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1 — SABIK ZABIT H U L Â S A S I 

Birinci celse 
Refet Beyin riyasetlerile aktedilerek âzayi kiram

dan bazı zevatın mezuniyetleri hakkındaki tezkere ile 
istiklâl madalyasile taltifleri talep edilen iki zata ve 
1341 senesi bütçe kanununa müteallik mazbatalar ka
bul olundu. 

tzalei şüyu davalarından alınacak harçlara dair lâyi
ha ikinci defa olarak müzakere ve verilen tadilname 
ve vaki olan talep üzerine Adliye Encümenine tevdi 
edildi. 

Teşkilâtı esasiye kanununun 95 inci maddesinin ta
diline mütedair teklifi kanuninin dahi birinci müzakere
si yapıldıktan sonra Hükümetin, vaziyeti maliye ve ik-

Reis — Hüküme t in teklifi üzerine dün açılmış 
olan müzakereye bu gün devam ediyoruz. Söz 
T u r g u t Beyindir . 

T u r g u t B. ( Manisa ) — Muhte rem a r k a d a ş l a r ; 
geçen fevkalâde iç t ima devremizde bizi b u r a d a 
topl ıyan yegâne âmi l ; memleket in ik t i sad iya t ında 

tısadiyemiz hakkındaki beyanatı istima ve teneffüs için 
celse tatil edildi. 

İkinci celse 
Refet Beyin riyasetlerile açılarak Hükümetin, birinci 

celsedeki beyanatı üzerinde bir müddet müzakere cere
yan ettikten ve millî iktisadiyatımızı koruma lâyihası
nın gelecek ruznameye alınması kararg-ir olduktan son
ra pazar günü saat onda toplanılmak üzere inikada ni
hayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Yozgat Denizli 

Refet A. Doğan H. Rüştü 

müşahede edilen fevkalâde vaziyet lerdi . O vaki t -
ki müşkülâ t ımız sırf memleket in ik t i sadiya t ına ta 
al lûk ediyordu. O zaman mühim k a r a r l a r i t t ihaz 
edilmiş olmakla beraber yeni zamanlar için yine 
ikt isadî müşkül ler le karşı laşacağımızı pek âlâ tah
min ediyorduk. F i lvak i bu içt ima devremizin 

2 — S U A L L E R 

1 — izmir Mebusu Mahmut Esat Beyin, iş kanunu
nun Meclisi Âliye ne zaman sevkedileceğine dair şi
fahî sual takriri İktisat vekâletine havale edilmiştir. 

H A V A L E E D İ L E N E V R A K 

Lâyihalar 
1 — Vilâyetlerin hususî idareleri kanunu lâyihası 

(Dahiliye, İktisat. Maarif, Sıhhat ve İçtimaî Muavenet, 
Nafıa ve Bütçe Encümenlerine) 

Teklifler 
2 — Tekirdağ Mebusu Cemil Bey ve 18 arkadaşının, 

1605 numaralı kanuna müzeyyel kanun teklifi (Maliye 
ve Bütçe Encümennlerine) 

Tezkereler 
3 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun bazı madde

lerinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi (Maliye ve 
Bütçe Encümenlerine) 

Mazbatalar 
4 — Eylül - teşrinisani 1930 aylarına ait raporun 

takdim kılmdıği hakkında 3/68 numaralı Divanı Muhase
bat Riyaseti tezkeresi ve Divanı Muhasebat Encümeni 
mazbatası (Ruznameye) 

5 — Millî iktisadiyatı koruma vergisi hakkında 1/174 
numaralı kanun lâyihası ve Maliye, Adliye ve Bütçe 
Encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saa t i : 10, 20 

Reis — Refet B. 

Kât ip l e r : Avni Doğan B. (YOZGAT) , Ziya Gevher B. ( Ç A N A K K A L E ) . 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 

4 — HÜKÜMETİN İKTİSADÎ V E MALÎ VAZÎYET VE ONA KARŞI ALINAN TEDBİRLER 
HAKKINDA BEYANATI 
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küşadmda Reisicumhur Hazretlerinin irat buyur
dukları yüksek nutuklarında işaret ettikleri gibi 
bu defa Hükümetimizin Meclisi Âlinize takdim ey
lediği kararlarlada tahminimizde aldanmadığımızı 
gördük. 

Bu yüksek kürsüden söz söylemek fırsatını buldu
ğum bir iki defada 1919 dan başlıyarak on iki senedir 
mütemadi ve muttarit bir surette devam eden ci
hanşümul iktisadî buhranın sebep ve âmilleri 
hakkında düşünülen ve serdedilen mütaleaları iza
ha çalışmıştım. 

Arkadaşlar; iktisadî hayat, hayat sahibi her bün
ye ve taazzî gibi tahavvüllere, inkişaflara ve tekâ
müllere tabi olmakla beraber zaman zaman buh
ranlara da maruz kalacağı pek tabiidir ve bu gün 
iktisadî hayatı, beşerin iktisadî tarihini mütalea 
ettiğimiz vakit iktisadî hayatın mühim ve belli 
başlı bir çok buhranlarına tesadüf ederiz. Avrupa
lım emperyalist ve kapitalist ekonomistleri bu 
buhranları, mazide cereyan eden bu buhranları 
mütalea ve tetkik ederken buhranlar hakkında 
çok esaslı mütalea ve fikirler dermeyan etmişler
dir. Bunlar hakkında söz söylemek mevzuumuz 
haricindedir. 

Yalnız bu gün devam eden buhranı tet
kik ederken mübadele vasıtası olan para
nın gayri muttarit ihtizazlar yapması, ta
biî âfetler, harpler istihsal fazlası is -
tihlâk noksanı, konjektör denilen işlerin, geçen 
iktisadî buhranları tevlit eden âmillerin hepsinin 
şimdi devam eden iktisadî buhranda hüküm sür
düğünü görmekteyiz. Bu sebeple bu âmillerin 
hepsinin bu iktisadî buhranda tesadüf edilmesi se-
bebiledir ki, Avrupa iktisatçıları bu devam edip 
duran ve her gün beşeriyeti bir az daha ümitsiz
liğe sevkeden iktisadî buhranın hakikî ve en kuv
vetli âmilini bulmakta gecikiyorlar. Filvaki 
arkadaşlar 1919 da başlıyan iktisadî buhranı tet
kik ederken masebak buhranlarda tatbik edilen 
susullerin hepsi birer birer ve itinakâr bir surette 
tatbik edildiği halde bu tedbirlere rağmen netice
nin sıfır olduğu görülmektedir. Bu buhrana harp 
sebep oldu denilmiştir. Halbu ki sulh teessüs edeli 
12 sene olduğu halde buhran her gün bir az daha 
şiddetini artırmaktadır. Harpten sonra paranın 
müstakar bir kıymete malik olmaması buhranlara 
sebebiyet veriyor denilmiştir. Başta İngiltere ol
duğu halde para altın esasına irca edildi. Reva-
lörize edildi ve bir gün geldi ki îngilterenin dahi 
bu teşebbüslerinin hepsi sıfıra müncer oldu, istih
sal tahdit edildi, miktarlar tesbit edildi. Müteakip 
senelerde fazla görülen mallar daha az istihsal e-
dildi, fakat yine buhranın önüne geç.ilemedi, 
buhranın ayni şiddetle devam ettiği görülüyor. Bu 
hadiseler bizi devam eden iktisadî âfetin esasını, 
ruhunu daha esaslı bir surette tahlil ve tetkik et
meğe sevkctmektedir. 

Arkadaşlar; umumî harp mütarekesini müteakip 
Viyanada bulunuyordum. Avusturya imparatorlu-1 
ğuııun o vakit Osmanlı İmparatorluğu nczdinde bu

lundurduğu sefir Marki Pallaviçni Viyanaya avdet 
ettiği zaman Viyanada çıkan ( Novye bcraye prese) 
gazetesine şu beyanatta bulunmuştu: ( îstanbulda 
bulunduğum zamanlarda Osmanlı İmparatorluğu
nun son günlerini yaşadığını, o sıralarda îstanbıüu 
ziyaret eden Kaysere söylemiştim. Beni bedbinlik
le itham etmişti. Fakat bu acı hakikati içinde 
görmekle müteessiftim. Fakat hatırıma hiç bir va
kit gelmemişti ki ayni zamanda Avusturya impa
ratorluğunun da îstanbulda son sefiri olacaktım). 

Arkadaşlar; 1919 da Balkanlarda başlıyan umu
mî harp ateşi Avrupa medeniyetini emperyalizm ve 
kapitalizm esasına istinat eden Avrupa iktisadiya
tını yıkmak için birinci hamlesini Rusyada yapmış
tır. Yüz elli milyonluk nüfusu, insanın aklına hayret 
verecek sefaletlere, felâketlere ve müthiş anar
şiye sevkedecck vaziyete ilka etmiştir, ikinci ham
le, umumî harpten sonra, Versayda toplanan ve 
kendilerini umumî harbin galipleri zan ve tasavvur 
eden diplomatlar vasati Avrupa ve Asyada ihdas 
ettikleri ikinci vaziyetle Avrupa kapitalizmine en 
büyük darbeyi vurmuşlardır. Aktettiklcri (Sevr), 
(Versay) ve buna mümasil muahedelerle Avrupada, 
Asyada baştan başa; yüz milyonlarca halkı siyasî 
otoriteden, iktisadî çalışmak kabiliyetinden, içti
maî intizam ve asayişten mahrum bırakacak va
ziyetler ihdas etmişlerdir. Kürei arzı kutuplarile 
birlikte yutsalarda doymak bilmiyen bu diplo
matlar zannediyorlar ki bu işledikleri eserlerle 
yalnız kendileri dünya iktisadiyatında ve dünya 
siyasetinde hâkim kalacaklardır. Bu zavallı dip
lomatlar düşünmiyorlardı ki fena vaziyette 
kalacaklardı. İnhidam eden Alman İmpara
torluğu; Avusturya imparatorluğu, Rus Çarlığı 
ve Osmanlı imparatorluğu değildi. Yirminci asır 
medeniyeti bütün varlığı ile inhidam ediyordu ve 
bu inhidam içinde kendileri de bulunyorlardı. 
iktisadî harp âfeti diye tesmiye ettikleri bu âfet 
işte umumî harbin ve bilhassa bu umumî harbin 
neticesinde cihan vaziyetini tetkik ve mütalea et
mesini bilmiyen veya kasten bu yolda hareket eden 
ve hatta kendilerinin en kuvvetli istinatgahı olan 
Amcrikayı bile sırf ihtiraslarına ve sırf bir kaç 
kapitalistin ilhamlarına kapılarak millet ihtiyacı
nı, coğrafî vaziyeti, sınaî vaziyeti, milletlerin ça
lışma kabiliyet ve kudretlerini de tamamile ih
mal ederek petrol, kömür ile siyasî hırs ve emel
lerini tatmin edebilecek dünyaya yeni bir coğrafî 
vaziyet vermiş olmalarile bu inhidamı bir kat da
ha tesri etmişlerdi. 

Arkadaşlar; Roma medeniyetinin, Yunan me
deniyetinin harabelerini tetkik ederken, vaktile 
beşeriyet için çok mesut ve çok yüksek bir hayat 
tesisine muvaffak olmuş olan bu medeniyetlerin ne 
şekilde zeval bulduklarını okurken görüyoruz ki 
bunda en büyük iki şey âmil olmuştur. Biri dahi
lî intizam ve asayişin fıkdanı, ikincisi haricî si
yasetin istikrarsızlığı. 

Dahilî şurişler, intizamsızlıklar ve harpler se-
bebile siyaset otoritesinin noksanileclir ki bu iki 
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medeniyet mahvolmuştur. Avrupa medeniyetini 
de ayni iki âfet mütemadi bir surette kemirmek
tedir, ve bu vahametin şiddetinin tam manasile 
anlaşılmağa başlandığını Avrupalını yüksek bir 
kaç mütefekkirlerinin izahatından anlıyoruz. 

Arkadaşlar; cihanın hakikaten çok vahim ve 
çok esaslı olan bu iktisadî vaziyeti karşısında Tür
kiye Cumhuriyetinin iktsadî vaziyeti nedir ve ne 
olabilir? Bin bir badireden sonra ve hepimizin 
çok eyi hatırladığı gibi; mütemadi ve müselsel elem 
ve meraretler tadarak, fedakârlıklar yaparak bu 
vatanı ve bu memleketi kurduktan sonra Türkiye 
Cumhuriyetinin iktisat hayatında; başka memle
ketleri istismar, yüksek sanayii ve cihan üzerin
de iktisadî iddiasile yaşamak hususunda beslenmiş 
ve yahut tasavvur edilmiş hiç bir hissiyat ve hiç i 
bir fikri yoktur. Türkiye Cumhuriyeti millî bir j 
hudut dahilinde istediği, iktisat hayatında yegâne ' 
emeli, Türk vatandaşının alın terile kazandığı bir \ 
lokma ekmeği midesine huzuru kalp ile ve tam bir! 
istiklâl ile indirebilmesinden ibarettir. Yani artık | 
Türkiye Cumhuriyeti; Osmanlı İmparatorluğu gibi 
başka milletler için mütemadi bir surette çalışan 
bir köle, istismar edilmek istenen bir ülke olmak
tan Azade kalmış, tam manasile iktisadî istiklâl 
hayatına sahip olmuş bir memleket olmaktan baş
ka bir şey değildir. 

Arkadaşlar; vaziyeti bu şekilde olan bütün 
milletler emin olsunlar ki devam eden iktisadî ci
dalden ve iktisadî afetten en kolay, en ucuz ve 
en az ziyan vererek kurtulacaklardır. İktisadî 
buhran bu gün bizi de tethiş ediyorsa, bizi de kor
kutuyorsa bizde iktisadî bir inhidamın vukuu mel
huz olduğundan değildir. Bize bu endişeler, her ne 
şekil ve mahiyet taşırsa taşısın, Avrupa medeniye
tinin bu gün maruz kaldığı tehlikeli bir vaziyettir. 
Hakikaten bu gün inhidama mahkûm ve yüz sene
lik inkişafa, tekâmüle mazhar olmuş bir medeniyet 
vardır. Ikına mukabil beşeriyetin takip edeceği ye
ni gayeler, yeni merhaleler üzerindeki meçhuliyet-
lerdir ki bizi cihan iktisadiyatının inhidamından 
korkutmaktadır. Yoksa iktisadî cepheden bizim 
atıl kalacak büyük sanayiimiz, istismarını kaybet
mek korkusunda kalacağımız hiç bir ülke yoktur. 

Memleketin iktisadî kabiliyet ve kudretine ge
lince: dün muhterem üstadımız İhsan Beyefendinin 
temas ettiği alafranga çalışına alaturka yeme me
selesine temas ederek bilhassa bu yüksek kürsü
den Muhterem Meclisinize arzetmek isterim ki 
istihlâstan sonra Türk milleti - alaturka alafran
ga tabirlerini bilmiyorum ne gayeye matuf ve han
gi çerçeve dahilinde söyleniyor - en ziyade istih
lâstan sonra Türk milleti cihanda hiç bir milletin 
gösteremiyeceği ve gösteremediği bir kuvvet ve 
kudretle, muntazaman ve mütemadi bir say ile ça
lışmıştır ve beş altı sene zarfında bir harabe bir 
kül yığınından ibaret olan, Türkiye Cumhuriyetin 
de Ankara gibi, 30 dan fazla asrî, mükemmel şe
hirler tesis etmiştir. Beş asırlık Osmanlı İmpara
torluğunda yapılnııyan şose yollarını, şimendiferle

rini yapmıştır. İst ok ticaret mallar temin etmiş
tir. Sanayi öğrenmiştir, ticaret öğrenmiştir. Ban
kacılığı, Avrupa komisyonculuğunu, ihracatçılığı 
ve nihayet 5 - (> sene zarfında esas sermaye ve mü-
vellit sermaye olabilecek vaziyette bir memleketin 
sayindc alafranga alaturka tabirlerinden çok fazla 
bir tabirle bu memlekete 400 milyon liradan fazla 
bir servet temin etmeğe muvaffak olmuştur. Eğer 
bu kürsüden arasıra milleti ve memleketi tasarru
fa alıştırmak, eğer bu kürsüden ara sıra iktisadî 
cidale karşı ittihaz edilmesi lâzım gelen tedbirle
rin neden ibaret olduğunu araştırmak lüzumu ha
sıl oluyorsa ve bunun içinde ufak tefek tenkitler 
yapılıyorsa, bıı tenkitler ve bu sözler bu milletin ça
lışma. bilmediğini ve çalışmadığını asla ifade etmez. 

Arkadaşlar, Avrupada ve Amerikada toprakta, 
fabrikada ve ticarette çalışan amele 9 dan evvel işe 
gitmezken, yarım yevmiyemi alayım, tam yevmiye
mi alayım, yevmiyemi tezyit etmek için filân fır
kayı mı devireyim? diye düşünürken; güneş doğ
madan t ürk çiftçisi öküzlerini önüne katar ve sata
madığı ekin yerine yine ekin ekmek için tarlasına 
gider. Fabrikalarda ve şimendiferlerde türk amelesi 
başka yerlerdeki amelenin çalıştığı sekiz saat yeri
ne 14 saat çalışır. Bu memleketin tüccarı ziyan eder, 
yine mağazasında bulunur. Akşama kadar hiç alış 
veriş etmediği halde yine ertesi gün erkenden ma
ğazasına gider ve sanayi erbabı da ayni şekildedir. 
Binaenaleyh bu yüksek kürsüden ve Muhterem 
Meclisimizden milletin bu hakikî vaziyetini ve fe
dakârlığını Devlete, memlekete karşı olan merbuti-
yetini ve hissi fedakârisini daima ve vesile düştük
çe büyük takdirlerle yadetmek en birinci vazifemiz 
ve en birinci emelimiz olmalıdır. Arzetmek istedi
ğim nokta; bu gün cihan iktisadiyatı ortalığa deh
şet saçarken bizim ne şekilde kurtulabileceğimizi 
mütaJea ettiğimiz zaman şimdi izah ettiğim, milletin 
yüksek kalbinin yorulmak bilmiyen sâyinin bu ik
tisadî cidalden de muzaffer çıkacağımızı tebşir ede
cek en kuvvetli bir varlık ve bir mevcudiyet olduğu
dur. 

Yine muhtrem üstadımız İhsan Beyin lezzetle 
bahsettikleri ilmi servetten de bir az bahsetmek 
istiyorum : 

Bu gün iktisat buhranını ne ilmi servet denilen 
ve iktisat ilminde bu gün adı bulunmıyan eserler, 
ne de onu takip eden ilmi iktisattan hatta iktisa
diyatın en son ekonomi sosyal denilen şekli bu ba
direleri ve iktisadiyat vaziyetlerini mütalea ve tet
kik edecek vaziyette bulunmamaktadır. Ondan do
layıdır ki bütün hükümetler kendi memleketlerini 
iktisadî âfetten kurtarabilmek için tamamile bunla
rın haricinde yeni yeni sistemler ve hatta iktisat il
minin gösterdiği şeyleri dahi tahrif ederek daha 
cezrî ve daha müessir tedbirlere müracaat yollarını 
tercih etmekten başka bir şey yapamıyorlar ve niha
yet, bu gün bütün dünya Devletlerinin bu iktisadî 
âfetten kurtulabilmek için müracaat ettikleri çare
lerden en mühimmi ihracatlarını ithalâtlarından 
fazla yapmak. İnsan bir an için düşünür. 



t : 1 29-11-1931 C : 1 
Bütün milletlerin ihracatı ithalâtından fazla o-

lursa bu ihraç fazlasını Merih mi Utarit mi ala
caktır. Cihandan başka bir dünya Müşteri mi çık
mıştır ki bu ihracatı oraya sapacağız. Nihayet bu
nun da manasız bir şey olduğu aşikârdır. 

İtilâf zümresinin silâhlandırarak Avrupa me
deniyetine musallat ettiği, müstemleke halkına 
muttariden fısıldadığı bir şey vardır. Milletlerin is
tiklâli için harp ediyoruz. Müstemleke halkı sana
yiine sarılmıştr. İstiklâli için uğraşmaktadır. Dün 
bir arkadaşımızın burada altın babası diye tesmiye 
ettiği ingiltere iktisadî blânçosunu yaparken gö
rülüyor ki ana vatan olan İngiltere umumî harp
ten sonra, umumî harpten evvelki cihan iktisadi
yatında mevkiini yüzde kırk, yüzde elli derece
sinde kaybettiği halde onun dominyonları makûsen 
mütenasip olarak yüzde kırk, yüzde elli derecesin
de iktisadiyatında bir salâh göstermiştir. Binaen
aleyh artık müstesmir memleketlerin fazla ihracat 
yapmak vaziyetleri mevzubahs olamaz. Onun için
dir ki artık iktisadî mücadelenin en son ve en 
had şekli gümrük mücadelesi olmuştur. 

İngiltere de dahil olduğu halde bütün devletler 
artık işin esasını kavramış bulunuyorlar. Ne kadar 
mal satarsak o kadar mal alacağız ve iktisadî mu
vazenemizi bu suretle temin edeceğiz. 

Hariçten fazla para istemiyoruz, bulursak ne 
alâ. Fakat; her halde harice para vermiyeceğiz. 

Hükümetin iktisadî tedbir olmak üzere Meclise 
takdim ettiği en mühim nokta da budur. Binaen
aleyh yine Meclisi Âlinizin Hükümete verdiği 
salâhiyete istinaden seri bir şekilde tatbikına baş
ladığı bu usulün pek yerinde ve çok muvafık 
olduğunu söylemekten başka bir şey yapacak deği
liz. Ancak arkadaşlar, temas edilecek, noktayı -
dün de bir kaç arkadaşımızın burada pek alâ izah 
ettiği veçhile - bu işin tatbik meselesidir. Hakika
ten daha karar tebliğ edilirken ve tatbika geçilmek 
üzere iken memleketin bir çok yerlerinde ihtikâr 
başladığı, hile ve desiseler için yeni dolaplar ku
rulmakta bulunduğu işitilmektedir. Bu kontenjan
lar tevzi edilirken meselâ İzmirden aldığım ha
berlere göre îzmirin çok muhtaç olduğu bir çok, 
şeyler oraya hiç verilmediği halde Istanbula fazla 
miktarda verilmiştir. İşte buna mümasil tatbikat
taki bir çok hatalar sahtekârlık vukuuna ve ihti
kârlara meydan verilmemesine sebep olabilir. 

Mazhar Müfit Bey arkadaşımızın dün bu kürsü
den izah ettiği veçhile bu vesile dolayısile memle-
Jcetin iktisadiyatında harp zenginliğini doğuran hile-
kâr yollara sapmak istiyenler emin olsunlar ki Hü
kümet ve Meclis bu iktisadî cidalde tam bir şekilde 
muvaffak olabilmesi için ittihazı lâzım olan her ted
biri mutlaka ittihaz .edecektir. Muhterem Meclisi
mizin ve Hükümetimizin ancak bu azimle ve şid
detle alacağı tedbirler sayesindedir ki biz bu işte 
muzaffer çıkacağız, aksi takdirde bundan istifade 
eden memlekete sahte sanayiin tesisine çalışırsak 
memlekette kontenjanlardan istifade ederek sahte 
servetlerin teessüsüne meydan verirsek, bu cidal-

[den beklediğimiz menfaat yerine zarar göreceği-
Imizi muhakkak bilmeliyiz. Bunu arzederken Hü-
I kûmetin, tatbikatta gördüğü hataları derhal tas
hih edeceğine emin olmakla beraber bir vazifesi de 
bu hile ve desiselere sapmak istiyenlerin nazarı 
dikkatini celbetmektedir. Ayni zamanda konten
jan meselesinde nazarı dikkate alınacak şey, ha
riçte ucuzca eyi mal bulmak, memleketin beğene
bileceği şekilde mevsiminde ve zamanında getir
mektir. Arkadaşlar, Hükümet eylülde şu kadar 
manifatura gelecektir diyebilir. Fakat o vakit 
ihtiyaç yoktur. Meselâ manifaturayı biz kânunu
sani de alırsak çok ucuz alacağız. Eylülde aldığı
mız takdirde kânunusanide vereceğimiz on kuruş 
yerine yirmi kuruş vermeği icap edecek tahavvüller 
olur. Binaenaleyh kontenjanlar çok uzun zamana 
ait olmalı ve esaslı olmalıdır. Binaenaleyh kararın 
isabeti ve mükemmeliyeti ne kadar yüksek ise, tat
bikatta bir çok mahzurlara da tesadüf edileceğini 
bilmek ve ona göre hazırlanmak birinci vazifemiz
dir. 

İttihaz edilen malî tedbirlere gelince: Maliye 
vekili Beyefendinin bu kürsüden Hükümet muva
zenesinde geçen seneden bu seneye kadar hasıl ol
duğunu gösterdiği mühim fark her halde hepimizi 
düşündürecek vaziyettedir. 

Maliye vekâleti bunun için en birinci tedbir 
olmak üzere maaşlara müracaat ediyor. Yek na
zarda ve ilk hamlede maaşlara müracaat edilmesi
nin pek doğru olmadığını soyliyen arkadaşlar ol
muştu. Filvaki memur maaşlarına dokunmak na
zik bir mesele olmakla beraber şunu da söyliye-
yim ki, bu gün bu maaşlara dokunulduğu gibi ya
rın da yine dokunmak zaruçî olduğunu da ifade 
etmeği bir vazife biliriz. Dünya ucuzluğa doğru 
gittikçe yüksek maaşların da muttarıdan inmesini 
tabiî bir hadise bilmekliğimiz en kat 'î bir zaruret
tir. Arkadaşlar; saye konan bu vergi gibi mülke 
ve sermayeye de vergi konulmasını teklif etmişler
dir. Elbette Maliye vekilinin burada verdiği iza
hattan da anlaşıldığına göre Hükümetin ittihaz ede
ceği yegâne tedbir bu değildir, ve esasen bu tedbir a-
çık olan büyük yarayı kapatabilecek bir vaziyette de
ğildir. Binaenaleyh milletçe, ister, memur, ister tüc
car, ister çiftçi olsun müselsel bir fedakârlık dev
resinin başlangıcında bulunduğumuzu en sarih bir 
şekilde tesbit etmek ilk vazifemizdir. Şu halde 
Hükmet in bu tedbir gibi daha yeni tedbirlerle bu 
kürsüye gelmesini beklemekte haksız değiliz. 

Arkadaşlar, bu iktisadî cidalde en büyük rolü sana
yi erbabımız oynıyaeaklardır. Bu memleketin çok 
kuvvetli eski bir sanayii vardır. Bu sanayi güm
rük kontrolü ile inkişaf edebilmek ve meşru, mun
tazam bir şekilde yükselebilmek vaziyeti karşısın
da bulunuyor, arkadaşlar, iktisadî hayatta ve ik
tisadî cidale her tedbir ve her isabeti Hükümetten 
beklemek kadar hatalı bir şey tasavvur edilmez. 
Bizim iktisadî tedbirlerimizde her hususta bir ta
kım aksaklıklar hasıl oluyorsa bunun en büyük se
bebi, iktisadî hayatımızda kuvvetli liderlerin mey-
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dana gelmemiş olmasıdır. İktisadî liderler Hükü
mete ne derece doğru direktif gösteriri erse iktisa
dî cidaldeki zafer de o nisbette kuvvetli olacaktır. 

Binaenaleyh inkişaf eden sanayimizin bu gün 
çok kuvvetli unsurları vardır. Bunlar; en birinci 
merrede memleketin selâmeti ve iktisadî vaziyet 
ile müstakbel uzun kazanç zamanlarını düşünerek 
en doğru ve en müstakar programı çizebilmek ka
biliyetini Hükümete verebilmelidir. 

Binaenaleyh iktisadî cidalin en mühim ve en 
ağır bir yükünün, bu cidalde bulunan sanayi er
babının omuzlarında bulunduğunu yine bu kürsü
den arzetmek isterim. 

Arkadaşlar, Hükümetin iktisadî ve malî olmak 
üzere Meclise takdim eylediği tedbirleri bütün 
varlığımla takdir eder ve Hükümete azamî muvaf
fakiyetler dilerim. Çok muazzam millî cidalde ol
duğu gibi kuvvetli bir zaferle bu cidalde de ve 
pek yakında muvaffak olacağını ve kurtulacağını 
çok yüksek ve kuvvetli bir imanla arzetmek iste
rim (Alkışlar). 

Sırrı B. ( Kocaeli ) — Dündenberi resmî iki 
mesele ile karşılaşmış bulunuyoruz: birisi dün İk
tisat Vekili Beyefendinin kürsüden beyan buyurdu
ğu veçhile Hükümetin haiz olduğu salâhiyete bi
naen gümrüklere ithalât ve ihracatımızın tevzini 
için koyduğu bazı takyidat, ikincisi bütçede teva
zün husulünü temin için ihdas edilen bir verginin 
kabulü hakkında Heyeti Vekile tarafından Muhte
rem Meclisi Âliye sevkedilmiş bir lâyiha. 

Sözüme başlamadan evvel her iki muhterem ve
kilin beyanatından anladıklarımı arzedeyim: 

İktisat Vekili Beyefendi cihanşümul bir buhran 
vardır. Bunun tesirinden kurtulan hiç bir hükü
met yoktur. Biz de umum meyanında bundan mü
teessiriz. Bunun için iktisadiyatımız daha bozulma
dan vikaye maksadile bazı tedabir almağa mecbur 
kalıyoruz. Bu mecburiyet saikasile evvel emirde 
ithalât ve ihracatımızı muvazenelendirmek çaresine 
tevessül ediyoruz. Onun için haiz olduğumuz salâ
hiyeti istihsal ile bu tedbiri aldık buyurdular. 

Maliye Vekili Beyefendi dahi, geçen 1931 se
nesi bütçesinin hini tanziminde tasavvur ettiğimiz 
bazı varidatımız beklediğimiz miktarı bulmadığın
dan gelecek sene bütçesinin tanzmine değin ida
reyi temin edebilmek için yeni bir vergi ihdasına 
mecbur kaldık, lâyihası da budur dediler. Bu lâ
yihanın sebebi tanzimi arasmda da, gümrükleme 
konulan takyidat sebebile varidata ânz olacak 
tenakusun telâfisine imkân olacağını söylediler. 
Vekil Beyefendinin beyanatlarından bunları telhis 
ettikten sonra kendi sözlerime sıra gelmiştir. Fil
vaki 1873 numaralı kanun mucibince Hükümet ar
zu ettiği ve lüzum gördüğü bir günde gümrüklere 
gelen emvalin bir kısmını isterse büsbütün mene-
der, isterse takyit eder, tahdit eder. Bu salâhiyeti 
haizdir. Buna diyecek yoktur. Çünkü bu salâhi
yet verilmiştir. Bizim düşünebileceğimiz nokta, ha
kikaten bu kararı ittihaz etmekte icap gördüğü 
sebepler ve saikler varit midir, değil midir? bu 

noktayı düşünmek lâzımdır. Çünkü Hükümet ay
ni zamanda diyor ki ben bu kanunu ve bu tedbir
leri memleketin âli menfaatini temin ederek vaz
ettim » 

Biz bu netice ile esbabının yekdiğeri derecesine 
münasebetini araştıracağız, Tetkik ettim, anladım 
ve kanaat getirdim ki bu umumî buhran karşısın
da ve umum meyanında bizim de sarsılmış bulu
nan iktisadî bünyemizi büyük tehlikeden kurtar
mak için hakikaten fevkalâde tedbir ittihazına lü-

i zum vardır. Binaenaleyh Hükümetin bu hususta 
bu noktai nazardan ittihaz ettiği tedbir ve vazet
tiği usul tamamen yerindedir ve musiptir. Buna-
musip demek için bana ne gibi mütalealar varit ol
muştur onu söylij^eyim: 

Evvelâ bu karara vatandaşların intibahına se
bep olacak, onları sarfiyatında ve idarede basi
rete sevkedecektir. Milletlerin serveti efradının 
servetinden husule gelmiş olduğundan binnetice 
Türk milleti zengin olmuş olacaktır. İthalât ve 
ihracatta husule gelen muvazene paramızın kıyme
tini arttıracak ve müstakar bir şekil verecektir. 
Tediye kabiliyetimizi kuvvetlendirecektir, ayni za
manda yerli sanatların inkişafını temin edecektir. 
Bu neticelerin heyeti umumieysinden karşılıklı bir 
surette, menbalan sağlam varidata müstenit 
muvazeneli bir bütçe meydana gelmiş ola
caktır ve o bütçe tam asrî seciyeli iktisat 
düsturlarına göre hareket eden bir Türki
ye Cumhuriyetini âleme karşı gösterecektir. 
ve âleme karşı gösterirken bu sermayenin ilka ede
ceği emniyet ve itimatta memlekete büyük ser
mayedarların ve sermayelerin gelmesine sebep ola
caktır. Ben bu karardan büyük, yüksek menfaat
ler beklediğim için ittihazında isabet vardır, di
yorum ve onun için bunu düşünerek tatbik etti
ğinden dolayı Hükümeti tebrik ediyorum. Şimdi, 
bu kadar muazzam ve mesut bir netice vermesi ih
timali bulunan, hakikaten eyi düşünülen bu ka
rarın tatbikmda muvaffakiyet hasıl olacak mı, 
olmıyacak mı? bunu tetkik edelim. 

Mesele bu noktaya gelince; biraz kalbimin tit
rediğini saklıyamam. Zira, tatbikatta görülecek 
ufak bir hata, ufak bir zühul muvaffakiyetle tat-
bikından beklediğimiz çok mesut günlerin aksine 
olarak bize felâket getirmek ihtimalini doğurur. 
O vakit, bu gördüğümüz saadet serap gibi gözü
müzün karşısından kaçacak, onun yerine karan
lıklar gelecek. Binaenaleyh bundan tevakki lâ
zımdır. Bu tedbir ve karar ve düşünüş iki tarafı 
keskin kılınca benzer ki istimali bilindiği zaman 
hasmı öldürür, istimali bilinmezse sahibine zarar 
verir. Onun için bu kararın ittihazında ne kadar 
durendişane düşünülecekse tatbikmda da o kadar 
durendişane hareket etmek lâzımdır. Bu karar 
ve bu tedbirin melhuz makûs tesirlerinden birisi 
bizi menfaat temin edeceğimiz yerde izrar ediei 
bazı mukabil tedbirlere maruz bırakmak ihtimali
dir. Bunun arnikan düşünülmüş olduğuna ehem
miyeti hasebile çok emniyet etmek isterim. Biz-
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den başka Devletlerle de ayni ıztırarla gümrükle
rine ithalât ve ihracat için bazı takyidat koymuş
lardır. Fakat onların tarzı bizimkine benzemiyor. 
Onun için daha mücerrep mülâhazalarla 
tatbik edilen ayni gayeye vusul için 
tatbik edilen tedbirlerin bizimkine ben
zememekte olması beni daha fazla tenvire 
muhtaç bir hale getirmiştir. Nitekim kontenjan 
listelerinin tanziminde hakikaten ihtiyaca muva
fık bir derecede isabet gösterilenıeyişi bunun daha 
fazla düşünülmesini istilzam eden ehemmiyetli bir 
mesele olduğunu Hükümet bizzat göstermektedir. 
Kezalik ithaline müsaade olunan bir malın - şimdi 
Turgut Beyefendinin dahi beyan ettikleri veçhile -
limanlara sureti taksiminde gözetilecek noktai na
zarda da isabet edilemezse memleket ticaretini en 
canlı noktasından bizzat kendi elimizle yaralamış 
olacağız. İstanbulini ihtiyacı olan bir malı Mersine, 
Samsuna, Trabzona ve tzmire vermek veya onların 
ihtiyacı olan bir malı Istanbula vermek gibi hatalar
dan içtinap etmek bilemem ki mümkün olabilecek mi 
dirJ? Onun için dediğim gibi bu kararın tatbiki 
de ittihazmdaki azamet kadar ehemmiyetlidir. 
Çünkü her hangi bir limana verilecek malın mik
tar ve cinsi ve hatta mevsimi daha evvelden dü-

;:şfcnülclüğü takdirde her hangi bir tüccarın, elinde-
hji mal en kötü kaliteden olduğu halde, o devre 

: goch.'Ceye kadar piyasaya hakim olmasını ve nıil-
. lett-eıı istediği kadar para almasını menetmek 
mümkün, olamıyacaktır. Buna da sebebiyet vere-

.cek olanı bizim tatbikatta ittihaz ettiğimiz kararın 
• sakatlığı olacaktır. Şu noktada ayrıca biri birine 
bağlı iki netice görmekteyim. Birisi ihtikâr, diğeri 
kaçakçılıktır. Ben çok arzu ederim ki Hükümeti
miz bu kararı ittihaz ederken ve bize ihbar ederken 
' ' bu kararın tatbiki esnasında tevellüt edecek 
mahzurları izale için de şu tedbir vardı r" desin. 
,Bize yalnız Hükümetin azimkârlığmdan ve tedain
in ro an i a ile bu meselenin önürm geçmekten başka 
hİr sövememiştir. 

İhtikâr nedir? bendeniz bu gün için bunu sari-
han ifade eden bir kanun maddesi ve bunu tah
kir eden bir kamın maddesi bilmiyorum. 

O hakle ihtikâr vukuunda - elan ihtikâr caridir 
Hükümetin bu kararı ittihaz eylediği günden iti
baren başlamıştır - mütecasirleri menedebilmek 
için Hükümetin alacağı tedbir ancak bir kanun 
şeklinde olabilir. Bunu da Hükümet yapmazsa, o 
halde şu vaziyet karşısında kavanini mevcude bu 
ihtikâr usullerini mene kâfi değildir. O vakit 
göreceğiz ki - dün burada muhterem idareci Maz-
har Müfit Beyin dediği gibi - biz çocuğumuzun ço-
luğnmuzun nafakasından kesip vergiler verirken 
diğer taraftan milletin kanını emerek zengin olmuş 
adamlar meydana çıkacaktır. Kezalik memlekette 
mal eksiklikçe elbette fiat yükselecektir. Bu yük
seklik bir takım adamları daha ziyade ihtikâra 
düşürecek ve elan mevcut olan kaçakçılığa bir kat 
daha revaç verecektir. Eğer Hükümetin usulleri 
ve Hükümetin azmi bu ihtikârın ve kaçakçılığın 

menine kifayet edecek kadar şümullü olsaydi sene-
lerdenberi devam eden kaçakçılığın önüne geçmiş 
olabilirdi. Halbuki kaçakçılığın filen mevcudiyeti
ne nazaran o tedbirler ittihaz olunmadı demektir. 
Onun için çok korkarım ki harbi umumî zamanın
da nasılki böyle milletin sefaletinden istifade ede
rek harp - zenginleri meydana gelmişse şimdi de 
buhran - zenginleri meydana gelecektir. 

Süleyman S i m B. (Yozgat) — Onlardan da 
vergi alırız. 

Sırrı B. (Devamla) — işte bu bahse girerken 
karşısında titriyorum dediğim bu neticelerdir. Bu 
neticeler böyle makûs suretler gösterdiği halde 
beklediğimiz o saadet günü büsbütün silineceği 
gibi bizim tediye kuvvetimiz de zail olacak ve 
memleketimizde şurişi iktisadî bulunduğunu halka 
arılatacak ve iktisaden memleketimiz büsbütün 
ınünselip olup gidecek. Bu korkulan izale için bir 
tek kuvvet vardır. Bir anda bu ihtikârları, muhte
kirleri ve kaçakçıları ve bunlara az çok müsamaha 
eden adamlar varsa onları sindirecek bir tek kuv
vet vardır. 

O tek kuvveti meydana getirdiği dakikada, pi
yasa normal halini alacak ve biz de Hükümetin 
bu tedbiri ittihazdan istihdaf ettiği gayeleri ufuk
ta göreceğiz. Bu kuvvet; hükümlerini millet namı
na verecek olan istiklâl mahkemesidir. Aksi tak
dirde mutlaka buhran zenginleri türüyeeektir. Bu 
buhran zenginlerinin türemesinden memleketin da
ha başka türlü fakru sefalete gireceğini de düşün
mekteyim. Harbi umumî zamanında bir çok adam
lar para kazanmışlardır. Bunların bir kısmı israf 
ve sefahatle yaşamışlardır. Hiç olmazsa onlar o 
paraları memlekette bırakmışlardır. Kendimi tesel
li için böyle söylüyorum. Fakat bir kısmı mühim
ini vardır ki, İm-topraklara midelerde bağlı olan 
adamlar, paralarımızı harice çıkarmış ve sermaye
mizi azaltmışlar, memleketi fıkaralığa sevketmiş
lerdir. Çok korkarım ki buhran zenginleri de bu ka
bil adamlardan çıkacak, bizim fakrhuize sebebiyet 
vereceklerdir. Vaziyet korkuludur. Onun için has-
satan zikrediyorum. Ben kendi hesabıma bu kara
rın tatbikinden çıkması melhuz olan bu fenalıkları 
vukuundan evvel men için memlekette kesici ted
bir olarak Hükümet bir istiklâl mahkemesi lüzu
muna kani olarak teklifte bulunmazsa kendilerine 
bütün samimiyetle derim ki, muhterem zevat 
gittiğiniz yol dikenlidir, şimdiye kadar hatsiz, he
sapsız itimadına mazhar olduğunuz milletin hak
kınızdaki teveccühü münselip olur. 

Çünkü bu netice onu iltizlam eder mahiyette
dir. Bu neticeden korunmak için ancak daha ev
velden böyle kesici bir tedbir ittihazına lüzum 
vardır. Çünkü biz her ne sebeple olursa olsun Hü
kümet heyetinin millet nazarında yıpranmasını ar
zu etmeyiz. Çünkü biz onların şahsiyetinden millet 
ve devlet için daha pek çok fayda ve hizmetler bek-

jliyorıvz. Onları ikaz etmek bizim samimiyetimiz 
I muktazasıdır. 

Şimdi acaba Hükümet bu kararı ittihaz etme-
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den başka çareye tevessül edebilir midi, edemez 
midi? Yani iktiza eden malî, iktisadî, idarî ıslahatı 
yaparak ve bu vaziyete düşmek! iğim izin sebeple
rini ortadan kaldırarak işi hafifletmek mümkün 
mü idi, değil mi idi? Bu noktayı tetkik edelim. 

Arkadaşlar, biliyoruz ki bu günkü asrın devlet 
idaresi bir asır evvelki devlet idaresine asla makes 
değildir. Her şey ihtisasla, vukufla görülür. Biz 
zekâ kuvveti ile iş görüyoruz ve bu zekâ ile gördü
ğümüz işler şüphe yok ki hüsnü niyetle idare edil
mekte bulunduğundan, gerçi iyi neticeler vermek
te ise de bu say ve amelin hasılatı beklediğimiz 
derecede toplu görülmüyordu. Bu da mütehassısın 
istişarelerine müracaat olunmamasından ileri gel
mekte idi. Masrafın çokluğunu gösterebilmek için 
bazr noktaları söylemek mecburiyetindeyim. Mem
leketin taksimatı mülkiyesini yapmakta iken ne 
gibi idarî, iktisadî ve hatta siyasî fikirlere saptık 
bunu bilmem. Ancak biliyorum ki bu taksimatın 
bu şekilde de meydana getirilmesi bütçemize çok 
ağır külfetler tahmil etmiştir. Onun için bütçemi
zin derecei tahammülü düşünülmeden bu teşkilât 
vücuda getirildiğinden dolayı iyi yapılmamıştır. 
Düşünmedik ki bu kadar adedi çok teşkilât vücu
da getirdiğimiz zaman bunların başına defaten 
geçireceğimiz bu kadar mütehassısımız var mıdır, 
yok mudur? Bunu düşünmedik. Onun içindir ki 
bunların başına arzu olunan evsafta adam buluna
madığından dolayı idarei umumiye bu hale getiril
miştir. Meselâ eskiden büyük bir krrallık kadar ge
niş olan vilayetlerimizdeki teşkilâtımız nafıası, 
maarifi her şeyi her ne ise, bu gün mini mini mey
dana getirdiğimiz vilâyetlerimizde de ayni az çok 
yine odur. Evvelce vilâyetlerimizin idaresi için 
karşılık gösterdiğimiz miktar bu veçhile çok ge
nişlemiştir. Bu nokta hassatan erbabının nazarın
dan kaçmamalıdır. Lüzumsuz mu diyemem, aslına 
muarız değilim ve belki de mürevviciyim, fakat 
idarî bir mahiyette olmak üzere şarkta vücuda ge
tirilen müfettişlikten şimdiye kadar aldığımız ne
ticeyi ben göremedim. Muazzam ihtilâl orada ol
du. Vukuundan evvel haber alınmadı ki evvelden 
önüne geçilsin. Elyevm kayakçılığın vasi mikyasta 
cereyan ettiği saha o mıntakadır. O halde netice 
itibarile bunun için sarf ettiğim iz para heder olu
yor demektir. 

Bilirsiniz ki şark vilâyetlerimiz hemen bütün bekâ
retini muhafaza etmektedir. Bütün menabii servete 
orada daha el sürülmemiştir. Halkı da memlekete 
müfit bir vaziyet aldılar mı, almadılar mı? bunu-
da bilmem. Halbuki iktisadiyatta muvaffak ola
bilmek için bunlar İktisat vekilinin muavinidirler. 
Bu gün bu menbalardan İktisat vekiline yardım 
edilmezse onun muvaffak olmasına imkân yoktur. 
Katı düsturlar bunu göstermektedir. 

Gümrüklere gelince: Bunun vazı hazini karşı
sında ağlıyalım mı, gülelim mi? hep beraber tak
dir edelim mi? filvaki iktisatçılar gümrükleri bir 
menbaı varidat addetmezler. Gümrükler ithalât 
ve ihracatı tevzin için konulmuş bir makinedir.' 

O makinenin istimaline göre dahilde iktisat işleri 
tanzim edilir. Netice itibarile memleketin serveti 
artırılır. Hiç bir zaman fazla varidat alalım mese
lesi istihdaf edilmez. Gümrükleri şu ilmî nazariye
ye göre tensik edebilmek için ise lâzım gelen vu
kuf ve ihtisası acı bir tarifle itiraf ederim. Kati
yen vukufumuz yoktur. 

Maksadım hiç. kimseyi rencide etmek değildir. 
Eğer hissiyatıma tebaan söz söylemiş olsam, dost
luğum hasebile ayni zamanda burada bazı sitayiş
lerde bulunurdum. Fakat memleket menfaati mev-
zubahs olduğu zaman lehde dahi olsa hissiyattan 
tecerrüt etmek lüzumunu hissetmekteyim. Sunu
da arzetmek isterim ki belki orada bulunanlar, 
bulunanların en eyisidir. Bunu da söylerim. 

Besim Atalay Bey ( Aksaray) — Dostluk eseri. 
Sırrı B. (Devamla ) — Fakat asra nisbet edi

lince, mümasil memleketlerde bu gibi müessesat 
üzerindeki memurlara nisbet edilince, itiraf ede
rim ki biz bu yolda henüz sahibi ihtisas değiliz. 
Bir kere arası çok uzamış olan yani oradan çıkmış 
olduğumuz tarih ile bu âna kadar geçen zaman 
çok olmadığı halde, hinterlandının çok küçülmüş ol
ması düşünülerek Selanik gümrüklerinin aldığı 
vaziyet göz önüne getirilirse hiç şüphe etmem ki 
hepimizi düşündürecek mahiyettedir. Ayni 
gümrükleri, Hicaz, hele Filistin ve Sürye ve a-
Jelhusus İrak gümrüklerinin bu günkü varidatı 
bizim bıraktığımız derecelerden kademe kademe di
yebilirim ki on beş dereceyi bulmuştur, hatta yirmi 
dereceyi bile bulmuştur. Bunun saiki nedir? aha
lisi mi artmıştır. Memleketin ihtiyacatı mı çoğal
mıştır? hayır. Onlar tamamile istifade yollarını 
bulmuşlardır. Bunu bulanlar kimlerdir? sekenei 
mahalliye mi? hayır, onları da bu hale getirenler 
mütehassıslardır. O halde şu mukayese neticesi o-
larak biz ele ayni tedbiri aldığımız gün bu mena-
biimiz bize servet getirecektir, ve şimdi mahrum 
oluşumuz bu tedbirlere tevessül etmeyişimizdendir 
edelim mi, etmiyelim mi? takdir sizindir. 

Bizi bu vaziyete düşmekten menedecek veyahut 
daha eyi bir tabirle acımızı azaltacak mukaddem' 
tedbirlerden bir şey daha vardır ki, ona da zan
nederim temayül edilmemiştir. O da ticaret mua
hedelerimizin hini tanziminde başka Devletlerin, 
diğer Devletlerle yaptıkları gibi kendi mahsulâtı
mızı satmak için bazı kuyut ve şürut koymamaklı-
ğımızdır. Yunanlılar dünyanın şarap tüccarı olan 
Fransaya şarap satmağa muvaffak olmuşlardır. 
Bu mesele Yunan iktisadiyatında başlı başına bir 
mesele teşkil etmiştir. Mecliste Hükümet; biz 
Fransaya şarap satmağa muvaffak olduk dediği 
gün takdire payan yoktur. 

Turgut B. ( Manisa ) — Biz de sattık. 
Sırrı B. ( Devamla ) — Tebrik ederim. 
Turgut B. — Teşekkür ederim. 
Sırrı B. ( Devamla ) — Meselâ bu gün Alman

lar başka yerlerden pek çok buğday alıyorlar Halbu
ki bizim ile en geniş şekilde ticaret eden Alman-
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lardır. Biz onlara buğday satmıyoruz. Tütünleri-1 
mize mahreç bulamıyoruz. 

Halbuki başka tütüncü milletler ticaret muahe- j 
lerini aktederlerken bu kuyudıı vazettikleri içini 
müşteri bekliyorlar. İktisat vekili Beyefendi 
bu nukatı nazarı dikkate alacağına dair bazı be-1 
yanatta bulundular. Onun için çok temenni ede
rim ki bu karar hatta velevki geç olsun, bundan 
sonra bunu telâfi edecek şekilde mükemmel bir 
surette ittihaz edilsin. 

Servet melihalarımızdan birisi de limanlarımız-
dır. Eğer biz de Pire limanı gibi İstanbul limanını 
ıslah etmiş olsaydık bu günkü varidat bir çok mis
line baliğ olurdu. Onun yanında İzmirden, Sam
sundan, Trabzondan, Mersinden de bahsedeceğim. 
Bunlar tabir caiz görülürse, iptidaî tedabirle ida
resine devanı edil dikçe bizim için bir menbaı vari
dat olmaktan çok uzak bulunmaktadır. Onun için 
ıslahat yapılmalıdır. İşi erbabına tevdi etmelidir. 
Bu feyizden istifade etmek lâzımdır; hilkat bize 
bu feyizli menbalan vermiştir. Kıymetlerini bil
mek lâzımdır. 

Emin B. (Eskişehir) — Islahatı teşrih ediniz. 
Nasıl ıslahat? 

S i m B. (Devamla) — Masrafın çokluğundan | 
bahsetmekte bulunan Hükümetin hatalı bir nokta
sını söyliyeyim: Her gün memur tekaüt etmekte
dir. Mütekaidin faslı günden güne kabarmakta 
olduğu halde bütçenin vaziyeti de böyle iken hiç 
olmazsa bu tedbirden muvakkaten olsun içtinap 
edilmiyor. Bir ay evvel eline hüsnü hizmetten do
layı takdirname verdiği bir adamı bir ay sonra 
aczinden dolayı tekaüt ediyor. Acaba, otuz sene 
filen müsteınirren ve her devrede mazharı tak
dir, olmak üzere ifayi hizmet eden bir kay
makamı, bir mal müdürünü, bir şunu bir bunu şu 
bütçenin buhranlı zamanı geçinceye kadar bir se
ne daha, iki sene daha iş başında bulundurmaktan 
ne zarar olabilir! Benim fikrimce zararı yoktur. 
Yalnız düşünülmüyor. Keza bir çok ümera, zabi-
tan ve erkân vardır ki... onlar da bu veçhile teka
üde sevkedilinektedir. Tekaüt kanununun şekli 
hazırı, alâkadarları tamaa düşürerek bir kısmı 
kendisi istemektedir. Bu vaziyet karşısında Hükü
met, mademki mütekaidinin adedi çoğaldıkça büt
çenin ağırlığı fazlalaşmaktadır. Mani bir tedbirle 
buna karşı gelmelidir. Tek masrafımız çoğalmış 
olmasın. Hatta dün gazetede gördüm ki bir vekâ
let hariçten dört memur daha çağırmaktadır. 

Kezalik hikmeti tesislerine muarız olduğum 
halde inhisarlarımızdan dahi tamamile istifade 
olunmadığını söylemek zaruretindeyim. Çünkü 
bunlarda hakikaten o işin erbabı tarafından ted
vir edilmemektedir. Yüksek idareci, amenna. Fa
kat o iş başka. Onların yanına onların yüksek 
seciyelerinden istifade edebilmek için hiç olmazsa 
çok yüksek salahiyetli mütehassıslar konulmak 
lâzımdır. Bunun böyle olmadığını işin böyle gitme
kle hükmetmekteyiz. 

Bu menabi benim tetkikime göre eğer hüsnü | 

[idare edilmiş olsa bütçemizin yarısını temin ede
cek kadar varidat temin edeceğine şüphe yoktur, 

I memur istihdamındaki israfat ise: ona payan yok-
j tur. Bu gün bildiğimiz resmî fabrikalarda müstah
deminin adedi o kadar çoktur ki yetiştirdiği men-

Isucata bedel takdir edebilmek için müdiran şaş
maktadırlar. Öyle bir fiyat koymağa mecbur olu-

I yor ki o mal adeta Avrupadan gelen ve bir çok güm
rük ve komisyoncu elinden geçen her hangi bir 
mamul şeyin kıymetine muadil oluyor. Onun için 
gözüküyor ki bu müessesatın idaresinde dahi ten-
sika muhtaç bazı noktalar vardır ve çok ehemmi
yetlidir. 

Şimdi bu ahval karşısında bir de ittihaz oluna
cak tedbir nedir? bunu söylemek lâzımdır. 

Evvelâ: idare makinemizi kısmak lâzımdır, bir 
çok mütehassıs adamlar getirtmek icap eder. 

Emin B. (Eskişehir) — Hariçten mi gelecek? 
(Allah korusun sesleri). 

S i m B. ( Devamla ) — Heyecanla hemen hük
mümüzü vermiyelim. Bazı milletlerin Avrupalı mü
tehassıslardan filen almakta oldukları istifadenin 
derecesini ölçelim. Ondan sonra bizim getirtmek-
liğimizden faide var mı, yok mu? kanaatini vere-

| lim. Ben o kanaatteyim ki onlara bol para vere
lim, paraya garkederek mütehassıs getirelim onla
rın vereceği direktiflerden asrî ilimlerinden istifa
de edelim. 

Kâzım Pş. ( Diyarbekir) — Bunun için bütçe
de tahsisat vardır. 

Sırrı B. ( Devamla ) — Arkadaşlar; bu gün 
Ruslar kendi rejimlerini yürütebilmek için Avru
palım teknisiyenlerini Rusyaya doldurmuşlardır. 
Rusyada en ufak yerde bir mütehassıs görürsünüz. 
Ben bu getirilecek mütehassısların ilimlerinden is
tifade çarelerine bakmaklığımız taraftarıyım ve 
ister kabul edilsin, ister edilmesin samimiyetle 
söylemek mecburivetindeyim ki bunlardan mutla
ka istifade etmeliyiz ve bundan müstağni oluşu
muz ve müstağniyiz dediğimiz gün; kendi kendi
mizi aldatmış oluruz kanaatindeyim. Bu iş bir 
maden işletmek için sermaye koymağa benzemez. 
Bu mütehassısın heyetinin temin edeceği fayda bir 
veya iki senede kendini gösterecek eserler verecek
tir ve zannederim ki bunları getirmekle memle
kete giran gelmez. 

Emin B. ( Eskişehir ) — Hangi şubelerde? 
S i m B. ( Devamla ) — Arzedeceğim. Bu mü

tehassıslardan alınacak çok güzel bir faide de büt
çemizi muvazeneli bir surette tanzime imkân bul
mak meselesidir. Biz neden dolayı muvazeneli bir 
surette bütçemizi tanzim edemiyoruz da onlar ede
cektir? Bünyei iktısadiyemizdeki marazları göre
miyoruz. Nasıl ki bir müteverrimin marazını bir 
mütehassıs doktor görür bünyei iktısadiyemizdeki 
marazı da mütehassıs iktisatçılar görür. Onun 
ilâcını onlar bilir. Bunu başkası bilemez. 

Varidat menbalarının derecei istidadını o tak
dir eder. Başkası edemez. Su kaynaklarını 
tecrübesi olmıyan birisi fazlalaştıracağım di-
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ye karıştıracak olursa menbaıda kaybeder. Tecrü
beli bir adanı ise mutlaka çoğaltır. Bu kıyasım 
tamamen yerine matuftur. Onun için mütehassıs
ların vücudünden istifadeyi arzu etmemiz bize de 
çok feyizli bir devir kuşat eder. Olur mu ki 3 ay 
evvel tertip ve tanzim ettiğimiz bir bütçenin bir
kaç, ay sonra temini maksat edemiycceğini, tevazün 
husule getiremeyeceğini aniıyarak sene ortasında 
yeni bir bütçe tanzim edelim? Bunun emsali par
lamento ile idare edilen devletlerde mesbuk değil
dir. 

Süreyya B. (Aksaray) — ingiltere, Amerika ve 
bütün kâinat ayni vakıa ile karşriaştı. Ayni dert 
içindedirler. 

Sırrı B. (Devamla) — Bütçenin şu şekilde tan
zimi bizim muhtaç olduğumuz haricî itibarımızı 
hiç bir zaman temin edemez. 

Emin B. (Eskişehir) — Haricî itibare ihtiyacı
mız yoktur. 

Sırrı B. (Devamla) — Yok mu? pek ala öyle 
ise. Maliye ve İktisat vekillerimizin kudretlerine, 
tefekkürlerine hürmetle riayetkarım. Onların bu
rada hakikati hiç saklamıyarak bütün fecaatile 
söylemiş olmalarından dolayı hakikaten kendile
rine minnettarım. Bu zevatın yanında mütehassıs 
denecek evsafı haiz zevat bulunmuş olsaydi, bu 
zevatın randumauı bu kadarla da kalmaz, daha bü
yük hizmetlere muvaffak olabilir. Bu da inkâr olu
namaz. Artık sözümü bitiriyorum. Diyorum ki büt
çemiz hem varidat, hem masraf cihetinden ilmî e-
saslara müstenit değildir. Varidat melihalarımız ik-
t.Jsatçıhk noktasından tetkik olunmuş değildir. 0-
nıııı için inkişaf ettiremiyoruz. İnkişaf ettiremedi
ğimiz pek çok feyizli melihalarımız vardır. Onlar
dan. da izah ettiğim sebeplerle istifade edemiyoruz. 

Masraf kısmına gelince; geniş teşkilâtımız var
dır. Lüzumsuz denecek kadar sarfiyatımız vardır. 
Bunu düşünerek şekli mutedile indirilmesi lâzım
dır. Bu mütaleatım tamam il e Meclisi Aliye mal ol
muştur. Reddi, kabulü kendisine aittir. 

Bu günkü vaziyetin az zararlı bir surette ida
resi; selâmet noktasına vusulü temin etmek içindir. 
Şimdiye kadar pek büyük işler başarmağa muvaf
fak olan ve hakikaten âmmenin minnet ve şükra
nım celbeden İsmet Paşa ve arkadaşlarının yüksek 
azimlerine itimat etmemek için sebep yoktur. 0-
nun içinde ayni samimiyetle söylediğim bu sözle
rim nazarı dikkate alınarak tatbiki çaresine bakıl
masını istirham ederim veyahut ona mukabil lü
zumsuzluğu hakkında söylenecek sözlerle teşviş et
miş olduğum efkârın tenvir edilmesini rica ede
rim. Binaenaleyh Hükümetin bu kararında cüret
le cesaretle, azimle yürümesini temenni ederim ve 
kendilerini tebrik ederim, teşekkür ederim. Tensi
kat hakkında Makamı Riyasete bir takrir veri
yorum. 

Remsi B. (Sivas) —Muhterem arkadaşlarını; 
Hükümetin iktisadı koruma kararnaınesile ittihaz 
etti iği tedbirlere karşı benden evvel söz söyliyen 

arkadaşların vaki olan takdirlerine bütün kalbim
le iştirak «derim. Nasıl iştirak etmiyeyim ki mem
leketin ticarî mırvazenesindeki açığın kaldırılma
sı, kambiyo vaziyetinin kuvvetlendirilmesi, mem
leket sanayiinin inkişafı ve bu suretle memleket
teki istihsal âtın çoğalmasına çalışan ellerin artı-
rılnnası gayelerini istihdaf eden bu tedbirler ben
denizin de, Heyeti Celileniz için de en naçiz bir 
uzvu olmak itibarile ötedenberi icap ettikçe, fırsat 
düştükçe tahakukuna çalıştığım bir gaye idi. Hat
ta bu tedbirler bendenizin de istediğimin çok üs
tünde ve cezrî olarak ittihaz edilmiştir. 

Bunun için sureti mahsusada Hükümeti tebrik 
ederim. Bunu arzettikten sonra bazı mülâhaza
larımızı da temenni şeklinde arzetmek istiyorum: 

Bunlardan biri; hiç şüphesiz cümlenizin malû
mu olan Sürye gümrük hududu meselesidir. Bu 
meselenin ehemmiyeti hakkında uzun uzadıya mü-
talea arzedecek değilim. Yalnız biliyoruz ki hu
dut baştan başa açıktır. Buna çok fevkalâde ve 
şiddetli tedbirler almak lâzımdır. (Iecen sene bu 
hududun muhafazası bir askerî teşkilâta tevdi 
edildi. Çok eyi oldu. Yalnız Bütçe Encümeninde 
müzakere vesilesile bizzat Gümrük müdürü umu
misinin beyanatile muttali oldum ki, bu efradın 
miktarı hududun vüsatile gayri kabili teliftir. 
Azdır, geçen sene imkân görülemediği için efrat 
çoğaltıl amadı. Arzu ederim ki bu muhafaza efradı 
ihtiyaç miktarına iblâğ edilsin ve yeniden çok eyİ 
bir seçme muamelesine tabi tutulsun. 

Bendenizce bu da kâfi değildir. Çünkü iş çok 
ehemmiyetlidir. Bunun için de yapılacak bir iş 
daha vardır ki o da daha evvelce bu kürsüden söylen
mişti. İstiklâl mahkemesi, evet bu muhafaza teş
kilâtının arkasında fevkalâde bir mahkemeye ihti
yaç vardır. Kanaatimca bunlar lâzımdır. Yoksa 
alınan tedbirlerin kâffesi faidesiz kalacaktı. Diğer 
cihette yine arkadaşlarımın çok haklı olarak bah
settikleri ihtikâr meselesidir. Bu şerait altında, bu 
günkü usullerle gayet tabiî olarak ihtikâr vaki 
olacaktır. 

Çünkü bu mesele bir arz ve talep meselesidir. 
Mal azalmca talep çoğalacak ve malın azalacağını 
bilen tüccar da daha pahalıya satmak için o malı 
saklıyacak ve istediği fahiş fiyatla satacaktır. Da
ha bu tedbirler alınmadan Sıvasın Şarkisi asında şe
kerin okkası yüz kuruşa çıkmıştır. Tüccara sorul
duğunda ; Istanbulda da pahalılaştığını söylemiş
tir. İstanbulda böyle bir şey var mı, bilmiyorum. 
İşte bunlara karşı yine arzediyorum. Bir fevka
lâde mahkeme lâzımdır. Büyük bir korku lâzımdır. 
Sonra mal ne zaman alınmış, kaça alınmış, fiyatı 
ne olacak Hükümet bu hususta adeta narh gibi bir 
şey yapmalıdır. 

Malî vaziyete gelince; keza Hükümetin vaziyeti 
bütün ehemmiyetle kavrıyarak bütün çıplaklığile 
ortaya koyması ve bunun için bütçenin her ne 
pahasına olursa olsun tevazününü temin etmek için 
lâzım olan tedbirleri ittihaza tevessül etmesi dahi 
şayanı takdir ve tebriktir. Her halde biz ne yapıp 
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yapacağız bütçemiz mutlaka mütevazin olacaktır. 
îcap ederse bazı teşkilâtı, talî derecede olan teşki
lâtı da ortadan kaldıracağız. İcabında bundan baş
ka tedbirleri ittlıaz etmek lâzım olduğunu Hükü
met te takdir ediyor ve bu tedbirlerin cümlesin
den olmak üzere belki ilk kısmı olarak malûmu 
aliniz olduğu veçhile Hükümet Meclisi Âliye buh
ran vergisi kanununu tevdi içindir ve bu da bel
ki bu gün Heyeti Oelilenizde müzakere edilecek
tir. Eski havaici zaruriye rayiçlerinin fazla ol
duğu senelerde alınan vergilere göre tayin edil
miş olan ve miktarları, dereceleri artırılmış olan 
maaş ve masrafları, bu günkü mahsulâtımız fiyat
larının düşkünlüğü neticesi!e azalmış olan vergi
lerle kapatmak imkânsızdır. Bizzarure maaşlarda, 
diğer masraflarda tenzilât icra edilecektir. Bu iti
barla Hükümetin bu teklifini bendeniz de elzem 
görüyorum. Yalnız Maliye Vekili Muhteremi Be
yefendinin üç gün kadar evvel Bütçe Encümenin
de verdiği izahattan öyle anlıyorum ki bu tedbir
de bütçede görülen ve sene nihayetinde vücude 
gelmesi melhuz olan açığı kapatacak bir tedbir ola-
mıyacaktır. Bilhassa gelecek sene için daha başka 
tedbirlere ihtiyaç hasıl olacaktır. Keza daha baş
ka tedbirlerin ittihazı lâzım geleceğini de Vekil 
Beyefendi söylemişlerdir. Düşünüyorlar ve düşü
neceklerdir. 

Yalnız sırası gelmişken müsaadenizle bu husus
ta düşündüklerimden bazılarını arzedeyim. Belki 
ileride müracaat edilebilir. Bunlardan birincisi,! 
hepimiz biliyoruz ki İm gün memlekette ucuzluk 
vardır ve bu ucuzluktan istifade edenler de vardır. 
Bilhassa ekmek ucuzluğundan istifade eden bütün 
müstehlikler vardır. Acaba biz bundan istifade 
edemez miyiz? bütçe açığı gibi çok ehemmiyetli bir 
şeyi ortadan kaldırmak için geçen sene, evvelki se
ne, ekmeğin okkasını 18 kuruşa yemeğe alışmış o-
lan halk bu gü bu açığın kapatılması gibi mukad
des bir iş için yediği ekmeğin okkasına 20 para 40 pa
ra fazla bir fark veremez mi ? Bendenizcc halk bunu 
kabul eder. Maahaza bu bir fikirdir. 

Bunu en kolay surette nasıl cibayet etmeli? 
bunun çaresi ne olmalıdır? Bu da ayrıca görüşü
lebilir. Bu bittabi şehir ve kasabalar içindir. Köy
lüler için de başka bir şey düşünmek lâzımdır. 
Meselâ köylülerin buğdaylarını öğüten değirmen
lerin vergisine bir miktar zammetmek te kabildir, 
Bu bir fikirdir. Yalnız bundan başka mevcut va
ridatımızdan azamî surette istifade edemiyoruz. 
Bundan azamî surette istifade etmek çaresi yok-
mudur? vardır. Bunu da daima sırası geldikçe biri 
kaç defa bu kürsüden arzettiğim gibi, malî kontrolü 
lâyık olduğu dereceye çıkarmak lâzımdır. Şimdi 
bu sebeple yine evvelce arzettiğim maliye heyeti tef-
tişiyesinin bütün gayretlerine rağmen vaki olan 
mesaisi kâfi olmadığı bahsine rücu etmiş oluyorum. 
Evet kâfi değildir. Bir kelime ile arzedeyim. 

Bu gün memleket ihtiyacı karşısında memleket
teki malî dairelerin, malî işlerle alâkadar olan da
irelerin kontrolü için maliye müfettişlerinin azamî | 

ı gayretlerine rağmen yaptıkları; iğne ile kuyu kaz
maktan ibarettir. Bu caiz midir? Hükümet te bu
nu çoktan kavramış ve maliye müfettişlerinin ade
dini artırmak istemiştir. Bunun için her sene iki 
defa müsabaka açıyor. Her nedense talip az oluyor. 

I Bu nedendir? Maliye müfettişliği çok çetin oldu
ğundan mı rağbet olmıyor? Ancak iki üç müfettiş 
muavini alınıyor. Bu hal sekiz on sene devam 
edecektir. Halbuki bu gün tamam yüz maliye mü-

I fettişine ihtiyaç vardır. Halbu ki bu gün müfettiş-
I lerimizin adedi 30 - 40 ki geçmiyor. Böyle mütered-
jdit bir vaziyette kalacak mıyız? Memleketin his-
I settiği bu şiddetli ihtiyaç karşısında kalamıyacağız, 
I o halde daha başka bir çare bulmak lâzımdır. Ben 
şöyle düşünüyorum: madam ki müfettişlerin adedi
ni artıramıyoruz. O halde her maliye müfettişinin 
maiyetinde 4 - 5 tetkik memuru çalışmak üzere yüz 
yüz elli kişiyi bulmak kabildir. 

i Şu hale nazaran bir maliye müfettişi; vilâyet 
I merkezine yalnız tek başına gitmiyecektir. Yamn-
da bir kaç tane tetkik memurunu da götürecektir. 
Onları da ' çalıştıracaktır. Bu suretle teftişten de 

I azamî surette istifade edilecektir. Bunun için sene-
j de bir kac yüz bin lira sarfetsek bile bunun bir 
I kaç mislini elde etmek kabil olacaktır. Devletin 
I ve memleketin artacak varidatile bunu yapmak ka
bildir. Eminim ki yalnız bir kazada veya îstanbul-
da bir tahakkuk karşısında çalışacak olan bir ta-

I hakkuk memuru kazanç tetkikini lâyikile yapmaik 
neticesi olarak ki kazalara ancak üç senede bir de
fa teftişe sıra geliyor - yüzlerce, binlerce lira nok
sanlığı ve mektumatı meydana çıkaracaktır. Bu
nun faidesini siz takdir buyurursunuz. 

Bendeııizce buna artık daha ziyade vakit ge
çirmeden bu seneden başlamak suretile tevessül 
etmek lâzımdır. Denebilir ki, masraflar kesilirken, 
maaşlar indirilirken bütçeye zam olur mu? bence 
olur; çünkü bu çok faideli ve müsmir bir masraf 
olacaktır. Bundan katiyen çekinmiyelim. Yine ay
ni sebep ve suretle şunu arzederim: 

Geçen sene de arzetmiştim: gümrükler, hele şu 
tahdidi ithalât dolayısile daha çok kontrol altına 
alınmalıdır. Bunun için de maliye müfettişliği teş
kilâtının tevsii lâzımdır. Bunun mukabilinde vari
datın artması itibarile, benim kanaatımca, çok 
menfaat göreceğiz. Bilhassa ehemmiyetli yerlerde, 
îstanbulda bunlar sabit olacaklardır. Kıymetli 
bir başın kumandası altında çalışacaklardır. Fil
hakika vekil beyefendi dediler ki ; taşralara tayin 
edeceğimiz bir kaç. maliye müfettişi daima orada ka
lırsa alâkadarlarla yüz, göz olur ve matlup netice 
elde edilmez. Sonra düşündüm, hakikaten doğru
dur, iştirak ederim. Taşradakiler de seyyar olur. 
îki üç ayda bir değişmek ve kendisi kalkmadan 
yerine gelecek gelmek üzere, bu suretle gümrükle
rimiz mazbut bir kontrol altında bulundurulmuş 
olur. Bunun faidesi aşikârdır. Maruzatım bundan 
ibarettir. 

Reşit B. (Bursa) — Yeni çıkan kararnamenin en 
büyük tesiri sanatkâr zümresi üzerinde olduğu ve 

# 1 — 



I : 7 2 9 - 1 1 - İ 9 S 1 C : 1 

bendeniz de bir sanatkâr bulunduğum için sanat
kârlar namına en samimî ve kalbi teşekkürlerimizi 
Hükümetimize iblâğ için huzuru âlinize geldim. 
Bu kararname çıktıktan sonra bir kaç gün için 
Bursa ya gittim. Sanatkârlarla görüştüm. Adeta 
şenlik yapıyorlardı. Diyorlar ki, bu kararname
nin ilân edildiği günün kurtuluş günü olarak ilân 
edilmesini biz sanatkârlar, Hükümetimizden Mec
lisi Âliden rica ederiz. 

Bu hususu bendeniz arzediyorum. Ben pek na
zariyat bilmem. Fakat kararnamenin ilânile ta
hakkuk edeceğini düşündüğüm bazı şeyleri söyliye-
ceğim. Ezcümle bu kararnamenin bazı aksülamel-
ler tevlit etmesi muhtemeldir. Onları birer birer 
mütalea edelim. Meselâ maaşlar azalacaktır, yeni 
çıkacak bir kanun maaşları azaltacaktır. Bu da bit
tabi maaş sahiplerinin mübayea kabiliyetlerini azal
tacaktır. Devlet bazı tasarruflara girişecektir. Bu 
itibarla Devletin mubayaa kabiliyeti azalmış ola
caktır. Halk, Devletin ve memurların mubayaa 
kabiliyetlerinin azalmasından bazı zarurî tasarruf
lara girişecek, parasızlık memlekette ziyadeleşmiş 
olacaktır. Bizim gibi ddğer bazı devletler de tedbir al
dığı için yine ihraç emtiası üzerine muamele yapan 
müstahsil köylüler de noksan para alacak ve mu
bayaa kabiliyetleri azalacaktır ve memlekette pa
rasızlık şiddetini biraz daha hissettirecektir. Bil
hassa Avrupadan ithalâtın azalması ve bununla be
raber memlekette kredi dahi tenakus edeceği için 
hareketi iktisadiye daha fazla mahsus bir şekilde 
tenakus etmiş olacaktır. Bilhassa bu hususu söyler
ken memlekette faiz nisbetinin az olması da lâzım 
gelir. Avrupa kredisinin memleketten çekilmesi üze
rine onun memlekette bıraktığı boşluğu izale et
mek için millî bankalarımızın faiz nisbctlerini a-
zaltması, bilhassa bu fevkalâde zaman karşısında 
lâzım ve zaruridir, ilân edilen bu kontenjan listesi
nin müddeti noksandır. Böyle bir buçuk, üç aylrk 
zaman gayri kâfidir. Zamanın kısalığı memleket
te aksülamellere, ihtikârlara sebebiyet verir. Bu 
daha uzun bir zaman için ilân edilecek olursa bit
tabi bundan istihdaf edilen gaye, hariçten mal 
girmemesi olduğuna göre bir fenalık yapması muh
temel, değildir. Buna uzun bir zaman verecek olur
sak bendenizce daha nafi olur kanaatindeyim. 

Bir de sanatkârlarda ve bilhassa yeni sanat iş
lerine girişecek müteşebbislerde sermaye sahiple
rinde bir tereddüt vardır. Bu tereddüdü acık söy
lemek ve açık görüşmek lâzımdır. Bu tereddüt; 
bizim her işimizde olduğu gibi bu karar acaba mu
vakkat bir zaman için olur da bir zaman sonra kal
dırılırsa bu işlerdeki vaziyetten giriftar olacağı 
zararları düşünerek kimi sermayesini kimi teşeb
büslerini saklar. Faaliyetlerin çoğalması için bu 
karar bir kanun mahiyetinde yapılarak bir daha 
bu memlekete şu mallar girecektir diye ka 'î olarak 
tayin etmek bir lâzimedir, bir vecibedir. Bunun 
için kararnameyi kanunla teyit etmek lâzımdır. Bu 
yeni kararnamede ihtikâf ve kaçakçılık ile bilhassa 
mücadele edilmesi lâfını geleceğini dün bir çok ar

kadaşlarımız söylediler. Bendeniz bu bapta çok 
söylemiyeceğim, böyle vatan menfaatlerine zıt ola
rak hareket edenleri çok ağır cezalarla tecziye et
menin lâzım olduğunu kabul edenlerdenim. 

Bir de yerli mallar hakkında bir kaç söz söyle
mek lâzımdır. Yerli mevadı iptidaiyeden yapılan 
şeyler yerli malı demektir. Evvelâ: ipekten bah
sedeceğim: yerli malı ipek vardır. Bir de hariçten 
getirilen suni ipek vardır. Bu memlekette ipekçi
lik çok inkişaf etmiştir. Bizde inkişaf etmiş büyük 
sanayi yoktur, denilmiştir. 

Halbuki Bursada yetmiş, seksen kadar fabrika 
vardır. Bu fabrikaların nısfından fazlası kapan
mıştır. Bazıları da bu buhranı iktisadiden mütoessi-
ren bir sademe geçirmektedir. Yetmiş bin nüfuslu bir 
şehirde beş altı bin nüfustan fazla işçi vardır. 

İstihsal edilen ipekli kumaşları satamadıkları 
için zarar gören arkadaşlar Avrupadan teşviki sa
nayi kanununun muafiyet kısmından istifade ede
rek getirilen sun'î ipeklerin âmil olduğunu soyu
yorlar. Sanatkârlarımız bundan müteessir oluyor
lar. Fabrikalarını kapıyorlar. Müstahsil köylü
ler de tüccarın elindeki mallarını satmadıklarını 
görerek koza yetiştirmekten sarfı nazar edecekler
dir. Çünkü kıymet düşecektir. Nitekim böyle de 
olmuştur, ve oluyor. 

Sonra yün iplik meselesi: kimi görseniz benim
de elbisem yerli kumaşıdır der. Bilmiyerek Avru
pa malına para vermek kadar acı bir şey olamaz. 
Çünkü yerli diye giydiğimiz kumaşların iplikleri 
Avrupadan geliyor. Hem de gümrüksüz geliyor. 
Çünkü teşviki sanayi kanunu mucibince yerli sa
nayiin himayesi lâzım Bunun da tahdit kararna
mesi ile önüne geçmek lâzımdır. Yerli malı diye 
Avrupalını malını giyersek olur mu! Halbuki ip
lik yapacak bir kaç fabrikamız da vardır. Öyle 
iken kumaş yapan fabrikalarımız kumaş güzel ol
sun diye Avrupadan iplik getirtiyorlar. Bu hu
susta size bir hesap yapayım: Metresini dokuz 
yüz kuruşa aldığımız bir metre kumaşın ipliği güm
rüksüz olarak Avrupadan geliyor, tmal masrafı 
metrede yirmi kuruştur. Ekser mütehassısları da 
Avrupadan gelmiştir. Kuvvei muharrikesi de Av
rupadan gelmiştir. Bunlar- elektirik istihsal et
mek için mazot yakıyorlar. Bütün makineJer de 
Avrupadan gelmiştir. Binaenaleyh her şeyi Av
rupadan gelmiştir. Bunu yerli malı diye biz de 
seve seve giyiyoruz. Asıl fecaat buradadır. Yine 
Avrupaya paramızı veriyoruz. Halbuki Balıkesir-
de, Lspartada, Denizlide iplik fabrikaları muattal 
duruyor. Tünün okkası ise 30 - 35 kuruşa müşteri 
bulamıyor. Böyle iken on iki liraya Avrupa ipliği 
satın alarak yerli kumaş diye giydiğimiz elbisele
ri dokuyorlar. Bunun için tahdit listesine bunu-
da ehemmiyetle ilâvesi lâzımdır. (Çok doğru sen
leri). Pamuk işleri de böyledir. Pamuk iplikleri 
bizim memleketimizde yirmi numaraya kadar yapı
lıyor, bundan incesini yapamadığımız için hariçten 
getiriliyor. Bu hususta çok hassas davranmak 
lâzımdır. Memlekette kalın kumaşın satılamadığı-
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nı gören adamlar Avrupa mallarının satıldığını 
görürlerse müteesir olurlar ve onların bu teessürü
nü gören erbabı servet harekete geçmezse memle
ket zarar dide olur. 

Biz de deri işi de fenadır. Bursada dabağçılık 
çoğalmıştır. îstanbulda da bunun fabrikaları var
dır. Oradaki fabrikaların bir çokları ecnebi elle
rinde bulunmaktadır. Bizim deri çıkaran soyumha-
neler de - salhane dedikleri yer - derileri bozarlar-
miş, bizim tabaklar bu sebeple Avrupadan teşviki 
sanayi kanunundan bilistifade, Hükümetin gümrü
ğünden çalarak boyuna memlekete deri sokuyorlar. 
Amma Memetçiğin derisi Erzurumda, Sıvasta, her 
yerde satılacak diye duruyor. İhraç edilmek için 
bekliyor. Bu iş için de çok hassas davranmak icap 
eder. Madem ki bunlar teşviki sanayi kanunundan 
istifade ediyorlar Orada bulunan bir maddeye göre 
yerli mali kullanmalıdırlar Buradaki maddenin 
metni şudur: 

( Yüzde on pahalı dahi olsa yerli malı kullan
mak lâzımdır. Ancak emsaline faikiyetinin fennen 
mutehakkak olması şarttır). 

Zannedersem yüzde on nisbetinde yerli malı 
dahi kullanılmıyor. Nerede kaldı ki tamamen kul
lanmasına imkân hasıl olsun. Eğer memleket deri
si satılsa idi onun fiyatı şühesiz artacaktı. Köylü 
de para kazanıp Devlete vergisini kolaylıkla vere
cekti. Bendeniz İzmir taraflarında dolaşıyordum. 
Mühim olarak gözüme bir şey ilişti, ödemişte ha-
latçılık ölmüştür. 

İhtiyar bir adam varmış, halat yapıyormuş. Di
yorlar k i ; eğer bu adam ölürse bu memlekette ha-
latçılık ölmüştür. Ta evelce Barbaros zamanında 
bütün gemilerin halatları buradan temin ediliyor
muş. Hatta ecnebiler bile büyük ve küçük Mende
res vadilerinden halat temin ediyorlarmış. Halbuki 
Seyrisefain İdaremiz İtalya halatları daha yumu
şaktır diye İtalya halatlarını kullanıyor. Biz bek-
liyeceğiz, bizim halatlarımız da İtalya halatı ka
dar yumuşak bir halde imal edilecek, ondan sonra 
kullanacağız, fakat kimse almadıktan sonra halat-
latnmız nasıl tekâmül edecektir? Elbette bir hi
mayeye muhtaçtır. İşte ondan sonradır ki tekâmül 
edebilir. 

Sonra yangından müteessir olmasın diye galiba 
arduvaz denilen bir nevi ecnebi kiremidini binala
rımızda kullanıyoruz ve bu suretle de Eskişehir 
ve Adapazanmızm güzel kiremitleri kullanılmıyor. 

Bu memlekette beton binayı bile menetmelidir. 
Ankaranın taşına bak. Gözlerimin yaşma' bak. 
(Handeler) - Ankaranın meşhur taşlan dururken 
bütün evler beton olarak inşa ediliyor. Her keşte 
bir beton zevki görülüyor. Ben bile bina inşa et
tim de sermayemin bir kısmını zayi ettim. 

Bundan başka bir de otomobil meselesi vardır. 
Otomobillerin tahdidi için lâyihada bir kayit var
dır. Bence şimendifer yollarına muvazi olan şose
lerde otomobillerin işlemesini menetmek lâzımdır. 
Eskişehirden îstanbula kadar otomobille ( 220 ) 
kuruşa gidiliyor. Halbuki trenle ( 620 ) kuruşa 

gidilmektedir. Dün Maliye Vekilimiz şimendifer 
varidatının azaldığını söylediler, fakat sebebini 
söylemediler. Sebebi işte bu otomobillerdir. 

Binaenaleyh demiryollarına muvazi olan yerler
de otomobiller memleketimize iktisadî fenalıklar 
yaptıkları için biz de onlardan ağır vergi alarak 
bunu bu suretle temin etmeliyiz. 

Fabrkalara mevadı iptidaiye serbestçe girebilir 
diye kararnameye merbut listede bir kayit vardır. 
Bunun da böyle sellemehüsselâm memelekete girmesi 
doğru değildir. Ezcümle işaret ettiğim gibi deri, 
suni ipek, şap ipeği, yün ipeği, hatta yün gibi 
maddeler... Avrupadan merinos yünü gelirse kumaş
lar biraz ince olurmuş, fakat bizim yerli yünleri
miz dururken fabrikalarımızın Avrupa malı istihlâk 
etmesi manasızdır. Binaenaleyh yerli malı varken 
hariçten mevadı iptidaiye celbetmek katiyen doğru 
değildir. Sonra; sanayiin tahdidi de lâzımdır. Me
selâ, cebinde biraz parası olan birisi biraz da kredi 
bulursa hemen bir matbaa kurmağa çalışıyor. Amma 
matbaacıların hepsi para kazanamıyoruz diye şikâ
yet. Bizim ipek fabrikalarımızda olduğu gibi mev
cudun yarısı kapanırken diğer birisi çıkıyor, on 
beş kuruşluk bir pulu istidasına raptederek hemen 
ruhsatiyesini alıyor ve mevadı iptidaiyenin rüsumu 
muafiyetinden-bittabi istifade ediyor. Teşkilâtı e-
sasiye kanunumuz bu adamların ticaretine müsait
tir. Ait olduğu makam hemen ruhsatiyesini verir. 
Fakat o sanayiin inkişafına sebep olmazda yıkılma
sına sebep olur. O da başka. Sonra hizarlarda da 
böyledir. Bunun için herkes dünyanın parasını ver
miştir. Demir getirtmiştir. Fakat bu gün satma
ğa kalksa altı kuruşa alan yoktur. Binaenaleyh bu 
gibi sanatlar için de bir tahdit koymak lâzımdır. 
Hangi sanatlar ne dereceye kadar olacaktır *? bunları 
tayin etmek icap eder. Hele trikotaj sanayii için 
çok para vermişizdir. Ben sanatkâr olduğum için 
kızdığımı söylersem acayip olur. Bunların kullan
dıkları bütün mevadı iptidaiye hep Avrupa malı
dır Evvelce bizim köylü kadınlarımız kendileri, 
ipi eğiriyorlar, gerek tiftikten, gerek yünden ve 
gerek pamuktan, üzerlerine elbise yapıyorlardı. 
Şimdi trikotaj sanayii çok himaye gördüğü için ve 
gümrüksüz iplik getirdikleri için Fatma iğini ve şi
şini bırakmıştır. O biri de tezgâhı bırakmıştır. 
Şimdi ne iplik yapan vardır, ne de dokuyan. Bu 
trikotajcıları da biraz yoluna koymak lâzımdır. 
Memlekete yaptıkları zarar kadar vergi almak lâ
zımdır ve onları yerli mevadı iptidaiye kullanmağa 
mecbur tutmalıdır. Bu gibi mecburiyetler konacak 
olursa bizim yerli ipliklerimiz tamamen inkişaf eder. 
Fakat yerli iplikle dokunan fanila sırtımızı dalıyor, 
ayağımıza giydiğimiz pantalon ütü tutmıyor, dersek 
daha pek çok seneler parasızlıkla mücadeleye ha
zırlanmalıyız. Bir köylü ile görüştüm, güzel bir mi
sal söyledi, çok hoşuma gittiği için onu huzuru âli
nizde söylemeden geçemiyeceğim. Köylü dedi ki: 
ben evvelki sene patlıcanı beş kuruşa satıyordum. 
Geçen şene de yüz paraya sattım. Bu sene ise yirmi 
paraya satıyoruz. Biz Devlete verdiğimiz verginin 
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çokluğundan şikâyet etmiyoruz. Yalnız malımız pa
ra etmiyor. Buna bir çare bulunuz dedi. Köylü
nün bu sözü karşısında dedim ki, biz buna çare 
bulamayız, siz buabilirsiniz. Evvelki sene beş ku
ruşa sattığınız patlıcanın parasını ne yaptınız?... 
Evvelki gün Ahmet Ağanın evine gitmiştim. Evi
ni kamilen muşamba ile döşemiş dedim. Güzel eş
yalar, konsollar vardı Zarif Avrupa mallarından 
bir çok eşyalar gördüm, hepinizin üzerindeki Av
rupa malıdır. Siz geçen sene beş kuruşa 
sattığınız patlıcanla Ahmet Ağa evine mu
şamba döşetti, bu defa da sen döşeteceksin, 
ertesi sene gittim. Patlıcanları götürdüm, sana de
diler ki yüz para var. fazla yok. Geçen sene beş 
kuruşa idi diye sordun, sana dediler ki öteki yüz 
paraya aldığın muşamba parası diye Avrupaya git
ti. Eğer bu sene de muşamba alırsan, şimdi aldı
ğın bu yirmi para muşamba parası olarak Avrupa
ya gider, gelecek sene senin patlıcanın bir para bile 
etmez. Bunun için sen yerli malı kullanmağa mec
bursun, evvelce anan tezgâh dokuyordu. Kendi ihti
yaçlarımızı temin ediyordu. Şimdi mütemadiyen 
Avrupaya para veriyorsun, bunun için böyle para
sız ve fakir kaldık. Bunun çaresini siz yerli malı 
kullanarak bulacaksınız. Bana dedi ki, asıl iş bü- j 
yüklerdedir, evvelâ büyükler kullanmalıdır, onlar 
kullanmıyor. Ben de bazı büyüklerin kullanma
dığını biliyordum. Hemen bir cevap hazırladım. 
Dedim ki eğer büyükler yerli malı kullanmasa bi
le sen yine yerli malı kullanmağa mecbursun. 
çünkü eğer böyle Avrupaya para vermekte devam 
edecek olursan ne olur'? Bu memleket, bu vatan 
selâmetle yaşayabilir mi? Hayır, eledi. O halde ma
demki ölüme doğru gidiyoruz ve vaziyet vahimdir. 
Büyükler kullanmıyor diye sen bu vatan işi için 
mecbur olduğun bir vazifeyi yapmıyacak mısın? 
Her koyun kendi bacağından asılır. Hem sen bü
yüklerle konuşuyor musun ki, büyükler kullanmı
yor diyorsun? 

Yerli malı kullanmak için bir kanunda bazı 
mecburiyetler vardır. Fakat çok gevşektir. Mese
lâ, îstanbulda bir mağazaya gidersin, yerli malı 
yaramaz efendim der, Avrupa malı var daha iyi
dir der. Yaramaz ne demek? 

Arkadaşlar, yerli malı yaramaz diyen adam, 
istiklâl yaramaz, esaret daha güzeldir, der gibi bir 
şey söylüyor. (Bravo sesleri). Böyle bir sözü söylü-
yen bir adamı mağazasının önünde asmak lâzım
dır. (Gülmeler) Yerli mallarını himaye hakkında
ki kanunun buna göre tadili mutlaka lâzımdır. 

Sonra bu kararnamede bazı aykırı vaziyetler ol-
duğunutahmin ediyorum, anlamak isterim. Ticaret 
muahedeleri bu kontenjan listelerinin tanzimi esna
sında nazarı itibare alınacak mı, alınmıyacak mı? 
Meselâ bir Devlet ki ülkeler zaptetmeğe çalışıyor, i 

Bizim gibi ülke kuran, yeni istiklâl alan mem-
leketeiklerden para koparmağa çalışıyor. Biz onun
la muahede yaptık diye onunla iktisadî, ticarî mu
ahedemiz vardır diye eskisi gibi mallarını sat
makta devam edecekler mi, edemiyecekler mi? ' 

bunu eyice aulıyamadım. Bu gibi muahedeleri böy
le fevkalale bir zaman için tadil etmek acaba müm
kün olmaz mı? 

Arkadaşlarımızın kısmı âzami inhisar idaresin
deki memurların çokluğundan bahsettiler. Ben 
yalnız bir şeye işaret etmek istiyorum. Memur, te
kaüt kanununun güzelliğinden bilistifade tekaütlü
ğünü ister. Tabiî kanun dairesinde alır ve bizim 
Bursa gibi ucuz memleketlere çekilir. Orada haya
tına devam ederken bir taraftan da hemen bir is
tida verir başka bir hizmete girer. Halbuki o hiz
met başka bir vatandaşın hakkıdır. Tekaüt edilen 
memurların tekrar Devlet müesseselerine, Dev
let idaresine memur olarak girmemesi lâzımdır. Bu 
hususu da nazarı itibare almalarını rica ederim. 

Arkadaşım İzmit Mebusu Sırrı Bey mütehassıs
ların Avrupadan celbi lâzım gelir dedi. Arkadaşı
mın dairei intihabiyeleri olan Adapazarmda bir 
patates mütehassısı vardır. Bütçenin her sene 50 
bin lirasını sarfediyor. 50 paralık faydası olmamış
tır. Ben istiyorum ki mütehassıs dahi yerli olsun 
(Bravo sesleri, handeler). 

Son söz olarak bilhassa sanatkârların Meclisi 
Âlinin ve Hükümetimizin almış olduğu son tedbir
ler üzerindeki şükran hislerini tekrar eder ve bu 
işin daha sıkı, fakat eyi bir şekilde idame ettiril
mesini istirham ederim. 

Tahsin B. ( Aydın ) — Arkadaşlar; bendeniz 
kendimi oldukça bedbin düşünenlerden zannede
rim. Halbuki neler varmış da benim haberim yok. 
Dünyada bir buhranı iktisadî varmış, kapitalizmin 
ve emperyalizmin saltanatı sukut ediyormuş, dün
ya bir hercümerç geçirmekte imiş. Bundan biz 
dahi tabiî müteessir oluyormuşuz. Bunun için bir 
takım fevkalâde tedbirlere ihtiyaç varmış. Vakıa 
Avrupada böyle şeyler vardır. Dünya büyük bir 
hercümerç geçiriyor. Dünyanın nizam ve intizamı 
düşüyor. Bir takım istihaleler devrindeyiz. 

Bu dünya 314 senesindenberi bir çok maceralar 
geçirmiştir. Bir kere harbi müsellâh devri geçirdik. 
Ondan evvel malûmu âliniz Babıâli Hükümetleri
nin zamanında Hükümet kendisini pek zaif görüyor
du. Bunun için Balkan Hükümetlerinin anbean al
dıkları vaziyete mukabil biz de ittifak zümreleri
ne dahil olmak istedik. Fakat ordunuz yok, kıy
metli askeriniz yok, mühimmatınız yok, Generali
niz yok, bahriyeniz yok diyerek bize karşı müflis
ler gibi muamele ederlerdi. Halbuki efendiler son
ra harbi umumî oldu, eğer kubbeli sema düşerse 
biz süngülerimizle tutarız diyen muazzam impa
ratorlukların hepsi tarumar oldu. En kuvvetli 
zannedilen ordular dağıldı, mahvoldu. Biz yalnız 
başımıza kaldık ve mücadelede büyük bir kabiliyet 
gösterdik. Bunu Türkün seciyasinde ve tarihî ha
yatında ve bu vatanın bir takım şeraitinde aramak 
lâzım gelir. Emin olunuz beyefendiler, bu harp 
iktisadide de bütün bunlardan daha kuvvetli çık
mak için bütün şeraiti haiziz. Bunun için böyle bed
bin olmağa ihtiyaç yoktur. Yalnız biz bu muazzam 
muvaffakiyetten sonra her zaferin milletlere ver-
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diği sarhoşluk gibi bu sırada da bir takını israflar! 
yaptık. Kabak çiçeği gibi açıldık. Haddim izden 
fazla masraflar yaptık. Avrupanın müdepdep ha
yatına kendimizi alıştırmak için açıldık. Harp se
nelerinin havayiei üzerinde husule getirdiği gılâ ve 
bunun tevlit ettiği ihtikâr, tabiî maaşatın tezyi
dini zarurî kılmıştı ve biz de buna ittiba etmiştik. 
Malûmu âliniz istibdat devrinde, meşrutiyet dev
rinde Türkiye, Adenden Cesir Mustafa paşaya ka
dar, Taşlicadan bilmem nereye kadar geniş arazisi 
olduğu halde 22 milyon lira ile bütçesini tanzim 
ediyordu. Biz bu gün bu arazinin onda sekizini el
den çıkardığımız ve nüfusumuz 14 milyona indiği 
halde bütçemizi 220 milyona kadar çıkardık. Çün
kü es'arı nazarı dikkate almıştık, es'arı harbi 
umumî zamanlarında indirmek, düşürmek kabil 
olamamıştı. Bin türlü tedbirler ittihaz edildiği hal
de es'arın terakkisi önüne geçilemiyordu. Bu gün 
halkın işe sarılması, istihsalin çoğalması yüzünden 
bittabi talep az olunca fiyat düşer, ucuzluk başlar 
bundan üç sene evvel maaşa t yekûnunu altmış şu 
kadar milyon liraya çıkarırken ekmeğin okkasını 
18 - 20 kuruşa aldığımızı nazarı dikkate almıştık. 
Saniyen meselâ Ankarada bir evin hayvan damını 
boyarlar, bir de pencere açarlar bir memurun ba
şını sokacağı kadar olan bu eve altmış yetmiş lira 
isterlerdi. Halbuki bu gün Ankara 60 - 40 liraya 
mükemmel banyolu apartmanlarla doldu (Nerede 
seslen). Bunun için tabiidir ki maaşların inmesi 
lâzımdır. 

Maliye vekili Beyefendinin evvelki günkü beya
natında bütçenin dört aylık tahsilâtına nazaran 
tahmin edilen miktarın hatta yüzde yirmisinin el
de edilemediği söyleniyordu. Binaenaleyh maaşlar
dan % 10 tenkis edilmesi lüzumu dermeyan edili
yordu. Efendiler; bu kâfi değildir. Zira halk ge
çen sene otuza sattığı patlıcanı bu sene yirmiye 
satamıyor. Binaenaleyh vergisini verecek vaziye
ti yoktur. Ortada huzursuzluk vardır. Binaen
aleyh maaşat üzerinde alınan kararın kâfi olmadı
ğını bir az sonra yeniden kat 'î tedbirler alınması 
icap edeceğini söyliyebilirim. 

Sonra efendiler; bazı arkadaşlarımız tahdidi 
ithalât kararnamesinin tatbikından bazı ihtikâr
ların doğacağından endişe ettiler. Vakıa bu en
dişe varittir. Fakat harbi umumideki ihtikâr şe
raiti bu gün mevcut olmadığı için bilhassa nıekû-
lât ve havayiei zaruriye üzerinde bu halin vaki 
olmryacağı aşikârdır. Biliyoruz ki harbi umumide 
bir çok adamlar zengin oldular. Fakat o vakit 
onları himaye eden adamlar ve şerait vardı. Av-
rupadan şeker gelmiyor, pirinç gelmiyor ve hava
yiei zaruriyeden madut olan hiç bir şey gelmiyor
du. Ancak Almaııyadan bir miktar vesaiti harbiye 
gelmekte idi. Bir çokları bizzat o ithalât işinin 
başında bulundukları için vagon vagon yiyecek, 
ekmek, bulgur, pekmez ve saire getirmeğe muvaf-
fak oluyorlardı ve bu adamlar getirdiklerini 
istedikleri fiat üzerinden satıyorlardı. Yani ha
vayiei zaruriye üzerinde ihtikâr yapılıyordu. Bu • 

gün Hükümetin aldığı şu tedbirin neticesi ne ola
caktır? İngiliz kumaşının metresi beş liradan se
kiz liraya çıkacaktır. Varsın çıksın, hatta elli 
beş liraya çıksın ve bu suretle de memleketimize 
girmesin. Memurların maaşlarından bir miktar 
kesmekliğimiz, onların bu pahalı olan Avrupa ma
lını almalarına mani olacak ve onlar ister istemez 
yerli malı kullanacaklardır. 

Almanyanın buraya gelen oyuncakları pahalı 
olacakmış, isterse yüz liraya çıksın... Ne olur?... 
Daha ey i olur. Kimse almazda Eyyübün tahta 
oyuncakları kullanılır. Maahaza Hükümet lâzım ge
len tedbirleri yine alsın. 

Bendeniz kaçakçılık meselesini ihtikâr mesele
sinden daha tehlikeli görüyorum. Asıl mesele bu
radadır. Kaçak eşya, ötedenberi ekseriya Suriye 
hududundan geliyor. Fransızlarla sulh muahedesi 
yaptığımız gündenberi mütemadiyen bu kaçakçılık
lar oluyor. Bunun içinde siyasî bir maksat vardır. 
Zira bu gün gümrük meselesi bir hayat meselesi
dir. Bütçemizin tevazünü, yerli malların himayesi 
hep buna dayanır. Biz bunda muvaffak olamazsak 
gidipte karşılarında diz çökeceğimizi ve para dile
neceğimizi zannediyorlar. O günü bekliyen bu 
adamlar, bu gün hududun bu kısmında her şeyi, 
hatta sigara kâğıtlarını da kaçak suretile memle
ketimize ithal ediyorlar ve bedava olarak halka 
dağıtıyorlar ve bu suretle sanayiimizi mahvetmeğe 
çalışıyorlar. Bu suretle bizimle harp yapıyorlar. 
İşte siyasî maksat buradadır. Arkadaşlardan biri 
dedi ki; bu yüzden senevî elli milyon lira gaybedi-
yoruz. Elli milyon olmasında yirmi beş milyon, 
hatta on milyon olsun; bizim için çok mühimdir. 
Bendeniz diyorum ki Akdenizden ta îrana kadar 
bütün hudutlarda on kilometre genişliğinde bir 
mıntakai memnua yapalım. Mitrelyozları, topları 
kuralım (Alkışlar) ve bu suretle kuş uçurtmıy alım. 
Şimdi Avrupa buhranı iktisadı geçiriyormuş. 
pek alâ ne halleri varsa görsünler. Bizim öyle Hü
kümet parasile bütçe parasile günde üç lira, 
beş ilra yevmiye almak suretile geçinen 
milyonlarca amelemiz yoktur. Sonra bizim 
buhran iktisadından müteessir olacak ihti
yaçlarımız lükse aittir. Bu ulardan müte
essir olacaklar üç milyonluk bir nüfustur. Ez 
cümle İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirle-
rimizdir. Kasabalar bile-yeni giymekten vaz geç
miştir. Bunlar yamayıp, yamayıp giyerler, binaen
aleyh bu şehirler İngiliz kumaşının metrosunu 15 
liraya değil 100 liraya alsınlar, diğer taraftan 
Şark vilâyetlerimizde üç, milyon nüfusumuz var, 
bunlar tuzun okkasını 50 - 60 kuruşa alıyorlar, 
hayvanata vermek için tuz bulamıyorlar. İki sene 
evvel Lehistana bir kısım deri gönderilmiş, hay
vanlar tuzsuz beslendiğinden buna binaen derile
rinde kuvvet olmadığından almadılar. Biz bunları 
düşünmiyoruz. Yalnız İstanbul, İzmir, Ankarada 
bir takım lüks halk ki bir kısmı memurlardır, hat
ta biz de buna dahiliz, eşyayı pahalı alacağız diye 
düşünüyoruz. Almıyalım efendiler. Yerli malı gi-
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yelim ve böyle olursa yerli malı giymeye mecbur 
oluruz. Vatan bu gün bizden fedakârlık bekliyor. 
Fedakârlık emrediyor. Nasıl vaktile yaptı isek bu 
gün de yapmağa mecburuz. Binaenaleyh bu ihtikâr 
meselesinden ziyade kaçakçılık meselesine Hükü
met ehemmiyet versin ve ehemmiyet verdiğine de 
kaniim. Memlekette bu işlerle tavzif edilecek 
namuslu bir çok adamlarımız vardır ve hakikaten 
bu işlerin içinden çıkarlar. 

Bazı arkadaşlarımız millî fabrikalarımızın faz
la memur istihdamından bahsettiler. Hakikaten 
böyledir. Bendeniz bir defa Beykoz fabrikasına 
gittim, baktım ki bir çok memur var, gülüp konu
şuyorlar. Yemekler, içmekler, eğlenmeler. Buna 
mukabil amele de öyle, onun için bizim müessese
lerimizin çıkardığı emtia, Avrupadan gelen ve çok 
miktarda gümrük vererek memleketimize giren 
emtia ile rekabet edemiyor. Zira ağır şerait içinde 
çalışıyor. 

Sonra yine bazı arkadaşlarımız memurin kad
rosunun çok geniş olduğundan bahsettiler. Bende
niz bu memur meselesini meşrutiyetin iptidasın-
danberi takip ediyorum. 

Bunu dana fazla Eyyipsultandaki, Bayazıttaki 
güvercinlere benzetiyorum: Bakıyorlar birisi geli
yor mu, hemen pır diye kaçıyorlar. Saçaklarda 
bekliyorlar, korkulu bir şey olmadığına kanaat 
geldi mi yine iniyorlar. 

îşte memurlar da tıpkı Sultan Bayazıdm güver
cinleri gibi kimi, dayısını buluyor, kimi akrabasını 
buluyor, gelip yine oraya konuyor. Onun için bun
ların üzerinde oynamıyalım. (Handeler). 

Bazı arkadaşlar mütehassıslar meselesinden 
bahsettiler. Bendeniz Avrupanın yüksek ilmini, 
sanayiini ve onların metot dairesinde muntazam 
çalışmalarının mehasinini inkâr edecek kadar aptal 
bir adam değilim. (Istağfurullah sesleri ) . Fakat 
getireceğimiz mütehassıslar bizim burada Büyük 
Millet Meclisi bahçesini yapmak için getirdiğimiz 
mütehassıs gibi olacaksa hiç lüzumu yok, bu adam 
bizim 30 - 40 bin lira paramızı çekti gitti ve yap
tığı işte meydandadır. Hiç bir kıymeti yoktur. 
Tekmil şeyi satsak 30 - 40 bin lira para etmez. 
Fakat fransızdır, madamki Fransadan gelmiştir. 
Bitti gitti. (Handeler ) . 

Arkadaşımızın birisi de, eğer biz mal getirmek
te imsak edersek sonra mal gelmez ve kredi de ke
silir dediler. 

Efendiler; zaten bize kredi veren yoktur. On
lar isterler ki; bizi diz çöktürsünler karşılarında 
türkifikasyon yaptırsınlar. (Handeler). (Türkifikas-
yon ne demek sesleri). Türklerin beş on para almak 
için Avrıvpaya karşı bir takım ağır şerait altına 
girmesine Fransızlar kendi tabirlerince türkifikas
yon demişler, böyle bir kelime çıkarmışlar, bu da 
bir İstılah olmuş. 

Sonra biz vaktile bir mütehassıs getirdik. Bu 
mütehassıs ıslahı feres mütehassısı imiş, bu da 
sekiz yüz lira aylık alıyordu. Bu adam, 
Almanların Afrikadaki müstemlekelerinde geniş ara

zi edinmiş, fakat parası yokmuş, herife demişler ki ; 
git Türkiyeye mütehassısım de bir kaç, sene içinde 
para al gel. Hakikaten buraya gelmiş, asıl bu 
adam cokey imiş, buradan haraya göndermişler. 
Bir kaç çerkez kopili bulmuş. Malûm a, her kes 
anasının karnından yere düşer, çerkesler beygir 
üzerine düşer. Bunların işi gücü her zaman beygir 
çalmak, beygiri şu etmek bu etmek, bunları bu
lunca ne isterse emrine de amade. Çünkü bu adam 
Avrupalı mütehassıs, hoş Türk olsa vermezler ya, 
mükemmel elbiseler giydirmiş... Başladılar söyle-
miye; herif teşkilâtçı efendim. Mükemmel teşki
lâtçı. Bu suretle bu adam 5 - 6 sene içinde bir çok 
para alarak defolup gitti. Eğer böyle mütehassıs
lar gelecek olursa, Vekil Beyefendiden rica ede
rim, bizi affetsinler. 

Bir de ormancı mütehassısı getirdiler. Bir or
man kanunu yapmağa kalkıştı. Bizim ormancılar 
bu herifi imana getirinciye, bizim Türkiyemizin 
hayatına ve maişetine bu kanunu uyduruncıya ka
dar 3 - 4 sene geçti. Şimdiye kadar uğraştıkları 
halde halâ kanun buraya gelemedi. Çünkü, herif 
zeytin diyor, bilmem ne diyor. Zeytinin deniz 
sahillerinden doksan kilometre içeride yetişmiye-
ceğini bilmiyor. Çünkü, Almanyada her han
gi bir ağaç her hangi bir mıntakada ol
duğu gibi diğer mmtakalarda da oluyor
muş. Herifi mütehassıs diye getirdik. 6 se
nede seksen bin lira aldı, bir kanun yaptı, fakat 
halâ Meclise gelemedi. Rica ederim; böyle mü
tehassıslar getirmekle milleti daha ziyade mağdur 
etmesinler. 

Sonra bazı arkadaşlarımız tahdidi ithalât ka
rarnamesini hüsnü tatbik etmek ve bir takım muh
tekirlerin kendilerine bir hissei menfaat çıkarma
larına suiistimallerine mani olmak üzere istiklâl 
mahkemeleri teşkilâtından bahsettiler. Bilmem ki 
bu kadar ağır şeylere lüzum var mıdır? Kaçak
çılar ve muhtekirler için oldukça şiddetli nıe-
vadı kanuniye tedvin edilirse kifayet eder. Za
ten işte arzettiğim gibi bu ithalâtın tahdidile ya
pılacak ihtikâr, ya Almanyanm oyuncakları, ya
hut tngilterenin, Fransanın susu, busu üzerinde 
olacaktır. Olmuş ne olur"? olmamış ne olur? niha
yet kesemize elvermez, almayız. Bu ekmek de
ğil, un değil. Elhamdülillah ekmeğimiz, unumuz 
var. Köylü zaten alışmış, harbi umumiden sonra 
memleketin ağır şeraiti hayatiyesinden Türkün 
bu kanaatkârlığı sayesinde kurtulduk. Yine bu 
kudretle ve inayeti hakla bu buhranı da geçire
ceğiz. Bendeniz Hükümetin almış olduğu bu ka
rarın tamamen muvafık ve lâzım olduğu kanaa
tindeyim (Alkışlar). 

Hasan Vasıf B. (İstanbul) — Efendim, ithalâ
tın tahdidinden maksat, harice çok para verme
mektir. Acaba bu listelerle bu maksat tamamen 
temin ediliyor mu? Umumen malûm olan gümrük 
kaçakçılığı hakkında kâfi derecede söz söylenmiş
tir. Bendeniz daha ziyade kanunî ve meşru ka
çakçılıktan bahsedeceğim. Bu da nasıl bir şeydir? 
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şimdi efendim, bazı eşya, meselâ podra, lavanta 
gibi ıtriyat eşyası, lüks sayılan eşya yüksek bir 
gümrük resmine tabi tutulmuştur. Bundan kurtul
mak ve hatta istifade etmek için, ecnebi fabrika
törler Türkiyede şubeler açtılar ve şimdi o eşya, da
hilde yapılmaktadır. Hariçten gelmesi tahdit edil
miştir. Acaba bunun için harice para gitmiyor 
mu? daha fazla gidiyor. Çünkü bu gibi eşyayı 
yapan fabrikaların burada şube açmaları dola-
yısile bu eşya şimdi burada yapılıyor, gümrük 
resmi de alınmıyor ve burada sarfediliyor, kazan
dığı para da şüphesiz el altından harice gidiyor. 
Bunun gibi meselâ ipekli çorap üzerine de ağır 
gümrük resmi konmuştur. Yine bundan istifade 
için bir çok ecnebi fabrikaları burada şube açtılar. 
Bu fabrikaların kazancı da yine el altından tama-
mile harice gidiyor. Vakıa tahdit etmiş oluyoruz, 
harice para gitmiyor zannediliyor. Fakat harice 
yine gidiyor. Bütçedeki açığı kapatmak için halk
tan bir çok para alırken .bunlar müstesna kalıyor. 
Çünkü teşviki sanayi kanununun himayesi altında
dırlar. Bunların fazla kazançlarından vergiye tabi 
tutulması lâzımdır. Bir çok fabriaklar vardır ki 
işçisine yevmiye yetiştirmek için güçlük çekiyor. 
Bunlar onlarla kabili kıyas değildir. Buhran ver
gisine iştirak ettirilirken bunun da nazari dikkate 
alınması lâzımdır. 

Ecnebi mütehassıslar hakkında" pek muhik söz
ler söylenmiştir. Fakat; bu sözlerin vekâlete ait 
olmaması lâzım gelir, çünkü vekâlet bir umum 
müdür getirtmişti. Bunun bankayı iflâsa sevkede-
ceğini gördüğü için geri gönderdi. Binaenaleyh 
mütehassıslar hakkında söylenen sözlerin daha zi
yade bu fikri müdafaa eden arkadaşımıza ait ol
ması lâzım gelir. 7 sene evvel vekâlete bir petrol 
mütehassıs getirilmişti. Şimdiye kadar 70, 80 bin 
lira kadar para almıştır. 

Son derece tasarrufkâr yaşar, belki senede bin 
lira masraf etmez, bu mütehassısın yedi seneden 
beri petrol namına ne gibi keşfiyatta bulunduğu
nu bilmiyorum. Halbuki bu tahsisat verilmekte 
devam edip gidecektir. Acaba bu gibi işler için 
verilen lüzumsuz tahsisattan - çünkü şimdiye ka
dar bir eser meydana çıkarmamışıtır - tasarruf ka
bil değil midir: 

Sonra sanayi hakkında, yani ine vadi iptidaiye 
hakkında Rüştü Beyefendi arkadaşımızın beyana
tını da bir az nıübalegali telâkki ediyorum. Çün
kü deri ve ipliklerin tamamile yerli malından te
min edilmesini teklif ediyor. Derilerimiz kâfi de
recede evsafı lâzimeyi haiz olsaydı; bu teklif pek 
yerinde olurdu ve esasen bu şerait dahilînde hariç
ten getirilmezdi. Bu gün mevcut olan mezbahalar
dan ve buna tahsis edilen müesseselerden alınan 
mevadı iptidaiyenıiz, ne ihtiyacımıza tekabül eder 
ve ne de ayni evsafı haizdir. İşte bu gayri kâfi 
mevadı iptidaiye karşısında hepimiz çarık giymek 
mecburiyetinde kalacağız. Bu hareketimiz; bizi bu 
medeniyet devrinden uzaklaştırmış, en iptidaî dev
reye düşürmüş olacaktır. Bizde mevadı iptidaiye-

mizden mamul pamuklan kullanabiliriz. Fakat bu 
hareket sanayimizin terakkisi için atılmış bir 
adım sayılamaz. 

Mevadı iptidaiye için gümrük verilmemesi 
meselesi, eski teşviki sanayi kanununun ortaya 
koyduğu bir meseledir. 

Evvelce mamul eşyaya gümrük koyuyorduk. 
Sanayiimizde bu mamul eşya ile rekabet edemi
yordu. Binaenaleyh maddei iptidailerin gümrük
ten affı teklif edilmişti. Bundan sonra buna lüzum 
yoktur. Netekim muaddel teşviki sanayi kanunun
da bu kısım nazarı dikkate alınmıştır ve bir kanun 
lâyihası hazırlanmıştır. 

Yün iplikler ise; bizim yünlerimiz maalesef her 
şeyde kullanılabilecek evsafta değildir. Yerli yünü
müz bir az serttir. 

Süleyman Sırn B. (Yozgat) — Bir az tiftik ka
tınız yumuşar. 

Vasıf B. (Devamla) — Pamuk ipliği ise , bizim 
pamuk ipliklerimiz gayet kabadır. Evsafının İslahı 
lâzımdır. Bunlardan gömlek yaparsak kimse alıp 
giymez. Neticede sanatkâr ne yapar? halk isteye
rek kullanırsa mesele yoktur. Binaenaleyh halkın 
bunları kullanmasını temin etmek lâzımdır. Bu, u-
mumî sanayi meselesidir. Bunun ihtiyaçlarını naza
rı dikkate almak lâzımdır. Onun için mevadı ipti-
daiyeyi al el iti ak menetmek sanayii büsbütün bal
talar. 

İthalâtın tahdidi, ihtikâr fikrini uyandırıyor 
dediler. Sanayicilerin istifade edeceği zan olunu
yor. Halbu ki sanayicilerimiz bu ihtikârı menede-
cek yegâne vasıtadır. Meselâ fabrikalarımızın imâl 
ettiği hangi eşya defaten fırlamıştır. Bilâkis o eş-
yayi imâl eden fabrikalarımız ihtikâre mani olmuş
lardır ve daha kuvvetli surette mani olabilmesi için 
de sanayii yükseltelim. 

Dr. Suat B. ( Kastamonu ) — Muhterem arka
daşlar ; Hükümetin bu kararnameyi tanzim ederken 
sadece malî ve naktî mülâhazalara istinat etmiye-
rek ayni zamanda memleketin inkılâpçı türk zihni
yetine göre yeniden redrese edilmesi ve doğrultul-
ması maksadına hizmet etmek istediğini ve o mak
sada çalıştığını söylemek isterim. 

Malûmu âlinizdir ki haritaya bakan her vatan
daş, Türk vatanını üç taraftan denizle ihata edil
miş, ortasında Marmara gibi büyük bir gölü bulu
nan bir vatan parçası olarak görür. Yalnız bu 
coğrafi vaziyet, memleketin iktisadî inkişafa olan 
istidadını göstermeğe kâfidir. Bundan sonra mem
leketin arazi teşkilâtına bakılacak olursa onun şi
malinde ve cenubunda bulunan dağlarının sahille
re muvazi olması ile nebati mey anında nasıl teftev-
vüler olacağı, olduğu anlaşılır. Bütün dünyanın 
her veçhile en faik şeraitini haiz olan bu ülkenin 
tarihteki iktisadî vaziyetine göz gezdirecek olursak 
orada da onun kendi kendine en müsait şerait gös
termiş olduğunu müşahede ederiz. Meselâ Ankara-
da Çıbık Ovasında bundan (500) sene evvel yapı
lan muharebeyi tavsif eden tarih diyor ki, An-
karada o zaman (40) dan fazla armut ve elma ne-
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vi vardı. Biraz sonra tstanbuldaki lâle devrinde de 
(40) dan fazla lâle nevinin mevcut olması ve bun
ların o zamanki alım ve satımının fevkalâde rağ
bette bulunması da nazarı dikkati celbeder. Bende
niz bu ve bunun gibi bir çok halleri ve memleketin 
siyasî ve ahlâkî diğer kıymetlerini birer birer zikret
mek isterim. 

Fakat bunlar memleketin iktisadî kıymetini ve 
memleketin o zamanki iktisadî kıymetinden istifa
de edilmekte olduğunu gösteren hadiselerdir. Muh
terem arkadaşlar; meselâ Sokulumun zamanında 
bir muharebede Cinevizler gibi gemimizi yaktılar. 
Ona mukabil taziyeye gelen bir sefire o zamanın 
sadrazamı dedi ki: « onlar bizi traş ettiler, fakat 
biz onların başını keseceğiz ve az bir zaman zar
fında eskisinden mükemmel, direkleri gümüşten, 

millileşnıemesi yüzünden, diğer taraftan Avrupa 
ithalâtının böyle rakipsiz bir halde memlekete akın 
etmesi yüzünden yerli sanatlarımız daima gerile
miştir. (Jerç,i yakın bir mazide yerli sanayiini ih
ya etmek için bazı teşebbüsler varsa da bunlar ya 
şahsî bir kapristir yahut yıldırım şimşeği gibi az 
bir zaman faaliyet gösterebilmişlerdir. Yani biz 
de ciddiyetle ve ehemmiyetle millî sanayii mey
dana getirmek arzusu vaki olmamıştır. 

tsmet Başa Hazretleri memleket istiklâlini cep
he başında temin ettikleri gibi çok bahtiyardır
lar ki iktisadî cephenin de başında bulunuyorlar 
ve itikadıma göre bu kararname basit bir hükü
met kararı değil, memleketin istiklâli tarihinde 
bir mukaddeme teşkil edecektir. Malûmu âlinizdir 
ki, memleket düşmanları mütarekeyi müteakip 

ııanma yapacağız.. » Hakikaten altı ay geçmeden 
dediği donanma vücude getirildi ve ayni düşman 
mahvedildi. Demek ki arkadaşlar; memleket ken
di kendine yetiyor. Bu vaziyetin hulâsatan bir 
ifadesidir. Memleket kendi kendine yetmek kabi
liyetini haizdir. Fakat Avrupalılar kurunu vusta-
nın skolâstik idaresinden kurtulduktan sonra ilim
de, irfanda olduğu gibi sanayide de tarakki ede
rek ilmi, saniyie tatbik ettiler ve dünyanın her 
tarafına sanayi itibarile hâkim olmağa başladılar. 
Seksen, yüz seneden bu tarafadır ki Avrupalı
nın fazla ithalâtı memleketimize musallat olmağa 
başlamıştır. O zamandan sonradır ki kendi ken
dine yeten bu memleket, Osmanlı idaresinin meş
um tesirleri altında hariçten vukua gelen ithalâta 
karşı müsbet bir reaksiyon vücude getiremedi, 
geri kaldı. O zamanın Hükümetleri milletin ikti
sadiyat vadisindeki bu gerilemesine asla dikkat et
miyorlardı. Bizim memleketimizin eski zaman
daki vaziyetini anlamak için büyük şehirlerdeki 
sokak isimlerine bile dikkat etmek kâfi gelir. Mem
leketimizde kendimiz için her türlü sanat kâfi 
geliyordu. Sokak isimleri bile bunu pek alâ ifade 
eder. Fakat 80 -100 senedenberi Hükümetin alâka
sızlığı, Avrupadan vaki olan ithalâta çok müsait 
oluyordu ve bizim sanatımız için bu izmihlali 
yapmıştır. Avrupadan vuku bulan ithalât, mem
leketlerden çıkarken kendi hükümetlerinden, ban
kalarından, nakliye vasıtalarından ve buraya gel
dikten sonra acentalarından, simsarlarından her 
suretle teshilâta mazhar olduklarından memleke
timizde rakipsiz bir vaziyette bulundular. Ona 
karşı Osmanlı idaresi, Osmanlı ifadesinin de ta-
zammun ettiği veçhile, milliyet fikrinden daima 
uzaklaşmış, memlekete adeta kozmopolit bir zih
niyetle tamamen lâkayit kalmış olduğu içindir 
ki bu memleketin içinde yerli malı kullanılma
sını mayup sayan insanlar olmuştur, bu vaki ol
muştur. İki üç sene evvel bir mağazada mağaza 
sahibinin; müşterisi olan hanıma, bu yerli malı
dır demesi üzerine o hanım derhad mağazayı ter-
kedip çıkmıştır. Bu mesele izm irde vaki olmuştur. 
Yani bir taraftan hissiyatın asıl/iktizasına göre 

yelkenleri ipekten, ipleri ibrişimden mamul bir do- j her tarafı istilâ ettikleri vakit hiç bir müdafaa 
vasıtamız yoktu. Memleketi müdafaa etmek için 
efkârı umumiyemiz tamamen tenvir edilip bu is
tilâyı kabul etmemek hissi tekemmül ederek bir fi
kir olmuş, fikir hareket olmuş ve hareketten de 
ordu doğmuştur, top olmuştur, tüfek olmuştur. 
Bu sayede memleketin istiklâli teinin edilmiştir.-

Şimdi büyük mürşidin daima söylediği gibi ha
kikî istiklâl her hangi bir memleketin iktisadî is
tiklâline kaim ise bu hareket birinci hareketi it
mam edecektir. Bu itibarla memleketin en aziz iş
lerinden birisidir. 

Muhterem arkadaşlar; hu kararnamenin tat
biki hakkında hüsnü niyet ne kadar derin olursa 
olsun, bu kararnamenin memlekette kusursuz bir 
şekilde tatbik edilmesi için bu kararnamenin ehem-
miyetile mütenasip bir şekilde yeni bir teşkilât 
vücude getirmek lâzım ve zaruridir. Çünkü bu 
kararnamenin mevkii tatbiki olan memleket da
hilinde ticarî ve sınaî sahalarda bir çok repre-
küsyon vardır. Daha bundan sonra husule gele
cek bir takım inikaslar var, bunları memleket
te en az bir zararla tatbik etmek meselesi çok mü
himdir ve sonra bu kararnamenin tazanımun et
tiği şekilde memleketin iktisadiyatını tanzim et
mek için tatbik edilmesi lâzım gelen bir çok ted
birler vardır. Bu büyük tedbirlerle (îazi kâri bir 
zihniyetle muntazam bir surette kesirsiz ve ku
sursuz bir eser meydana getirmek için bunun 
mutlak ve mutlak müstakil bir teşkilâta istinat et
tirilmesi lâzımdır. 

Bu teşkilât vakıa malî vaziyetimizin müşkülâ
tından dolayı belki büyük bir parayı istilzam eder 
zannolunabilir, fakat, vekâletlerin mevcut teşki
lâtından istifade suretile böyle bir şey meydana 
getirilir ve bu kararname oraya tevdi edilirse zan
nolunabilir ki büyük türk, istikbalini temin eder 
bir tedbir almış olur. 

Reis — Söz Mustafa Şeref Beyindir. 
Kitapçı Hüsnü B. ( îzmir ) — Reis Bey, bende

niz de söz istemiştim. 
Reis — İsminizi kaydettim efendim. Hükümetin 

hakkı takaddümü vardır. 
r» o 
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İktisat vekili Mustafa Şeref B. ( Bordur ) — 
Muhterem arkadaşlar; dün ve bu gün söz alan 
hatiplerin beyanatını dikkatle, hürmetle dinledim. 
Bütün bunların KMıide hakikaten üzerinde tevak
kuf edilecek ve nazarı itibare alınıp mukabil ted
birler ittihaz edilecek çok esaslı noktalar gördüm. 
Hepsini de not ettim. Onların üzerinde mümkün 
olduğu kadar az zamanda çalışıp karşılığında icap 
etlen tedbirleri almak hususunu hatta dün akşam
dan dairelere kısmen tebliğ etmiş bulunuyorum. 
Bunların üzerinde bir kısım noktalar var ki o hu
suslarda şimdiden mülâhazalarımı arzetmek imkâ
nı vardır. 

Birisi, liearet muahedelerine taallûk eden mese
lelerdir. Ticaret muahedeleri umumiyet itibarile 
müddetler üzerinde olarak yapılmış olan muahede
lerdir. Bir ikisi istisna edildiği takdirde ekserisi
nin önümüzdeki sene zarfında müddeti hitam bu
lacaktır. Bu vaziyette olanlara karşı kararname
de koymuş olduğumuz, ahkâmı cihetteki tebliğ ede
ceğiz. Yalnız meseleyi esasından nazarı dikkati 
âlilerinize arzetmek isterim. Bir ticaret muahedesine 
kompansasyon listesi raptetmek demek; her halde 
ticaret muahedesini alet eden Devletin Devlet olarak 
satın alacağını temin etmek demek değildir. Bu da
ha ziyade sistem meselesine taallûk eder. Bğer o 
Devlet bizim kendisinden aldığımız eşyaya muka
bil kendisine millî mahsulâtımızı almasını teklif 
ettiğimiz zaman kendisinin o mahsul üzerinde ça
lışan inhisar sahibi, fabrikası veya böyle bir hiz
meti yoksa, bihakkin buları almak suretile memle
ketimde Devlet namına t icarethane tesis etmeğe 
kalkamam diyebilir. Bu nokta i nazardan yapılacak 
kompansasyon listesi münhasıran o memleketin 
umumî ticaretinde bizden çıkmış ve memleket dahi
line girmiş olan mevadı ihtiva etmek zaruret ve mec
buriyetindedir. Yalnız yeni ittihaz ettiğimiz konten
jan listesi meselesi, bu hususu asıl bu kararın alın
masına saik olan gayenin temini, itibarile kolaylaş
tırmıştır. 

Ticaret bilançosu açık devletlerle bu açığı ka
pamak için eğer o devletin meselâ tütün inhisarı 
ve yahut buna benzer suret te devlet taraf ından 
işlenilir fabrikaları varsa ve mahsulâtımız da o-
rada kullanılacaksa onu temin edebiliriz. Nite
kim şimdiye kada r t ak ip ettiğimiz usul budur ve 
buna ait olarak gerek (Çekoslovakya ile yaptığı
mız, gerek Polonya ile, gerek Alacarislanla yap
tığımız muahedelerde muayyen miktar la r konmuş
tur. Halbuki bu yolda açığımız olduğu halde hü
kümetin inhisarı ve yahut işlettiği bir fabrika 
yoksa onlara karşı teklif edebileceğimiz yegâne 
usul, sene nihayet inde umumî ticaret muvazene
mizde açık olduğu t akd i rde « sizden gelecek itha
lâtta bunu nazarı itibare alacağız » demekten iba
rettir . Çünkü hiç bir vakit devlet, doğrudan doğ
ruya fabrikacı ve tüccar vaziyetinde omadığı için 
tam karşılrklı kompansasyon listesi ter t ip etmek 
imkânı yok tu r ve sonra ticaret muahedesinde bir 
diğer ciheti de nazarı itibare almak lâzım gelir. 

O d a ; kendilerile t icaret muahedesi yapmış oldu-
I ğumuz ve müddet ler i hitam bulmıyarak devam 
I etmekte olan devletlere karşı vazetmiş olduğumuz 
I imzayı ve müddet in hitamına kada r muahedede 
! mevcut şeraite tamamen riayeti muhafaza etmek-
j t i r . Binaenaleyh yeni bir ka ra rname i t t ihaz ettik 
j diye bunu forsmajör addederek mukaveleleri ve 
i beynelmilel akitleri bozmağa bir sebep tu tnuya-
I cağız. Zaten sebep tu tmağa da imkân yoktur . Ti-
jcaret muahedeler inde nazarı itibare al ınacak di
ğer bir cihet te bu muahedelerin yapılmış olduğu 
devletler ile ticarî vaziyetimizin hakika ten müte-
bellir olmadığıdır . Hangi devletlere karşı bizim 
ithalâtımızın fazla ve hangi devletlere karşı ti
caret bilançomuzun açık olduğunu tetkik ettir-

j inekteyiz. 
i Bundan anlaşılıyor ki meselâ 1928 senesinde 
i bir devletle bizim bilançomuz açık olduğu t akdi r-
1 de (1929) da biz onlara karşı (aktif) olmuşuz. Bi-
| naenaleyh bu gibi vaziyetlerde ticaret muahedesi-
| ne (kompansasyon) listesi ilâve etmek vaziyeti gö-
i rülmez. Çünkü gelecek sene de bizim aktif olma
mız umumî revişe göre pek muhtemel bulunuyor. 

I Eğer ticaret bilançomuz, bazı arkadaşlar ımızın 
I söyledikleri gibi, bizim büyük bir mikyasta aley-
; himize ise, yani biz 20 bin liralık, 40 bin liralık 
! ihracat vaparken o bize dört milyonluk ihracat 
yapıyorsa bu vaziyeti abın devletlere karşı ka-

; rarnanıenin mahsus maddesine koymuş olduğu-
I muz ahkâmın tevlit edeceği netice, öyle ümit e-
: diyorum ki bu endişeyi bertaraf edecektir ve 
o n l a r d a n bilmukabele memleket mahsulâ t ından 
I satın almak t eahhüdünü alabiliriz. Şu izahat tan 
sonra ticarel muahedeleri için söyliyeceğim şey, 
o muahedeler ıner'i oldukça onların mevcut şart
ları dahil inde hareket edilebilecektir. 

Arkadaş lar ih t ikârdan bahsettiler. İh t ikârdan 
; bahsederken harbi umumide geçmiş olan hadise-
. leri tabiî teessürle t a h a t t u r ettiler. Şüphesiz o 
' g ü n k ü icaplara göre ta tb ik edilen o tedbir ler çok 
! elini ve kalbimizde pek acıklı tesirler bırakmış-
! tır. Bunu hat ır ladığımız zaman şüphesiz ızt ırap 
1 duyuyoruz. Yalınız rki vaziyet arasında çok fark 
l vardır . Bu farkı izah etmek istiyorum. Çünkü 
j iht ikâr endişesinin büyük bir mikyasta , mubalâğa-
• lı bir mikyasta fikirlere hâkim olduğunu görü-
I yordum. Harbi umumideki bu vaziyet bu günkü 
I vaziyetin tedbirleri itibarile tamamen aksidir.. 
i Beyefendiler, harbi umumide ihracat menedilmişti . 
• ithalât tamamen serbestti, harbi umumide dahilde 
| yet iştirdiğimiz mahsulât ı , tohumluğu, yiyeceği, 
i hayvan yeminin bir kısmını köylüde b ı rakt ık tan 
' sonra üst tarafını alıp silâh altında bulunan as-
| kere tevzi etmek zaruret inden dolayı alınmış bir 
| tedbir vardı. 

Sonra harbi umumide bir a rada bulunan dev-
i letler mahsur bir vaziyette idi. Bu üç tesir, harbi 
; umumide ihtikârın esaslı sebepleri olmuştur. 1lı-
t racal hususundaki memnuiyet memleketin hayr ına 
Olmuş tur . Memlekete fazla miktarda para girme--

< ; Q — 
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sine sebep olmuştur. Fakat buna mukabil mem
leket mahsulâtı askeri beslemek icap ettiğinden 
dolayı alelitlak satışa bırakılmamış, köylünün 
elinde ihtiyacına tekabül edebilecek miktar bıra
kıldıktan sonra üst tarafını almak icap etmiştir. 
Bunun neticesi olarak kaçak surette yüksek fi
yatlarla havaici zaruriye satılmıştır. Sonra harp
te memleketler mahsur oldukları için fabrikaları 
işliyenlediğinden dolayı istoklar elden ele satı
larak ihtikâr yapılmıştır. Buna zincirleme diyor
lar. 

Yüzde on, on beş farklarla birbirlerine satıyor
lar, mal eklen ele dolaşıyor. Bu günkü vaziyet böy
le değildir. İhracatımızı teşvik ediyoruz. Ziraat 
mahsulâtımız bolluk dolayisile düşüktür, ithalâtı 
tahdit ediyoruz. Fakat, bir sene gibi uzun bir müd
det için yapılmıştır. İthalâta umumiyet üzere yap-
dığımız tahdidat maddei iptidaiyeler .fabrikalar 
tesisine lâzım olan makineler ve makinelerin yedek 
aksamı ve ihraç eşyamız için lâzım olan ambalaj 
eşyası gibi şeyler çıkarıldıktan sonra geri kalan
lar üzerinde yaptığımız tahdidattır. Bu da, dün bu 
tedbirlerin umumî sebebini arzederken söylemiş 
olduğum mikyasta olacaktır. Yani dün arzetmiştim 
ki ithalât ile ihracat arasındaki tenakus ve Devle
tin haricî döviz noktasından vermek taahhüdünde 
bulunduğu miktar yekûnu yüzde 17-18 nisbetinde-
dir. Bu tedbiri almaktan ilk hedefimiz, döviz vazi
yetimizi temin etmek; ona istikrar vermek ve mev
cut istikrarı idame etmek olduğu için yapılan tah
didat yüzde yirmiyi geçmemektedir ve bunu iki 
ay için yaptığımızın bir sebebi de budur. Yani bir 
tüccar veya bir şahıs veya her hangi bir heyet İm 
noktayi nazarı dikkate almayıpta külliyetli miktar 
mal getirir ve bunun üzerinde ihtikâr yaparsa buna 
kaşı ilk aksülamel, müddetin azlığından olacaktır. 
(jünkü gelecek listeye, ihtikâr yapılmakta olan , 
yedi inhisara alınmış olan miktara nispeten daha 
fazla bir kontajan vereceğiz. Bunu anlayan bir 
kimse kolay kolay ihtikâr yoluna gidemiyecektir. 
Bu itibarla umunu harpteki vaziyette çıkmış olan 
ihtikârrn bu günkü vaziyetimizde çıkmasına imkân 
yoktur. Saniyen arzederim ki tahdidat yüzde yir
mi, yirmi beş nisbetindedir. 

Hatta arzederim ki bu tahdidat kâfidir. Yalnız 
o nisbette iştira azalaccaktır. Bu itibarla bu karar
name ihtikâra bir sebep teşkil edenıiyecektir. Yal-1 
nız bu noktaları anlamamış olduklarından dolayı 
bazı mahallerde bazı eşya üzerinde ihtikâr görül
mektedir. Bendeniz böyle takdir ediyorum ki ka
rarnamenin bir buçuk aylık tatbikatından sonra 
her kes vaziyeti anlayacak ve normal fiyatlar ken
diliğinden teessüs edecektir. Mamafi bunun tees
süs etmediği takdirini de nazarı'-dikkate alarak 
gösterdiğiniz endişeden mülhem olarak dündenbe
ri bu nokta üzerinde ayrıca tetkikat yapmaktayiz. 

Sırrı Beyefendi ihtikârı tarif eden bir hükmü I 
kanunî yoktur buyurdular. Halbuki yeni ceza ka-1 
nunumuzda ihtikârı tarif eden iki nıaddei kanuni
ye vardır. O maddeler bu günkü vaziyeti koruma-1 

ı ğa kâfidir. Çünkü o maddei kanuniyelere göre 
her kim hile yolile, fesat yolile fiatı artırır veyahut 
yanlış havadis işaa ederek fiatı yükseltirse veyahut 
eşyanın nedretine sebep olursa bir maddesinde üç 
aydan üç seneye kadar ve diğer maddesinde bir ay
dan beş seneye kadar ceza takdir edilmiştir. Maama-

j fih yine düşünüyorum ki yeni kararnamenin hü-
I kümlerini tatbik noktai nazarından bir küçlük olur-
I sa - ki bunu tetkik ettireceğim - Hükümetin ittihaz 
ettiği kararnameyi sebep tutarak (normal fiatı 
yükseltmek ihtikârdır) diye bir madde arzedebili-
riz. Buna hukukçular lüzumu kati gösterirse böyle 

I bir maddeyi bu hafta arzetmeği düşünüyorum ? 
Esas mesele bu muhtekirlerin süratle mahkemeye 
tevdi edilebilmesidir. Bunu temin için bu husus-

| ta usul itibarile ihtikâra meydan vermiyecek ve bu-
I na cüret edenlerin seri surette tecziyelerini temin 
i edecek bir usul araştırarak arzetmek niyetindeyim 
ve öyle zannediyorum ki bu gün ve yarın ihtisası 
olanları toplıyarak neticeyi arzederim. 

Arkadaşlarımızdan bir kısmı bilhassa Sırrı Be
yefendi, mütehassıs almaktan bahsettiler. Bendeniz 
böyle zannediyorum ki Hükümet mütehassıs almak 
hususundaki arzularını geniş bir surette tatmin 
edecek bir yol üzerinde yürümektedir. Bizim ge
rek laboratuarlarımızda, gerek tohum ıslahı is
tasyonlarımızda gerekse mekteplerimizde Alman, 
Amerikalı ve diğer tekniği yüksek memleketlerin 
ilim itibarile yüksek olarak tanınmış simalarından 
mütehassıs bulunmaktadır ve kendilerinden haki
katen ey i istifadeler yapmaktayız. Yalnız alınsın 
dedikleri mütehassıs, idarî müstehassıs ise kendile
rine arzedeyim ki bu; teşkilâtı esasiye kanunile 
kabili telif değildir, çünkü idarî mütehassısın reyi 
vekil tarafından her halde kabul edilecektir ve 
yahut edilmiyecektir. Eğer reyi kabul edilecekse 
huzurunuzda mesul bir vekil görülmemek lâzımdır. 
Kabul edilmiyecekse bu günkü vaziyet hiç bir su
retle değişmiyecek, bunun için asıl teknik kısmında 
böyle laboratuarlarda, tohum ıslahı istasyonların
da, mekteplerde ve sairelerde mütehassıslardan 
istifade edilmektedir. 

Fakat bendeniz idarî kısmında ecnebi mütehas
sısa lüzum olmadığına ve buna hukukan da imkân 
olmadığına kaniim. 

Arkadaşlardan bir kısmı kontenjan listelerin
de ecnebi iptidaî maddelerinin tahdit edilmesi lüzu
mundan bahsettiler. Bu gayet teknik bir mesele
dir. Böyle umumî bir heyette halledilecek ve kat'î 
neticeye raptolunarak tatbik olunacak bir mesele 
değildir. Vasıf Beyefendinin söylediğ gibi eğer 
memleketimizde sınaî hayatımızı yükseltmek isti
yorsak o sınaî hayatında istinat ettiği mevadı ipti-
daiyelerin ucuzluğu itibarile, nefaseti itibarile en 
mükemmelini tedarik etmek imkânını da vermeli
yiz. Amma memleketimizin mahsullerini ne yapa
cağız. Bunları da yetiştireceğiz. Zaten eğer hariç
ten gelen maddei iptidaiye evsafı ve fiyatı itibarile 
dahilde yetiştirdiklerimizden daha ey i olmasa raka-
bet onun girmesine manidir. Eğer dahilde her tür-
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lü evsaf ve ucuz şeraiti cami olarak iptidaî madde
ler yetiştrildiği takdirde haricî maddei iptidaiye 
pazarda dahilî maddei iptidaiyeye rekabet edecek 
bir mevkide kalamaz. Maamafih bu her memlekette 
hadis bir meseledir. Onun için her memleket iki 
tedbiri bir anda tatbik ederler. Ecnebi maddei ip-
tidaiyelerinin keyfiyeti eyi olmak itbarile fabrika
ları bunlardan mahrum etmemek içn gümrük res
minden muaf olarak ithal ederler ve yerli maddei 
iptidaiyelerin de onların yerini bilâhare tutabilme
si için primle teşvik ederler. Bizim teşviki sanayi 
kanunumuzda nazarı itibare aldığımız da budur. 
Fabrikalarımızı haricî mevadı iptidaiyenin eyili-
ğinden mahrum etmemek ve yerli mevadı iptidai-
yemizi de inkişaf ettirmek için prim suretile yar
dım ediyoruz. Bundan gayemiz, bir kaç sene zar
fında kendi mevadı iptidaiyemizin hariçten gelen 
mevadı iptidaiyenin yerini tutması ve onların ar
tık girmek lüzumunu bırakmamasıdır. 

Rüştü Beyefendi teşviki sanayi meselesinde bir 
noktaya temas ettiler ki ; o nokta üzerinde vekâ
let te bir müddettenberi meşgul bulunmaktadır. 
Bu günkü sanayii teşvik, otomatik bir teşviktir. 
Muayyen muafiyetler ve muayyen imtiyazlar alel-
itlak vazolunmuştur. Bu muafiyetlerden istifade 
edecek sanayi şubesinin memleket dahilinde işba 
haline gelmesi ve yahut memleket ihtiyacından 
fazla olması, harice çıkaracağı mamulâta reka
bet edilmemesi gibi şeyler nazarı itibare alınmak
sızın alelitlak bir teşvik konmuştur. Halbuki teş
viki sanayi meselesinde bir delikasyon gösterir ve 
onları inkişafa sevkeder yolda bazı kayitlar da 
koymak lâzımdır. O kayitları koyduktan sonra 
söyledikleri mahzurların varit olmıyacağını zan
nediyorum. 

Şu izahatımla muhterem Meclisin gerek ihti
kâr meselesinde, gerek ticaret muahedelerinin 
tatbikatı meselesinde göstermiş olduğu hassasiyet
ten istifade etmiş olduğumuzu ve bunun üzerinde 
lâzım gelen tedbirleri alacağımızı arzetmiş oluyo
rum. Zaten malûmu âliniz kararname bir Hükü
met kararnamesidir ve bunu az müddetlerle yap-
maklığımız her tatbik zamanında görülen kusur
ları tamire imkân bulmak içindir. İlk tatbik edil
diği gündenberi bize söylenen ve bizim doğrudan 
doğruya göreceğimiz • bütün kusurlu noktalan 
kaydediyoruz. Gelecek listede, gelecek karama-. 
mede, evvelki kararnamenin tatbikafmı işkâl et
tiğini gördüğümüz noktaların yeniden bulunaca
ğını tahmin etmiyorum. Çünkü, onları ayrı ayrı 
salahiyetli kimselere tetkik ettirip gelecek liste
nin tanziminde hepsini nazarı itibare almak ve 
o suretle geçirilen tecrübeden alman derslerden 
istifade ederek yeni bir vaziyet ihdas etmek is
tiyoruz. Bir kısım noktalar da kanun tedvinine 
taallûk ediyor, meselâ memleketimize transit eş
ya geliyor. Bunu alelitlak bırakacak olursak, o-
nun transite sevkedilmiyerek memleket dahilinde 
sarfı imkânı hasıl ettirilmiş olabilir. Böyle transit 
olmak üzere ithal edilen eşyanın tamamen tran

site sevkedilmesini temin etmek üzere bir teminat 
almak için salâhiyet vermenizi natık bir kanun 
lâyihası getireceğiz. 

Hasan Beyefendinin bahsettikleri ambarlar üc
reti, antrepolar ve bunlarda bir sene, üç sene 
kalan eşyaların müsaderesi gibi meseleler de ka
nun meseleleridir. O hususlara Maliye Vekili Be
yefendi arkadaşım arzı cevap edecektir. 

Besim Atalay B. (Aksaray) — Efendim; bir ta
raftan giren mallan azaltarak memleketin sana
yiini yükseltmek istiyorsunuz, bir taraftan da ih
tikârın önüne geçmek istiyorsunuz. Yani bir mal 
hem az girecek, hem pahalı olmıyaeak. Siz bu
nu yapabilecek misiniz? Her zaman, her yerde 
bunu yapabilecek misiniz? 

Şu halde gümrükleri tezyit ederek bir çareye 
vasıl olsaydınız çok daha iyi olurdu. Bu düşünül
dü mü? 

iktisat vekili Mustafa Şeref B. ( Burdur ) — 
Besim Atalay Beyefendi; her tedbir alınırken 

derpiş edilmiş, hedef tutulmuş bir gaye-vardır. 
Bizim bu tedbiri almaktan ilk hedef ve gayemiz 

döviz itibarile memleketi sıkıntıya düşürmemektir. 
Paramız bu gün müstakardır. Muayyen bir vaziyeti 
vardır. Ovaziyeti istikrar üzerinde devam ettir
mektir. Fakat bu yolda iktisadî ve içtimaî alınan 
tedbirlerin, dolayısile, hasıl olmuş neticeleri vardır. 
sanayiimizin inkişafı bu, bizzarure kendiliğinden 
hasıl olacak neticedir. Fakat bizim ilk tuttuğumuz 
hedef dövizin muhafazasıdır. Bunun için yapıla
cak kontenjan listeleri daima onun icaplarını takip 
ederek yapılacaktır. Arzettiğim gibi dünkü icap 
yüzde on sekiz, yirmi idi. Binaenaleyh memleketin 
iktisadiyatı için lâzım o]an makineler, edviye ve 
saire müstesna olmak üzere öbürleri üzerinde ya
pacağımız tenzilât % 20 nisbetindedir. Bu zan
netmiyorum ki korktuğumuz esaslı ihtikâra sebebi
yet verebilsin. Hatta bu olacak olsa bile arzettiğim 
gibi adlî takibat kabildir. Maamafih eğer gümrük
leri tezyit ederek bunun önünü almak bir çare ise o-
nun Maliye vekili Bey ne dereceye kadar kabili tatbik 
olduğunu izah ederler. Arkadaşlarımdan biri de 
gümrükler arasındaki tevziat; ihtiyaca uygun de
ğildir diye şikâyet etmişti. Hükümet kontenjanları 
tertip ederken, tanzim ederken geçen senenin ayni 
aylarında yapılan ithalâtı esas tutmuştur. Çünkü 
her mevsimin kendine göre müteamel ithalâtı var
dır ve bunu nazarı itibare almış olduğumuz için 
dir ki Turgut Beyefendinin; hariçten gelecek mal 
ihtiyaç zamanında gelmeli, ucuz gelmelidir, müta-
leası derpiş edilmiştir. Çünkü teşrinisani, kânunu
evvel ve kânunusanide eğer bir mal külliyetli su
rette ithal ediliyorsa zaten kontenjan listeleri tan
zim edilirken o ayların ithalleri nazarı itibare alın
mıştır. 

Yani her mevsimin ithalât itibarile ötedeııberi 
teessüs etmiş taamülü göz önünde tutularak 
kontenjan listeleri tanzim edilmiş bu suretle mem
leketin eşya ithali itibarile ihtiyacı nazarı itibare 
alınmıştır. Yalnız biz toptan koymuş olduğu-
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muz kontenjanların limanlara ithali, limanda tak
simi, bizzarure gümrük idarei umum iyesin e bıra
kılmıştır. Çünkü hangi limandan ne kadar ithalât 
yapıldı ve hangi eşya ithal edildi; bunları gümrük 
idaresi bilir. Bu cihetler görüşülerek gümrük ida
resine bırakılmıştır . 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. ( Çan
kırı ) — Muhterem arkadaşlar; dün burada er
kanı üzerinde arzı malûmat ederken arkadaşları
mın bir kısmı takdim ettiğimiz- kanunun esbabı mu-
cibesi olarak yeni kabul edilen kararnameyi gös
terdiğime zahip oldular. Bendeniz burada vaziyeti 
olduğu gibi ve beş senelik vaziyeti erkanı üzerine 
arzetmiştim. O kararname olmasa da bizim vazi
yetimiz, masrafların tenkisini ve varidatın ko
runmasını âmirdir. Kararname varidatı korumağı 
ve masrafları tenkis etmeği dalın ziyade emredi
yor. 

Arkadaşlarımın bazıları gümrüklerde yapıla
cak bir takım muamelâttan bahis buyurdular ki 
bu kısım, kanunlarımızda, mevcuttur. Bu salâhi
yeti Hükümete vermiştir. Onları hemen yapmak 
bizim için vecibedir. 

Hasan Fehmi Bey, antrepo müddetlerinin tem
didi ve ücretlerinin tenkisini ileri sürdüler. Bu
nun için Hükümete gümrük kanununun :î5-42 inci 
maddelerile bir salâhiyet verilmiştir. Hükümet 
onu yapacaktır. İthalâtı tahdit ediyoruz, nıüd-
dotleri temdit ve ücretleri tenkis etmek de lâzım
dır. 

Sonra vergi verecek yalnız say erbabı mıdır 
denildi. Diğer eşhas da nazarı itibare alınmalıdır 
dediler. Dün de arzettiğim veçhile bu husustaki 
cümlei tedabirdeıı olmak üzere geçen sene birçok 
kanunlar ve onlar üzerinde de mühim ameliyeler 
yaptık. Onları daha yeni tatbik ediyoruz, netice
lerini almadan üzerinde yeni ameliyeler yapmağı! 
doğru görmedik, (leçen sene böyle mühim ame
liye yapmadığımız tek bir kanun, vardır. Onu da 
yeni takdim ettik. Mecliste uzun uzadıya müza
kere edildiği zamanda bize daha fazla varidat 
temin edecek müstakil şekiller bulunursa minnet
tar olacağımızı arzederim. Bir takım masrafları
mızı tenkis etmek kabil değil midir deniyor. Bir 
takımı vardır ki; yüzde elli tenkis kabildir. Bir 
kısmından da hiç. değildir. Bunları yapacağız. Bi
zim için her halde vaziyeti maliyeyi tesbit etmek 
esastır, mütevazin bir bütçe çıkarmak için ne 
yapmak lâzım gelirse yapacağız. En hayatî mese
lelerde dahi yapacağız. Bundan daha vazih bir 
ifade olamaz. Eğer arkadaşlarım bunda vuzuh 
bulmuyorlarsa, sorsunlar, açık olarak arzedeyim. 

Oayri mütevazin bir bütçe çıkarmamak için 
ne yapmak lazımsa, yapacağız. Oünkii gayri müte
vazin bir bütçenin yapacağı tesirat, ııekadar ha
yatı olursa olsun yapacağımız masraf tenkislerin
den çok büyük olur. Binaenaleyh evvelâ muvaze
neyi nazarı itibare alacağız. 

Arkadaşlarımın hemen kâffesi kaçakçılığa te
mas ettiler. Bu mühim bir meseledir. Büyük Mec

lisin kuvvetli tezahüratile kaçakçılık hakkında 
daha çok şedit tedbirler almak niyetindeyiz. O 
tedbirleri Heyeti Oelilenize arzedecek ve ka
rarını alacağız. Memurların ücret ve maaş
larından alınacak verginin kararname ile alâkası 
olmadığını anlattım. 

Sırrı Beyefendi mühim bir noktaya temas etti
ler. Dediler ki, (3 - 5 ay evvel bütçe yapılırken 
bunu Hükümet nasıl görmedi ve neden kabili tat
bik bir şekilde tahmin yapılmadr, dünyanın hiç
bir yerinde böyle bir şey yoktur.) Arkadaşlar büt
çenin nasıl tanzim edildiğini bilirler. Bütçeler 
normal geçen müteaddit senelerin hasılatları vasatisi 
alınarak tahmin edilir. Bendeniz o vakit demiş
tim ki biz bütçemizi normal bir şekilde tanzim et
medik. Bedbin olarak hesap tuttuk. Yani 1928 -
1929 senelerinin varidatını değil de, yalnız 1980 
senesi gibi en fena senenin varidatını nazarı dik
kate aldık . Bilmiyorum, diğer milletleri tetkik 
ediyorlar mı ? eğer tetkik etmişlerse dünyanın en 
zengin milletlerinin de ayni vaziyette bulunduk
larını görmüşlerdir. Acaba onlar isterimin yüzde 
otuz ııisbetinde düşeceğini tahmin etmişler mi idi? 
Eğer tahmin edilmiş olsaydı biz de dahil olmak 
üzere hiç bir bankada ve hiç bir müessesede kar
şılık olmak üzere isterlin bulundurulmıyacaktt. Ah
vali fevkalâde içinde yaşıyoruz. Ahvali fevkalâ
deyi daha evvelinden tahmin etmek mümkün de
ğildir. Bütçemiz, en yakin senelerin tahsilatı 
nazarı dikkate alınarak yapılmıştır. Fakat para, 
sene içinde kâfi gelmemiştir ve varidatı sene için
de kâfi gelmiyen her Devleti nazarı dikkate alarak 
biz de onlar gibi hareket ettik. 

Bunu bütün erkamı ile burada arzettim. Mas
raflar hakkındaki nokta i nazarımı arzettiğim için 
tekrar masraflar nasıl tensik edilir diye maruzatta 
bulunmıyacağım. Hükümetin bu baptaki noktai 
nazarını gayet kat'î olarak arzettim. 

Mühim meselelerden biri de kaçakçılıktır. O-
mı arzettim. Diğer misal doğrudan doğruya 
kanuna aittir. Kanun müzakere edilirken arka
daşlara izahat vermeğe hazırını. 

Emin B. ( Eskişehir ) — Bir sual soracağını. 
Kanunda filân yerde otuz liraya filân 
yerde elli liraya kadar muaftır, diye 
kayit vardır. Bu neye istinat ediyor, ((lürüliiUer). 
{Kanunun müzakeresinde şalilersiniz sesleri ) . 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankırı) 
- - Kanunun müzakeresinde arzedeceğim. Ne arzu 
buyrulursa cevaba amadeyim. 

Hakkı Tank B. ( Giresun ) — Hükümet aldığı 
bütçe içinde masraf fasılları rakamlarındaki ten-
kisatı kendi takdirde mi yapacaktır, yoksa onun 
için Meclisten kanuni bir salâhiyet almak ihtiya
cını duyuyor mu? 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankırı) 
Masrafların bir kısmı tamamile muhammendir, 

kanunidir, doğrudan doğruya kavanini mahsusa 
ile tesbit edilmiştir, burada bütçe kabul edilirken 
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evvelâ kanunu mahsusla memurların maaşatı tesbit 
edilmiştir, orada yazılıdır. Bütçelerde kanunu mah
susla ayrı lmamış olanlar cetvel halinde teshit edil
miştir, ve o bir mukaveledir. Onlardan yalnız 
veryi alıyoruz. Masraflar ı tenzil etmiyoruz. Ma-
sarifatımızııı diğer bir kısmı da yayri mukan
nen masraft ır ve ihtiyaca »'öre taayyün etlen mas
raflardır'. Sene başında her vekille! kendi masrafı
na dair evvelâ tanzim ettiği programı mevkii tat-
bi' 

rafları doğrudan doğruya Hükümet kendi kendine 
tevkif edebilir. Bunların kabil olanlarının hepsini 
yapacağız. Doğrudan doğruya t aahhüde raptedil
miş olanlar ar t ık başkasının hakkına taa l lûk ettiği 
için bunlardan yapılmasına imkân yoktur . On
lar devam edecektir . JUnııın için şu ve bu mas
raf, masarifi adiyedir , tenkis edeceğiz diye şim
dilik bir kanuna lüzum görmedik, Eğer buna lü
zum olursa böyle bir lâyihayı takdim ederiz. 

Reis — Kifaveti müzakere hakkında t ak r i r vat
ka koyar. Taahhüdata raptedilmemiş olan mas-1 efendini, okunacak. 

TAKRİRLER 

/ — Afı/on Kara hisar Mchusıı AH ileti rr II) ar
kadaşıyım, İcra vekilleri h<t!<linj> itimat b<ı/an 
olunması hakkında takriri 

Y Ü K S E K I İ İYASKTE 
1 — Müzakere kâfidir. 
2 — Hükümet in iktisadi ve mali mesail hakkın- j 

da aldığı tedbirler muvafıktır Hükûmte tayini! 
esami suretile beyanı itimat olunmasını teklif ede- ! 

riz. j 
Tekir dağ Konya Konya j 
Cemil Refik Kâzım Hüsnü] 

Sivas Manisa Malatya ' 
h'asim Mustafa Ferzi Muttalip\ 

Denizli Afyon 
M a zlı ar Müfit II a uda r 

Kocaeli 
İbrahim Sürem/a 

A l'yoıı 
Âli 

(Janakkah 
Şükrü 

Eskişehir 
Emin 

Erzincan 
Aziz Sanı İh 

Sivas 
Şemsettin 

Malatya 
Dr. Hilmi 

Ordu 
Ahmet Hamdı 

Aksaray 
A. Süreı/ı/u İsmail Haklı 

Reis — Efendim; evvelâ takr i r in kifayeti mü
zakereye ai t olan fıkrasını reye arzedeceğinı. Ki
fayeti müzakereyi kabul edenler . . . Etmiyenler . .. 
Kabul edilmiştir . 

İkinci f ıkrayi tayini esami ile reye arzedece* 
ğim. Kabul buyuran la r beyaz rey istimal buyur
sunlar. 

I*]fendim, reyler şimdi tasnif edilecektir. Rica 
ederim dağılmayınız. Rey vermiyen zat var mı? 

\lvy toplama muamelesi bitmiştir. 
Efendim, reylerin neticesini arzediyorum: 244 

arkadaş reye iştirak etmiştir. Muamele tamamdır . 
Muhalif rey yoktur. Binaenaleyh ?>lecüs Hükümete 
244 reyle ve ittifakla beyanı itmat etmiştir (Şiddetli 
alkışlar). 

Başvekil İsmet Paşa (Malatya) — Arkadaş lar , 
içinde bu lunduğumuz büyük ve millî iktisat müca
delesinin ka t ' i muvaffakiyet vasıtası, ancak sizin 
muzaheret iniz olabilir. Burada hatiplerin serdet-
tikleri mülâhazalar bize; icraî kuvvete başlı ba
şına istifade ıııenbaı olmuştur . Millî parayı mü
dafaa etmek için, millî ik t isadiyat ı müdafaa et
mek için giriştiğimiz mücadelenin her safhasında 
Büyük Meclisten daima istifade etmek mecburiye
tindeyiz. 

Bu yün izhar buyurduğunuz teveccüh bundan 
sonra da müzaheretinizi esiryemiyeceğinize bir de
lil olduğu için bizi bilhassa teşci etti . Bu husus
ta istihsal edeceğiniz muvaffakiyetin azamet ini şim
diden tasavvur ederek sizi bilhassa tebrik ederiz 
t Şiddetli alkışlar). 

Reis — Varın saat onda içtima etmek üzere1 

celseyi tatil ediyorum. 
Kapanma saati : 14,10 
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Hükümete beyanı itimat takririnin reye vazı neticesi 

[ Takrir kabul edilmiştir 
Âza adedi 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler : 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler : 
Münhal 1er 

317 
244 
244 

0 
0 

72 
1 

lKabul edenler] 

Adana 
Ömer Resul B. 
Zamir B. 

Afyon Karah\»w 
Ali B. 
Haydar B. 
izzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Ama$ya 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankar* 
Eşref B. 
Hasan Yakup B t 

Muslihittin Abdullah B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B, 
Haydar B. 
Numan B. 
Rasih B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
ibrahim Yörük B. 
ismail Hakkı B. 
Kâzım Pş. 

Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bay azıt 
Halit B. 
İhsan B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayreddin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
tsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit I>. 
E Kat B. 
Mustafa Fehmi. B. 
Refel B. 
Küstü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum. 
Bekir Karam em et B. 

Dr. Mustafa B. 
tsmail Keraal B.„ 
ismet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakır B. 
^eref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Yusuf Ziya B. 
Gazi Antep 

Kılıç Ali B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
ihsan Pş. 
Kâzım B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
\hmet Hamdi B. 
Ali Bana B. 
Hamdi B. 
Hasan Vasfi B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rrza B. 
Salah Cimeoz B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
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Kemal Turhan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B, 
Memet Nahit B, 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AliB. 
îbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhaddin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 

Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim R. 
Muhlis B. 
Ömer Davut B. 
Recep B. 
Memet B. 
Rasim B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 

Manisa 
Kani B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 
Turgut B. 

Maraş 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
A.H Rıza B. 
trfan Ferit B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 

Nuri B. 
Muş 

Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B, 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Emin B. 
Etem B. 
Memet Haeıyunus B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 
tbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemseddin B. 

Ziyaeddin B. 
Ş. Karahisar 

İsmail B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Faik B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Mustafa Vasfi B. 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Hakkı Sofu B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Dr. Refet B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Van 
Hakla B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmiyenler ] 

Adana 
Ali Münif B. 
Hilmi B. (V.) 

Afyon Karahisar 
İzzet B. 
Ruşen Eşref B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Ali B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(Rs. C.) 
Halit Ferit B. 
Rifat B. 
Yahya Galip B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Haeim Muhittin B. 

Bilecik 
ibrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
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Hurdur 
Mustafa Şeref IV (V.) 

Jiursa 
Minin Fikri B. 

Çanakkale 
Şamili Rifaf B. 

Çankırı 
Mustafa Abdiilhalik B. 
( V. ) 
Talat B. 

Diyarbekir 
Zeki Mesut B. 

El aziz 
Fazıl Ahmet B. 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. 

Gazi Antep 
Ahmet Renizi B. 
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Giresun 
Münir B. 
Şevket B. 

istanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin ("emil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Fthem B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
( V. ) 
Kâmil IV 
Kitapçı Hüsnü B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf IV (Rs. V.) 

İsparta 
İbrahim B. 

Kars 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Riza B. 
Halil B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 

Malatya 
ismet Pş. (Bş. V.) 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Memet Sabri B. 
Yakııp Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Mcıııet IV 

Muğla 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Ordu 
Şevket B. 

Samsun 
Azız Hızır IV 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Yusuf Kemal IV ( 

Sivas 
Necmettin Sadık 1> 

Settin Karahis 
Sadri Maksudi IV 

Tokat 
Hüsnü B. 

Trabzon 
Halil Nihat IV 
Hasan IV ( Rs. Y.) 
Nebizade Hamdi I 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Raüpp IV 


