetle ümit ediyoruz kli memleketimize 
iltihak edecek olan daha zengin diyarlarımızın temin 
edeceği varidat ile bu borcun altından 'kalkabilinek 
imkânı vardır. Her halde önkâr etmek doğru değildir 
diye düşündük ve encümeniniz huzurunuza ancak böy
le bir çare ile gelebilmiştir. 

REİS — Ekseriyet katmadı. Perşembe günü saat 
9 da içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Salı gün
leri Nevahî kanununa tahsis ediPm'işöi. 

REİS — Hayır efendim. 

...... 
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