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1. — GEÇEN TUTANAK Ö2İETÎ 

Birinci Oturum ~ 
Bolu Milletvekili Hasan Cemil Çambel sandiçti. 

Yavuz Abadan'in, Eskişehir Milletvekilliğin
den çekildiğine dair önergesi okundu. 

Komisyonlar seçimi için oylar toplandı ve 
oyların ayrılanmasma kadar Oturuma ara verildi, 

İkinci Oturum 
Komisyonlar seçiminin sonucu bildirildi ve 

Çarşamba günü saat 15 te toplanılmak üzere Bir-
İpsınnfi son Verildi. leşime son Verildi. 

Başkanvekili 
Bingöl 

F. F. Düşünsel 

Dr. 

Kâtip 
Tunceli 

Necmeddin Sahir Sılan 
Kâtip 
Bize 

F. Kurtuluş 

2. — HAVALE EDÎLEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. •— Gümrük Tarifesi Kanununun 28 nci 

maddesini değiştiren 1926 sayılı kanuna bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı (1/34) (Güm
rük ve Tekel, Ticaret, Maliye ve Bütçe Komis
yonlarına); 

2. — Türkiye - Fransa Ticaret ve ödeme An
laşmaları ile Mödüş Vivendi ve Eklerinin onan
ması hakkında kanun tasarısı (1/35) (Dışişleri 
ve Ticaret Komisyonlarına); 

3. — Türkiye - Yunanistan Ticaret ve ödeme 
Anlaşması jile bağlantılarının 20 Aralık 1946 ta
rihine kadir üç ay daha uzatılması hakkında ka
nun tasarısı (1/36) (Dışişleri ve Ticaret Komis
yonlarına) | 

Tezkereler 
4. — Stıngurlulu Dursunoğlu Vahit Kahra

man'm ölüjm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/24) (Adalet Komisyo
nuna); i . ' • 

B İ R İ N C İ OTUBX|M 
Açılma saati : 15 

PAŞKAN — Tevfik Fikret S l̂ay 
KÂTİPLER : Dr. Fahri Kurtuluş (Rize), Eminr Halim Ergıın (Ankara). 

«m» 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TAHSİN 

ÇOŞKAN (Kastamonu) — Sayın arkadaşlar, 
bugün gelen kâğıtlar arasında Gümrük Tarife 
Kanununun 28 nci madedsine ilâve edileeek fık
ra hakkında bir tasarı vardır. Gümrük Tarife 
Kanunumu) 28 nçi maddesi Gümrük ve Tekel 
Bakanlığına mutlak bir salâhiyet vermiştir. O 
salâhiyet te şudur; 1931 yılında tanzim edilmiş 
olan bu 28 nci maddeye göre Tarife Kanununda, 
altın esasiyle kâğıt para, bir Türk altınına mu
kabil 818 kuruş esası kabul edilmiştir. Bu esasa 
göre 900 küsur maddeden fazla olan tarifeler fi
yatlarında % 20 iniş veya çıkış olunca, Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı iniş veya çıkış tarifelerini 
tezyit veya tenzil edebilir, yanı altınla kâğıt ara

sında fark olunca Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
iniş veyahjat çıkışlarda tarifeleri tezyit veya 
tenzil ederi 

O güncen bugüne kadar o kanunun maddesi 
işlememiştir. Çünkü yüzde yirmi nispetinde 
iniş veya Sıkış olmamıştır. Halbuki, yedi Ey
lül kararınla göre Merkez Bankası Kanununa gö
re vaktiyim bildirilmiş olan esaslar dâhilinde 
812 kuruş ©lan para kıymeti ikibin kuruşu geç
miştir. Binaenaleyh, önümüzdeki Aralık ayı
nın yedisinden itibaren Bakanlığımız 28 nci 
maddeyi nfıutlak olarak tatbik edecektir. Tat
bik ettiği kaman, esasen Tarife Kanunu 1929 
da çıkmışijır, o zamandan bugüne kadar bir 
hayli gerek ticari ve gerek ekonomik olarak 
memleket sanayii ve ticareti üzerinde bu mad-
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delerin hangisinin fazla, hangisinin eksik oldu
ğu da tesbit edilmiştir. Birden bire bu kanu
nu tatbik edecek olursak hayatı umumiye üze
rinde tazyik yapacaktır. Esas itibariyle muh
telif Bakanlıklardan teşekkül etmiş bir Komis
yon sekiz aydanberi Gümrük Tarife Kanunu 
için çalışmaktadır. Esasen Tarife Kanunları 
kolaylıkla yapılmaz, Üzerinde çok çalışmak ica-
beder. Bunun üzerinde çalışmalarımız hayli 
ilerlemiştir. Eğer Bakanlığımız mutlak olarak 
bu maddeyi kullanacak olursa önümüzdeki aym 
sekizinden itibaren memlekete giren bütün mad
deler üzerinden her ne almıyorsa o nispet dâhi
linde yükselmiş olacak, belki de aksaklıklara yol 
açaeaktı. Buna mahal kalmamak için Hükü
met kanuna bir fıkra ilâvesini istemektedir. 

i. —» ÎÜ&kişehit Milletvekili Ahmet Oğuz'un, 
Türk parasının dı§ kıymeti üzerine Hükümetçe 
alınan son kararın memleketin ticari, iktisadi ve 
malî konuları üzerindeki tepkileri hakkında Baş
bakanlıktan sorusu ve Maliye Bakanı Halit Naz
mı Keşmir'in sözlü cevabı 

BAŞKAN —* Soruyu okutuyorum : 

Ankara 19 . IX . 1946 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Soru 

Türk parasının dış kıymeti üzerinde Hükü
metçe alınan son kararın, memleketin ticari, ik
tisadi ve malî konuları üzerindeki tepkilerinin 

azımsanmıyacâk ölçüde geniş olduğu aşikârdır. Bir 
takım tetkik ve inançlara dayandığına şüphe ol-
mıyan bu kararın etraflı bir şekilde aydınlatıl
masında fayda mülahaza ettiğimden aşağıdaki 
hükümlerin Hükümetçe belirtilmesini ve soruya 
sözlü cevap verilmesini teklif ederim. 

1. — Türk parasının dış kıymetinin ayarlan
masında hangi ölçü ve düşünceler esas alınmış
t ı r ! 

2. — Memleketin başlıca ihracat mallarından 
olan ve yâlnız fiyat muvazenesizliğinden ötürü 
satışında güçlük çekildiği söylenen malların bu 
karar arifesindeki nev'i miktar ve tutarları hak
kında sarih bîr bilgi var mıdır ve nedir? 

3. —- Harp yılları içinde yıpranan, istihlâk 
edilen fakat yerine konamıyan sabit karakterli 
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p]sas itibariyle zaman azdır. Bu sebeple bir 
Karma Komisyon teşkilini rica ediyoruz. 

Bu kanun 1931 de yapıldiğı zaman Maliye, 
İktisat ve Bütçe Komisyonları vardı. Tekel ve 
Ticaret Komisyonları daha sonra teşekkül et
miştir. Buna göre bir Karma Komisyon teşki
lini rica etmekteyiz. (Muvafık, muvafık ses
leri). 

BAŞKAN — Hükümetin bir Karma Komis
yona havalesini • istediği tasarı Gelen Evrakın 
Birinci maddesinde yazılıdır. Gümrük ve Te
kel, Ticaret, Maliye ve Bütçe Komisyonlarına 
havale edilmiştir. Bu komisyonlardan bir Kar
ma komisyon teşkilini kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

kıymetlerin (Envestismanlar, istihsal vesıtaları 
ve benzerleri) memleket ihtiyacını karşılar bir 
hale ifrağı için gerekli döviz ihtiyacımızın mik
tarı nedir? 

4. — Bundan böyle ihracât tutarlarının nor
mal ithalât ihtiyacını karşılayabilir durumda ola
cağına inanmış olmak için ne gibi bilgi ve delil
lere malikiz? 

Bretton - Woods anlaşmasına gireceğimize gö
re, ticareti kolaylaştıracak ideal bir sistem olan 
çok taraflı serbest döviz rejimini kabul etmiş bu-
nuyoruz. Ancak şimdiye kadar ihracatımız itha
lâtımızdan (kıymet itibariyle) daima noksan ol
muştur. Diğer tabiriyle milletlerarası ticaretimiz 
serbest bırakıldığı zamanlarda haricî ticaretimiz 
ve tediye muvazenemiz daima açık vermiştir. 
Böyle bir hal karşısında açığı kapamak ve girişi 
len bu işin intizamla devamını sağlamak için ay
rılan fon ve buna müteferri tedbirler nelerdir? 

5. — Haricî ticarette baş vurulan bu kararı 
tamamlayıcı iktisadi ve malî diğer tedbirler ne» 
lerdir?. 

6. — Alman son kararın bütçemize mühim te
siri olacağı tabiîdir. Bunun miktarı nedir ve ke-
za bununla ilgili verilmiş kararlar varandır ve 
nelerdir? 

7. — Memurlarla sabit gelirlilerin ve tasar
ruf erbabının bu karar muvacehesinde yüklendi
ği ve bu karara tekaddüm eden günlerde piyasa
da yapılan bazı ticari işlerin doğurduğu külfetler 
karşısında yardım tedbiri olarak düşünülen hu-

3. — SOfcüLAR VE CEVAPLARI 
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suslar var midir? Keza dış. memleketlerde tahsil
de bulunan vatandaşların geçim vaziyetleri etüd 
edilmiş ve kendilerine münasip bir yardım tedbi
ri düşünülmüş müdür. 

8. — İthalât ve istihlâk mal fiyatlarında yük
seklik olacağına göre bunun ehemmiyet derecesi 
ve buna karşı alınan tahfif edici tedbirler han
gileridir? 

9. — Piyasada altın satışından güdülen gaye 
ve maksat nedir? 

10. — Bu günkü şartlara göre emisyon ve mik
tarı hakkıda ne düşünülmektedir? 

19 . IX . 1946 
.; '; Saygılarımla, 

Eskişehir Milletvekili 
Ahmet Oğuz 

MALİYE BAKANI HALİT NAZMİ KEŞ
MİR (Tokad) — Sayın Eskişehir Milletvekili 
Ahmet Oğuz arkaadşımızm verdiği önerge şim
di okundu. 10 maddeyi ihtiva etmektedir. Bir 
de mükaddemesi vardır. Mukaddemede alman 
kararların iktisadi, malî sahada geniş tepki
leri olacağına temas edilmekte ve bu itibarla 
mevzuun aydınlatılmasına yardım etmek mak-
sadiyle bu soruların sorulduğu ifade edilmek
tedir. 

Hüküümet adına bu sorulara cevap arzede-
ceğim: Cevapların daha vazıh olması için her 
soruyu cevabın başında okuyacağım. Vakıa 
muhtelif sorular az çok birbirine tedahül eder 
bir vaziyet ve netice vermekte ise de cevaplar
da, mümkün mertebe sorulara vazih ve ayrı 
bir şekilde cevap arzetmeğe çalışacağım. 

Soru 1 — Türk parasının dış kıymetinin 
ayarlanmasında hangi ölçü vve düşünceler esas 
alınmıştır? 

Harbin devamı müddetince, tedavülde
ki para hacminin yükselmesi, ithalât 
imkânlarının azalması, millî savunma ihtiyaç
ları ve bazı halk sınıfları gelirlerinin gayrita-
biî bir surette artması dolayısiyle istihlâkatin 
tezayüdü gibi sebeplerle iç fiyatlarımızda orta
lama bire karşı dört nispetinde bir yükselme 
kaydedildiği, diğer bir tâbirle, Türk lirası sa
tmalına gücünün iç pazarlarda mühim nispet
lerde düştüğü malûmdur. 

Pazarımızın değeri iç pazarlarda bu suretle 
gerilerken dış pazarlardaki satmalma gücü 
kambiyo tahdidatı, prim tatbikatı ve benzeri 
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tedbirlerle idare edilmiş ve binnetice Türk li
rasının iç ve dış değeri yekdiğerinden pek frak
lı ve muvazenesiz bir hal almıştır. 

Ekonomimizin normal bir düzene kavuşma
sı, fiyat seviyelerimiz ve alelûmum ticareti
mizin çeşitli karışıklıklardan kurtulması için 
bu muvazenesizliği izale etmek ve sıhhatsiz bir 
paranın menfi tesirlerini önlemek zaruri idi. 
Bu zarurete uyulmadığı takdirde ekonomi ve 
ticaretimizi sun'î ve geleceği müphem bir du
rumdan çıkarmağa ve normal esaslara bağla
mağa imkân mevcut değildir. Binaenaleyh er 
veya geç paramızın iç ve dış değerleri arasında 
bir ayarlama yapılması gerekiyordu. 

Bu ayarlamayı son aylarda nazarı dikkati 
çeken fiyat seviyemizdeki düşme temayülleri, 
piyasada hissedilen darlık ve para fikdanı, ih
racatımızın felce uğramak tehlikesine mâruz 
bulunduğunu gösteren delillerin belirmesi tacil 
etmiştir. Eninde sonunda yapılacak olan bir 
para operasyonunu bir müddet daha tehir et
mekte, ihracatımızın durması, müstahsilleri
mizi sefalete mâruz bırakmak, memleketin is
tihlâk kapasitesini ve vatandaşların hayat stan
dardını düşürmek gibi endişelerin yanı başında 
genel olarak ekonomik ve malî salim ve vazıh 
bir yola biranevvel girmek ihtiyacı da yer al
mıştı. Ayrıca Bretton Voods mukarreratı da 
para ayarlanmasının biranevvel yapılmasını 
zaruri kılmakta idi. 

Para operasyonunda hâkim olan düşüncele
rin hülâsasının bunlar olduğunu ifade ederken, 
ayarlamada Türk lirasının iç pazarlardaki de
ğerinin düşürülmemiş belki sadece tesbit ve 
tarif edilmiş bulunduğunu da ilâve eylemek lâ
zımdır. 

Esas olarak alman ölçüye gelince: Her şey
den evvel bunun mücerret ihracatımızın temini 
için yapılmış bir ameliye olmadığını aynı za
manda paramızın genel ekonomimize uydurul
ması zaruret ve gayesiyle icra olunduğunu na
zara almak lâzımdır. Bu görüş dâhilinde ya
bancı dövizlere tesbit edilecek rayiçler için, 
memleketimizdeki toptan eşya fiyat endeksleri, 
geçinme endeksi ve ihracat emtiamızın fiyat-
lariyle, ehemmiyetli derecelerde ticari temas
lardan bulunduğumuz yabancı memleketlerin 
aynı endeks ve fiyatları mukayese edilmiş ve 
bazı rakamlar bulunmuştur. Bu rakamlar da 
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aşağıdaki hususlar nazara alınarak düzeltilmiş
t i r : 

1. — Bizim fiyat seviyelerimizde son aylar
da bir düşüklük temayülü kaydedildiği halde 
dünya fiyatlarının tedricen yükselmeye yüz tut
ması, 

2. — Fiyat seviyelerimize emtia darlığı ve 
istihlâk fazlalığının icra eylediği tesirlerin ge
çici olması, 

3. — îltihak etmek zaruretini duyduğumuz 
Bretton Voods Anlaşmalarının para istikrarına 
ilişkin hükümleri karşısında, dış pazarları bir 

* kül halinde nazara alarak, uzun vadeli bir dev
renin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir parite 
tesbiti zarureti, 

4. — Ve nihayet memleketimizin genel eko
nomik durumunun icapları. 

Soru 2 : «Memleketin başlıca ihracat malla
rından olan ve yalnız fiyat muvazenesizliğin
den ötürü satışında güçlük çekildiği söylenen 
malların bu karar arifesindeki nevi, miktar ve 
tutarları hakkında sarih bir bilgi varandır ve 
nedir?» 

Son aylar zarfında piyasalarımızda görülen 
darlıkla mütenasip olarak ihracat mallarımızın 
da ihraç edilememek tehlikesine mâruz bulun
duğuna az evvel işaret etmiştim. 

Bu tehlike bazı istisnalarla hemen bütün 
ihracat mallarımızı tehdit etmekte idi. Bu yıl 
zarfında ihracına mecbur bulunduğumuz mah
suller hakkında bazı rakamlar vermek müm
kündür. 

Çekirdeksiz kuru üzüm 55 - 60 bin ton 
Kuru incir 30 - 32 » » 
Fındık 70 - 75 y> » 
Tiftik 7 - 8 » » 
Tütün 95 -100 » » 
Fasulye 1 5 - 2 0 » » 
Nohut 20 - 25 » » 
Bakla 2 0 - 3 0 » » 
Keten tohumu 15 » » 
Küçük baş hayvan derileri 11 » » 
Palamut 55 - 60 » » 
Bu rakamlar geçen yıllardan müdevver stok

lardan bilinen kısımlar gözönünde tutulmak 
suretiyle tesbit edilmiştir. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Bu saydıkla
rınız istoklar mıdır? 

MALÎYE BAKANI HALÎT NAZMÎ KEŞ
MİR (Devamla) — Efendim, cevabını başında 

arzetiğim gibi bu rakamlar ihracına mecburiyet 
duyduğumuz takribi miktarlardır. Bunu tesbit 
ederken geçen senenin aşağı yukarı malûm olan 
istok bakiyeleri ve bu senenin yine tahmine müs
tenit rekoltesi nazarı itibare alınmıştır veyahut 
ihracı lüzumlu olan miktarları ifade etmektedir. 
Bu miktarları tesbit için, arzettiğim gibi, ge
çen seneden müdevver miktarlar ile bu senenin 
rekoltesi ve bazı maddeler için memleket dahi
lindeki istihkak miktarı nazarı itibara alınmış
tır. Henüz neticelerini tesbit için gereken za
man geçmemiş olmakla beraber ayarlamanın bü
tün malların ihracında pek bariz bir canlandırma 
yarattığı ve müstahsıllarımızın müşkül durumla
rını giderdiği şimdiden söylenebilir. 

Soru 3 : «Harb yılları içinde yıpranan, is
tihlâk edilen fakat yerine konamıyan sabit ka
rakterli kıymetlerin (Envestismanlar, istihsal va
sıtaları ve benzerleri) memleket ihtiyacını kar
şılar bir hale ifrağı için gerekli döviz ihtiyacı
mızın miktarı nedir?» 

Harb yılları içerisinde ithalâtımız katî bir 
imkânsızlığa uğramış ve bütün istihsal vasıta
larımızla, sabit karakterli kıymetlerimiz bu su
retle yıpranmış ve değiştirilmesi zaruri bir du
ruma girmiş değildir. Binaenaleyh derhal, amor
ti edilen bu kabîl kıymetler yerine ikame eyle
mek üzere şu miktarlık bir dövize ihtiyacımız 
vardır demeyi mümkün göremiyorum. Her ne 
kadar elimizde takribi ve top yekûn bazı ra
kamlar mevcut ve bu rakamların toplamı da ye
ni rayiçler üzerinden 50 milyon Türk Harsı gibi 
bir miktar ise de meselenin daha derin ve şü
mullü olduğuna şüphe yoktur. 

Burada mevzuubahs olan genel bir kalkınma 
programıdır. Bu programa sanayi, ulaştırma, 
bayındırlık ve benzeri çeşitli büyük işler dâ
hildir. Bunların, gerekli malzemenin hariçten 
derhal ve top yekûn tedarikine imkân olmama
sı dolayısiyle, kısa bir zaman zarfında temini, 
ve derhal mühim döviz tahsisi mevzuubahs de
ğildir. Ancak, memleketimiz ihtiyaçlarını im
kânlarımız ve malî kudretimizin müsaadesi nis
petinde karşılayacağımızı şimdiden arzedebili-
rim. 

Soru 4 : «Bundan böyle ihracat tutarlarının 
normal ithalât ihtiyacını karşılıyabilir durumda 
olacağına inanmış olmak için ne gibi bilgi ve de
lillere malikiz? 

Bretton Woods anlaşmasına gireceğimize gS« 
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re, ticareti kolaylaştıracak ideal bir sistem olan 
çok taraflı serbest döviz rejimini kabul etmiş 
bulunuyoruz. Ancak şimdiye kadar ihracatımız 
ithalâtımızdan (Kıymet itibariyle) daima nok
san olmuştur. Diğer tabiriyle milletlerarası 
ticaretimiz serbest bırakıldığı zamanlarda ha
ricî ticaretimiz ve tediye muvazenemiz daima 
açık vermiştir. Böyle bir hal karşısında açığı 
kapatmak ve girişilen bu işi intizamla devamını 
sağlamak için ayrılan fon ve buna müteferri ted-" 
birler nelerdir?» 

7 1945 de nihayet bulan 10 yıllık bir devre 
nazara alındığı takdirde, 1938 ve 1940 yılları 
müstesna, ihracatımızın daima ithalâtımızdan 
kıymet itibariyle daha fazla olduğunu arzetmek 
isterim. Bu devre zarfında memleketimizde fa
sılasız bir surette kambiyo kontrolü sisteminin 
tatbik edilmiş bulunduğu da malûmdur. Bu 
noktalara işaret ettikten sonra vaziyeti şöylece # 
arşedeyim : 

Bugün için belli başlı döviz kaynağımız ih
racattır. Daha fazla döviz elde etmek üzere bir 
taraftan ihraç mallarımızın daha verimli bir 
hâle getirilmesi için mümkün olan her tedbirin 
alınması, diğer taraftan da döviz kaynağımızı 
yalnız ihracata inhisar ettirmiyerek çeşitli diğer 
kaynaklar teinini ve mevcut olanların geliştiril
mesi gerekmektedir. 

Gereken her çareye başvurarakş tediye mu
vazenemizi idame ettirmek esas hedefimizdir. 
Bu itibarla ihracat ve ithalâtın tamamen serbest 
bırakılması ve kambiyo tahdidatının top ye
kûn kaldırılması bahis mevzuu değildir. Ancak. 
tatbik edilen usulleri, tediye muvazenemizi ih
lâl etmemeyi daima gözönünde bulundurarak, 
normale doğru j^avaş yavaşı geliştirmek istiyo
ruz ve memleketimizde iş hayatının inkişafı, fay
dalı , saydığımız yabancı sermayelerin emni
yetle memleketimize gelmesi, dış ticâretimizin 
daha verimli bir hal alması için de buna lüzum 
olduğuna kani bulunuyoruz. 

Bretton Woods anlaşlamalarma ilthakımız kı
sa bir zahian zarfında kambiyo tahdidatını kal
dırmamızı ieabettirmemekte ve 3-6* yıllık bir in
tikal devresi mevcut bulunmaktadır. Bunun dı
şında. Milletlerarası normal tediyeleri işgal etme
mek kayit ve şartiyle mâkul takyidat idamesi 
bü anlaşjnalara aykırı bulunmamaktadır. Yalnız 
memleketimizin değil, daha bir çok memleketle
rin1, harb^sonrası5 nizamının istikrar bulmasına 
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kadar devam edecek uzun bir devre zarfında bu 
takyidatı muhafaza eyliyeceklerinde hiç şüphe 
yoktur. 

Memleket ihtiyâçlarını gizli pazarlara ve mû
tat olmıyan yüksek kârlara meydan vermeden 
karşılamaya yeter, miktarda ithalât için döviz 
tahsis olunmaktadır. Bu ihtiyaçlara tekabül ede
cek kıymetlere malik bulunuyoruz. Döviz duru-, 
mumuz iyidir, ve bir fona ihtiyaç hissettirmemek-
tedir. 

Bütün bunlar dışında, dünya pazarlarının ip
tidai maddelere olan ihtiyacı ve yeni para ra
yiçleri muvacehesinde ihracatımızın gelişeceğini 
ümit etmek te yerinde bir şeydir. 1947-1948 
ihracat mevsiminde 330 milyonu serbest dövizle, 
130 milyonu da takas veya kleringle olmak üze
re 450 milyon liralıktan fazla ihraç yapılabile
ceği tahmin edilmektedir. 

Soru? Tediye muvazenesindeki açıktan doğan 
endişeyi belirtmektedir, böyle bir vaziyet varit 
ise tedbiri zaruri kılmaz mı? 

Soru 5 : «Haricî ticarette başvurulan bu ka
rarı tamamlayıcı iktisadi ve malî diğer tedbirler 
nelerdir?» 

Para ayiarlamasmı itmam eden malî tedbir* 
ler bakımından bilhassa iki nokta üzerinde hassa
siyetle durmaktayız. Bu noktalardan birincisi 
bütçe ihtiyaçlarını emisyon ve dalgalı borç yolla
rına başvurmaksızın normal gelirler ve iktisadi 
işler için bu işlerin muhik kıldığı uzun vadeli 
ve mutedil faizli iç ve dış istikrazlarla karşıla
mak, diğeri de dalgalı borçları mümkün olduğu 
kadar süratle ve bir program dahilinde itfa et
mektir. Bu suretle sulh devresine sağlam bir 
malî bünye ve hazine vaziyetiyle girmek emelin
deyiz. 

Döviz ve altına takdir edilen yeni dğerler do-
layısiyle Cumhuriyet Merkez Bankasının aktifin
de tahassüleden fark aynen ve hiçbir santimine 
ilişilmeden dalgalı borçların itfasına tahsis olu
nacaktır. Bakiyenin programlaştırılan bir ödeme 
plânına bağlandığını ilâve edebilirim. 

Tedavüldeki para miktarında, son günlerde 
görülen bazı artışların, bütçe veya Devlet resmî 
teşekküllerinin masraflarına mütaallik ödemeler
le doğrudan doğruya alâkalı olmadığını bilvesile 
arzetmek isterim. Bu artış kısmen, piyasamızda 
beliren canlanma neticesinde Bankalarımızın ti
cari ihtiyaçları karşılamak üzere cüzdanlarında 
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b^ŞBaDt-<bazıî^nkul-ki5na«tlerivparaya çevirme
lerinden, kısmen de Toprak,Mahsulleri Ofisinin 
hulm^at, mubayaası için her sene kullandığı kre
diyi >bwsene de, aynı limitler dahilinde kullan
masından mütevellit mevsime râci tabiî Banka 
npameielerinden ileri gelmektedir. Bunun muay
yen .mavsim geçince otomatik bir tarzda likide 
edileeeği ve tedavül hacminin yeni baştan dü
şeceği tabiîdir. 

? Yine.; bu bakımdan alınması lâzımgelen ikti-
sadi^dhirlere0>geHnçe: 

T ©unun muhtelit; zamanlarda muhtelif maUa-
nmızın^ar^ttiği duruma, iç ve dış iktisadi ve 
ticari -icaplara göre alınacağı ve bu tedbirler 
aknırkgn, daima mustahşıllarımızla müstehlikle
rimizin menfaatlarının aynı derecede gözönünde 
tutulacağını arzedebilirim: 

Bazi-^esit emtia ihracatına tahdidat vazedil
mesi, yabancı pazarlara olan ihtiyacımızı azalt
mak•içip,- memleketimizde faydalı sanayi grupla-
rjjıın-teşis ve mevcut olanların mâkul nispetlerde 
ye-muhtelif tarzlarda himayesi bu tedbirler me-
yanjm^aâır. 

Soru 6 : «.Alınn son kararın bütçemize mü-
hka iksiri olacağı tabiîdir. Bunun miktarı ne-
d&rhve: keza bununla ilgili verilmiş kararlar 
mi&??mâu ve nelerdir? ». 

ayaklamanın bütçeye olan tesirini giderler 
ve gelirler bakımından ayrı ayrı mütalâa etmek 
gerekeceği tabiîdir. 

v0jâer4er babanından olan tesiri, dış borçla-
rımız ve itariçte bulunan memurlarımızla elçilik 
^^©ni^osiukâarımızın masrafları karşılıkların
da: rakamla kabili ifade olup 35 -27 milyon ci-

yBsölftr dışında kalan bütçe giderlerindeki te-
sirini %akamla\rifade etmek mümkün bulunma
dığı ̂ gjbikatiyetie • ölçmek de kabil değildir. 
3flt 4ah*r25İyadeAifiyat -.; seviyelerimizin alacağı 
durum ver duyöJacak ihtiyaç, yapılacak tasaruf-
4ft^a*aay^in edecektir. 

dbicalc, burada şu noktalara temas etmek za-
puaâcHf s ^Devlet;.borçlarını v primşiz r kur üzerin-
demî ödemeklâğimiz alacaklılarla aramazda bir-
ıçob^itilifları mucip olmakta-ve birçok itiraz
lara iebep teşkil eylemekte idi. 

Harfe; f a r ı n ı n çetin «artları altında güçlük-
île t^ÖD^bed^e*u;bu tediye ıtanseamn sulh devre-
Bmdefdeîldaraesif^ayTİmümkün bulunmakta idi. 

®aı?lş^lmlunan.memurlaHşaJzavVe elçilik ve 
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i konsolosluklarımız masraflarına r mukabil*', öde

diğimiz paralar primsiz kurdaıı^^aıı^diUnefete 
idi. Halbuki hakikatte dövizler bize primsiz 
kurdan, değil, primli kurdan mal olmaktaridi. 

Ayarlamanın gelirlere olan tesiri Gümrük 
Tarifesi Kanununun 28 nei maddesinin otomo-
tik bir tarzda işlemesi ve buna müteferri diğer 
resimlerde yine kendiliğinden hâsıl olacak teza-
yüt bakımından 80 milyon lira olarak tahmin 
edilebilir. Fakat durumu lâyikjyle aydınlat
mak .için ayarlamanın yapılmaması halinde ge
lirlerimizin nasıl bir vaziyete düşeceğine temas 
etmem lâzımdır. 

Son aylar zarfında piyasada ve iş hayatı
mızda görülen durgunluk ve gerileme bir taraf
tan vergi tahakkuklarına, diğer taraftan da, 
mükelleflerin tediye kabiliyetlerinin düşmesi 
dolayısiyle tahsilata tesir eyliyecekti. "Ticareti
mizde daha şimdiden görülen canlanmanın ge
lişerek yalnız bu menfi durumu ıslahla kalmıya-
cağını bilâkis daha geniş bir faaliyet devresi 
açarak Devlet gelirini de o nispette yükselte
ceğini düşünmek hatalı olmasa gerektir. Netice 
itibariyle ayarlamanın bütçemize olan tesirinin 
her bakımdan müspet, verimli ve gerçeklere uy
gun olduğunu arzedebilirim. 

Soru 7 : Memurlarla sabit gelirlilerin ve 
tasaruf erbabının bu karar muvacehesinde yük
lendiği ve bu karara tekaddüm eden günlerde 
piyasada yapılan bazı ticari işlerin doğurduğu 
külfetler karşısında yardım tedbiri olarak dü
şünülen hususlar varandır? Keza dış memleket
lerde tahsilde bulunan vatandaşların geçim va
ziyetleri etüd edilmiş ve kendilerine münasip 
bir yardım tedbiri düşünülmüş müdür? ». 

Memurlarla sabit gelirlilerin ve tasarruf er
babının bu karar muvacehesinde yüklendikleri 
külfetler bahsi bundan; sonra gelecek olan -mal 
fiyatlarında yükseklik sorusu mjinasebetiyle ya
pılacak açıklamalarla cevaplandırılmış olacaktır. 
Yalnızloşunu ilâve edeyim ki, karardan evvel iç 
ftya&arımızda ortalama bire karşı dört nispe
tindebir yükselme kaydedildiğine göre bu kı-

I sim vatandaşlarımız geçim bakımımdan esasen 
müşkül bir durumda bulunmakta idiler: 

î*arar< ayarlanmasiyle alakalı olmamakla be
raber memur maaşlarına da temas edeceğim. 
Memurların vaziyetleri üzerinde hassasiyetle du
rulmuş ve maaşlara zam icrası derpiş edilmiş 

I bsüumnaktadrr. Bu zamların bütün harb yıIU-
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rında yapılanlardan çok daha esaslı olduğuna ı 
işaret etmek isterim. 

Para ayarlamasından evvel yabancı mem- I 
leketlere kendi hesaplarına tahsile gitmiş öğren
cilere normal olarak tahsilerini bitirinciye ka
dar tahsil ücret farklarını karşılıyacak yardım 
konusu üzerinde Hükümetçe varılmış olan neti
ceye dair gerekli teklif Büyük Meclise sunula- I 
çaktır. 

Karara tekaddüm eden günlerde piyasada 
yapılan bazı ticari işlerin doğurduğu neticeler 
münasebetiyle şu mülâhazaları arzetmek iste
rim : 

Bir para ayarlaması yapılacağı zaman bu 
ameliyeden elde edilecek faydalarda tahassül 
edecek külfetlerin yekdiğeriyle mukayesesi ve 
ameliyenin memleket hesabına hayırlı görüldüğü 
takdirde yapılması tabiîdir. Binaenaleyh, para 
ayarlamasında hiç bir vatandaşın hiç bir külfe
te mâruz kalmaması temin olunamaz. Duçar olu
nacak zararları da, elde edilecek kârları da ol- I 
duğu gibi kabul eylemek zaruridir. Bazı istis
nai hâdiseleri mercilerinin halleylemesine bıra
karak operasyon neticelerini aynen bir vakıa 
olmak üzere nazara almak lâzımdır. Devalü
asyon yapmış olan hiç bir memlekette bu gibi 
pürüzleri önliyeeek kesin çareelr bulunamamış
tır. 

Soru 8 : «ithalât ve istihlâk mal fiyatların-
da yükseklik olacağına göre bunun ehemmiyet 
derecesi ve buna karşı alman tahfif edici ted
birler hangileridir?» I 

Bu konu üzerinde biraz fazlaca durmanın ve 
fiyat meselelerini etraflıca arzetmenin lüzum 
ve zaruretine kani bulunuyorum. 

Emtia fiyatları durumunu münhasıran istih
lâk ve ithalât mallarına inhisar ettirerek tet
kik etmenin kâfi olmadığı, ihracat emtiası fi
yat meselelerinin de bunlardan ayrılması kabil I 
olmıyan bir mahiyet arzettiği yüksek malûmla
rıdır. Binaenaleyh, bunların heyeti mecmua
sını bir kül halinde birlikte mütalâa etmek ge
rekmektedir. 

Paramızın iç ve dış değeri arasındaki mu
vazenesizliğin neticelerinden birisi de ihraç edi
len bir mal mukabilinde yabancı memleketteki 
müşteri tarafından ödenen bedel ile ihracatçı
nın ve dolayısiyle müstahsilin eline geçen be
delin, iştira kudreti bakımından yekdiğerine j 
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i uymaması ve yekdiğerinden mühim nispetler

de farklı bulunması idi. 
I Filvaki, 1939 yılma nazaran, kendileriyle 

ticari münasebette bulunduğumuz belli başlı 
memleketlerin umumi fiyat seviyeleri en çok 
yüze mukabil iki yüz olduğu ve hattâ bu nis
peti dahi bulmadığı halde, memleketimizde or-

| talama yüze karşı dört yüzü geçmiş bulunu
yordu. 

Bu noktayı gözönünde tutarak, yabancı bir 
memlekete yüz dolarlık mal ihraç eden bir ih
racatçının durumunu nazara alalım: Bu ihra
catçının, yüz dolar mukabilinde yabancı mem
leketten alacağı emtia, 1939 yılında aynı yüz 
dolar ile alacağı emtianın nısfı veya nısfından 
bir miktar daha ziyade idi. 

Aynı ihracatçı eline geçen yüz doları mem
lekete getirerek Merkez Bankasına satıyor ve 
mukabilinde 180 Türk lirası anyor. Bu 180 
Türk lirası mukabilinde memleket dâhilinde sa* 

I tın alabileceği emtia miktarı ise, 1939 yılında 
aynı para ile alabileceği emtia miktarının dört
te birinden az bulunuyor idi. Her ne kadar 
yüz dolara mukabil ihracatçının eline geçen 
Türk parası (verilen prim dolayısiyle) 1939 yı
lma nazaran % 40 nispetinde fazla idiyse de 
bu nispetin toptan eşya fiyat endekslerimizde 
görülen.yüze karşılık 456 nispetiyle mukayese 
edilemiyeceği aşikârdır. 

i Netice itibariyle ihracatçılarımız ihraç etti
ği mallar mukabilinde elde eyledikleri dövizle
ri Türk parasına tahvil ederken, bu dövizle
rin satınalma gücünden mühim bir miktarinı 
terketmek durumunda idiler. Ve bu suretle 
ihracatçılarımız mallarını ucuza sattıkları hal
de, hariçteki müşteri tarafından bu mallar çok 
daha pahallıya satmalmmış oluyor idi. 

Binaenaleyh ihracat mallarımız dünya fiat 
seviyelerine uyabilmek için, yalnız tabiî ve ikti-

I sadi olan müşkülleri yenmeğe değil, aynı zaman
da paramızın iç ve dış değerlerinin denksizliğin-
den doğma daha büyük bir güçlüğü de iktiham et
me zaruretinde kalıyorlardı. Harb yıllarının arızı 
imkâlarınm yavaş yavaş zevali karşısında, ihra
catımızın felce uğramaması için bu güçlüğü ve 
adaletsizliği ortadan kaldırmak gerekir idi. Şüp
hesiz ki, para ayarlamasiyle ihracatımıza taallûk 
eden bütün meseleler halledilmiş cleğildir. Bu me
seleleri hal için uzun yıllar sürmesi tabiî olan ça
lışmalarımıza devam ederken bir taraftan da ih-
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râeatımızı ağır ve sun'i bir yükten biranevvel 1 
kurtarmanın zaruretini görmememize imkân yok
tu. Aksi takdirde uzun süreli bir devre için müs-
tahsıllarımızm sıkıntıya uğrmalarım, fakir düş
melerini, ve bu fakirliğin bütün memlekete yayı
larak bir deprasyon devresinin vücud bulmasını 
göze almak gerekecek idi. Bunun ise memleket 
bakımından doğurabileceği menfi neticeler arzdan 
müstağnidir. 

Buraya kadar vâki mâruzâtımdan, ihracatı
mız bakımından para ayarlamasının tabiî netice
lerinden birisinin de yabancı müşteri tarafından 
maî bedeli olarak tediye edilen dövizin satmalma 
gücü ile, ihracatçılarımızın ve dolayısiyle müs
tahsilin eline geçen Türk parasının satın alma gü
cü arasındaki farkın izalesi olması lâzımgeldiği 
aşikârdır. Bunun da ihracat mallarımızın Türk 
pârâsiyİe ifade edilen fiyatlarında bir yüksel
meyi icabettireceğinde şüphe yoktur. Fa
kat, ihracat emtiası fiyatlarımız yalnız bu far
kın izalesi gibi bir müessir altında bulunamaz. Ay
nı zamanda, dünya fiyatları, rekabet ve benzeri | 
tabiî ve iktisadi diğer faktörler bu fiyatları tadil 
edeceklerdir. Ancak, bu tabiî ve iktisadi faktör
lerin tesirlerini gösterebilmeleri ve fiyatlarımızın 
bunlara uygun bir duruma girerek mallarımızın 
satılabilmesi, her şeyden evvel arızi olan ve ih
racatımız üzerine ağır bir vergi tesiri yapan pa
ra muvazenesizliğinden mütevellit yükün kaldı
rılmasını icabettirmiştir. Yine şüphe yoktur ki 
fiyatlarımızın istikrara kavuşabilmesi birdenbire 
ve kendiliğinden husul bulamaz. Bazı iniş ve çı
kışlar vukuu ve muvazenenin teessüsüne kadar 
bir intikal devresi gecirlmesini tabiî karşılamak 
lâzımdır. z 

Şimdi ithalât inalları fiyatlarına geçelim: 
İthalât rejimimizin, gerçekte işlemiyen ufak 

tefek bizi kliring anlaşmaları hariç tutulursa, 
serbest döviz ve takas olduğu malûmdur. Serbest 
dövizle yaptığımız ithalât, % 48 nispetinde bir 
prime tâbi tutulmasına rağmen hakikatte, ihra
catçılarımızın müstahsillerimizin aleyhine mü
him bir primden istifade etmekte idi. 

Biraz evvel ihracatçılarımızın malları muka
bilinde elde ettikleri dövizleri Türk parasına çe
virirken bu dövizlerin satmalma gücünden mü
him bir miktarını terketmek mecburiyetinde kal
dıklarını arzeylemiştim. Aynı durumun makûsu 
serbest dövizle hariçten mal alan kimseler için 
aynen vâki idi. Filhakika, ister Devlet, iktisadi [ 
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teşekküller ve benzeri resmî kurumlar olsun, 
ister hususi ve hükmi şahıslar olsun, yabancı 
memleketlerden serbest dövizle mal satın alan
ların bu dövzleri mubayaa etmek için ödedikleri 
Türk parasiyle elde ettikleri dövizlerin satm
alma gücü yekdiğerine müsavi değil idi. İthalâtçı 
aldığı müsaadeye dayanarak Cumhuriyet Mer
kez Bankasından 195 Türk lirasına mukabil 100 
dolar tedarik ediyordu. Halbuki 195 Türk lira-
siyle memleket dâhilinde mubayaa edebileceği 
eşya miktarı 100 dolarla memleket haricinde sa-
tınalabileceği mal miktarından yarı yarıya nok
sandı. Binnetice, ihracatçının zararı, ithalâtçının 
kârını teşkil ediyordu. Bu suretle ithalât emtia
sının memleket fiyat sevyelerine nazaran yarı 
yarıya daha ucuz bir bedelle gümrüklere girmesi 
gerekir idi. Bu arada, harb yılları müstesna, 
normal zamanlarda, yalnız bizim memleketimiz
de değil, dünyanın ihracat bakımından en mü
sait fiyatlara malik memleketlerinde dahi, ihra
catın ithalât lehine böyle bir yüke tahammül 
etmesi mevzuubahis olmadığını ve buradaki ada
letsizliği arzetmek isterim. 

İthalâtın böyle bir teşvika mazhar bulunma
sına rağmen, gümrüklere ucuzca girmesi her za
man mümkün olamadığı gibi gümrüklere giren 
malların da müstehliklere ucuz fiyatla ve mak
bul kârlarla intkal eylemesi temin edilemiyordu. 
Zira: 

Memleketimiz fiyat seviyeleriyle, dünya fi
yat seviyelerinin arasındaki fark, ithalâtçılara 
daima daha büyük kârlar vaddeder vaziyette 
idi. Ve binaenaleyh ithalâtçı, ithal ettiği ma
lın maliyetini nazara alarak değil, bu seviyeyi 
nazara alarak bir fiyat elde etmeğe çalışıyordu. 
Bunun için, bazen memleket dışında yapılan 
çeşitli muamelelerle mal gümrüğe pahalı olarak 
getiriliyor, bazen de ucuza ithal edilen malla
rın bir kısmı ucuz fiyatlarla satıldıktan sonra 
bakiyesi gizli pazarlara intikal ederek yüksek 
fiyatlarla satılma imkânını buluyordu. Bu imkânı 
temin eden keyfiyetin talebi müstağni kılacak 
derecede memlekete mal ithal edilememesi oldu
ğunda şüphe yoktur. 

Takasla ithal edilen mallar esasen memleke
timize pahalı giriyor ve ayrıca fiyat seviyeleri
mizin yükselmesinde müessir bir rol oynuyordu. 

Para ayarlamasiyle müterafik olarak ithalât 
plâfonlarımn kaldırıldığı ve memleketimizin ihti
yacı olan malların miktar itibariyle her hangi bir 
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tahdide tâbi tutulmaksızın ithal edilmesinin sağ
landığı malûmdur. Her ne kadar makine, bü
yük nakil vasıtaları ve mümasili tesislerin' ya
bancı memleketlerden derhal tedariki ve mem-
leekte getirilmesi zamana mütevakkıf ise de hal
kın ihtiyacı olan istihlâk maddeleri hakkmda 
aynı müşkülât mevcut değildir. Birçok yabancı 
pazarlarda serbest döviz mukabilinde istihlâk eş
yası bulmak ve memlekete bunları kısa zamanlar 
zarfında getirtmek mümkündür. Gerekli döviz 
tahsisleri de yapıldığına göre, normal müddetler 
içerisinde memleketimeze büyük miktarlarda is
tihlâk emtiası getirileceğini ve bu suretle gizli 
pazarların ortadan kalkarak müstehliklerin ha
kiki değeriyle ithalât emtiası tedarik edeceğini 
umuyoruz. 

Bilhassa tebarüz ettirmek isterim ki, güm
rük kapılarında kalan ve bazen gümrük kapıla
rına bile gelmiyen ucuzluk, müstehlikler için 
bir kıymet ifade etmemekte idi. Onun yerine, 
gümrük kapılarına, memleket fiyat seviyesine 
uygun bir fiyatla gelecek ve ancak makul kâr
lar ilâvesi suretiyle satılacak malların müsteh
likleri tatmin etmesi tabiîdir. 

Memleket dahilinde istihsal ve yine mem
leket dahilinde istihlâk edilen emtia fiyatlarına 
gelince : Bunlardan kısmen ihraç ve kısmen 
istihlâk edilen mal fiyatlarım ihracatı tahdit 
suretiyle düzenlemek daima mümkündür. An
cak böyle bir tedbirin ittihazında, bir taraf
tan memleket ihtiyacını ve mevcut stok mikta
rını, diğer taraftan müstahsil ve müstehliklerin 
durumunu nazaran alarak her iki sınıfın haksız 
bir zarara uğramamasını temin edecek ve hakka
niyetli bir fiyat tekevvününü temin eylemek 
esafstır. Bunun aksine olarak yalnız müsteh
lik sınıfının veya yalnız müstahsil sınıfının 
menfaatlarını koruyacak tedbirler ittihazını mu
hik görmemekteyiz. Memleket dahilinde istih
sal ve tamamen memleket dahilinde istihlâk edi
len mal fiyatlarında, para ayarlaması yüzün
den bir yükselme olacağını tasavvur etmeğe 
hiçbir sebep yoktur. Zira müstahsil sınıfın ih
tiyacını teşkil eden tabiî mahsullerimizin mali
yet fiyatlarına, para ayarlamasının tesiri na
zara almmıyacak kadar istisnai ve cüz'i olduğu 
gibi yine bu sınıf halkımızın ihtiyacı olan ma
mul eşya fiyatlarında da Devlet fabrikaları ma
mullerinde yapılan fiyat tenzilleri ve benzeri 
tedbirler karşısında umumi bir yükselme mev-
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zuubahs değildir. Binaenaleyh memleket da
hilinde istihsal ve istihlâk edilen malların fi
yatları umumi iktisadi icaplara tevfikan ve bun
lara uygun tekevvün eyliyecektir. ithalât plt-
fonlarının kaldırılması ve memleketimize bol 
miktarda mal gelmesi sayesinde fabrikalarımızın 
müstekar ve mutedil kârlarla çalışacaklarını ve 
fiyatlarda bir yükselme aramıyacaklarmı bek
lemek yerindedir. Kaldı ki normal iktisadi 
tedbirlerle böyle bir yükselmeğe meydan da ve-
rilmiyecektir. 

Şimdiye kadar muhtelif memleketlerde ya
pılan para operasyonlarında, o memleket para
sının değerini sıfıra indirme kabiliyetinde bir 
enflâsyon gibi diğer faktörler müessir olmadık
ça, para kıymetinde yapılan tenzillerin aynı nis
pette umumi emtia fiyatlarını yükselttiği görül
müş değildir. Memleketimiz için de böyle bir ne
tice alınmasını icabettirecek tek bir sebep mevcut 
bulunmamaktadır. Bilâkis: 

Paramızın iç değerinde bir indirme yapılma
dığı, harp yıllarının çetin şartları dolayısiyle 
ihracatçılarımızın ve mustahsıllarımızm aleyhi
ne ithalât mallarında vücut bulan ucuzluğun 
umumi fiyat seviyeleri ve gizli pazarlar yüzün
den mustahsıllara intikal etmediği, talebi teenni 
ve istiğnaya sevkedecek miktarda memleketimize 
mal ithal olunmadığı gibi hususlar nazara alı
nırsa, fiyatlarımızın, para operasyonu yüzünden 
yükselmesinin varit olmadığı anlaşılır. Ancak 
ayarlama dolayısiyle vukuu zaruri olan fiyat te-
mevvüçlerini bir netice olarak almamak, muhte
lif sebepler yüzünden geri kalmış bazı mahsûl 
fiyatlarındaki yükselmeleri bir kıstas saymıya-
rak umumi fiyat seviyelerimize bakmak memle
ketimize kâfi miktarda mal ithaline kadar geçe
cek zaman zarfındaki temevvüçleri tabiî saymak 
zaruridir. 

Binaenaleyh, fiyatlarımızda ayarlama do
layısiyle bir düşüş beklenmesine mahal ol
madığı gibi memleketin iç ve dışındaki iktisadi 
olayları nazara almıyarak her çeşit fiyat temevvü-
cünü de para ayarlamasına atfetmek şüphesiz ki 
yersizdir. Ayarlama ile ancak ekonomimiz üzerine 
çeşitli menfi tesirler yapan bir durumu izale et
miş bulunuyoruz. Her şeyi bu ayarlamadan ve 
her şeyi bu ayarlamanın bir netiecsi telâkki et
mek elbette ki yanlıştır. 

Soru 9 : «Piyasa altın satışlarından güdülen 
gaye ve maksat nedir?» 
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Para operasyonunu fırsat bilerek açıktan temin 

etmek istiyecek olanların altın üzerinde yapabi
lecekleri spekülâsyonlar yalnız bunlara emeksiz 
bir kâr teminiyle kalmıyacak belki de, bir bozgun 
havası yaratarak, fiyat seviyemizi hattâ operas
yonla hiç alâkası olmaması lâzımgelen mahsul
lerde bile muvakkat bir zaman için olsa dahi 
realiteler hilaf ma yükseltecek idi. (Soldan bravo 
sesleri ve alkışlar) Altın satışı bunu önlemek 
için yapılmış bu suretle Türk çiftçisinin Türk 
parasına olan güveni sağlanmış ve arzu edilen 
neticeler alınmıştır. (Soldan bravo sesleri ve al
kışlar) . 

Soru 10 : «Bugünkü şartlara göre emisyon 
ve miktarı hakkında ne düşünülmektedir?» 

Bütçe ve resmî teşekkül masrafları için emis
yona gitmekten kati surette içtinap edileceğine 
biraz önce temas eylemiştim. Burada ne enflâs
yon ve ne de deflasyon taraftarı olmadığımızı, 
tedavüldeki para miktarının sun'i yollardan veya 
Devlet ihtiyaçları için azaltılıp çoğaltılmıyacağını 
ilâve etmek isterim. Herhalde para miktarının bu 
günkü durumuna ancak ticari ve iktisadi faktör
lerin tesir edebileceği ve Hükümetin bu vadide 
alacağı tedbirlerle tedavül hacmine ekonomik ih
tiyaçlarla mütenasip elâstikî bir mahiyet sağla
maktan başka birşey düşünmediği söylenebilir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Arkadaşım eğer 
tavzih sadedinde başka şeyler soracak olursa yine 
arzederim. ((Soldan alkışlar). 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Muhterem ar
kadaşlar ; Sayın Maliye Bakanının soru müna
sebetiyle verdiği bilgilere teşekkür ederim. 
Cevaplar hakkındaki düşüncelerim bu hususta
ki umumi kanaatimi arzederken hem ilâve edi
lecek, hem kendiliğinden tezahür edecektir. 

Memleketin iktisadi, ticari ve malî konu
larını kökünden ilgilendiren bir karar muvace
hesinde bulunuyoruz. O karar ki, 11 Ağus
tosta itimat reyini alan bir Hükümet tarafın
dan üç hafta sonra verilmiş ve hattâ sonradan 
yapılan beyanlardan da anlaşıldığına göre Hü
kümet programında yer almayışının sebebi, Hü
kümetin iş başına geçer geçmez bunu düşünmüş 
olması keyfiyetidir. Bunu tebarüz ettirmekle 
fayda görüyorum, gelecek bahirlerde yardımı 
olacaktır. 

Hükümetin bu kararı kendi yetkisine daya
narak aldığına şüphe yoktur. Buna rağmen 
işin ehemmiyeti ve doğuracağı neticelerin aza-
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meti karşısında bu mevzu hakkındaki fikir v£ 
düşüncelerin tezahürüne fırsat verilmiş olması 
daha isabetli olurdu. Bu suretle yalnız yapıcı 
ve yardımcı zihniyetlerin tezahürüne meydan 
verilmiş olmakla kalınmaz, aynı zamanda mu
hakkak ki faydalar da temin ederdi. 

Karardan 9 gün sonra Yüksek Meclise sunu
lan bu takrirden güdülen amaç da aynı idi. 
Fakat bugün pişirilmiş, öne sürülmüş bir aşın 
harcı ve tadı hakkında konuşmak bana düşü
yor. 

Memleketin ikinci dünya harbi sıralarında 
birçok iktisadi baskılar ve tepkiler altında 
kaldığı muhakkaktır. Buna ilâveten iktisadi 
ve ticari şevki idarenin tatmin edici bir halde 
olmayışı da vakialarla sabittir. Şu halde, har
bin fiilen bitimini takip eden devrede şüphesiz 
ki pek ciddî tedbirlerin alınması lâzımgelirdi, 
buna şahsen de kani idim. Fakat benim bura
da asıl belirtmek istediğim nokta kararlara 
mesnet olarak alman esasların tam, şâmil ve 
sıhhatli olmayışıdır. Realitelere dayanmıyan 
icraatlardan istenilen neticeleri beklemek im-* 
kansızdır. Kararın arifesinde yapılan beyana
tı ve şimdi de Maliye Bakanının bu beyanatı 
takviye eden izahlarını dinlemiş bulunuyoruz. 
Bunlardan, adıgeçen kararın hangi esaslara 
istinat ettirildiği şöylece telhis edilebilir: 

İhracatta müşkülât çekiyoruz, mallarımızı 
satamamak ihtimali karşısındayız, hattâ bu 
bir buhran tevlit edecek durumdadır. 

2) Alman bu tedbirden sonra müstahsilin 
yüzü gülecek, istihsal teşvik edilecek, ihraca
tımız artacaktır. Yalınız ihracatı kolaylaştırıcı 
bir tedbir almış olmakla kalmıyacağız, aynı 
zamanda, (burasını pek anlıyamıyorum), eko
nomimizin muayyen fiyat seviyesini bir kül ola
rak ayarlanması saklanacaktır. 

3) Brtton Woods Anlaşmasına daha sağ
lam esaslarla girmek istiyoruz ve çok taraflı 
serbest döviz ticaretine başlıyoruz. Bunların 
yanı sırada (muhtemel itirazları önlemek there) 
vaktiyle az geıen i t h d i t mallarının bu dei.'x bol 
geleceği ve darlığın doğurduğu karaborsa ve
yahut fazla kâr hadlerinin yüksekliğinin bu su
retle azalacağı I)0İiıtDmistir. Şu halle merak 
edilecek bir yey yoktur, bu artış ıûnayet c/( 5 -
8 civarında olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bu mucip sebeplerin 
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ile dereceye t ada r yerinde olduklarını şimdi 
arzetmek istiyorum 

Harb spnrasmda yiyecek ve içecek ariyan bir 
avrupa kıtası vardır. Yakın komşulardan hubu
bat ve nakliyat talepleri mutemedi bir surette 
artıyor. Bu kararlara takaddüm eden devrede 
ayrıca Hindistan bir kıtlık devresi geçiriyor. 
Daha iki üç ay evvel Kaliforniya üzüm mahsul
lerinin harap olduğu mahsulün yarıdan daha aza 
düştüğü, halen dünya fındık piyasasında rakibi
miz olan İspanya fındık mahsulünün yüzde elli 
noksan olduğu ve zaten istihsalâtınm mühim bir 
kısmını yağ istihsali için istihlâkettiği bilinmesi 

. lâzım gelen noktalardandı. Dünya pamuklarının 
bu günden satılmış bulunduğu bir vakıa idi. Tü
tün satış fiatlarının esasen köylüyü tatmin ettiği 
ve müşterisi olduğu Hükümetin beyanları ara
sında bulumaktadır. Bu sene mahsulün fazla 
idrak edilmiş olması karşısında tütünün yüzünü 
görmeyen Avrupa piyasalarının kısmen açılmış 
bulunduğunu düşünmek lâzım gelirdi. Diğer ta
raftan, ve en mühimmi, dünya konjektürü mahsul
lerimiz lehine bir inkişaf seyri takip etmektedir. 
Esasen başlıca ihraç mallarımızın son fiyat te-
reffüleri, fiyat ayarlamasından mütevellit döviz 
farklarım aşmış bulunmaktadır. Ağustos ve Ekim 
ayları borsa fiyatları bu artışı göseterecek mahi
yettedir. 

Biraz da dış piyasaları arzedeyim; Mevsim ba
şında 61 sterlin olan bir ton üzüme 70 - 71, hat
tâ 80 sterline kadar fiyat veriyorlar, tonu 60 
dolardan satılmağa başlayan fındıklarımız 65 
66 hatta 70 dolara kadar yükselmiş bulunuyor. 18 
sterline satılan bir ton bakla 28 isterime kadar 

piyasada talip buluyor. Tonu 50 sterline satılan 
fasulye, bugün piyasada 63 sterline talip buluyor. 

Arzettiğim bu bilgilerden sonra ihracatımı
zı daha zorlaşacağını, hattâ duracağını tahmin 
etmek kavli mücerrettir. Bu kararın, dünya pi
yasasını ve istihsalini yakından takip etmeden ve 
ondan habersiz olarak alınmış olduğunu* tahmin 
ediyorum. Bu yılda, evvelki yılların zorluğu ay
nen devam ediyor gibi kabul edilmiş ve bunun 
üzerine bu hatalı görüşe düşülmüştür. 

ikinci noktaya geliyorum, alman tedbirlerden 
• sonra müstahsilin yüzü gülecek, ihracat artacak 

istihsal teşvik edilecek. 
Bugün, yüksek malûmunuzdur ki, memleke

tin geniş müstahsil kütlesini içine olan en başta 
hububat konusu gelir. Biz Türk köylüsünün buğ-
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dayını bugün 18 ilâ 22 kuruştan alıyoruz. Buna 
mukabil dünya piyasasının gayri tabiiliğinden 
istifade ederek karardan evvel 26 kuruşa^ bugün 
40 kuruştan satıyoruz. Yine müstahsıldan 13-15 
kuruşa aldığımız arpaları 30 kuruş civarında 
satıyoruz. Dünya piyasasındaki pamuklar 220 -. 
230 kuruş 'arasında muamele görürken Türk' 
müstahsilinin pamuklarımı 125 kuruştan muba
yaa ediyoruz. Köylüden kilosunu 20-25 liraya 
aldığımız afyonu 52, 53 hattâ 55 liraya satıyo
ruz. Arkadaşlar bu mahsullere taallûku: itiba-
riyle para farkından dolayı müstahsıla bir şey 
aksettirilmiş değildir. (Sağdan, bravo sesleri al
kışlar). Hattâ müstahsilin hakkı olarak iddia 
ettiğimiz konjektür farkını da kendisine vermiş, 
olmuyuruz. Burada iddia olunabilir; gayet tabiî; 
paranın ayarlanması ile Türk köylüsünün hu
bubat fiyatlarım dünya piyasasının fiyatlarına. 
intibak ettirdim. 

Dünya kon jektür ünden mütevellit farkı 
kendisine vermiyorum, çünki yarınki fiyatın ne 
olacağı belli değildir. Şu halde aynı mütalâayı 
ne için, üzüm, incir ve fındık içn de tatbik et-
miyelim. Bu tezat neye? 

Eğer hububatın 400-500 bin tonunun satışı 
temin edilirse yalnız fiyat farklarından ötürü 
60-70 milyon liralık bir finansman kaynağı mey
dana çıkıyor, ihracat ve mahsulâtı arziye vergi
lerinin kaldırılmış olmasında haklı olarak övün
me payı görenlerin bu finansman şekli karşısın
da ne düşündüklerini öğrenmek hakikaten entre-
san olur. 

ikinci grupta üzüm, incir ve keten tohumu 
gibi ihraç mallarımızı çle alıyorum. Bunlara bil
vesile temas ettiğim üzere, para farkı inikas et
miştir. Hattâ bununla kalmamış dünya konjek-
türünün müspet neticeleri de eklenmiştir. 

Bu, şüphesiz, doğrudan doğruya köylüye inti
kal etmiştir diyemiyeceğim, bu işle meşgul olan
lara intikal etmiştir demek daha doğrudur. 

Bendeniz bu dört mahsule maksur olmak üzere 
bir hesap yaptım, 30 milyon lira civarındadır. 
Belki ilerde kârüzarar hesabında faydası olur 
diye arzediyorum. 

Diğer bir ihraç gurupu olarak ta iç ihtiyaç 
maddeleri piyasanın doğrudan doğruya tesiri al
tında bırakan, alman tedbirler neticesi memle
ketin geçim şartlarına derhal tesir yapan, bakli
yat, canlı hayvanlar mahsulleridir; Bu malların 
memleket ihtiyacından fazla olanlarının dış piya-
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salarda satışlarını temin için herhangi bir ted- I 
bire lüzum olmadığını arzettim. 

Alınan bu kararın bu kısmım hatalı olarak 
öne sürmek mümkündür. Bu suretle belki ihra
cattan dolayı dövizler çoğalmış olabilir, fakat 
bunu memleketteki müstehlik kitlesinin zaten 
şikâyet etmekte olduğu geçim şartlarına bir 
kat daha güçlük ilâve etmek suretiyle elde et
mek yersiz olurdu. Nitekim eski yılların ihraç 
memnuiyetine rağmen son yılda bir milyon 
aded eksilen hayvan mevcudumuzun ihracatı
nı lüzumundan fazla teşvik etmek suretiyle dö
viz getirmeyi bir kazanç addetmiyorum. Bu
nun yanısıra memleketin millî serveti bahis 
mevzuudur. Esasen bu sahada fazla söylemek 
istemiyorum. Hükümet girilen yanlış yolu an
lamın olacak ki, birçok tedbirlerle birtakım 
malların ihracım menetti. ve birtakımlarını da 
lisansa tâbi tuttu. 

Burada bilhassa belirtmek ve üzerinde dur
mak istediğim nokta bugün Türk müstahsilinin 
eline geçen fiyat farklarını, ki bunlar yalnız 
birkaç mahsule raei idi, yalnız fiyat ayarlama
sının bir neticesi olarak addetmek doğru değil
dir, dünya konjektörünün de fiyatlardaki payı 
büyüktür. 

Üçüncü sebep Bretton Woods Kuruluna işti
rak ediyoruz, oraya daha sağlam esaslarla gir
mek istiyoruz, 

Milletlerarası kambiyo ve döviz istikrarı
nın teminini, milletlerin tediye muvazenesizliği
nin önlenmesini ve dünya ticaretinin gelişmesi
ni, sandık menabiinden ortakların faydalanma
sını esas alan böyle bir kurula girmekte memle
ketin iktisadi menfaatleri vardır, ileride kam
biyomuzun fiyat seviyesini tutamamak ve na-
ehil bir âza durumunda kalmamak için de eski 
paritenin değiştirilmesi gerekebilirdi. Fakat 
bu hal hiçbir zaman bugünkü memleket iş ve 
dış iktisadi münasebetlerinin neticesini memle
ket aleyhine çevirecek mahiyette olmamalıydı. 
Bu güne kadar memleketimiz hiç kimseye karşı 
harieî ticaretinden, kambiyo fiyatlarından ve 
tediye muvazenesinden ötürü bir mükelelfiyet 
altına girmiş değildi. Bretton Woods Anlaşması 
bu hususta bir müeyyide koymaktadır. Oraya 
girdikten sonra kambiyo fiyatlarını muayyen 
bir seviyede tutacağız, tediye muvazenemizin 
aksaklığını mümkün olduğu kadar giderece
ğiz. Bugünkü halimizle hiç olmazsa bire karşı j 
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3 - 4 satın almak mecburiyetinde olan bir mem
lekette, para kıymetinin bu derecede düşürül
mesi ile kurula daha sağlam esaslarla girdiği
mizi iddia etmek hiç te yerinde olmaz. 

Bu evvel ve âhir memleketin iktisadi bünye
sine ve kuvvetine taallûk eden bir meseledir. 

Muhterem arkadaşlar; buraya kadar arzet-
tiğim noktalar madalyanın bir cephesidir. Mü
saadenizle şimdi de madalyanın ikinci cephesi
ni arzedeyim; yani zararlarımızı : 

Sayın Maliye Vekilimizin sualime verdiği 
cevapta bütçeye, para ayarlanmasından ötürü, 
dış memleketlere dövizle ödenmesi meşrut borç* 
larımız karşılığı 23 - 24 milyon lira daha fazla 
para konulduğu belirtildi. 

MALÎYE BAKANI H. NAZMİ KEŞMİR 
(Tokad) —• Yalnız borçlar için .değil. 

AHMED OĞUZ (Eskişehir) — Dış borçla. 
rımızm ödenmesinde bütçeye bu para ayarlan» 
masından ötürü, hiç yoktan 24 milyon lira da
ha konulduğu bir vakıa olarak belirtildi. Keza 
Dışişleri Bakanlığının taşradaki memurları, es
ki aldıkları paraları karşılıyabilmek için, tah
min ediyorum, hesaplara baktım 3 milyondan 
fazla bir para konulmuştur. Şimdi bu dış borç
ların beş sene için ödeneceğini farzedersek ye
kûnu 120 milyon, 10 sene için ödeneceği kabul 
edilirse 240 milyon gibi ağır bir külfet altına 
giriliyor. Bu. bütçeye, dolayısiyle mükellefe ak
settirilecek bir vergidir. (Yüz sene sesleri). 

Memleketin bu harb bitiminde gerek istih
sal vasıtaları ve gerekse istihlâk maddelerinin 
azaldığını birçok kereler işitmiş bulunuyoruz. 

Bu şartlar altında memlekete sattığımızdan 
fazla mal almak zarureti içindeyiz, eğer Türk 
iktisadiyatını normal bir yola sevketmek ister
sek yedi seneden beri yıpranıp da yerine koya-
madığımızş istihsal vasıtalarının en kısa bir za
manda yerine getirilmesi lâzımgelir. Yalnız 
ben burada, sayın Maliye Bakanının bir ade
dine iştirak edemiyeeeğim. İstihsal vasıtaları 
için lüzumlu olan parayı 50 milyon lira olarak 
gösteriyor. Bendenizr hususi etüdlerimle, bu 
sahadaki çalışmalarımla biliyorum ki, memle
ketin bu sahadaki ihtiyaçlarını Devlet Demir
yollarının, Denizyollarının yıpranan lokomo
tiflerini, vagonlarını atelyelerini noksanlarını 
telâfi etmek için her halde 500 milyon liradan 
fazla paraya ihtiyaç vardır. Bugün bu mües
seselerin düştüğü müşkülât, idaresizlikten de-
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ğil, ancak eskiyenlerini yerine koyamamasm-
dandır. Memlekette yeni istihsal kaynaklarını, 
yeni varidat membalarını harekete getirmek is
tiyoruz. Bu itibarla memleket harice sattığın
dan çok fazlasını ithal etmek zorundadır, ih
racatımızın ithalâtımızı karşılamadığı anlaşılmış
tır. Bu, bizi bir çok güçlük ve zorluklara sevke-
decektir. 

İthalâtımızın bollaşması suretiyle ithal mal
larının fiyatlarının rekabetten ve kâr had
lerinin kısılmasından ötürü artmıyacağını ve
ya ufak bir marj bırakacağını iddia etmek ha
fif bir görüş olur. Nitekim bugünkü ithalâta : 

(1) malûm döviz farkı ilâve ediliyor. (2) 
gümrüklerdeki resimler % 8 -10 para ayarlanma
sından ötürü yükselecektir. (3) esasen son 3 - 4 
aylık dünya piyasası tetkik edilirse sınai ma
muller fiyatlarının % 20 - 30 kadar yükseldiğini 
görüyoruz, bu tandans devam ediyor, bunun 
da ilâvesi lâzımdır. (4) bir kısım akreditif
ler % 25 iken % 50 hattâ •% 100 e kadar arttı. 
Bir tüccar % 100 akreditifi öder de 3 - 5 
ay veya bir sene sonra getireceği malma bu 
paranın külfetlerini ilâve etmez mi? 

(5) Sayın Tekel Bakanı biraz evvel izahta 
bulundular, gümrük resimlerinin para müna
sebetlerinden dolayı artacağına işaret ettiler. 
Bütün bu zamlar karara takaddüm eden aylar
daki dünya vaziyeti nazara alınırsa yüzde yü
zü çok aşar mahiyettedir. Eğer malların bol
laşmasından kâr hadlerini düşeceğini ümit edi
yorlarsa bu düşüş miktarı herhalde yüzde otuz, 
otuzbeş olmıyacaktır. i thalât malları muhak
kak olarak yüzde elli - altmış artacaktır. He-
saben daha fazla söylemek lâzımdır. Fakat bi
raz marj bırakıyorum. 

Karar arifesinde, ithalât malları fiyatları
nın yükselmekte oluşunun fiilen hesaba katıl
mamış olması affedilir noktalardan değildir. 

istihsal vasıtaları için ödenecek bedellerin 
yükselmiş olması karşısında bir taraftan lü
zumu kadar malzeme alabilme kudretimiz eksil
miş, diğer taraftan maliyetlerdeki inikası artmış 
olacaktır. Diğer bir cepheden mütalâa edilirse 
sattıklarımızdan birkaç mislini almak zorun
da bulunduğumuzdan, iktisadi faaliyetlerin nor
mal bir şekilde tanzimi için gerekli mubayaa
larımıza mevcut altın tasarrufu da kâfi gelmez. 

Burada sayın Maliye Bakanı buyurdular ki, 
bu inikasın maliyetlere tesiri okadar büyük 
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olmıyacaktır. Bilâkis arkadaşlar, pek büyük 
olacaktır, Şimdi bizlerin aldanma devresin
deyiz. Bir para paritesi değiştirdik, dış mal
ların fiyatları yükseldi. Niye nazaran? Dünkü 
şartlar altında istihsal ettiğimiz sanayi mamul
lerine nazaran. Bu geçicidir. Yarın maliyet
ler aynı seviyede kalacak mıdır? Memur ve 
işçilere ve nakliyeye yapılacak zamlarla mahi
yetleri daha da artacaktır. Bendeniz bu memle
ketin sanayi tesislerinde yedi senedenberi tet
kik yapan bir adam sıfatiyle işçi payının, 
amortisman payının, dışardan gelen işletme 
vasıtaları ve yedek malzeme paylarının % 40 a 
yaklaştığını arz etmek isterim. Bir mal ki, ima
lâtta kullanılıyor ve dışardan % 100 fiyat 
farkiyle geliyor. Nakliye ücretleri eskisine nis
petle daha fazla, memur ve işçi ücretlerinde ar
tış vardır. Bu şartlar içinde dahilî mamulleri
mizin maliyetlerinin yükselmemesi için de bir 
sebep yoktur. Bilâkis iki üç ay sonra dahilî ma
mullerimizin maliyetleri hakkında şikâyetler ola
cak ve bunların fiyatlarına tekrar ilâveler ya
pılacaktır. Aksi halde bunlar yaşayamaz. Alı
nan tedbirlerden muayyen müstahsılların kıs
men geçici olarak istifade ettikleri de bir ha
kikattir. Fakat bu arada alman tedbirlerin 
noksanlığının büyük kütlenin geçim şartlarını 
ağırlaştırdığı da bir vakiadır. Bugün elime çok 
para geçti diyerek sevinenler çok vakit geçme
den istihsal vasıtalarını temin ederken, nakil 
ücretlerini öderken ve vergileri tediye ederken 
anlıyacaklardır ki bu karar onlara geçici bir 
fayda temin etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, ortada bir kâr, za
rar hesabı mevcuttur. Bu tedbirlerle, herkesi 
aynı derecede memnun etmeğe imkân yoktur. 
Ancak memleket iktisadiyatı bakımından bizim 
için lâzımolan şey bu karardan doğan hesap le
he midir, aleyhe midir? Sualine cevap ver
mektir. Fakat bunun için de müspet olanların 
doğurduğu neticelerle menfi olanların doğur
duğu neticeleri adeden tesbit etmek lâzımgeli-
yor. Sayın Maliye Bakanının izahlarından da 
anlaşılıyor ki bunları değil bendeniz, Hükü
metin dahi tesbit edecek durumda olmadığı ve
rilen izahlardan anlaşılmıştır. Yalınız global 
olarak arzedeyim ki menfi tarafı müspet tara
fının birkaç mislidir. 

Alman bu kararı tamamiyle başka bir yön
den arzedeyim: 
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î*ara pariteleri üzerinde oynamak suretiyle 

memleketimiz mahsul fiyatlarının dünya piya
saları fiyatlariyle ayarlanması yoluna gidildiği 
söylenmektedir. Ayarlama ne demektir? 3, 4 
obje vardır. Bu objelerden bir nispî istikrara 
erişmiştir. Diğerleri muvazenesizlik içindedir. 
Muvazenesizlik içinde olanlar nispî istikrara 
erişen varanların hizasına getirilir. Şimdiye 
kadar verilen bilgilerden sonra dünya piyasası
nın bu yılki durumunun normal olduğu ve bir 
istikrar arzettiği söylenemez. Birçok sanayi 
mamullerinin 10, 15 ay hattâ 3, 5 yıla kadar 
başları bağlanmış bulunuyor. Başlıca dünya 
ham maddeleri piyasalardan kapatılmıştır. Ha
riçte ihraç mallarımızın benzerleri iyi olmamak
la beraber aynı mahsulleri istihsal eden başka 
memleketler dahi normal verimlerini almış de
ğillerdir. Avrupa hububat ve bakliyat ihti
yacını henüz karşılıyamamakta ve Hindistan'
daki mahsul darlığı da bunu teşdit etmektedir. 

Münakalât güçlükleri dünyada büyük ve 
yeni bir faktör olarak kendisini göstermektedir. 
"VVaşington, Vinnipek, Londra piyasalarında 
buğdayın tonu 16 - 17 sterline alınırken niçin 
Türkiye'den tonu 34 - 35 sterline buğday alı
yorlar? Bunun yanıbaşmda dünya kojonktü-
rünün yükselme istidadında bulunuşu da bu 
gayritabiiliğin en güzel bir misalidir. Şu hal
de ayarlamaya esas alman dünya piyasası fi
yatları müstakar değildir. Böyle olunca neyi 
ne ile ayarlıyoruz ve ne kadar zaman için suali 
kendiliğinden meydana çıkar. Fiyatları gayri-
müstakar bir esasa göre değiştirmek yerinde 
olur mu? Dünya ticaretinin seyri karşısında 
muhtelif muhataplar tarafından alınabilecek 
ve alınması muhtemel bazı tedbirlerin bulun
madığı söylenebilir mi?- Ve nihayet bugünkü 
şekliyle dış piyasaların müspet ve menfi fak
törlerini memleketin iç piyasasına aksettirmiş 
olmuyor muyuz? Arzedeyim; Kaliforniya üzüm
leri mahvolmuş, komşularımız eski rekabet 
kudretini kaybetmiş, dünyada geniş bir istek 
var. Gayritabiî bir piyasa. Tonu 61 isterling-
den başlıyor, 70 - 80 e kadar çıkıyor. Gelecek 
yıl piyasasının böyle devam edeceğini kim te
min eder? Bilâkis normalleşecek ve belki de 
55 - 60 isterime düşecektir. Köylüye bugün ver
diğimiz parayı o zaman nasıl temin edeceğiz? 
Yeni bir devalüasyon mu yapmak lâzımdır, 
yoksa ellerine bir prim mi vereceğiz? Arzetti-
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ğim gibi dünya konjektürü böyle ilâ nihaye 
gayritabiî gitmiyecektir. Başlıca geçim kayna
ğı hububat olan Ortaanadolunun 40 kuruşa sa
tılan buğdayına 18 - 22 kuruş bir fiyat verildi
ğini arzetmiştim. Bunun konjektürünün gay
ritabiî vaziyeti dolayısiyle elde edildiği ve müs
tahsilin ileride daha acı bir durumla karşılaş
maması için kendine ödenmediği söylenebilir. 
Şu halde aynı düşünce ne için üzüm, incir, fın
dık vesair mahsuller içinde varit olmasın? Bu 
arada, müsaade buyurulursa kısaca, Millî sa
nayiimizin yaşama ve rekabet kudretini, yeni 
döviz rayicinin tesbit edilmiş olmasında arama
nın, bilhassa memur, işçi ve nakliyat ücret
lerinin artırılmış olması karşısında, büyük bir 
hata olduğunu belirtmek isterim. 

Hulâsa arkadaşlara, 
Paranın dış kıymetini ilgilendiren bu karara 

geniş ve ciddî tetkikler yapılmadan girişilmiştir. 
2) Karar, bu yılın iç ve dış iktisadi şartları 

göz önünde tutulursa, zamanında alınmış sayıl
maz. 

3) Tedbirlerin memlekette hayat bahalılığı-
m teşvik eder mahiyette olması itibariyle de nok
sanlığı aşikârdır. 

4) Girişilen bu teşebbüste memleket iktisa
diyatının eldeettiği kazanç katlandığı ve katlana-. 
cağı külfetlerin yanıda pek zaif kalır. 

Sözlerime son vermeden evvel bilhassa iki nok
tayı tebarüz ettirmek istiyorum. 

Memlekette, milletle Hükümet arasında büyük 
bir itimadsızlik devam ediyor. (Gürültüler, öyle 
şey yok sesleri). Bu bir buhran şeklindedir. (Sol
dan gürültüler) bu itimatsızlık kelimesi mevzuu-
muz itibariyle anlaşılması lâzım gelirdi, iktisadi 
ve ticari sahalardadır. Bunun dış piyasalara da 
sirayet etmiş veya etmekte olması dahi insana 
büyük korku veriyor. Hiç bir iktisadi tedbirin, 
memleketteki itimat fakterünü yerine getirmeden 
muvaffak olduğu görülmemiştir. Binaenaleyh ik
tisadi tedbirlerdeki muvaffakiyetin ilk şartı ik
tisadi ve ticari sahada belirmiş bulunan bu iti
matsızlığı bertaraf etmekle mümkündür. 

İkinci nokta; alınan bu kararlar muvacehe
sinde itimat fakterünün en ehemmiyetlisi olan 
para işleri üzerinde durmak şüphesiz faydalıdır. 
Fakat bunu bendeniz bir takrir çevresi içine sı
kıştırmağa cüret edemedim. Yanlız bugünkü ikti
sadi güdüm karşısında alınması lâzım gelen çok 
ciddî tedbirler vardır. Bunların ilim adamları, 
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ihtîsâi erlbabı tarafından derin ve ciddî tetkiklere 
istinat ettrilmesi bir zarurettir. Bunun için de 
bilmiyorum bir yüksek iktisat komisyonu mu 
seçilir yoksa başka bir şekil mi bulunur, her hal
de iktisadi konuların ele alınmalarında fayda 
vardır. (Sağdan alkışlar) 

MALİYE BAKANI HALÎD NAZMİ KEŞ
MİR (Tokad) — «Ahmet Oğuz arkadaşımı dik
katle dinledim. (İşitilmiyor sesleri). 

Dr. SAİM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — Biraz 
hızlı söyle. 

MALÎYE BAKANI HALÎD NAZMİ KEŞ
MİR (Tokad) — Söyliyeceğim biraz sabırlı olun. 
(Yavaş yavaş açılacak sesleri). 

Söylediği şeylere, temas ettiği noktalara, ten
kit ettiği meselelere ayrı ayrı eevap vermeğe 
çalışacağım. Fakat daha evvel bir nebze işin esa
sına temas etmek zaruretini görüyorum. 

Takrirde mevzuübahis olan noktalara okudu
ğum eevâbİarı hazırlarken bü mevzu üzerinde 
müspet ve menfi hatıra gelebilecek mütalâaları 
da nazarı dikkate almıştım. 

Arkadaşım eevabİarm bu cihetini aşağı yu
karı ihmal ve cevap verilmemiş gibi telâkki ede
rek, kâh tedbir yanlıştır, kâh zamanında alın
mıştır, kâh zamanında alınmamıştır dediler. Esas
ları doğru mudur, deği] midir yolundaki fikir
leri üzerinde hakikaten kati bir kanaat getire
medim. Çünki bazı yerde zamanında alınma
mıştır, bazı yerde bu tedbire hiç lüzum yoktur 
diyorlar. Para ayarlaması şu demektir, halbuki 
bü olmuştur diyorlar. Ne demek istedikleri zih
nimde ; tamamiyle tavazzuh etmiş değildir. Bunu 
afrzetmek isterim. Daha evvelden verilmiş bir 
kararın İfadesi hissini veren bir tarzda bazı şey
leri menfi olarak ifade buyurdular. Tabiî bu 
şekilde konuşmak haklarıdır. Ben de kendilerinin 
bu menfi mütalâalarına birer birer cevap vere
ceğim. 

, Karârın alınmasındaki zarureti ve kararın 
zamanındaki isabeti zaten cevaplarımda arzet-
miştim. Şimdi müsâade buyurursanız Devalüas
yon nispeti tesbit edilirken hesapsızlık, kitap-
s'ızlık var, ileri gidilmiştir gibi hakikaten zih
nimde tevazzuh etmiyen bazı ifadelerine karşı 
bu işi tavzih etmek isterim. Yani devalüasyon 
nispeti tesbit edilirken hangi esaslara riayet 
edildiği cevabımda olmasına rağmen müsaade 
ederseniz bu hususta bazı rakamlar da vermek 

. 1946 O : 1 
suretiyle daha etraflı izahat arzedeeeğim. Bir de 
dünya vaziyetlerine temas ettiler ve bu vaziyette 
bu iş yapılır mı yapılmaz mı diye zihinleri bu
landırıcı bazı iddialar serdettiler. Bu mesele üze
rinde de duracağım. 

Ayrıca ayarlama kelimesi üzerinde durarak 
tenkit yapmak istediler ben. bu kelime üzerinde 
durmıyarak devalüasyon tâbirini alacağım ve 
izah etmeğe çalışacağım. 

Devalüasyon nedir, ne zaman yapılır, şekil
leri nedir, birçok memleketlerde nasıl yapıl
mıştır? Kısaca, bildiğim kadar izaha çalışa
cağım, âlim olduğumu iddia etmiyorum, bil
diğim kadar anlatmağa çalışacağım : 

Arkadaşlar, devalüasyon muhtelif şekillerde 
yapılır. Devalüasyon demek bir paranın resmî 
rayicini indirmek demektir, kıymetini düşür
mek demektir. Bu ne vakit yapılabilir? Bir pa
ra haddizatında kıymetinden hiç kaybetmediği 
zaman, yani iç ve dış iştira kuvveti tamamiy-
le birbirine uygun olduğu zaman yapıldığı gi
bi iç ve dış fiaytları arasında çok fark hâsıl 
olduğu zaman da yapılabilir. 

Birincisi niçin yapılır, ikincisi niçin yapılır 
ve bizim yaptığımız hangisidir! 

Birincisi yani paranın iç ve dış kıymetleri 
arasında hiç fark olmadığı halde paranın kıyme
tinin indirilmesi ki, bizim bugün yaptığımız 
şeyle bunun hiç alâkası yoktur, birçok memle
ketler ve hattâ ekonomisi çok ileri olan mem
leketler tarafından yapılmıştır. Bu yapılırken 
bilhassa başlıca saik dış ticaret münasebetleri 
ve ihracat imkânları aramaktır. Bu iş, 1914 -
1918 harbinden sonra hemen hemen yarış halini 

' aldı, bunu yapnııyan memleket kalmadı, İngi
lizler, Amerikalılar yaptı, onu takiben Fran
sızlar, İsviçreliler yaptı. Çünkü bu şekilde bir 
para yarışı dış ticaret bakımından rekabet mev
zuu açmakta olduğu için herkes birbirini takip 
etmiye mecbur kalıyordu. Biz o zaman bunu 
yapmadık, belki bizim de bunu yapmamız lâ
zım gelirdi. Fakat dış ticaretimiz bakımından 
daha ziyade kliringli memleketlere ve takas 
rejimine bağlanmış olduğumuz için ve serbest 
dövizle ticaretimiz hemen hemen laşey mesabe
sinde kaldığı için böyle bir ameliyeyi yapma
ğa lüzum hissetmedik. Fakat takas rejimi, 
kliring rejimi daha harpten evvel bizim para
mızın iç ve dış kıymeti arasında farklar ya
ratmağa başladı. Bidayette % 30 - 40 ile başlı-
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yan bu fark harb başında c/p 70 - 80 hatta 90 a 
çıkmıştır. Harb şartları içinde demin cevap 
verirken arzettiğim sebeplere binaen bu fark
lar daha fazla arttı demin de arzettiğim gibi 
4 misline çıktı. Şimdi bu ihracatı teşvik etmek 
bahsini bir tarafa bırakıyorum. Çünkü arka
daşım bilhassa ihracatı teşvik etmek mevzuu-
nım yanında diğer iktisadi faktörlerin ayar
lanması, iç ve dış fiyatlarda muvazene bah
sini karıştırdığımı ve bunun iyice aıılaşılama
dığını ifade buyurdular. Halbuki bu bahsi 8 
nci suallerine cevabımda 100 dolar misali ile 
ihracat ve ithalâtta iştira kuvvetini mukayese 
ederek uzun uzadıya arzetmiştim. (Biraz da bu 
tarafa dön, duyulmuyor sesleri). Galiba dinle
memişler. Mamafi tekrarında hiçbir mahzur 
yoktur. 

Binaenaleyh iç ve dış fiyatlarımız arasında 
arzettiğim veçhile tâ harbden evvel başlıyan se
beplerle ve harbde inzimam eden fevkalâde 
saiklar ile hâsıl olan geniş farkı gidermek 
için bir ayarlama demiyeceğim, tabirimden 
vazgeçtim, devalüasyon yapmak mecburiyetini 
duyduk. Yani ayarlama demekle devolüasyoııu 
setretmek gayreti yoktur. Yalnız şurasını te
barüz ettireyim ki, iç ve dış fiyatlar arasın
daki farkı doldurmak için yapılan devalüasyonla 
demin arzettiğim gibi birçok memleketlerin 
tamamiyle sınai mamullerini ihraç maksadiyle, 
paraları kıyın etini muhafaza ettiği halde, yap
tıkları devalüasyon arasında büyük farklar 
vardır. İç ve dış kıymet arasındaki farkı dol
durmayı.ayarlama demeyeyim, bir sıhhileştirme 
yani aseuisman ameliyesi telâkki etmek lâzım
dır. Çünkü arkadaşlar muvazeneli bir millî 
ekonomiyi iç ve dış kıymeti farklı bir paraya 
istinat ettirmiye imkân yoktur. (Doğru sesleri). 

İç ve dış iştira kuvveti farklı bir parayı ida
me etmek hedefi kaybetmek demektir. Bilhassa 
sayın arkadaşımın üzerinde ısrarla durdukları 
maliyet mefhumlarını altüst etmek demektir. Bu 
ölçüsüzlük memleket ekonomisini çok tehlikeli 
bir duruma sokar. 

Ben arkadaşımdan soracağım; bir dövize üç 
türlü kur tatbik eden meselâ dolara resmî kur 
olarak 130, ithalâtçıya satılırken 195, ihracatçıya 
satılırken 182 kuruş rayiç tâyin eden bir memle
ket var mıdır? Arkadaşım kalksın bana dünya
nın başka bir yerinde böyle bir sistemin mevcut 
olduğunu, eğer mevcut ise biranevvel bunun gi-
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I derilmesine çalışılımyarak gayri muayyen bir âti

yi beklemek yoluna gidildiğini söylesinler, bir de 
tenevvür edelim. Ben bu hususta bir misal vere
bilirim, bir tek memleket vardı, üç türlü değil, 
otuz türlü parası mevcuttur. O memleketi zik
retmeğe lüzum yoktur, hepiniz anlarsınız. Bu 
türlü tecrübeleri yapmağa ne iktisadiyatımız ne 
de telâkkimiz -müsaittir. Binaenaleyh arkadaşı
mın fikirlerine hürmet ederim. Fakat biz millî 
ekonomimizin sıhhatli esaslara dayanması için 
paramızı ayarlama demiyeceğim devalüe etmek 
mecburiyetinde idik. Bu da sadece ihracatı temin 
maksadiyle yapılmış değildir. Ekonomimizi sa
lim esaslara istinat ettirmek, gerek ihraç, gerek 
ithal malı bakımından, gerek dahilî istihsalâtı-
mızm fiyatı bakımından muvazeneli bir esasa 
gitmek için bunu yapmak hayati bir mesele 
idi. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar). ' 

Bunu zamanında yaptık mı, yapmadık mı? Bu 
noktaya çok temas ettiler, Hükümetin teşekkü
lünden 15 gün geçer geçmez böyle bir karar alındı, 
dediler. Arkadaşım Meclis hayatına yeni iştirak 
ettiler. Bu fikirler böyle 3 - 5 günde mantar 
gibi bitmiş veyahut ilham şeklinde vârid olmuş 
fikirler değildir. Mecliste bu fikirler etrafında 
çok münakaşalar olmuştur, Bütçe Komisyonunda 
bu mevzular çok görüşülmüştür. Eğer Bütçe Ko
misyonunun mazbatalarını açıp okumak külfetini 
ihtiyar bu}rursalardı veyahut selefim Sayın Nu-
rullah Sümer'in 1945 ve 1946 senesi bütçe nutuk
larını okusa!ardı bu mevzuların bize yabancı ol
madıklarını, ötedenberi memleketin çok hayati 
olan bu meselesi üzerinde ciddiyetle durduğumu
zu anlarlardı. (Soldan bravo sesleri). 

Ahmet Oğuz arkadaşım, bilmiyorum bütün 
Demokrat Parti arkadaşlar bu fikre iştirak edi
yorlar mı? böyle bir ameliyeye lüzum yoktur ka* 
naatmı muhafaza edebilir. Fakat ben de, Hükü- * 
mette. Partimiz de alman kararın zaruretine ve 
faydasına kaniiz. Şimdi ehemmiyetli olan diğer 
iki noktaya geçiyorum. Bu ayarlama yine hep 
dilim ayarlamaya gidiyor (Gülüşmeler) Bu de
valüasyon zamanında yapıldı mı? Yapılmadı ise 
bir hesaba, bir kitaba istinat ediyor mu, yoksa 
Maliye Bakanına vârid olan bir ilham şeklinde 
tesbit edilmiş bir kur mudur? 

Arkadaşlar bu kadar mühim işler bu, kadar 
gayri ciddi şekilde ele alınmaz. Bu âciz Maliye 
Bakanı ile mensup olduğum Hükümet bu. kadar 
havati bir mesele üzerinde durmadan ve mUr 
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tahassîs raporlarını tetkik etmeden, bütün done- , 
leri gözden geçirmeden.... I 

Dr. KEMAL CENAP BERKSOY (Yozgad) ,| 
— Gazete makalesi yazar gibi... (Soldan gülüş- I 
meler). 

MALÎYE BAKANİ HALlD NAZMİ KEŞ 
MlR (Devamla) — Böyle bir karara varamazdık. 
Karar zamanında verilmiştir; hem de tam zama-
nında verilmiştir. Evvelâ zaman meselesine te- I 
mas edeyim; Niçin? Tabiî Ahmet Oğuz arkada
şım iktisatçıdır. Sonra nazari iktisatçı değildir. 
Fiilî bir takım tecrübeleri vardır. Bu mevzula
rı gayet iyi bilirler. Bu gibi ameliyelerin yapıl- i 
ması için zaman bakımından bazı şartlar aranır. 
Bu şartlar nelerdir? Bu şartlar evvelâ iç piyasa 
şartları, saniyen dış piyasa şartlarıdır. 

işi tenkit etmek isteyenler meselâ şunu söy
lüyorlar: Bizim dâhilde fiyatlar alabildiğine 

aşağı gidiyordu, hariçte fiyatlar alabildiğine yuka
rı çıkıyordu, böyle bir zamanda oturulur da pa- ! 
ranm haricî kıymeti tesbit edilir mi? Bekleyelim, 
günün birinde o da dursun, bu da dursun, ondan 
sonra mukayeseler yapalım ve hakiki Ölçüyü bu
larak kuru tesbit edelim. 

Arkadaşlar bu iş böyle değildir. Bunu söy
lemek, karar almak cesaretini gösteremiyenle-
rin vakit kazanmak için kendilerini oyalama
ları demektir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Dr. KEMAL CENAP BERKSOY (Yozgad) 
— Yani cahilane lakırdı... 

MALİYE BAKANI HALİD NAZMI KEŞ- | 
MlR (Devamla) — Tabiî burada kitaptan bah- j 
setmek yersizdir. Fakat şunu arz edeyim ki bu I 
gibi ameliyeler yapılırken tam istikrar zamanı
nı beklememek, içerde fiyatların aşağıya ve 
dışardaki fiyatların yukarıya doğru meyil gös-

* terdiği zamanı seçmek devalüasyonun teknik 
şartlarından birisidir. (Alkışlar). Sonra ihra
catımızın muhtacı teşvik olmadığını söylediler, it
halât bakımından da mütalâalar arzettiler, döviz 
mevcudumuzun azlığı üzerinde endişeler izhar 
ettiler, ona rağmen ihracatı teşvik tedbirlerin
den bahsettiler, karma karışık bir takım şey
ler söylediler. (Gülüşmeler). Ben mümkün mer
tebe bunları bir esasa irca etmeğe çalışacağım. 

Evet arkadaşlar, mümkün mertebe fazla 
bir devalüasyon nispeti tatbik etmek mecburi
yetinde kalmamak için ve mümkün mertebe 
dâhilde fiyat hareketlerini önlemek için bu gi- | 
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bi operasyonları, muhakkak ki aşağı yukarı 
dâhilde fiyatların sukuta meylettiği ve hariçte 
de fiyatlar yükselme meylini gösterdiği zaman
larda yapmak lâzımdır. 

RASllI KAPLAN (Antalya) —- Müstahsilin 
elinde mal dururken. 

MALÎYE BAKANİ HALÎD NAZMÎ KEŞ
MİR (Devamla) — Şimdi nispeti nasıl tâyin et
tik, hangi rakama vardık? Onu söylerken va
ziyet biraz daha tavazzuh edecektir. 

Arkadaşlar, paranın dış kıymetini tâyin için 
malûm olan birtakım hesaplar vardır. îktisat 
kitaplarında yazılıdır. Meselâ, Profesör Kas-
se.l'in hesap usulü vardır. Arzetmek istemez
dim, mevzuubahis'. edildiği için arzediyorum, 
(işitmiyoruz sesleri). Altının satın alma gücü 
esasına istinat eden bu usule göre hesapları 
yapmak mümkündür. Bu hesaplar yapılınca, 
elde mevcut mutalara göre meselâ doların kıy
metini 450 kuruş üzerinden tesbit etmek lâzım-
gelirdi. Altınla ifade edilmiş eşya fiyatlarına 
göre yapılmış endekslerden gidilerek hesap yap
mak lâzımgelirse dolar rayicinin 500 küsur ku
ruş üzerinden tesbit etmek gerekirdi. Toptan 
eşya fiyatları endeksi esas ittihaz edilerek bu
gün serbest denilecek ve bilhassa bizim münase
bette bulunduğumuz belli başlı piyasaların yani 
ingiltere, Amerika, ingiltere sahası, isviçre, is
veç gibi memleketlerin yine aynı prensip ve ay
ni metoda müstenit fiyat endeksleri birbiri ile 
mukayese edildiği takdirde dolara 350 kuruş 
civarında bir kur tayin etmek lâzım geliyordu. 
Sonra daha başka metodlar hatıra gelebilir. 
Mesele bütün bu kurların vasatisini almak gi
bi. Fakat; bunların hepsi teorik şeylerdir. Ka-
naatımca en ziyade üzerinde durulması lâzım-
gelen kıstas eşya fiyatları endeksine göre yapı
lacak olan hesaptır. Buna göre 350 kuruş 
civarında olması lâzımgelen dolar kurunu biz 
280 kuruş olarak tesbit ettik. Niçin 280 kuruş 
tâyin ettik? Bu bizim lehimize bir şeydir. 
Çünkü bu suretle paramızı daha fazla bir nis
pette kıymetten düşürmemiş olduk. Sebebi ba
siti?. Devalüasyon şartlan lehimize olduğu için 
vo dâhil ve hariçteki fiyat temayülleri netice 
itibariyle bizi bu kura yaklaştıracağı için 280 
kurunu çok ihtiyatlı, hattâ âtiyen bir statolite 
teminine elverişli Bretonvutse Anlaşmasına 
girerken değişmeye mahal kalmıyacak bir kur 
olarak kabul ettik. Bu sefer de bu kadar aşa-
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ğı bir kur tesbit olunur mu? Karaborsa ile re
kabet haline geldiniz, diyenler oldu. - Vakıa 
arkadaşımız buna temas etmedi amma matbuat
ta çok bahis mevzuu olduğu için, burada bil
vesile tavzihini faydalı buluyorum. - Bu itibar
la belki sözlerim biraz uzıyacak. (Söyle, söy
le sesleri). Müsaadenizle buna da temas ede
yim. 

Ur. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — Biraz 
da mikrofona temas ediniz. (Gülüşmeler). 

MALÎYE BAKANI HALÎT NAZMÎ KEŞ
MİR (Devamla) —''Evet arkadaşlar; işte kara
rımızı bu şartlar dâhilinde mümkün mertebe 
aşağı bir nispette nihayet müspet neticeleri kar
şısında menfi tesirleri olacağına da şüphe ol-
mıyan devalüasyonun menfî tesirleri önliyecek 
bir zamanda vermiş olduk. Aksi takdirde yani 
bu şartları kararınıza müessir kılmasaydık de
valüasyondan mütevellit fiyat hareketleri çok 
daha büyük olurdu. O vakit daha geniş mik
yasta yaygara yapmağa imkân olurdu. 

Evet, diyorlar ki, doları siz 280 kuruştan de
diniz. Karaborsa ile rekabet halindesiniz. Dö
vizleri, sizin tesbit ettiğinizden daha ucuza sa
tıyorlar, yani paramızın dış kıymetini lüzumun
dan fazla düşürdünüz demek istiyorlar. Kara
borsa vakıa bu gibi işlerde bir kıyas esası teş
kil etmez. Fakat ne de olsa bir fikir verir. 
Onun için müsaade buyurursanız Kara borsa ile 
bir mukayese yapayım. 

Karaborsanın kurları niçin düştü! Gayet ba
sit arkadaşlar, bizim aldığımız bu karar ve bu 
kararı tamamlıyan diğer tedbirler yüzünden 
düştü. İthalâtı kolaylaştırmak, akreditf açmak, 
kontenjanı kaldırmak, plâfomı kaldırmak ted
birleri alındı. Yalnız lisansı kaldırmadık. Kara
borsa bundan dolayı düştü. Karaborsadan gizli 
mal getirmek maksadiyle döviz tedarikine çalı
şan insanlar kalmamış gibidir. Sadece Fransa, 
ingiltere veya isviçre'*y e seyahate çıkmak iste-
yipte döviz müsaadesi alamıyanlar bugün bura
nın bellibaşlı müşterileri vaziyetindedirler. 

Şimdi hakikaten karaborsada kurlar bizim 
tesbit ettiğimiz kurdan aşağıya düştü mü? Kara
borsa denince efektif para ile transferli yani 
çeki biri birinden ayırmak lâzımdır. Oünki efek
tif paralar için bir çok tahditler vardır, taklit
leri bulunur, sık sık tedavülden kaldırılmaları 
ihtimali vardır. Bu sebeple efektif kurları bir 
hususiyet olmadıkça transfer kuruna nazaran 
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düşüklük arzeder. Binaenaleyh ben de transfer 
kurlarından bahsedeceğim. Doların transfer ku
ru aşağı yukarı 300 kuruş civarındadır. Resmî 
kur; ise 280 dir. İsviçre Frangı resmî 67 diğer 
tarafta 90-95. İsterlin bizim resmî kurun du
nunda 950 kuruştur. Ele alınan ve misal olarak 
gösterilen kurlar bunlardır. 

Şimdi arkadaşlar bütün bu tedbirler alındık
tan ve ithalâta genişlik verildikten sonra kara
borsa müşterileri azaldığından doların gayri res
mî kurununun resmî rayica yaklaşmış olması, 
bizim 280 olarak tâyin ettiğimiz kurda ne ka
dar isabet ettiğimizi göstermez mi? 

Arkadaşlar yalnız riyazi formüllerle profesör 
Kessel'in metodunu tatbik etmek suretiyle bul
duğumuz 350 kuru tatbik etseydik ne olacaktı? 
Binaenaleyh tesbit ettiğimiz kurun kararlama 
olmasına rağmen bugünkü realitelere, bugünkü 
icablara, çok uyduğunu ve ihtiyat göstermekle 
çok yerinde hareket etmiş olduğumuzu belirtmek 
isterim. (Soldan bravo sesleri). 

İsviçre Frank'ı da böyledir. Döviz fort deni
len yani kuvvetli para, altına kolaylıkla tahvili 
kabil olan dövizlerin serbest rayiçleri bizimkin
den yüksek, fakat bizimkine yaklaşmaktadır. Bu 
müşahede operasyonunun aleyhinde değil, lehi
ne dir. Operasyonu bu kadar cezri şekilde yap
makla, sık sık bu ameliyeyi tekrarlamamak ve 
bretonvuts'a bu kurla iltihak etmek istedik. 
Halkın paraya karşı itimadını sarsmamak 
en esaslı gayemizdir. (Soldan bravo sesleri) 

Bazı kurların meselâ Fransız frangı kurunun 
kara borsada resmî rayicin dununda olması me
selesine gelince: Arkadaşlar; tabiî Ahmet Oğuz 
arkadşım bu işin tekniğini gayet iyi bilirler, Kur 
tesbit edilirken her döviz için ayrı ayrı kur tes
bit edilmez. Bi kuru Bretton Woods anlaşması
na iltihak edeceğimizi de düşünerek bu anlaş
manın koyduğu hüküm dairesinde tesbit ettik, 
Bu anlaşmaya göre kurların falan tarihli ve şu 
miktarda altını ihtiva eden dolara veyahut altı
na nazaran tesbit edilmesi lâzım gelir. Biz yeni 
kuru o miktarda altını ihtiva eden dolara naza
ran tesbit etmiş bulunuyoruz. Binaenaleyh bunu 
yaptıktan sonra bizim paranm diğer paralara olan 
paritesi resmî kurlar üzerinden ve otomatik ola
rak hesabedilir. Bütün dünya böyle yapar. 
Eğer başka bir metod tatbik eden bir memleket 
varsa söylesinler, tenevvür edeyim. Binaenaleyh 
bu esasa ve aralarındaki pariteye nazaran sterling, 
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Fransız fırangı ve diğer dövizlerin resmî kuru ı 
tesbit edilmiştir. Netekim bizim paramız da eski
den dış kıymeti itibariyle resmî kurunu muhafa
za «tnvekle beraber serbest marşede depresiye ol
masına rağmen ingilizler, Amerikalılar, Fransız
lar, isveçliler bizim resmî kuru tesbit ederken bu 
esas üzerinden hesap etmişlerdir. Bunun neticesi 
ne olur: Bunun bir takım iktisadi, ticari neticeleri 
olabilir fakat müsaadenizle daha fazla detaye gir-
miyeyim. Yeni döviz rayiçlerinin tesbiti için za
manın intihabında isabet olduğunu iddia ettim 
ve bu kurların tesbtinde de malûm esaslar göz 
önünde tutulmakla beraber yalnız riyazi formül
lere de kitaplardaki nazariyata istinat edilmeye
rek realitelerin göz önünde tutulduğunu söyle
dim. Bunu yapmakla bir nevi amprizm mi yap
tık? Kendi kendimize bir metot mu yaptık? Yine 
müellifler, diyorlar ki bunun riyazi, kati ölçüsü 
yoktur, bu işte az çok tecrübeye, tahmine yer ver
mek lâzımdır. Biz de onu yaptık ve ihtiyatlı 
davrandık ve ihtiyatlı davranmakla çok iyi yap
tığımızı görüyoruz. j 

Bunları arzederken karardan önce ciddi, esas- j 
lı tetkikler yapılmadığı hususundaki iddiaya da 
cevap verdim. Bu tetkiklerin mükemmelen yapıl
dığını söyledim bu işe akıl erdiren, dairelerimiz
de, dairelerimizin dışında mütahassıs, memur 
ve arkadaşlarımızın mevcut bulunduğunu ifti
harla söyliyebilirim, bunların hepsinin fikrinden, 
tetkiklerinden, mesaisinden istifade ettiğimizi i 
burada arzetmek isterim. Fakat bunu yapmak j 
için, bunu hazılamak için her halde altı sene lâ
zım değildir. Mesai teksif edildikten sonra bu 
hesapları 15 -günde yapmak mümkündür, 5 
günde de yapmak mümkün. Hattâ bir günde de 
yapmak mümkündür. Elverir ki, elde done 
olsun. Elde hesaba mesnet teşkil edecek esas
lar olsun. İhı esaslar mevcuttur, buna itimat 
buyurmanızı rica ederim. (Soldan itimat edi
yoruz sesleri). Bu iş uzun uzadıya konuşul
ma] ı idi, böyle yapılmadı emrivaki karşısında 
kaldık, deniyor. 

Arkadaşlar bu mevzu üzerinde biraz durmak ; 
isterim. Bu gibi operasyon yapan memleketler j 
bu işi günlerce sokağa düşülmezler. Zamanında 
gizlice ieabeden hazırlıklar yapılır, fakat son 
derecede gizli tutulur ve karar, mümkünse, 
mümkünse diyorum, sızmadan anî olarak ilân 
.-edilir. (Bravo sesleri). Biz de bu tedbiri so- j 
kağa düşüremezdik arkadaşlar. (Doğru sesleri). [ 
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.Realiteye dayanmıyor, mesnetsizdir falan di

yorlar. (Gülüşmeler). Bu kararın sebebi yalnız 
ihracatı teşvik meselesi olduğu söylendi. 8 numa
ralı soruya verdiğim cevapta uzun uzadıya izah 
ettiğim fiyat meselesi yalnız ihracat maddeleri
nin fiyatı meselesi değildir. Keyfiyet aynı za
manda ithal mallarının fiyatı ve memlekette is
tihsal ve istihlâk edilen malların fiyatları ara
sında bir muvazene kurmak davasıdır. Bu ted
biri bu şekilde bütün şümulü ile mütalâa etmek 
lâzımdır. Böyle olmakla beraber, ihracatı teş
vik sebebi ameliyenin esaslı hedeflerinden bi
risidir. Fakat anlaşılıyor ki, Ahmet Oğuz arka
daşımızın fikirlerine nazaran ihracat hiç muhtacı 
teşvik değildi, buna rağmen biz hiç muhtacı teş
vik oîmıyan bir şeyi muhtacı teşvik şeklinde 
gösterdik ithamından kurtulmak için, sebep
ler bıı dur diye mâruzâtta bulunmıyorum. Key
fiyeti soruya verdiğim cevapta izah ettiğim gibi 
daha ihracat mevsiminin açılmasından çok evvel 
bu bahiste, matbuata verdiğini beyanatta da bu 
ciheti çok açık olarak tebarüz ettirmiştim. Ya
ni bunun genel bir tedbir, bir sıhhileştirme ted
biri olduğu üzerinde çok kuvvetle durduk. 

Şimdi arkadaşlar ihracat teşvike muhtaç mı
dır, değil midir? bahsini biraz tamik edelim. 

Arkadaşım bir taraftan kaliforinya bağları
nın üzümlerinin, kendi tabirlerini kullanayım 
mahvolduğuııdan bahsetti, ispanya'da fındık
ların hic. olmadığından (% 50 sesleri), bilmem 
% 50 sinin yok olduğundan bahsetti. Evvelâ ar
kadaşıma şunu da arzedeyim ki, fındık sade İs
panya'da değil, İngiltere'de de yetişir. Bir ti
caret müzakeresi dolayısiyle İngiltere'ye gitti
ğim zaman fındık satalım diye onları ikna sade
dinde konuşurken muhatabım, siz bilmiyorsunuz, 
bizde fındık boldur. İngiltere'de fındık vardır. 
Ben küçük iken ağacına çıkardım, dedi. Bina
enaleyh fındık, öyle İspanya 'dakinin yarısının 
mahvolmasiyle muhtacı teşvik bir vaziyetten çı
kamaz. 

Arkadaşlar; fındık deyip te geçmiyelim. Fın
dık, memleketin mühim bir mıntakasmın yegâ
ne istihsali ve yegâne geçim vasıtasıdır. (Bravo 
sesleri, alkışlar). 

Üzümde de aynı mütalâa varittir. Evet ka
bul ediyorum. Dünya konjektürü üzümün lehiıı-
dedir. Geçen sene üzümü satmak için çok müş
külât çektik, ümit ettiğimiz fiyatı elde edeme
dik. Arkadaşım, bu sene para teşviki olmasaydı 
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• dahi kaliforniya'daki üzümlerin mahvolması ve 
lıazı şartlar dolayısiyle üzüm satılırdı diyor. Ak
sini iddia etmiyorum, belki satılırdı. Fakat pa
ra ameliyesi bunu biraz daha zorladı ise bu da 
tessüf edilecek, yas tutulacak bir mesele teşkil 
etmez. . ' ^ • • 

Şunu derhal arzedeyim ki, bir memlekette 
aşağı yukarı bir fiyat seviyesinin teessüs etmesi 
lâzımdır. Maalesef meselâ hububat fiyatlarımı
zın seviyesi aşağı yukarı beş* emsali etrafında te 
essüs ettiği ve bazı istihsalâtımız meselâ; yağlı 
tohumlar bunu da geçtiği halde harp konjektürü 
içinde üzümümüz, incirimiz, fındığımız iki, iki bu
çuk emsalini geçememiştir. Bu bilhassa gözönün-
de tutulması lâzım bir vaziyettir. Ve para ame
liyesi bilhassa bu hizaya getirmek işini yaptıysa 
çok sevinmek yerinde olur. (Soldan bravo ses 
leri) Binaenaleyh fındık çok pahalıya satılıyor, 
üzüm çok pahalıya satılıyor diye ağlamanın yeri 
yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI tOÖZ (Yozgad) — D a 
rısı tiftiğin basma. 

MALÎYE BAKANI HALÎT NAZMÎ KEŞ
MİR (Devamla) — Tiftikte de yapağıda da ha
reket vardır, bütün malların satışlarında bir 
canlılık vardır. Bu tedbirin bir gayesi de fiyat 
seviyesini hizaya getirmektir, memleket ekonomi
sini bazı esaslı ölçülere irca etmektir. Susam to
humu bilmem kaç kuruşa çıkmış, zeytinyağı, buğ
day kaç kuruşa çıkmış. Fındık büsbütün aşağı... 
Böyle iç ticaret nizamı olmaz Herşeyi para ter
tibinden beklemenin doğru olmadığına, cevabım
da işaret etmiştim. Fakat bunun iktisadi nizamı
mız için esaslı şartlardan birisi olduğunu ayrıca 
arzettim. Maksada kavuşuluyorsa bence teessü
re kapılmıya hiç hacet yoktur. 

Gelelim ithalât dolayısiyle hâsıl olacak paha-
Jik bahsine. Arkadaşım bu k-.nuya da temas et
tiler. 

Arkadaşlar, suallere verdiğim cevapta bu da 
mevzuubahisti. Bunu da ihmal etmiş değilim. 
Yani işin bu cihetini saklamış, gizlemiş değilim. 
Memlekette istihsalâtta, ihraç mallarında bir fi
yat seviyesi teessüs ettikten sonra ithalât fiyat
larının da aşağı yukarı bu fiyata intibakı lâzım
dır. Tedbirin şümulü karakterinin bir tarafı da 
budur. Ben dünyada yalnız ihracatı teşvik eden, 
bazı malların fiyatım yalnız yükselten, fakat bu
na mukabil ithalâtın çok ucuza gelmesini temin 
eden ve bazı malların istihlâkini çok ucuz sevi-
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i yeye getiren bir para sistemi hatırlanıyorum. 
j Para bir kıymet ölçüsü olduğu için bu kıymet 

ölçüsü gerek ithalâtta, gerek ihracatta gerekse 
iç piyasada kıymetini muhafaza etmelidir ki öl
çü olsun. Binaenaleyh ithalât mallarında, dola
rın • kıymetlenmiş olması bir pahalılık unsuru 
olarak gelecektir. îş bununla da bitmiyerek 
Gümrük Tarife Kanununun 28 nci maddesi tat
bik edilecek yani devalüasyandan mütevellit 
farkın gümrük tarifelerine aksettirilmesi lâzım-
gelecektir. Bunu da kısaca arzedeyim: 

Derhal söyliyeyimki, böyle bir tedbiri devalü
asyon yapan her memleket alır. Bu, gümrük 
resmini artırmak değildir; döviz kurlarının de
ğişmesi dolayısiyle yani comptation maksadiyle 
yapılan bir zamclır. Bizim tarifemiz sipesifik 
tarifedir. Yani sıklet esasına göredir. Sıklet 
esasına göre tarifeler tesbit edilirken kemiyete 
gitmek şart olduğuna göre tarife yapıldığı za
man dünya fiyat seviyeleri nazara alınarak her 
maddenin gümrük resmi tâyin edilir. 

Bizim kanunumuz yapılırken resimler aşağı 
yukarı kıymetin .% 25 i üzerinden hesap edil
miş ve siklete irca olunarak her pozisyonun 
resmi tesbit edilmiştir. O vakit, % 25 esası 
üzerinden hesap edilmiş olan resimler bil âhara 
dünya fiyatlarının, düşmesi, ucuzlaması dola
yısiyle % 35 e kadar çıkmıştır. Uarb yılları 
içinde bizim paranın dış iştira kudretinin sabit 
kalması ve eşya fiyatlarının fırlaması yüzün
den aksi vaziyet hâsıl olmuştur. Bu itibarla 
bugünkü nispet % 10 - 12 civarına düşmüştür. 
Gümrük kanunu çıktığı zaman vazıı kanun böy
le bir ihtimali gözönünde tutarak böyle bir ope
rasyon yapılması ieabederse kompansatriz re
sim alınsın diye 28 nci maddeyi koymuştur. Şu
nu da istidraden arezedeyim, bu vaziyet dola
yısiyle bizim harb yılları içinde gümrük geli
rimiz 20 milyon liraya düşmüştür. Bu sukut 
yalnız Devlet geliri bakımından değil, bilhas
sa memleket ekonomisi ve himaye prensipleri 
bakımından ehemmiyetlidir. Ve şunu arzede
yim ki, bu kıymete irca edilen nispet başka 
memleketlerde % 25 in çok fekkine çıkmakta
dır. Binaenaleyh, 28 nci madde, belki bazı 
tahfiflerle tatbik edilecektir. Bu hususta Hü
kümetin teklifi vardır. Binaenaleyh döviz pa-
halılaştı, üste tarifeler de a r t ı r ıhyv . o halde 
ithalât malları da pahalüaşıcakhr şikâyeti ve 
itirazı karşısındayız. 
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Buna karşılık dediğimiz şudur; bu unsur

lar da dâhil olmak şartiyle ithalât malı bizim 
iç piyasa fiyatlarımızın seviyesinde kalacak 
olursa arzu edilen şey hâsıl olmuş demektir ve 
bu ithalât malları pahalılaşıyor diye telâşa düş
memek lâzımdır. Bu mümkün olacak mı! O-
nun imkân dâhiline girmesi biraz zaman mese
lesidir. Bunun mümkün olması için biz geniş 
mikyasta akreditifler açtık. Zaruri maddeler 
için, memleket ihtiyacına yakından cevap ve
ren maddeler için, meselâ iplik, mensucat, 
makine yedek parçaları ve buna mümasil mem
leket ihtiyacı için mühim miktarda akredidifler 
açtık. Tabiî bunlar bugünkü dünya şartları 
içinde derhal tahakkuk edemez. Buna imkân 
yoktur ve bunların tahakkuku için lâakal bir
kaç ay beklemek icabedeeektir. 

Kanaatimiz odur ki bu birkaç ay geçtikten 
sonra açılan akrediditifler tahakkuk ettikçe ve 
.mallar memleketimize geldikçe bu pahalılaşma 
unsuruna rağmen normal fiyatlara doğru gide
ceğiz ve memlekette istihlâk eşyası bakımından 
normal fiyatlar teessüs edecektir. 

İşin ötedenberi tekrar edilen tarafları var
dır. Biliyorsunuz, harb içinde fiyat seviyesi 
normal değildi, çok yüksekti, çünkü •memle
kette istihsal gayrikâfi idi, ithalât imkânı yok
tu, yahut mahdut mikyasta- ithal ediliyordu. 
Esasen menşeinden çok pahalı ithal ediliyordu. 
Nihayet bunlar karaborsaya intikal ediyordu. 
Bu gibi bir takım mütalâalar vardır ki bunla
rın hepsini bir tarafa bırakıyorum ve arzediyo-
rum ki, normal ithal kolaylıkları karşısında 
ve bir müddet sonra ithalât fiilen tahakkuk et
tikçe normal seviyeler üzerinden fiyatlar tekev
vün ve teessüs edecektir ve istihlâke cevap 
vermek imkânları hâsıl olacaktır. Burada nor
mal fiyat tâbiri üzerinde ısrar ediyorum. Tabiî 
iddia etmek mümkün. Arkadaşlarımız diyecek
lerdir ki, bunlar hayalihamdır. Siz akreditif açı
yorsunuz amma... 

EMÎN SAZAK (Eskişehir) — İyilerine iyi 
deriz. 

MALİYE BAKANI HALİD NAZMİ KEŞ
MİR (Devamla) — Ne ise bizim düşüncelerimiz, 
ümitlerimiz, hülyalarımız bu. 

Arkadaşım hububat fiyatlarına da temas etti. 
Zannederim ki, harbten evvelki hububat fiyat
larına nazaran bugün Ofisin bütün harb yılla-
rmea devam eden müdahale mubayaaları ve tan

zim satışları vesaire gibi aldığı tedbirlerle az 
çok istikrarlı bir vaziyet hâsıl olmuştur. Bugün
kü fiyat aşağı yukarı, harbten evvelki fiyata 
nazaran beş emsalile hesaplanacak bir fiyattır. 
Binaenaleyh bu beş emsali diğer maddelerle kı
yas edilirse geride kalmış bir miktar irae etmez. 

Hububatın ihracını serbest bırakmak mesele
sinin ciddi olarak hatıra gelmiyeceği meydan
dadır. Bugün memleketin en esaslı gıda meselesi 
olan bu maddeyyi, ihraç etmek lâzım gelirse 
Ofis ihraç edecektir. Bunun başka yolu yoktur. 

Memleketin buğday ve ekmek ihtiyacını te
min etmek mesuliyetini üzerine almış olan Ofis
tir. Burada hâsıl olacak büyük kârlara işaret 
ettiler. Fakat bu 5 harb yılı içinde Ofisin uğra
dığı büyük zararları acaba hesap ettiler mi? Kâr
dan bahsederken zarar kısmını da daima dü
şünmek lâzımdır. 

Oğuz arkadaşım Bretton woods hakkın
da bazı mütalâalar beyan ettiler. Bretton 
vv'oods'ım ne gibi esaslara istinat etti
ğini gayet iyi izah buyurdular, hedef
lerinin ne olduğunu söylediler. Biz de bu 
anlaşmaya iltihak kararındayız ve bizim kabu
lümüze karar verilmiş bir vaziyettedir. Yakında 
Yüksek Meclisten bu hususta yetgi almak için 
bir kanun tasarısı sunacağız. O zaman bu anlaş
ma etrafında daha geniş mikyasta görüşme yap
mak imkânı hâsıl olacaktır. 

Öyle umuyoruz ki tesbit ettiğimiz parite ka
dar mâkul bir paritedir ki, iç ve dış realitelere 
o kadar uygun bir paritedir ki Brotton woods 'a 
bunu hiç. düşünmeden iltihak edeceğiz. Ve hiç 
değiştirme lüzumunu hissetmiyeceğiz. 

Ahmet Oğuz arkadaşım dünya şartlarının 
yüksek konjektüre doğru gittiğine, tediye mu
vazenesi bahsine de temas ettiler. 

Tediye muvazenesi bahsinde biraz durmak lâ
zımdır. Çünki kendileri günün birinde tediye 
muvazenesinin boğulacağından ve dövizimizin 
kalmıyacağmdan, ihtiyacı karşılamayacağından 
korkuyorlar. Beyanatım çok uzadı amma bu mü
lâhazalarıma cevap vermek mecburiyetini du
yuyorum. (Soldan devam, devam sesleri). 

Arkadaşlar; tediye muvazenemizin her halde 
idame olunacağını cevabımda izah ve temin 
etmiş idim. Yalnız burada bir noktaya temas ede
yim. 50 milyon liralık envestisman için bu ga
rip bir rakamdır, nihayet fabrikaların ihtiyaçla
rının bu elli milyonla hangisi yapılacaktır de-
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diler. 50 milyon rakamını çok mahdut bir kıs
mın ifadesi olarak arzettim. Çünki sorudan öyle 
anladım. Eğer yanlış anladısam af buyursunlar. 
Soru da (Harb yılları içinde yıpranan) cüm
lesi sarihtir. Ben bundan öyle anladım ki harb 
yolları için bilhassa sınai istihsal müesseseleri
miz forse çalıştığı için makineleri yıpranmıştır. 
Bunlar ikmal zaruretindedirler. Bunun için bir 
fon tesbit edildi mi? diye soruyorlar. Bu anla
yışa göre verdiğim 50 milyon rakamı alâkadar 
dairelerce yapılan hesaplara ve tutulan istatis-
lere göre tesbit edilmiş olan rakamdır. 

Diğer temas buyurdukları geniş sanayi, kal
kınma, bayındırlık, ulaştırma programları ta
biî bunun dışındadır. Fakat arkadaşlar, bütün 
bunlar uzun senelerde tahakkuk edecek, pro
grama bağlanacak, nihayet iç tediyesi düşünü
lecek, dış döviz imkânları mütalâa edilecek şey
lerdir. 10, 15 belki 20 senede tahakkuk edecek 
olan bu işlerin dövizini fon olarak bir çıkma 
koyup bir arada saklamağa imkân yoktur. Bu
nu en zengin memleketler dahi yapamaz. Ham-
dolsun, yakın âti için, yakın ihtiyaçlarımız 
için kâfi derecede fonumuz vardır, dövizimiz 
de vardır, altınımız da vardır. Bunu soruya 
verdiğim cevapta gayet açık olarak ifade etmiş
tim. 

Arkadaşım hayvan ihracatına temas ettiler ve 
dahilî bir gıda maddesi olması itibariyle fiyat 
tereffüüne meydan vermemek için canlı hayvan 
ihraç etmemek lâzımgelir dedi gibi geldi bana. 
AHMET OĞUZ (Eskişehir) — ihracatı kırbaç
lamak lâzımgelir dedim. Zaten bütün beyanatım 
anlaşılmamıştır. 

MALİYE BAKANI HALÎD NAZMİ KEŞ
MİR (Devamla) — Siz beni anlamıyorsunuz, ben 
sizi anlamıyorum. (Gülüşmeler). 

Arkadaşlar; Canlı hayvanlarımız geçen sene
lere nazaran bir milyon eksilmiş değildir. Da'ha 
evvelki senelere nazaran artış vardır. Meselâ 
koyunda 17,5 milyon adedini zikredebilirim. 
Meşhur keçide bile artış vardır. (Gülüşmeler). 
Sığırda keza vardır. Bu vaziyet dahilinde ma
demki hayvan adedinde artış vardır, ihraç ederiz 
diye bu mutlak olarak ifade edilemez, arkadaş
lar. Fakat ihraç etmek lâzım mı değil mi, bu 
memleket normal olarak ihraç eder mi etmez mi, 
hangi memleketler, ne miktar ihraç eder? Eski 
senelerde ne kadar ihracat yapmıştır? Hükümet 
bunları tetkik etmiştir. Bunların ihracına mü-
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saade edilirse böyle bir tetkikin mahsulü ola
rak ihraç edilir. Bunun için tesbit edilmiş bir 
kontenjan vardır. Büyük şehirlerdeki koyun sa
tışı ve et fiyatı ile bu ihracın alâkası yoktur. 
Çünkü Suriye'ye daima biz ötedenberi koyun ih
raç etmişizdir. Hattâ lisans vermediğimiz zaman
larda dahi Cenup hududunun malûm vaziyeti do-
layısiyle bu ihracat daima kaçak olarak vâki 
olmuştur. Binaenaleyh ölçülü fakat maziden ge
len esasların tetkikma müstenit bir ihracat li
sansı tatbik ediyoruz ve şartların müsaadesi nis
petinde tatbikma devam edeceğiz. 

Binaenaleyh bu vaziyet karşısında koyun ih
racını menedip, büyük istihlâk merkezlerindeki 
satış fiyatlarına yapacağı tesiri şüpheli olan bir 
şeyi yapıp istihsal merkezlerinde bir fiyat suku
tuna meydan vermek tabiî doğru olmaz. Arka
daşımız bir taraftan koyundan böyle bahse
derken, diğer taraftan buğday ihracı konu
sunda daha geniş ve daha serbest olmaktan 
bahsetti. Bilmiyorum amma buğdayın ihracına 
izin verilmesi takdirinde, koyun ihracının ya
pacağı tesir karşısında, buğday ihracının ser
best bırakılmasının memleket ölçüsünde yapa
cağı tesirin ne olacağını bilmem esaslı bir şe
kilde düşündüler mi? 

Şimdi sözlerimi bitirmek için bir noktaya 
daha temas edeceğim. 

Bilhassa Maliye Bakanı olarak o mevzua te
mas etmeden buradan inmek istemem. 

İler tedbirin müspet ve menfi tarafı vardır. 
Bunlar kıyaslanır, netice itibariyle memleket 
menfaati bakımından hangisi galip ise ona göre 
karar alınır dediler. Hakikaten doğrudur, bi
zim de yaptığımız budur. Fakat neticeleri hak
kındaki görüşlerimiz ayrıdır. 

Bütün bu. hesaplar yapıldıktan sonra kararın 
menfi taraflarının ölçüsüz şekilde fazla olduğu
nu ifade buyurdular ve bu meyanda Devlet 
bütçesine yaptığı tesirin menfi olduğunu söyle
diler. 

Yine soruya verdiğim cevapta; bu mevzuun 
da hiç bir tarafını gizlemeden açıklamıştım. 
Belki okuduğum için fazla dikkat edilmedi. De
diler ki, bu-kararın bütçemize tesiri şudur : 
Dış borçlarımızı devalüasyon nispetinde artı-
ru', dışarıda bulunan memurlarımızın maaşları 
dolayısiyle bütçeye yeni bir yük tahmil etmiş 
olur. Konsoloslarımızın, sefarethanelerimizin 
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•masrafları dolayısiyle bir yük tahmil edilmiş 
olur. Kendileri de bütçeyi tetkik etmişler, ra
kamda mutabıkız. Bütün bunların bütçeye tesi
rinin 27 milyon civarında olduğunu söyledim 
ve arkadaşım dediler ki, durup dururken harice 
karşı olan borcumuzu; farzedelim bir lira ile 
öderken 2 lira. ödemenin ne mânası vardır. Evet 
arkadaşlar bu devalüasyon esas itibariyle lü
zumlu. bulup tatbik ettikten sonra bütün neta-
yicine katlanmak da zaruridir. Bir şeyin esası
na. ondan doğacak teferruat kabilinden işler 
mütalâa edilerek, karar verilemez ve bu tefer
ruat düşünülürse hiç bir zaman hiç bir şeye 
karar vermek imkânı kalmaz. (Bravo sesleri). 
Arkadaşlar, cevabımda, o noktaya da temas et
miştim. Yani paramızın kurunu değiştirmemiş 
olmamız yani prim suretiyle devalüasyonu az 
çok .kamufle etmiş olmamız dış alacaklılarımızı 
paranın kıymetini kaybetmesi dolayısiyle bazı 
iddialar serdetm ekten geri bırakmamıştır. 
Arkadaşlar, para devalüasyonunun ne neticeler 
verdiğini herke» bilir. Gazeteler do yazdı. Pa
ranın devalüasyonu, dış borçları ağırlaştırır, 
Devlet için olsun, fert için olsun. Bunun aksi 
de dış borçları hafifleştirir. Devlet için olsun, 
fertler için olsun, her madalyonun bir tersi ol
duğu gibi bir de yüzü vardır. Gelelim, hesaba; 
vakıa arkadaşım psikolojik bir tesir yapmak 
için seneliğini değil, de on seneliğini hesap et
ti. "Fakat ben karşı taraf gibi on seneliğini, 
yirmi seneliğini değil de iki seneliğini alacağım. 
Gelir kısmındaki artış bunun kat kat fevkin-
dedir. Senelik artışı 80 milyon rakamı ile ifade 
ettik. Bu rakam, mübalâğalı değil, ihtiyat
lıdır. Binaenaleyh, bütçede devalüasyondan 
ileri gelen masraf artışım, gelirlerimizde aynı 
sebeple hadis olacak fazlalık bol bol karşılıya-
caktır. Haricî tediyeleri m izde« hüsnüniyet ka
idelerine uygun olarak hakiki kurlarla ödene
cektir. Bu suretle memleket hiçbir şey kay-
betmiyecekt.ir. Şerefi artacaktır, itibarı arta
caktı ı'. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Müsaade buyurur musunuz? 
Ahmet Oğuz arkadaşımız Hükümetten bir soru
da bulundu, önergesini okuttum. Maliye Bakanı 
cevap verdi. Kendilerinin ancak çeyrek saat söy
lemeleri lâznngelirken, mevzuun ehemmiyetinden 
dolayı, bir saat söylediler. Bir saat te Maliye 
Bakanı cevap verdi bu suretle iç tüzük hüküm
leri de yerinden oynadı. Şimdi, isimleri mevzuu-
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bahsoldu diye tekrar söz istiyorlar, hiç olmazsa 
bundan sonra tüzüğe riayet edelim. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Efendim, 
bendeniz yüksek huzurunuzu tafsilâta boğmak 
istemiyorum. Arzetmek istediğim esasları kendi 
sözleriyle, kendi esbabı mucibeleriyle 1, 2, ',) diye 
sayarak ve bunların ne dereceye kadar doğru ol
duklarını söyliyerek hakikate uymadığını arzet-
miş oluyorum. 

Sayın Maliye Bakanı söze başlarken verilen 
izahatı hiç dinlemediğimi ifade buyurdular. 

Yerilen cevapta bundan iki ay evvel matbu
atta yapılan beyanattan, mâna ve söz itibariyle, 
daha başka birşey işitmedim. Arzu buyurulursa 
beyanatları buradadır. Aynen tekrar edebilirim. 

Arkadaşlar, verilen izahat arasında bu kür
sünün ciddiyetine uymıyan, (menfi görüş) veya
hut (sözü aşağıya düşürülmesine taraftar değil
dik) gibi icabına göre pek tuhaf tefsir edilebile
cek kelimeler sarfeditdi, bütün amacı memlekete 
hizmet etmek olan ve bu maksatla huzurunuzda 
kürsüye çıkmış bulunan bir genç sıfatiyle bun
lar üzerinde durmayı lüzumsuz görürüm. 

Şimdi ortada bir vakıa var, bir karar alın
mıştır. Ne nazariyat ne de bundan mütevellit 
malûmat duruma uymıyor. Bu karar alınırken 
bir esbabı mucibe ortaya sürüldü, denildi ki, ih
racat mallarımız satılmıyacak, zorluk çekiyoruz. 
İş bir evham içerisinde çalkanıyor. Bu evham 
nereden geliyor? Bir memleketin dış ticaretini ida
re edebilmek yalnız geçen senenin dış piyasa ve
rimlerine istinat ederek hüküm vermek midir? 
Niçin dış memleketlerin, istihsalini, iç ve dış du
rumlarını piyasa' seyirlerini ele almıyorlar, kavli 
mücerretteki birşeyi karara mesnedoluyorlar. İşte 
bu doğru değildir. Bunu vakıalar gösterecektir. 
Üzüm. taleplerine, fındık taleplerine. Bir ay son
ra mal voremiyeceğiz. Satıcı gafil olur, satış pi
yasasını tanımaz, satış yollarını bilmezse alıcının 
gayet aşağıdan başlıyarak yaptığı talep karşısın
da ucuza satabilir. Arzeftim, bu karar dış piyasa 
nm mallarımızı istihsal eden benzer madde fiyat
larını tetkik etmeden alınmıştır bunda ısrar edi
yorum. 

Sayın Bakan esbabı mucibe olarak dediler ki 
biz bir kül olarak ekonomimizi ayarlıyoruz. Fa
katarzettiğim gibi (40) kuruşa buğday satılıyor 
22 kuruşu ödeniyor. Dünya piyasasında 225 ku
ruşa pamuk satılıyor biz memleket içinde 125 
kuruşa, alıyoruz, 20 liraya afyonu alıyor 55 lira-
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ya satıyoruz. Buna mukabil normal fiyatlar üs
tünde satılabilen bazı mahsullerin tutarları bu 
işlerle uğraşanlara aksettiriyor. Memlekette ha
yat pahalılığının şiddetinden ıstırabından şikâ
yet edilirken peynir ve buna müteferri gıda 
maddeleri yükselirken işin hatalı olduğu anla
şılarak yeni tedbirler aranıyor, lisansa tâbi 
tutuluyor. Rica ederim bu mutezat tedbirlerle 
mi ekonomimiz ayarlanmış bulunuyor. Yani 
ekonomimizin ayarlanması demek 40 kuruşa mal 
satıp köylüye 20 kuruş vermek midir. 

Diğer bir mevzuda dünya piyasasında muay
yen fiyatlarda satılan ve kısa bir zaman sonra 
artan bakliyat fiyatlarının iç piyasaya inikası 
temin edildikten sonra bunların ihracını menet
mek veya lisansa tâbi tutmakla fiyatların tek
rar düşürülmesi ekonomimizin ayarlanması mı
dır? 

ikinci nokta, bu ayarlama, yahut hizaya ge
tirme (Soldan devalüasyon sesleri) ve yahut de
valüasyon ile, ortadaki vakıa bilindikten sonra. 
Bu benim için büyük bir mâna ifade etmez, hem 
devalüasyon hâdisesinden, dünyada anlaşılan şey 
tamamen başka mânadadır. Bunun üzerinde 
münakaşalar yapılmaktadır ve yapılabilir, ben 
bunlarla sizi rahatsız etmek istemem. Dünya 
vaktiyle devalüasyon yaptı ise bu, memleket
teki mallar arasındaki muvazenesizlikten değil 
dünya piyasasındaki vaziyet dolayısiyle idi, ora
da güdülen maksat başka idi. istihsal teşvik 
edilecek, ihracatımız artacaktır dediler. Bu
nun da bugünkü şartlar altında hangi mahsul
lere raci olduğunu işaret ettim. 

Arkadaşlar; ciddî bir hesap ve ikna edici bir 
bilgi.şu olabilirdi: istihsal miktarlarımızı % 10 
fark ile biliyoruz.' Bunların para farklarından 
elde edilen gelirleri bir tarafa yazılır, bütçe
nin külfetlerini ve bilhassa ısrarla üzerinde dur
mak istediğim 7 senedenberi yıpranan envestis-
manlardan ötürü' ödenecek kıymetlerin fiyat 
farkları belirtilir. Eğer Türkiye iktisadiyatı 
normal şartlar altında yürütülmek istenirse. 
Bu miktar bir milyara ihtiyaç gösterir. Yoksa 
Demiryollarının bugünkü feci hali, Denizyol
larının bugünkü feci hali millî; sanayiin bugün
kü feci hali *bu şekilde devam ettirilmek 
istenirse gayet tabiî bu zarar miktarı azalabi
lir. Bizim gibi memleketleri kalkındırmak kay
naklarını harekete getirmek istiyenlerin muhak
kak ki ithalatı ihracatından fazladır, Böyle 
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bir hesap katı olarak verilmedikçe, şu mad
deden şu kadar milyon lira kazanıyoruz, şu 
maddeden şu kadar zarar ediyoruz, netice de 
şu kadar kâr veya zarar ediyoruz denmedikçe 
ne burada kürsü icabı yapılan izahlar ne de 
sunulan kavli mücerretteki fikirler bizi tat
min etmiyecektir. Evet birbirimizi anlamakta 
güçlük çekiyoruz. Çünkü birbirimizi anla
dığımız dakikada işin rengi değişecektir. 
(Gülüşmeler). Birbirimizi anladığımız dakika
da kararın, bugünkü dünya iktisadi ve ticari 

• şartları altında, alınmasındaki mahzurlar ken
diliğinden meydana çıkacaktır. Esasen bu ka
rarın alınmasındaki aksaklıkların doğurduğu 
neticeleri zaten kendileri işaret etmiş bulunu
yorlar. 

Şu halde kazanç nerede? Eğer ben bir bakan 
sıfatiyle masamda ithalât ye ihracat hesaplarını 
yaparken bir taraftan 522 diğer taraftan 740 
öbür taraftan diğer başka türlü bir fiyat beni 
rahatsız ediyor ise bu hiçbir zaman memleketin 
bundan ötürü zarar ettirilmesini icabettirmez. 
Rica ederim, hangi memlekette bu şekilde bir 
kambiyo sistemi vardır diye bir sual sordular. 
Bunu bana değil kendilerinden evvelki Hü
kümete sormaları lâzımgelirdi. Çünkü benim 
hareket üssüm bugünkü vakıa ve alınan ted
birlerdir. Bu tedbirlerin memleket ekonomi
sine ne kadar fayda temin ettiği ve ne kadar 
zarar verdiği ana hatlariyle belirmiştir. Kaldı 
ki, iç hayatta istihlâk piyasamız bu gibi yanlış 
tedbirler yüzünden memleketin hayat geçimini 
şiddetlendirmiş ve müstehlik kitleyi ıstıraba 
sevketmiştir. 

Efendim, kitaplar, nazariyat, mektep esasen 
burada konuşulmağa değer mevzular değildir. 
Çünkü sayın üyeler herbiri kendi meslekî dâhi
linde bunları etüd etmiş ve yetişerek buraya 
gelmiş bulunuyorlar.. Fakat . bizim asıl temas 
etmek istediğimiz ve her zaman da temas edece
ğimiz mühim nokta, bu nevi alman kararlarda 
teferruat değil, ana fikirlerin bir kenara bırakıl-
mıyarak asıl işin özünün işlenmesidir. Şimdi bu 
münasebetle de bir atıf yapıldı, denildi ki, ar
kadaşımızın bilmem kendi fikri midir, partisi de 
bu fikirde midir? 

Yüksek malûmları ortada bir soru ve buna 
cevap verecek bir Bakan vardır. Memleketin 
hakiki menfaatlerini ilgilendiren bu gibi işler
de, velevki telmih suretiyle de olsun bu gihi 
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politik jest, particilik tezahürlerinin herhalde 
yapıcı ve yardımcı bir zihniyetin tezahürü ba
kımından yer bulmaması çok, yerinde olur. 
(Sağdan şiddetli alkışlar). 

BAŞBAKAN EECEP PEKER (İstanbul) — 
Sayın arkadaşlarım, iki aydanberi Türkiye 'de 
millî ekonomik hayatın bütün derinliklerine te
sir yapacak mahiyette bulunan ve 7 Eylül ka
rarları adı ile anılan esaslar tatbik mevkiinde
dir. Bunun üstünde ve altında, muhtelif mm-
takalarda muhtelif insanlar ve yurttaşlar tara
fından sözle, yazı ile muhtelif yayınlar yapıl-. 
mıştır. Bilhassa son zamanlarda Kamutaydaki 
Demokrat Parti Grupuna mensup zatlar tara
fından, lider mevkiindeki arkadaşlar, tarafın
dan demeç verilmek, beyannameler yayınlamak 
suretiyle bu meseleler üzerinde esaslı karşı fi
kirler söylenmiştir. Huzurunuzda mesul olan 
Hükümet bu tedbirlerin bugünkü şekillerinin 
doğru ve yurt menfaatine yararlı olduğu ve 
istikbaldeki tatbikatiyle yurt içinde derinliğine, 
açık, temiz, büyük bir başarı ve refahlı günler 
getireceği kanatmda ısrarla sabitiz. Fakat 
Ahmet Oğuz arkadaşımızın sorusu üzerine Ma
liye Bakanının bu kürsüden verdiği izahat ve 
yapılan konuşmalar bu mühim ve geniş mesele
nin aydınlanması için kâfi değildir. Bütün par
lâmentolar tarihinde sade bir sorunun müzake
resinin üç saat devam etmesi nadirdir. Bu 
uzun konuşmaya rağmen dahi bu esaslı tedbir
lerin derinliğine, bütün yurttaşlar tarafından 
anlaşılmasına imkân hâsıl olmadı. 

Mevzu esası itibariyle derindir, ve milletin 
hayatına nispetle de olağanüstü önemdedir. 
Böyle bir konuyu birtakım telâkkilerle ele al
makta bulunan ve Kamutayın bir kuvveti bu
lunan Demokrat Partinin meseleyi millet huzu
runda enine, boyuna, derinliğine ve genişliğine, 
nazariyeleri, tatbikleri, rakamları, hâkim fikir
leri ile bugünkü şekli ve istikbale yapacağı te
sirlerin şümulü bakımından tahlile hizmet et
mesi şerefli bir vazifedir. Kamutay huzurun
da incelenip konuşulmasına fırsat vermek üzere 
kendilerini teşebbüs almağa teşvik ederim. İs
terlerse İçtüzüğün açtığı yoldan soru 
sahibi Milletvekilinin gensoruya tahvil 
etmek suretiyle, arzu buyuruyorlarsa re-
sen bir gensoru önergesi vermek suretiyle bu 
vazifeyi yapmaları için kendilerini teşvik edi
yorum. Bu suretle Hükümet arkadaşlarınızla 
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Kamutayın Sayın Üyelerinin katılacağı, uzun 
konuşmalara imkân açılmış olur ve günün, en 
önemli ve canlı meselesinin bütün açıklığiyle bü
tün yurttaşlar huzurunda belirmesine hizmet 
edilmiş olur; öteyandan da birtakım müphem 
havaların tesiri altında ipham bulutları içinde 
bulunmakta olan ticaret hayatımıza küşayiş ve
rici bir açıklığın doğmasına imkân da verilmiş 
olur. Bunu sureti mahsusada rica ederim; 
(Bravo sesleri, alkışlar). Ben bugünkü mevkii 
iktidar partisinin mesul Hükümetinin Başbaka
nı sıfatiyle böyle bir hareketlerini gördüğüm 
takdirde derinden sevineceğim ve Hükümetçe 
Kamutayı tatmin edecek bütün esasları ve iza
hatı sunmağa Hükümetçe hazır olduğumuzu ar-
zederim. (Bravo sesleri, şiddetli alkışlar). 

BAŞKAN — Ahmet Oğuz arkadaşımızın so
rusu cevaplandırıldı. Başbakanın teklif ettiği 
gensorudur. Arzu ederlerse herzaman sorabilir
ler. Ve tüzük mucibince yapılacak muamele ya
pılır. 

REFİK KORALTAN (İçel) — Riyasetin mü
talâasına iştirak ediyoruz. Zamanı gelince gen
soruda da bulunacağız. (Soldan, zamanı geldi
ği ne demek ? Ne zaman? sesleri, zamanı şimdi 
sesleri, gürültüler.) 

Dr. FAHRİ ECEVÎT (Kastamonu) — Şimdi 
tam zamanı, niye sormuyorsun? 

BEHÇET K. ÇAĞLAR (Erzincan) — Sorun 
da efkârı umumiye anlasın. 

BAŞKAN — Gündeme devam ediyoruz: 

2. — Kayseri Milletvekili Fikri Apaydın'm, 
İl Genel Meclisleri seçimi münasebetiyle idare 
âmir ve memurlariyle jandarma tarafından- yurt
taşlara yapılan cebir ve tazyik hakkında ne dü
şünüldüğüne dair sorusu ve İçişleri Bakanı Şük
rü Sökmensüer'in sözlü cevabı. 

BAŞKAN — Sözlü soruyu okutuyorum. 

18 . IX . 1946 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Umumi Meclis seçimleri münasebetiyle ve 
yurttaşların besledikleri siyasi kanaat dolayısiy-
le kedilerine, idare âmir ve memurlariyle jandar
ma tarafında yer yer kanunsuz tazyikler yapıl
dığı mahallerinden ihbar ve şikâyet edilmesi üze
rine İçişleri Bakanlığına Usulen müracaatlar ol
muştu. 

— 42 — 



Bıâ ıâ.iı 
%üâMa,'Bursa, inegöl ve Karaeabeyde biz- I 

z&t fötftîğim tedkikat sonunda, köylü vatandaş- ! 
lârö'fÖhakika adlî ve idarî muameleler sebep ve 
teiiİe ittihaz edilerek eza ve taaddi yapıldığı ve 
balen tle 'köylünün Demokrat Partiden istifa 
edîp, fiaîk Partisine yazılı üye kayıt edilmedik
çe nei'hâtrgi bir müracaatlarının isaf edilme
mekte olduğu müsbet hadise ve vesikalarla teey-
yüt etmiştir. 

Ezcümle: Karacabey ilcestnin Dümberez* kö
yünden Ali Osman, çiftini sürmekte iken merkez 
karakol k. gedikli çavuş Hilmi tarafından Hükü
met 'aleyhine konuşuyorsun diye karakola davet 
bahanesiyle eline kelepçe vurulmuş, karakola 
sövkedtteceği yerde bir kaç köyde eli kelepçeli 
olarak teşhir edildikten sonra karakola götürül-
nteksîzin Ve hakkında kanuni hiçbir muamele ya
pılmaksızın salı verilmiştir. 

Yine bu ilçenin Çamlıca köyünden Bayram 
sarfla, vakitli vakitsiz jandarma tarafından kara
kola 'da M edilmekte, müracaat edince de yanlış
lık var seni çağırmadık diye bu türlü tâzip edîl-
rtfekteîîh. 

'Kirimkir köyünde, Kirmasti'deki panayıra iş
tirak için müracaat eden köylüye muhtar, -Halk 
Partisine üye olmadkça ilmühaber veremiyeceği-
niaçikça beyan ederek tazyik yapmakta, bu se
bep ve Vesile il oy teminine, Demokrat Parti 
mensuplarından istifaname almağa muvaffak ol-
ntfaktadır. ' ı 

"İkizde ikÖyünden kahveci Ahmed, Demokrat 
Pa^iy6'ntĞs1ip bulunduğundan Karaağaç karakol 
komutanı' tarafından açıkça dövülmüş ve Bursa '-
da mtiâ^eheden sonra hastaneye yatırılmıştır. 

în<5gol%ı Muzal köyünden olup, Umumi 
Hi'fzissihha-Kanununa göre muayyen zamanlar
da şiring'a için müracaata mecbur olanlar, bu 
maksatla Tahtâköprü karakol komutanı tarafın
dan" davet olunarak bir kısmmnı başına vuru
lup, bu demokrat okuyor diye bir de arkala
rına tekme Vurulmak suretiyle tahkir ve tezyif 
Edilmiş ve bilâhara da karakolun temizliği bun
lara -yaptırılmıştır. | 

Memleketimizin diğer yerlerinde de misal
ler zikri ite ifade edepileceğimiz ayni haller vu
kua gelmektedir. Kanuna aykırı hal ve hare
ketleri, sliç telâkki edilebilecek herhangi bir 
fililerinden dblayı vatandaşlar hakkında gere
ken 'kâfitûıi ?mtiamelenin usulen tatbiki yerine, 
Sİyasi temayüllerinden dolayı cebir ve tazyika 
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mâruz tutulmaları hususunun kanun muvacehe
sinde ne dereceye kadar kabili telif bulundu
ğunun Sayın İçişleri Bakanından sualini, ve 
yer yer aynı usul ve sistemin tatbik edilegeİ-
mekte bulunduğu görülmekte olduğundan,'İra* 
nun önüne geçmek için ne düşünüldüğünün şi
fahi olarak ifadesini rica ederim. 

Kayseri Milletvekili 
Fikri Apaydın 

BAŞKAN — Apaydın arkadaşımız burada 
mıdır?. (Burada sesleri). 

İÇIŞLERI BAKANI ŞÜKRÜ SÖKMEN-
SÜER (Gümüşâne) — Sayın arkadaşlarıim 
Fikri Apaydın arkadaşımızın bu sorulu önerge
sini Eylül'ün 20 nci günü tatil yapıp iş başına 
döndüğüm zaman Bakanlık odasında aldım. 
Tüzük mucibince bu gibi soru önergesine iki Bir
leşimi müteakip karşılık vermek icabediyordiı. 
Yüksek Kamutay tatilde olduğu için bu cevabı 
zamanmda vermeğe imkân bulamadım. O zaman 
hatırlarsınız ki, basında âdeta cevaptan kaçınıl
mış gibi bir neşriyat yapıldı. Hakikat bundan 
ibarettir, evvelâ bu ciheti tavzih etmek isterim. 

Sayın arkadaşlar; şimdi okunan sözlü soru 
önergesi, sayın Kayseri Milletvekili Fikri Apay
dın arkadaşımızmdır. Arkadaşımız, bu önergede 
bir takım olaylara dokunmakla beraber sorula
rını şu iki esas üzerinde toplamış bulunuyorlar. 

A) Vatandaşlar hakkında gereken kanuni 
muamelelerin usulen tatbiki yerine siyasi tema
yüllerinden dolayı cebir ve tazyika mâruz tutul
maları hususunun kanun muvacehesinde ne de
receye kadar kabili telif bulunduğu, 

B) Yer yer devam eden bu halin önüne 
geçmek için ne düşünülmekte olduğu, 

;Bu iki soru hakkında görüş ve düşünceleri
mizi açıklamadan evvel bu soruların yöneltilme
sine sebep olan (il Genel Meclisleri) seçimleri
nin oluş ve sonuçları hakkında kamu oyunu bu 
kürsüden aydınlatmayı faydalı buldum. Bu hu
sustaki açıklamalarımız aynı zamanda önergede 
ileri sürülen olaylar ve sorulara dair bir kıyas
lama yapmak imkânını da vermiş olacaktır. 

iki seçimin doğurduğu gergin bir hava için
de yeni Hükümetimiz kuruldu ve ilk iş olarak 
Genel Meclis seçimleriyle karşılaştı. Vatandaş
lar bu seçimler sırasında çeşitli adlar altmda 
kurulmuş olan partilerde saf tutarken kulaklara 
fısıldanan daha ziyade parti gayretkeşliği ile 
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yapılan telkinlerin tesiri altında bulunuyordu. * 

İşte bu hava içinde vatandaşlar, sandık baş
larında yeniden oylarını kullanmak ödeviyle kar
şılaşmış bulunuyorlardı. Sevinçle arzedebilirim 
ki bu seçimde de aziz milletimizin olgunluğu ve v 
uyanıklığı Türk yurtseverliğinin doğurduğu 
kudret ve inanış, vekar ve intizam hâkim olmuş^ 
kadınlı, ve erkekli vatandaşlar seçim sandıkla
rına koşarak siyasi ödevlerini tam bir güvenle 
yapmış ve sonuçlandırmıştır. 

"Bütün yurtta asayişe müessir herhangi bir 
olayın vuku bulmaması idare makinemizin- sa
lim çalışmasiyle beraber elbette büyük milletimi
zin asîl varlığına yaraşır ve övünülecek bir du
rum yaratmıştır. 

Bu sonuç, Türk çocuklarının ve dostlarının 
kalplerine ferahlık, memlekette kargaşalık, bo
ğazlaşma, çöküntü bekliyenlerin ruhlarına da 
ümitsizlik aşılamıştı. Ve" yine şu noktaya' da 
işaret edeyim ki, bu vatanı canevinden vurmak 

•için sağlı sollu ne kadar kuvvet varsa hepsi aynı 
amaç üzerinde birleşmişti. Bu amaç ta vatanda 
ayakta duran yapıcı ve oldurucu, halkçı ve 
Kemalist millî kuvvetleri sarsmak ve yıkmaktı. 
Bir defa bu amaca varıldı mı ondan sonra ne 
olacağı ve ne olabileceğini hayale sığdırmak bile 
güçtür ve korkunçtur. 

Say m arkadaşlar, 
Bir evvelki seçimde kazanamıyan tarafların 

bu başarısızlıklarını bazı sebeplere dayanmaları 
tabiî bir olay gibi görüldüğünden İl Genel Mec
lis seçimlerinden önce milletimizi geriye doğru 
itmek istiyen birtakım propagandalar, şikâyetler 
başlamış ve bu şikâyetler, çok defa bir maddeye 
ve müspet hiçbir delile istinat ettirilmeksizin 
umumi mahiyette i-fadelerle yetkili makamlara 
yöneltilmiş bulunuyordu. Bu yurtta kanunların 
hâkimiyetini en önde gelen bir görev olarak ân-
lıyan Bakanlığımız bu şekildeki baş vurmalarla 
şikâyet edilenler hakkında resmî bir kovuşturma 
yapamazdı. Bunun içindir ki, ilgililere daima ge
lenek halinde birbirini kovalıyan bu mahiyetteki 
delilsiz şikâyetlere dayanılarak kovuşturma yap
manın imkânsızlığını açıkça bildirmiş ve kendi- . 
lerinden şikâyetlerin madde, tasrihi suretiyle 
yapılması rica edilmişti, önemle kaydederim ki 
bu şikâyetçiler çok defa karşımıza madde tasrih 
ederek çıkmadılar. Buna rağmen içişleri Bakan
lığınız gerek vatandaşlar, gerekse Parti Başkan
ları, üyeleri ve Demokrat Parti Merkez Kurulu 
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tarafından vâki olan şikâyetleri imkân ölçüsü 
içinde en seri vasıtalarla tetkik ve tahkiki ken-.. 
dişine vazife edinmiş ve hattâ şikâyetlerin mü--
tekâsif bulunduğu ve vatandaşların haklarını 
ihlâl edecek mahiyette olduğu iddia edilen Bursa; 
Sinob, Gaziânteb illeriyle Kilis ve Silivri ilçele
rine mülkiye müfettişleri göndererek halkın gü
venini artırmada acele etmiştir. Bu durumda 
çeşitli siyasi partilerin vatandaşlar arasında re
kabetleri artırdığına ve bu rekabetlerin bir 
takım yerli, yersiz, doğru ve yanlış, tertipli ve 
tertipsiz, kasıtlı ve kasıtsız şikâyetlere yol açtı
ğına şüphe etmemek gerektir. Ancak, her seçimin 
bir evvelki seçime nazaran daha az şikâyete yol -
açtığını ve daha anlayışlı geçtiğini kaydetmek te 
bir hakikati burada belirtmek yönünden faydalı 
olur. Şimdi yüksek müsaadenize dayanarak 
memleketimizde son defa yapılan il genel meclis
leri se'çim safhalarını ve neticelerini arzedeyim: 

İl genel meclis üyeleri seçimi için tesbit 
olunan nüfus miktarı özel kanunlara bağlı İstan
bul merkezi ve Tunceli nüfusu hariç 17 milyon 
275 bin 469 dur. Bu miktardan seçim hakkını 
haiz olan 4 milyon 204 bin 331 kadın, 3 milyon 
362 bin 216 sı erkek olmak üzere 8 milyon 64 
bin 366 dır. 

Bunlardan 2 362 316 kadın, 2 518 702 si er
kek olmak İizere 4 888 925 i oylarını kullanmış
lardır. Buna göre seçime iştirak edenlerin nis
peti yüzde elli altı kadın, yüzde altmış beş er
kek olarak ortalama yüzde altmış buçuktur. Bu 
nispet milletvekilleri seçiminden kadınlarda yüz
de yetmiş bir, erkeklerde yüzde 78 olmak üzere 
ortalama yüzde 75 idi. Genel Meclis seçimi "ile 
bir karşılaştırma yapılırsa, milletvekilleri seçim
lerine nazaran 11 Genel meclisleri seçimlerinde 
yüzde 14,5 [ -nispetinde bir noksanlık görülüyor. 
Bu noksanlığın sebepleri üzerinde ozaman ba
sında bir takım açıklamalar ve anlayışlar orta
ya atıldı. Hakiki sebepler ise şunlardır: 

A) Bayram münasebetiyle harmanından ve 
hizmetinden geri kalan iş sahiplerinin bayramı 
mütaakıp i hemen tarlalarının ve bahçelerinin 
başına koşarak seçime iştirak edememeleri; 

B) Güney illerinde bu sene havanın çok 
sıcak olması dolayısiyle bir kısım vatandaşların 
yaylalara Jçekilerek seçim için dönmemeleri.. 

G) Bazı yerlerde siyasî partilerin mahalle
rinde seçime katılmamaları ve halkı seçime iş
tirak etmemek için »yaptıkları propaganda ve 
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bunun tesiriyle 56 ilçede Demokrat Partinin ! 

seçimlere katılmaması. 
Bütün bunlara rağmen yüzde altmış buçuk 

gibi bir iştirak nispeti halkımızın siyasi hakla
rını kullanmada gösterdiği ilgiye ve olgunlu
ğa en güzel bir delildir. Hiç şüphe edilmesin 
ki bu sonuç uzun tecrübeler geçirmiş olan ve 
halk idaresinde çok ileri giden memleketlerde 
de bu gibi mahallî seçimlerde küçümsenecek bir 
sonuç değildir. Bununla beraber siyasi parti
ler genel olarak teşkilâtlandıkları yerlerde il 
genel meclis seçimlerine katılmışlardır. 

Şimdi de şikâyet konularına geçiyorum. 
Seçimden evvel 59, seçim günü 22 ve seçim

den sonra 77 olmak üzere 158 şikâyet alınmış
tır.- Bu 158 şikâyetin de 95 i Demokrat, biri 
Millî Kalkınma partilileri tarafından, 62 si de 
parti intisabı belli olmıyan vatandaşlar tarafın
dan yapılmıştır. Bu yekûna Cumhuriyet Halk 
Partisi üyeleri ve seçim komisyonları tarafın
dan yapılan şikâyetler dâhil değildir. 

Seçim (17474) sandık çevresinde yapıldığı
na göre Demokrat partililerin % 0, 54 sandık 
çevresinden müşteki oldukları, Millî Kalkın
ma ve parti intisapları belli olmıyan vatandaş
ların şikâyetlerinin ise yüzde yarım ile de ifa
de edilemiyecek kadar az olduğu göze çarpmak
tadır. Bütün bu şikâyetleri mahiyetlerine gö
re tasnif eder ve sandık çevrelerine göre yüz
de değil, binde nispetlerini ararsak koca bir 
vatanda bu kadar geniş alanda ilk defa yapılan 
bu çapta bir seçimde ortaya atılan şikâyetlerin 
çok küçük rakamları ile karşılaşacağımıza hiç 
şüphe edilmemelidir. Kaldı ki, demokratik se
çimlerin cereyan ettiği memleketlerde bundan 
daha az olay kaydedildiğini ifade edip de haklı 
gösterecek bir arkadaşımızın içimizde buluna
cağını sanmıyorum. 

Şikâyetler konularına gelince: Bir kısım 
ki, (seçimden evvel ve seçim günü olduğu id
dia olunmuştur.) Umumi mahiyette, idare ve 
zabıta âmir ve memurlarının muhtemel müda
halesinden ve diğer kısımları ise seçim günü 
seçim komisyonlarının kanunsuz hareketlerin
den, zabıtanın ve idarenin tethiş hareketlerin
den, tutanakların tahrif edildiğinden bahset
mektedir. 

Herşeyden evvel üzüntü ile arzederim ki 
bu şikâyetlerin çoğu parti, başkanları tarafın
dan hiçbir kıymetlendirmiye başvurulmaksızın 
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ve herhangi bir müşahadeye de tâbi tutulmak-. 
sızın yapılmıştır. Bunlar arasında milletvekil
leri tutanakları şikâyetlerinde görülen ruhi ha
letin devamı hissini veren muhtemel müdahale
ler evvelce de arzolunduğu gibi bir kazanmama. 
ihtimali mahsulüdür ve maddeye dayanmadığı 
için resmî bir tahkik mevzuu olma değerini. 
de taşımıyanlardır. Diğerleri ise tahkik mevzuu 
yapılmış olup bu işe memur edilen mülkiye mü
fettişleri ve yetkili idare âmirlerinden alınan ra-, 
porlara göre iddialardan bir kısmının kanun yo
lu ile ancak il genel meclisleri ve en son merci 
olarak da Danıştay tarafından çözümlenebilece
ği ve diğerlerinin ise varit olmadığı ve ancak 
bunlardan bir çoğunun münhasıran halkı şaşırt
mak ve vazifelileri görevlerini ifada tereddüde 
düşürmek için tertip olunmuş propaganda mâhi
yetini taşıdığı anlaşılmıştır. 

Sayın arkadaşlarım, sürekli bir surette şikâ
yete maruz bırakılan Cumhuriyet zabıtası konu
sunu ayrıca bir açıklamağa tâbi tutmaklığıma 
müsaadenizi rica ederim. 

Zabıtanın hakaretine uğramağa şikâyetle
ri (17 474) sandık çevresinde 8 i geçmemiştir. 
Ancak onbinde beş kadar olan bu mânadaki şikâ
yet ve iddialar acaba hangi demokrat memleket
te cereyan etmemektedir? Bize düşen, bu şikâyet
ler karşısında kanuni ieaplarm yapılmasıdır. Ve 
hiç olmasa şüphe etmeyiniz ki bakanlık bu mevzu
da hatta seçim dolayisiyle dahi çok hassas dav
ranmaktadır. Vatandaşların nefis izzetlerine hür
met ve onlara kanun yolunda şefkat hisleriyle 
muamele yapmak bizim Cumhuriyet zabıtasına 
durmadan telkin ettiğimiz ve zabıtamızın da her 
gün dikkatini artırarak yöneldiği başlıca esastır. 
Bütün bunlara rağmen 17 bin küsur sandık çev
resinde vazife almış olan ve gene bu memleket 
çocuğu olan 8 erimiz vatandaşlara karşı kanun
ların müsaade etmediği muamelelerde bulunmuş 
ise bunu bir partizanlık konusu olarak ele almak 

zannederim ki insafsızlık olur. Biz bu gibi hareket
lerde bir partici değil, bir kanun adamı, olarak 
haktan ve kanundan ayrılmış olanları cezalandır
makta asla tereddüt etmedik ve etmeyeceğiz. 

Ayrıca yurdumuzda seçim dolayisiyle 36 il-
do 130 suç işlenmiştir. 

Bu suçlardan altısı idare âmirlerine ve se
çim işlerinde görevlendirilenlere hakaret ve da
yak atma, üçü Kıyafet Kanununa muhalefet 
ve rejim aleyhine propaganda, altısı rey sandığı 
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anahtarını kaçırma ve tasnife mâni olma, dör» I 
dünalkı tehdit, dördü kanuna aykırı toplanma 
ve zabıtaya karşı koyma, ikisi muhabere hattı
nı kesme, dördü yüksek görev sahiplerine ha
karet, biri askerleri seçim işlerinde kullanma, 
altısı rey sandığını ve seçim defterlerini kaçır
ma} onu seçim komisyonu üyelerine hakaret^ 
üçüvyaralama ve: güvenliği bozma, onbirikomis
yon* görevine müdahale; altısı komisyon üyele
rine bıçak ve tabanca ile tecavüz, dokuzu se
çim aleyhinde propaganda, üçü seçim konusu 
üzerinde kavga ve hakaret, yedisi Hükümete ha
karet, beşi halkı ayaklanmağa teşvik, yirmi se
kizi ^eçim Manununa aykırı hareket ve pro-
pâfamda,^ialtısı partiye hakaret, altısı seçime fe-
sa^î&aEştırma. 

Kamutayın dikkatine bilhassa arzederim ki, 
bu suçların hepsi seçimlerde yolsuzluk iddia 
eden soru /önergesi sahibi arkadaşın mensup ol
duğu tarafın malıdır. 

İşte aziz arkadaşlarım; büyük vatanda dur
madan şikâyetler yağdıranların 17 474 sandık 
başında işledikleri: suçların bir eksiksiz ve top-
yekûn.ifadesi budur. Bilhassa en son işaret et
tiğim olayların mahiyetlerine göre bu olaylara 
sebebiyet verenler düşünürlerse bundan önce 
arzettîğim..'i şikâyetlerin iç yüzünü kavramakta 
hiç tereddüt edilmez. İl Genel Meclisleri se
çimine ait bazı işlem ve olay: safhalarını bu su
retle açıkladıktan sonra, yüksek müsaadenize 
dayanarak Kayseri Mileltvekili arkadaşımız 
Eikri Apaydın ?m sorulu önergesindeki konula-
laua ibu Önergedeki sıraya göre cevap vereyim. 

Madde 1. — Birincisi hakkında yaptığı
mız tahkikat ve aldığımız sonuca göre vaziyet 
iddia edMiği :gibi değildir. Yapılan tahkikat-
taîi'Dtanköyden Ali Osman adında birinin seçim 
saaasdığı başına oylarını kullanmak için; gelmek 
istiyen vatandaşlara bu haklarını kullanmak
tan; menetmek; için tehdit yollu müdahale ve 
hakaretlerde bulunduğundan bahisle seçimin 
dözenini korumak için seçim komisyonunun bir 
zabıtla keyfiyeti jandarma karakoluna haber 
vermesi üzerine köy© giden Üst Jandarma Ça
vuşu Hilmi Ateşoğlu'nun Ali Osmanı yanına, ça- I 
ğırarak icabeden nasihatlarda bulunduğu ve se
çimin tam bir serbesti içinde yapılması lüzumu
nu anlattığı bunun üzerine kanuni icapları anla
yan Ali Osman ?m da müdahalede bulunmıyaea-
ğına: söz verdiği ve Ali Osamn'ın aynı günü | 
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köyünde geçirerek kendisine kelepçe ^Mİmadı-
ğı ve köylerde teşhir dahi edilmediği anlaşıl
mıştır. 

İkinci konuya gelince : 
Madde 2. — Evel emirde şu noktayı teba

rüz ettirmek isterim ki, jandarmanın, görevleri 
pek çoktur. Kanuni bir sebep, bir lüzum ol
maksızın mahza tazip fikriyle, jandarmanın bir 
vatandaşı karakola davet için köyüne gitmesine 
imkân ve ihtimal yoktur. Bunun bpyie olduğu
nu bilmekle beraber bir vatandaşın hakkını ko
rumak bakımından bu konuyu da ele alarak 
tahkik ettirdim. 

Tahkikat neticesinde Çamlıca köyü muhtarı 
ile önergede adı geçen ve karakola davetle tazip 
edildiği iddia olunan Bayram Şama ve arkadaş
ları arasında öteden beri menfaat çatışmaları ol
duğundan, seçime tekaçMüm eden günlerde yol-
bağı yapmak suretiyle tabanca teşhir ederek-Bay-
ram Şama ye arkadaşlarının muhtarı.. dövün 
ağırca yaraladıkları ve. muhtarın: muayeiîeşimde 
ancak onbeş günde iyi olaeağma dair rapor ve
rilmesi üzerine Cumhuriyet saycıîığjnca soruş
turmanın derinleştirilmesi istenerek evrakın 
jandarma komutanlığına havale edilmeliyle .ta&-
kikat -için Bayram Şama ve arkadaşl#1îMnpek 
tabiî olarak karakola çağırıldıkları Ve .gereğinin 
yapıldığı anlaşılmıştır, Binaenaleyh, , hu 
davetin de seçimlerle - ve : vatandaşı rtazip ^kasti 
ile hiç bir ilgi ve münasebeti yoktur. Bu davette 
Bayram Şama ile arkadaşları suçun • takip ve 
tahkiki, vatendaşhukutotoun korunması dolayı-
siyle kanuni merciin gösterdiği lüzum ve-verdiği 
emir üzerine yapılmıştır. 

3.— Üçüncü konu tahkikat sonucu da ö y 
ledir: 

Panayır, M. Kemalpaşa ilçesinde seçim günü 
başlamıştır. Muhtar ise üç çocuğu tifoya yaka
landığından seçimden 15 gün evvelinden itibaren 
çocuklarının hastalığı ile meşgul olmak için il 
merkezine gitmiş ve ancak seçim günü vazifesi 
başına dönmüştür. Panayır seçim gününe rast
ladığına ve bu köyle M. Kemalpaşa arası 45 ki
lometre oluduğuna göre panayırda en iyi yerleri 
tutmak ve en hararetli zamanını kaçıtiöaıö^c 
için gayet erken belki de bir gün önce paıîayiîa 
gitmek zaruretinde olan halkın, 'panayır?günün
de köyüne dönen muhtardan hayvanları için 
belge verilmemek suretiyle tazyik - e<!iliö«Bi vâtît 

_ ^ a _ 
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o\&msk*Esasen inmhAarlaat; kt^aândea;; ayrılanla 
ypâeriöei* vekik taalçmatetv usuldendir. Belge 
fe|İ^afeEiakd^yenimui;tarat_vehilindfin de §üp-
te^^til^iBı^ir Btt ş&âyetiai de; hakiki sebebi, 
tahlrikstemazarans muhtarı ötedenfeeri: sevmiyen 
bİ3?.«gurupom >̂ bu koyda mevcudyeti. ve bn vesile 
ile^muhtarı göre>yindBas uzaklaştırmak; isteme* 
taşââr. 

4*— Dö#dünc& konuya,,gelince: 
Bıa konu,üzerinde yapılan tahkikatta.kahveai 

AiunedİB: ötedenberikahvesinde, kumar oynat-
tı^igjbtietirafiyle>de kavga^ patırdı yapan bir 
şaias^îdHğm> bundan, başka ••_o günlerde yüksek 
görevli zatlara şahitler huzurunda dil uzattığı 
Y€te kaBü^unmenettiğLşekilde tecavüzlerde bu-
ltoctufü ıtıesbit editeıişye hakkmdar tutulan ,ev-
rak*^E§aisaeabey; i Gümhuriyet i Savcılığına^ veril-
rümisttei i Cumhuriyet Savcılığı Adalet i Bakanlı-
ğindâifertaMbat. için müsaade, istemiştiri Adalet 
^haritağmcafbut müsaade de vermiştir. Adli tah-
kitokçbaşlamjg .demektir.. 

A&msdün k&sekolda dayak yediğinin ; katiyen 
adiî-yâkt-uE. Karaağaç karakol komutanının vazi
f e l i müdrik, kanun çerçevesinin haricinde ka-
rakoiUi,dfthilinde vatandaşları en ufak bir şekilde 
rencide,etmekte» içtinap eden, ve-bütün muhitin 
mflmn«niyetini,celbetnîiş olan,.bir jandarma ol
duğu 4fo anlaşılmıştır. 

5. — Son olaya gelince : 
Milletvekili -? Fikri Apaydın arkadaşımız 

her nedense bu konuyu yeteri derecede aydınlat
mama^- iddia. ettiği.ihakaBet. ̂ gören vatandaşların 
adam sanını bile.bildimnemiştir. Bu da hukukî 
kgşnejbi olmayan bir iddiadır* Yaptığımız tahki-
kata^göm but .köyde hakikaten- .sağlık•• bakımına, 
sağl&^koBtr/düne^tâteıtuMlam^ve vakit ,vakit 
ımpgkı^ye<>g$ejı frengi musabı, vatandaşlar ,var-
daî^fateıt bımtera hiç ubirasineu iddia edilen ko-
tijx$m&fejföyx söylenmemiş, hm tazyik. yapılma-
ınaştoiiBpnaasebep. ve* lüzumda.-. yoktur., 'Soru 
ön^gşf&adevilerisürülen«olaylara, dair tetkikat 
vft"tai^&at .scmuçJUtrma dayanani: bilgilerimizi 
ve^ö^îsrimiziçviaeakladık. Şiiadfc ;deu soru; öner-
gesmmtison, kısam üzerinde jgörüşlsrimizi açıklı-
yoraato-

^ökıSîmdajoriuları(2)^maddejhalinde ve mâ-
ruza&ijKizın,ilk-kısmında> arzetaıştim., 

B«ala^âa»^birin.cisİ4 vatandaşların siyasi; te-
m j ^ ü J i ^ ^ . dolay*icebir^e.talika mârus.itur 
Iplmaları hususunun kanun? muvaceJbesinde ine 
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i dereceye kadar kabili telif bulunduğu- hakkında

ki soradıa*, , 
Her türlü cebir ve tazyıktan uzak, ter temiz 

ve her yurttaşın tek, tek veya kanunun izin ver
diği yollardan dernek kuran vatandaşların zümre, 
zümre kanuni hak ve hürriyetlerine hürmet et
meği değişmez şiar edinen bir. idare sistemini her 
hareketinde esas tutan. Hükümetiniz btt soru 
karşısında hayret duymuştur* Çünki; vatandaş
ların. en küçük şikâyetleri üzerinde bile dikkatle 
ve. hassasiyetle durarak kanun hükümlerini tat
bikte: hiç tereddüt ve müsamaha göstermiyen 
idare teşkilâtımızın görevlerini yaparken asla 
partizanlık zihniyetinin tesiri altında kalmadık
larını-ve işlerinde daima kanunu hâkim kıldık
larım yüzlerce misal ile açıklamak'mümktiiMİüî*. 
Kanunlarımızın suç,addettiği her hareket suçtur 
ve mutlaka adlî takibata mâruz tutulur, B& açık. 
ve 4üzgün~idare anlayışı ve Hükümet görüşü 
karşısında sabit fikirler kovahşyarak;Tüririye?de 
kanunsuzluk hüküm: sürdüğümü ve, adetâ bir 
kışla halinde mütemadi baskılar yapıldığmı tek
rarlayıp durmak sade Devletimizin değil', bu ha
reketi âdetleştiren bazı siyasi partilerin de -menfâ
atine uymıyacağını buradan ehemmiyetle kayde
derim,; 

ikinci.soruya gelince ; yer yer aynı usul> ve 
sistemin tatbik edilegelmekte btdnnduğunnn gö
rülmekte ve bunun önüne geçmek için neî=düfö-
nülmekte olduğudur.. Seçimler- bitmiştir^ neti
celer alınmıştır. îl genel meclisleri görevlerine 
başlamıştır. Bundan sonra aynı mahiyette ba-
reketlerin sürüp gittiği hakkındaki iddianın 
mesnedini: ve; şümulünü kavraınakumümkün ol-
madığmı beyan etmeyi vazife bilirim. 

Bundan sonrası için ne düşüneceğimize, ̂ ge
lince : 

Biz medeni- âlemde, kanunlarımızla ve hu
kuki esaslarımızla yer almış, bir milletiz ve Dev
letiz, Binaenaleyh kanunlarımızı işletmek ve 
vatandaş haklarını korumak ve -sağlamak olan 
hareket hattımız dışında yeniden:-. düşüneceği
miz birşey^ yoktur. 

Bu vesile ;;ile şuna. da işaret etmek^ isterim: 
Yatanda yurttaşlar arasında şikâyet yapılır 

yapılmaz, hiçbir tahkik; ve tetkik yapılmadan 
şikâyet < edilenin cezalandırılması lâzım geldiği 
gibi ,bİF ^temayül toşgöstermiştir. Biz kanunun 
gerektirdiğisoruşturmaları, yapmadıkça ı ye id-

[ dia edö^isuglaıı inaadiKKa -ve Jssupıukatışîsaa-
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da dayanılır delillerle tesbit etmedikçe hiçbir ; 
vatandaş hakkında herhangi bir ceza uygula
mak iktidarında değiliz. Çünkü tahkiksiz, tet-
kiksiz cezalar yalnız ve ancak keyfi bir idarenin \ 
mahsulü olabilir. Bu memlekette kanun vardır 
ve yalnız o hâkimdir. 

FÎKRÎ APAYDIN (Kayseri) — Sayın arka
daşlarım ; önergemi açıklamadan evvel filhakika 
milletvekilleri seçimlerinde ve diğer seçimlerde 
Türk milletinin siyasi olgunluğunu hakikaten 
göstermiş olduğunu ifade ederek bu büyük mil
lete mensup olmakla iftihar duyar, bir daha te
şekkürlerimi sunarım. (Sağdan bravo sesleri). 

Yüksek Başkanlığa takdim ettiğim önerge ile 
İçişleri Bakanlığından soruyu icabettiren saik 
iç politikada idari cihazın izhar edeceği faaliye
tin teşekkül eden siyasi partiler vesilesiyle da
hi bitaraflığı iltizam eder mahiyette yurttaşlara 
huzur ve emniyet telkinine medar olması, keza 
idari mekanizmanın demokratik rejime uygun 
çalışmasını temin maksadiyle de silsile ve de
rece itibariyle idare elemanlarının siyasi parti 
ve mensupları için hiç fark gözetmeksizin sırf 
vatandaşlık hakkını gözeterek görevlerini bu 
gayede teksif etmiş olduklarını belirtmek için 
millet kürsüsünden en salahiyetli ağızdan bu
nun bir defa daha ifade edilmesi arzusu idi. 
Tek dereceli seçimin kabulü ile beraber yurtta 
siyasi partilerin teşekkülüne yer verilmiş olması 
herhangi bir zaruret dolayısiyle değil Cumhu
riyet esas ve prensiplerinden mülhem olarak en 
sağlam Hükümet şeklini kabull etmiş olmaklı-
ğımızm bir iradesi bulunduğunun bir defa daha 
salahiyetli bir ağızdan bütün vatandaşlara bil
dirilmiş olmasından yurtta sağlamak istediğimiz 
huzur ve sükûnun teessüsüne medar olacağı ka
naatindeyim. 

Seçimler münasebetiyle iradesini, siyasi te
mayülünü izhar ederken Türk Milleti hakikaten 
kendinden beklenen olgunluğu göstermiş ve si
yasi rüştünü ispat etmiştir. 

Fakat partilerin imtiyazlı veya imtiyazsız bu
lunduğu hakkında ki tereddüt hâlâ zail olmamış
tır.- Haslet ve yaradılışında daima selabet yara
şan Türk Milletinin siyasi akidesinde şüphe ve 
tereddüde yer vermek takdir buyurursunuz ki, 
millî bünyeyi sarsar. Bunun içindir ki, bu sakfm 
altında millî vicdanımızın şiarı bizi hakikatleri 
hakikat olarak kabul etmeğe sevketmelidir. 
Yüksek Başkanlığa takdim ettiğim önergede Tü-
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züğe uygun olmak için seçimler münasebetiyle 
yurdun bazı yerlerinde siyasi cereyanlara kapı
larak değil, Hükümetin partisinin telâkkisiyle, 
Halk Partisine, esefle arzedeyim ki, bazı idare 
âmir ve memurlarının daha ziyade meyyal bir 
vaziyet, tavır ve eda takınarak usulsüz, kanun
suz hareketlerle vatandaşlara eza verildiğidir. 
(Soldan asla sesleri). Bunun hâdiselerle arzede-
ceğim. Tüzüğe uygun olmak için arzetmiştim, 
misalleri taaddüt ettirmek, birkaç yere inhisar 
ettirmemek kabildir. Çünkü bütün seçim müna
sebetiyle bütün yurt içerisinde bu hâdiselerin 
vukuunu bilmiyen tek vatandaş yoktur zannedi
yorum. 

Sayın İçişleri Bakanının önergede yazılı sıra 
ile cevap vermiş olduğu hususlardan meselâ; 
Karacabey'in Dümbrez köyünden Ali Osman, 
buna cevap verdiler. Ali Osman Karakol Komu
tanı tarafmdan, taşkınlıkları dolayısiyle kendi
sine nasihat verdikten sonra koyuverilmiştir de
diler. Eeğer seçimler için Ali Osman denilen 
yurttaş Seçim Kanununa aykırı bir hal ve hare
kette bulunduysa Karakol komutanının zannetmi
yorum, bu şahsa, bu yurttaşa nasihat vermekle 
serbest bırakmayı kâfi görsün. Hakkında lâzım-
gelen kanuni muameleyi yapması icabederdi. Böy
le bir hal mevcut değildir yapılmamıştır. Ben
deniz mâruzâtımı bizzat yaptığım tetkiklere isti
nat ettirerek söylüyorum. Arzettiğim gibi haki
katleri, hakikat olarak söylemek te en birinci 
vazife ve emelimdir. 

Meselâ Karacabey'in Otanık köyünden Hü
seyin ismindeki yurttaş av ruhsatnamesi almak 
için müracaat ettiği zaman, kendisine hangi par
tiye mensup olduğu karakol komutanı tarafmdan 
değil bizzat yüzbaşı tarafından soruluyor ve si
yasi akidesini izhar etmekte beyis görmiyen 
yurttaş kovuluyor. Yüzbaşı o zaman üsteğmen 
Şahap'ti. Dört gün sonra tekrar köyünüze gele
ceğim eğer bu partiden istifa etmemişsen belini 
kırarım diyor. Bu bir hâdisedir ve doğrudur. 
Belki yüzbaşının bu tarz tehdidine mâruz ka
lan bu vatandaş şikâyet etmemiştir. Biz önergeyi 
18 . I X . 1946 da sunduk. Ve bunu ve emsali hâ
diseleri Sayın İçişleri Bakanı bir ihbar mahiye
tinde telâkki etselerdi bu ve emsali hâdiselerde 
müsebbip ve âmilleri bulur ve tecziye ederlerdi. 
Halbuki buyurdukları vaziyete göre alman şikâ
yetler içerisinde neticelendirilmiş hiçbirisi mev
cut değildir. : 
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Taşlık köyü vardır, Karacabey'in. Bu köye 

bendeniz de bizzat gittim. 5J riei Alayın 5 nei Bö
lüğüne söğüt dalları lâzım olmuş. Bunları te
min için erler bu köye gitmişler ve tel makaslarla 
söğüt ağaçlarını kesmişler. Gayet tabiîdir ki, 
köylü buna muttali olunca mümanaat etmiş. Bu 
vesile ile aralarında münazaa zuhur etmiş ve bu
nu telefonla jandarmaya haber vermişler. Mesele 
jandarmaya aksedince jandarmalar işe el koy
muş. Bu alelade bir hâdisedir, bir vakıadır. Bu
nu olduğu gibi tetkik etmek zabıtanın vazifesi 
olduğu halde hal böyle olmamıştır. Çünkü bu köy 
ihtiyar heyeti hariç tamamiyle Demokrat Partiye 
mensuptur. (Soldan aferin sesleri). 

• Elbette aferin. Her vatandaş siyasi bir akide 
sahibidir, diğerlerine de aferin. 

Bunu bir hâdise olarak tetkik etmek icabeder-
- keri, siz orduya karşı. geldiniz diye bütün köylü 
jandarma tarafından tazyıka mâruz kalmıştır. 
Hattâ jandarma bölük komutanı işe el koyduğu 
zaman derhâl tazyiki artırmış ve ayniyle .v&KKr 
çok istirham ederim, yeniden tahkik ve tetkik 
yaptırabilirler, bu köy halkını dinliyebilirler. Er-
kftriı Harbiyeden emir aldık, diyor. Bu, bir bölük 
kumandanınınn ağzına yakışmayan bir sözdür. 
(genelkurmay demesi lâzımdı. Genelkurmay da 
takdir Myurursunuz, Jandarmanın mercii değil
dir. Fakat maksat bir tehdittir, tehdit için başka ( 

bir ifade kullanamazdı, [köylü zihniyetini bilen
ler için.] Emir aldım istifa etmezseniz belinizi \ 
kırarım, tâbir yine bu, diyor. Bu jandarma kö-1 
mutanı' bir partiyi diğerine tercih etmek için, \ 
vatandaşı tazip etmesi için kedisine cesaret ve-1 
ren saik nedir? Her halde yapmış olduğu hare- j 
ketin cezasız kalacağına olan inanıdır. 

önergede arzettim; frengi hâstâlıklarma mu-1 
sap olanlara şirmga yapılmak mecburiyetine tâ- ; 

bi tutulmaları bu hâdise aynen olmuştur, kendi-! 

lerine karakol temizlettirilen yurttaşlar, vatan
daşlar- bizzat söylemişlerdir: ' Hâdise olduktan \ 
sorirâ berideniz oradan geçmiş olduğuma göre 
herahâriği bir tertip ve tasni dtye ifade etmeği 
insafsızlık diye tavsif etmek lâzımdır. Yurttaş 
bu yolda muamele edildiğini etraftan da gö
renler olduğuna göre buna inanmamak, lüzumsuz ' 
bir hareket olur; Bir karakol komutanı kavun 
koklar gibi, limon koklar gibi vatandaşın, köylü
nün, aziz Türk evladına demokrat diye arkasına 
tekme vurmak hak ve salâhiyetini haiz değildir. 
Bu ihbar edilmemişse, bunlar, resmî kanallardan 
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getirilmemişse, önergede arz ve izah edildiği 
gibi. bir tetkik mevzuu olama?; mı idi! Çubuk Kay
makamı : yanında bizzat jandarma erleri olduğu 
Jıalde halka herhangi siyasi bir partiye, Halk 
Partisinden maada bir partiye mensup oldukları 
için bizzat geliyor. Alâkadar makamlara,; ilgili 
mercilere mağdur olan vatandaşlar müracaat et
mişlerdir. Kanun hükmünü icra edecek, fakat;bu 
kaymakama niçin bu türlü hareket ettin, diye 
alâkadar mercilerden sual tevcih etmek mümkün 
değil miydi? T Bunlara bitarafane emir ve direk
tif verilmesi mümkün değil mi idi? 

Arzetmek istediğim hususlar b«|rtardır. Yttrt 
dâhilinde sandık adedine göre aks#İ€ri şikâyet
lerin gayet ehemmiyetsiz bir rakkam ifade et
mekte olduğunu izah buyurdular. Belki bun
lar, akseden şikâyetler âded itibariyle azdır. 
Fakat bir ilçede seçimlerin usulsüzlük ve, ka
nunsuzluk yapıldığından' ve Halk Partisinden 
maada siyasi partilere mensup vatandaşlara eza 
yapıldığından dölayi yapılan şikâyetlerin adedi 
bîr ilçede 300 deri fazladır. Ve Cumhuriyet Sav
cılığına vukubulan müraeaatalrm adedi tahkik 
buyuru! acak olursa bu hakikat tecelli eder. 

Bizim.'önergeyi-takdisi etmekle Sayın İçişle-. 
ri Bakanından beklediğimiz- şu idi: ; Filhakika; 

• yurtta .seçimler münasebetiyle yerli yersiz;.'• ka
nunsuz hareketler mevcut olmuşsa .yalnı|'vburi-
lardari memurları himayeye matuf sözler' değil. 
.gadre.mâruz-,,vatandaşlar varsa onların 4ja,"hak
larının-gözetileceği ve hattâ yurttaşlara haksız
lık yapıldığı takdirde. idare âmir ve memurla
rı hakkında en şiddetli kir, surette. cezalar ter- • 
tip edileceği hakkında burada bir so> &rileniek 
daha ferahlatıcı. placak£ı> (Sağdan bravo; sesle-; 
ri), (Soldan mahkeme işi sesleri). 

Hâdiseyi tertip eden yurttaşları' âded itiba
riyle' ifade buyurdular.' Takdir buyurursunuz 
ki, hâdise tertip etmek, secini münasebetiyle 
hâdise tertip etmek suç işlemektir.; Bu konuda, 
mensup olmakla iftihar: i duyduğum Demokrat 
Partili kaç yurttaş-hakkında takibat yapllnûş-
tır, ifade -buyurnıadilar,' zjkretmedilejr^isim : 
söylemediler.' Tabiî bu şekilde akidesini irade
sine uygun bir şekilde • izhar eden vatandaşın 
herhangi bir sebep" ve vesile ile hiçbir tazyik, 
eza ve teaddiye mâruz kalmadığını Sayın İçiş
leri Bakanımız, emin olabileceğimizi ifade ede
bilirlerse bi» ferahh^ duyacağız, 
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AHM&T »ÜN©!*» (*&&&) ~~'WW-1&t 

oka%&, belli 
Î İ K c ^ APAYf>tN (Btevamîa) ~ Belî* öl** 

öftaSdiğSM Mttft yurttaşlar bilirler. As$ b$-
ySftf mfem İtakkı TUrfc Mffietitifeidir. S*#8İ0r 
ftttiftftMtNİlfyle "Riı* m ü M tâk#r halikını, tw-
fff<^^tes»geİiH ttötuau! $&*&& w*«BS*&r, hepi-
rtiz lffiy«tm (tggâaftf alkışla*), 

ÎÇlfLBM SAKAM 0Kffl S8EBKN8Ü-
Wft* fCMIîttÖşane) — $aym arfeâd^îarrm; Fikri 
Apaydın afkadafimtaiı benim feonugmam üreri
ne hasırladığı tfe yüksele huzurunuzda İssalı ettiği 
cevabı dikkatle diöte&im. Bm de ba eevabm 
ilk Mtakt*|iviiitiba, dikkatte ve durarak ve a|jir 
ağır iâSkte atiğim ilk somya vermiş olduğum 
otvîıb i^lade vateada^sriH hakları ve hü»üy(Bt-
kl?i • Ü5Mft̂B4ef • titklikle hareket etigimize ve her
hangi b|r susu cezasız bırakıİBiıyacâj^ı bakkm-
<l«ki hftgsssiyetimize dair ola» kısıaınm Apaydın 
arkadaş tarafından anlaşılmamış olmalıdır. 

Sayan arkadaşımın soru onergesiîMİUr tesbit 
eâiie*| beş vaka üz«Tİ»&e hazırlık yaptım re hu-
ffltpaniBaa $geldİBi, Şimdi Fikri Apaydın arkada
şımla lto soru önergesine dâhil olmıyan bir takım 
vakalardan bahsettiler ve bunlar üzerinde de 
ted!î /kendilerine bir takım mütalaalar yürüttü* 
İer. Arkadaşlar; beti he§ oîay üzerinde bu mem
leketin 1>ttğûh de, yârın da ilelebet itimat edece|i 
en kıymetli idare âmirleri ve mülkiye müfettiş
lerinin tahkikatına müstenit resmî raporlara da
yanarak ifâde etmiş bülundtfm. (Alkışlar) Su
nunla,bununla konuşarak cevap vermedim. Sîze 
bu gî^îşi, bu itiyadı en yakın bir misalle verece
ğim. Bu vatanötaş hak re hürriyetleri Üzerinde 
gösterilen hassasiyetin açık biT örneğidir. 

Büiitı -İzafe etmeme zaruret vardır: 
Tabiî gazetelerde okudunuz, Bayramın dör-

#6*ifeü fSftft ulök bir tetkik seyahatinden gel-
Jfti$f£s£ Mf tetelött şaldı, Beraoferat Parti mer-
k*Kİft̂ «ı ftrtcacU^ıfftız Refik Koraltan, Kayaş'm 
l&l%ir Wfyünd« SO vatanda^m mm dsyajlmdan 
f^ î t t l î t in i m bumm Ut pattı gfcyrt^eşli#i 
a*âü§g|itt' Hftd«^t1i. Be», 2̂ 3 jandarmaüı» bıı-
*«idti3Jfc %** kartskoldfe haysiyeti, §e#efi; vakarı 
^eit yl&üek $m 3& Türk fpcrigannii dayak yi-
ytM|ta9fe= asla inannmın, dedim, (boldan alkış-
Usf):* Ve derhal kendisine dedim koh atrkadaşım, 
i^eeka^sc ben de seninle beraber giderim. Fakat 
«g£n Başbakanbkta bir çalışma mevhumuz 
yardı gidemedim» Tatâ oftuasma rağmen heyeti 

teMşiy* ritsfcai buldurdum derhal fea k$?ye mü-
&ttiş ggfMİermesmi efer WMm rftkı im raüaöb-
MblerİMİn cezalantdırıissaaını s&yfeâîıa. TJ*Ö el-
mıstdnM rağlnKen o gön köye mftMtiş göaaderiEâi, 
btı hâdise ertesi gün Başkent Gazırtesia^e neşre
dilmişti,. t ah l^a t gösterdi ki, böyle sttız köy
lünün kafakola ffötaıüteıeai olayı asla v&rrt 
de#fldir. K&dfee fiJyle öl^rörnr; Köy Kasa
nına tevfikan bir ssrtma yap^y©r. Bu salma 
ik> Mr köy odası yapılacaktır. Jihy odasamia 
çıtl^lirke» «stalâr işafe kalıyor. Altt ıraiandaş 
salrnıya riayet etno^âi diye kateltöl İOTMaadaa-
vekiliiuı müracaat ediliyor. Jandbrnm karakol 
kumandan vekÜİ Mr 0Bb«şuni2dır. Oldağs gibi 
arzediyorfifii. Bu onbaşı vazifegiıâ kavrayamı-
yarak vâki müracaat «zekine köy© bir jandar
ma «rs g(JBâeTiyı>r. Bu orada Ûç taiîâsfcffie Inıyu-
ruu sk kafakola gidin diyoi' ve üş tane^ni ka
rakola getiriyor. îlk fiçti karakola gHatiyor şi-
kây«?t mereM Demokrat ParlMii1, oraya müraea-
rflÎSİöiyor. (Soldan mahkeme rai ©rasa s«sleri). 

Şimdi arkadaşlar t bu şikâyfetierl yapıyorlar. 
Diğer üç vatandaştan binsmia dijinrn kınlâlğı, 
Mrisiırâı gâzünün altınca bir gedemc olduğu, 
birMne &yak atikliği sseytesiy^. Mifettiş fe 
ayrass vali olan arka^uşımız bizaet Çankaya 
Kaymakamı vasıtasiyie nıeseieyi. tetkik ettiri
yorlar. ©tmiar âöktora muayene ettirfii-
yorîar. Bişi kırılan da mtıayene iğin ^«tâiMfire 
gönâeriliyoy. Alınan «raayene raporas^a eBş 
kırıklığının 10 - 15 gün «vvel yafaidığiy gede-
tne ve dayak izi diye iddin edilen feyleria i^den 
mütev«llrt oldnklansm kestiril«mediği ifade 
edifiyoi-. Birisinde dayak izine asla tesadüf 
edilmiyor! Bana müfettişin rsaporm getirilince 
ben rapora istinaden vazifesini kusurla yaptı
ğı için karakol kumandanım derhal oradan 
uzakiaştmhm ve karakol kumandam Ste muhtar 
hakkında» taisibat yapümasifti emreitâaı. 

R1FÎK KOEALTAN (îçel) — Adliye tah
kikatımı yaptyer, b»r#da müdafaa etm«yiniz. 

İÇİŞÛGRİ BAKANI ŞÜ&EÜ SÖKM^RSÜ-
BR (Det^tmîa) — Arkadaşlar hi&b müracaat 
#4e«ı herhangi bir vatbâ^ödaşı» ^pkâyeti meıHhıe 
en kıymetti* arkadaşlarımla bu i^n tahkikine 
m«»«ır ediyon»;. Fakat ise yafKahm ki, bura
daki arkadaşlar biz ak ı6SyoruB caılar kara &-
yorlar, İnz d^gru diyoruz, onlar eğri diyorlar. 
Hakikat bundan ibarettir. "Vatcöidaşlarm hak
kini daima kaııuıı dairesince takip ediyortıy,. 
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Bütün vatandaşların hak ve hürriyetleri Türk 
Anayasasının teminatı altında ve ehil ve olgun 
idaremizin de dikkat ve hassasiyeti içindedir. 
(Şiddetli alkışlar). 

İdarecileriniz hiçbir zaman; vatandaşların 
hak ve hürriyetlerine karşı bitaraflığını bozma
mış ve bozmıyaeaktır. Bu memlekette bu gün de 
yarın: da kanun hâkim olacaktır. (Soldan bravo 
sesleri, şiddetli alkışlar). 
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FİKRÎ APAYDIN (Kayseri) — Mahkemenin 

neticesini bekliyeceğiz. 

REFİK KORALTAN (İçel) — Kısaca iki 
kelime söylememe müsaade buyurun. (Soldan: 
sorudur, olmaz sesleri, Takrir verin sesleri). Esa
sen bu köye ait iş sabit oldu ve mahkemeye inti
kal etti. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. -— Tekel İdaresinde yapılan soruşturma hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Beş kişilik Komis
yon raporu (3/15) [1] 

BAŞKAN — Tekel İdaresinde yapılan soruş
turma hakkındaki Beş kişilik Komisyon raporunu 
okutuyorum. 

(Rapor okundu). 
BAŞKAN — Efendim, sabık Gümrük ve Te

kel Bakanı Suad Hayri Ürgüblü halen Milletve
kili olmadığı için, yüksek kararınızla savunması 
istenmiş idi. Kendisi savunmasını yapmışter ve> 

[1] Olağanüstü toplantıya ait 52 sayılı hasma 
yazı ile eki tutanağın sonundadir. 

52 numaralı bu mazbata ek olarak tevzi edilmiş
tir. Şimdi bu savunmayı okutuyorum. 

(Suad Hayri Üürgüblünün savunması okun
du). 

BAŞKAN — Efendim, Beş kişilik Komisyonun 
raporunu arzettim, Suad Hayri Ürgüblünün sa
vunmasını da arzettim, şimdi mazbatayı müzake
reye koymam lâzım. Bu hususta söz alan olduğu 
gibi raporun sözcüsü de izahat verecektir. Vakit 
de geçmiştir. Müsaade ederseniz Cuma gününe 
bırakalım. (Muvafık sesleri) 

İİüma günü saat 15 de toplanılmak üzere bir-
leçne son veriyorum. 

Kapanma saati 20,30 

»+<* 



T. B. M. M. Basımevi 



S.âaytsı: 
Tekel İdaresinde yapılan soruşturma hakkında 

bakanlık tezkeresi ve Beş kişilik Komisyon 
raporu (3/Î5) 

T. C. 
Başbakanlık 19. VII. 1946 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 
özel No. 6/411 - 6/1840 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İstanbul Tekel Genel Müdürlüğü ile, Kibrit ve Çakmak Tekel Geçici işletmesinde, yardımcı 
kola, Irak'a bira ihracı, -dinamit, tekel hastanesi, tutkal, Yunanistan'a satılacak kibrit, îyidere Ke
reste fabrikası alımı, tomruk ve kahve konuları hakkında yapılan soruşturma sonunda düzenle
nen rapor gereği yapılmak üzere Gümrük ve Tekel Bakanlığınca Danıştaya tevdi edilmiş idi. Da
nıştay İkinci Dairesince yapılan ineeleme sonunda, raporda da açıkça belirtildiği gibi, tetkik edilen 
mevzuların hepsinde vazife ve salâhiyet bakımından eski Bakan Suat Hayri Ürgüblü birinci dere
cede sorumlu vaziyette olduğundan Bakanın durumu tâyin edilmeden sanık memurların suç du
rumlarını tesbite imkân görülmemiş ve eski Bakan Suat Hayri Ürgüblü hakkında Anayasanın 
61 - 67 nci maddelerine göre muamele yapılmasına lüzum gösterilmiştir. 

Gereği yapılmak üzere rapor ve eklerinin ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 
Başbakan 

, Ş. Saraçoğlu 

Beş kişilik Komisyon raporu 

T.B.M.M. 
Beş MşiUk Komisyon 

Esas No. 3/15 
Karar No. 1 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

14 . IX . 1946 

İstanbul'da Tkel Genel Müdürlüğü ile Kib
rit ve Çakmak Tekeli- Geçici İşletmesinde, yardım-
cıkola, Irak'a bira ihracı, dinamit, Tekel Hasta
nesi, tutkal, Yunanistan'a satılacak kibrit, İda
reye kereste fabrikası alımı, tomruk ve kahve 
konulan hakkında Maliye ve Tekel Bakanlıkları 
müfettişlerinden kurulan Soruşturma Heyeti ta
rafından yapılıp gereği yerine getirilmek 
üzere Gümrük ye Tekel Bakanlığınca Da-
nıştayya verilen soruşturma raporunda ince
lenen mevzuların hepsinde görev ve yetki 

bakracından eski Bakn Suat Hayri Ürgüb
lü'ye atfedilen sorumu mucip fiil ve hareket
ler sebebiyle Bakanm durumu tâyin, edilmeden 
sanık memurların suç durumlarını belirtmeğe 
imkân görülemiyerek ilk önce Suat Hayri Üügüb-
lü hakkında Anayasanın 61 - 67 nci maddeleri
ne göre gereken işlem yapılmak üzere dosyanın 
mezkur Bakanlığa iadesinee Danıştay İkinci Da
iresince karar verilmiş ve bu karara uyularak 

soruşturma dosyasmm Başbakanlık yoluyla Yük
sek Meclise sunulması üzerine sabık Gümrük 



Ve Tekel Bakanı hakkında bahis konusu hususlar
dan dolayı Meclis soruşturması gerekip gerekme
diğim anlamak iğin iş Kamutayca seçilen Komis
yonumuza havale buyurulmuş olmakla bu bap
taki soruşturma raporu ve ekleri Komisyonumuz
ca etraflı surette incelendi. Varılan sonuçlan 
aşağıda arzediyoruz: 

Tekel Genel Müdürlüğünün mubayaasına te
şebbüs ettiği kahvenin eksiltmesinde yapılan 
yolsuzluklarla Tekel idarelerine ait diğer bazı 
yolsuzlukların tahkiki için Gümrük ve Tekel Ba -
kanlığının talebiyle Maliye Teftiş Heyeti Rei
sinin Başkanlğında dördü Maliye ve ikisi Tekel 
Bakanlığı müfettişi olmak üzere yedi kişilik bir 
tahkik heyeti kurulmuştur. 

1329 tarihli Memurin Muhakemat Kanunu
nun ikinci maddesi ve InhisarlarTeşkilât ve Va
zifeleri hakkındaki kanunun 31 nei maddesi ve 
1660 sayılı İnhisarlar Kanununun 5 nei madde
si ve 4426 numaralı kanunun 2 nei maddesi 
ve 2996 numaralı Maliye Teşkilât Kanununun 
5 nei maddesi hükümlerinin sarahat ve delâletle-
riyle soruşturma yetkisi temamiyle kanunî mes
netlere dayanmış bulunan bu heyetin bahis mev
zuu yolsuzluklardan dolayı memurlar hakkın
daki soruşturma esnasında eski Gümrük ve Te
kel Bakanının dahlü iştirakine atfedilen husus
ları raporlarında tebarüz ettirmekle iktifa ede
rek yetkisizlik sebebiyle o kısımların derinleş-
tirilemediği görülmüştür. 

Tekel İdarelerine mütaallik ihbar ve tesadüf 
edilen yolsuzluklara dair yaptırılan soruştur
mayı kapsıyan bu raporda tetkik ve tahkik e-
dilen meseleler dokuz maddeden ibirettir. 

Bunlardan yardımcı kola ile Iraka bira ih
racı konularında tahkik heyetince yapılan in
celeme ve soruşturma neticesinde âmme huku
ku dâvasının açılmasına lüzum gösterilmemiştir. 

Âmme hukuku dâvasının açılmasına lüzum 
gösterilen konular şunlardır : 

1. — Dinamit işi : 
Harb seneleri içinde dinamit imaline yarı-

yan iptidai maddelerin elde edilmesindeki güç
lük sebebiyle Tekel İdaresi 1944 senesi Ekim 
ayında yaptığı gibi 250 tonluk ikinci bir dina
mit parçasının satın alınmasını kararlaştırmış
tır. Vasatı satışlara göre memleketin senelik di
namit ihtiyacı 500 tondan ibaret olmakla Tekel 
İdaresinin 15 . I I I . 1945 tarihinde toplanan Mü
dürler Encümeni bunun 250 tonunu Fazıl I. VerT 

di müessesesine ve 250 tonunu împeriyal Ke-
mikaFa sipariş etmeğe karar vermiştir. împe
riyal Kemikal ile bu tarihte yapılan anlaşma 
şartları tekemmül etmeden diğer bir firmanın 

. .50 820, 59 lira noksaniyle yaptığı teklif ise gö-
zönüne alınmamıştır. 

Fazil I. Verdi müessesesine ihale edilen ve 
yapılan aramada ele geçen mukaveleden haki
katte Ilver Limited adında bir şirkete ait ol
duğu anlaşılan 250 tonluk sipariş isinde tahkik 
heyetince şu yolsuzluklar tesbit edilmiştir: 

I - Eksiltmeye giren Fazil I. Verdi Mü
essesesinin maskelediği ve tomruk ve kahve 
tahkikatlarında da adı geçen Vâkıf Çakmurun 
dâhil bulunduğu llver Limited Şirketine diğer 
firmalar muvacehesinde mühim bir tercih sebebi 
oİoan B. Â. C. C. tavsiyesinin ihaleden evvel is
tihsali j 

II - Siparişin bu firmaya yapılmasa husu
sunda Genel Müdürlük nezdinde müdahalede 
bulunulması; 

III T Tekel Müdürler Encümeninde derme-
yan olunan haksız tercih sebepleriyle işin llver 
Limited Şirketine verilmesinin sağlanması. 

Tahkik, Heyeti bu konuda toplanan delillerle 
250 tonluk dinamitin ihalesinde llver Şirketi
nin müstesna bir himayeye mazhar olduğunu, 
daha müsait teklifler mevcut olduğu halde ek
siltmenin bu firma üzerinde bırakıldığını ve , 
sonradan sif teklif yapılması üzerine bu iahleye 
ait evrakın ortadan kaldırıldığını ve împeriyal 
Kemikal'a yapılan 250 tonluk ihale bedelinin 
de rakiplerin teklif ettiği bedelden 50 820,59 
lira fazla olduğunu tesbit ederek bu yolsuzluk
lardan dolayı Tekel Genel Müdürünü ve idare
nin diğer bazı elemanlarını vazifelerini kötüye 
kullanmakla suçlandırmışlar. 

Bu konuya ait soruşturmada eski Bakan 
Suat Eayri Ürgüblü 'nün Fazil I. Verdi firma
sını yakından himaye ve iltizamımın tesbit olun
duğu belirtilmektedir. 

2. — "jekel hastanesi işi : 
Soruşturma Heyeti Tekel idaresinde incele

me yaparken usulü dairesinde keşif ve ihalesi ya
pılmadan Kabataş'taki eski Levazım binasının 
yıktırılarak hastane haline konulmasına teşeb
büs edildiğini, işin eski Bakanın yakınlarından 
bir mütaanhide verilmiş olduğunu, Bakanın çe
kilmesi üzerine binanın yıktırılmasının durdu
rulduğunu görerek işin tetkikma ve Tekel Ba-
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kanlığının emriyle de tahkikma girişmiştir. Bu 
konuda memurlar hakkındaki inceleme ve soruş
turmanın verdiği netice şudur : 

Tekel İdaresi hesabına bir hastane yaptırıl
ması tasavvuru 1945 senesi Nisan ayında ortaya 
atılmıştır. Tekel İdaresinin İstanbul'da 1200, 
vilâyetlerde ise 5800 daimî memur ve müstah
demi mevcut olup tedavi için vilâyetlerden İs
tanbul'a gelen ve hastanelerde yer bulunmadı
ğından öezl hastanelerde ücretle tedavi ettirilen 
memurlar için fazla para sarfedildiği halde has
talar gereken şekilde tedavi edilemedikleri mucip 
sebebiyle ele alınan bu teşebbüs üzerinde Tekel 
İdaresi uzun müddet çalışmış, eski Bakan işi ya
kından takip etmiş ve sonunda Kabataş'taki 
Levazım binasının hastane haline konulması ve 
bu hastanenin 50 yataklı olması kararlaştırıl
mıştır. Bilâhare hastanenin yüz yataklı olma
sını tensip eden eski Bakan hastanenin Kibrit 
İşletmesi geçici idaresi hesabına yapılmasını ka
rarlaştırarak keyfiyeti ilgili idarelere tebliğ et
miş ve inşaatın acale başarılması için işin çok 
güvenilir, dürüst, çalışkan, malî vaziyetleri 
kuvvetli bir firmaya emaneten yaptırılması tav 
siyesiyle Tekel .Genel Müdür Muavini, Kibrit 
Fabrikası Müdürü, İşletme Muhasebecisinden 
mürekkep bir heyet kurulduğunu Tekel İnşaat 
Şubesi Müdürünün de inşaatı kontrol edeceğini 
bildirmiştir. Ancak bu.inşaat için vazifelendiri
len Emanet Komisyonu bu mevzuda herhangi bir 
karar vermeden Kemal Uçman isminde ikinci 
bir mütaahhit eliyle bu işe tahsis edilen eski Le
vazım binası dâhilden yıktırılmağa başlanmıştır 
ve Suat Haryi Ürgüblü'nün Bakanlıktan istifa 
edeceği gün'mumaileyhin emrine atfen Hususi 
Kalem Müdürü Ankara'dan telefonla inşaatın 
Abdurrahman Taki isminde bakaıîin ya'kmların-
dan olduğu söylenen bir mühendise verilmesini 
ve ihale işinin ogün bitirilmesini Fabrika Müdürü 
ile Tekel İnşaat Müdürüne bildirdiği ifade olun
maktadır. Bakanın istifası üzerine de esasen 
Emanet Komisyonunun kararı alınmadan ve 
namına ihale yapılmadan' Bakanın emriyle Ab
durrahman Taki tarafından başlattırılan eski Le
vazım binasının yıkılma ameliyesi henüz tamam 
olmadan durdurulmuştur. 

Tahkik Heyeti, Anayasanın 61 - 67 nci mad-
jleleri' muvacehesinde eski Bakana atfedilen hu
suslarda kendisine sual tevcih edecek durumda 
olmadığından soruşturmayı bu safhada bıraka

rak bu konu ile alâkalf ozamanki Tekel Genel 
Müdür Muaviniyle İnşaat Müdürünün hareket
lerini vazifeyi kötüye kullanmak suçiyle vasıf -
landırmıştır. 

3. — Tutkal işi: 
Kibrit ve Çakmak Tekeli Büyükdere .Kibrit 

Fabrikasında 12 . IV . 1945 tarihinde bir senelik 
ihtiyaca kâfi gelecek miktarda tutkal stoku mev
cut olduğu ve bu tarihlerde piyasada 192 ku
ruşa kadar yüksek evsafta İngiliz tutkalı satıl
makta bulunduğu ve' esasen idare de bu tutkal 
lardan mubayaalarda bulunmuş olduğu halde 
lüzum ve ihtiyaca ve piyasa fiyatlarına ve ka
lite farkına bakmaksızın İstanbul'da Ateş Tut
kal Limited Şirketinden kilosu 300 kuruş hesa
biyle 20 ton' yerli tutkal satın alınmıştır. Tut
kal Limited Şirketinin teklif ettiği tutkalı ge
rek evsaf ve gerek fiyat itibariyle uygun bul-
mıyarak eldeki stoka nazaran ihtiyaeda bulun
madığını nazara alan İşletme İdaresinin yapılan 
teklifi bidayette reddetmesi üzerine bu şirketin 
en büyük hissedarlarından Fehmi Ateş Anka
ra'ya gidip mektep ve smıf arkadaşı' olduğu 
ifade edilen Gümrük ve Tekel Bakanı Ürgüblü-
yü bu işe müdahale ettirmiş ve yine ifade edil
diğine göre mumaileyh, Bakanlığın tetkik ve 
murakebe heyeti azasından Fikri Fescioğlu va-
s^tpsiyle bu şirketten 50 ton tutkalın saıtm alın
ması emrini vermiştir. Fabrika müdüriyle Kib
rit tekeli muvakkat işletme müdürünün stok 
vaziyetim,, yerli tutkalların evsafının düşüklü
ğünü, fiyatların yüzle elliden fazla yüksek . bu
lunduğunu ve yeni yeni alınmakta olan İngiliz 
tutkalı tekliflerini ileri sürerek Bakanı bu arzur 
sundan vazgeçirmek ismişlerse de Bakanın Feh
mi Ateşten, tutkal satın alınmasında ısrar gös
terdiği ve yalnız mubayaa miktarını 50 tondan 
20 tona indirdiği ifade edilmektedir. 

Tahkik Heyeti.bu hâdisede Kibrit ve Çak
mak Tekeli muvakkat işletme müdürünün ma
fevkin ısrarına boyun eğerek idarenin en az 
21 600 lira zarara sokulmasından ve Fikri Fes-

' ci^ğhmu da .vazifeyi Kötüye . kullanmaktan so
rumlu görmüştür, 

Eski Bakana atıf ve izafe edilen fiil ve ha
reketlerin- salâhiyetsizlik sebebiyle derinleştiri-
lemediğ-i raporda belirtilmiştir. • 

4. —• Yun^nis'tanıa.satılacak1 kibrit işi: 
1-945 Senesi Nisan ve Mayıs aylarında bü-
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yük bir darlığın şevkiyle Yun&nistanm kibrit 
ithali ihtiyacı karşısında bulunduğunu ve o 
talihlerde kibrit stoklarımızın mühim miktarda 
ihracata müsait olduğunu ve kısa bir müddet 
içinde Yunanistana kibrit verecek bizden başka 
bir memleket bulunmadığını öğrenen memle
ketimizdeki bazı firmalar Tekel idaresinden kib
rit satmalarak Yunanistan'a ihraç etmek istemiş
lerdir. 

Yine o tarihlerde ticarî konuşmalarda bulun -
mak üzere Ankaraya gelmiş olan ve memleket
lerinin kibrit ihtiyacını bizden sağlamak mak
sadiyle Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile müza
kereye girişen Yunan ticaret heyetine kutusu 
fob sekiz kuruştan kibrit vereceğimiz söylenmiş 
ve bilâhare Tekel Genel Müdürlüğü ile temas 
eden aynı heyete Bakanrn olduğu ifade edilen 
emirle Genel Müdür vekili tarafından bu fiat-
tan aşağı inilmiyeceği ve esasen daha evvelce 
Yunanistan'a satış yapacak bir firma ile bağlan
tımız olduğu bildirilmiş ve bu sebeple bu heyet
le uyuşulamamıştır. 

Yunanistan'a kibrit ihraç etmek üzere Tekel 
İdaresine ilk müracaat tutkal konusunda da is
mi geçen Fehmi Ateş tarafından yapılmıştır ve 
Tekel İdaresi beher kutusu fob azamî sekiz ku
ruştan kendisine kibrit# vermeği kabul etmiştir. 
Arkasında Tekel İdaresine başka firmalar da 
müracaat eylemişlerse de bu firmalara Yunanis
tan için İdarenin büyük bir kibrit siparişi almış 
ve bağlanmış bulunduğu bildirilerek ret ce
vabı verilmiştir. 

Bundan sonra Fehmi Ateş'le Yunanistan'a 
kibrit satışına tasavvut etmek üzere ayrıca idare
ye müracaat eden diğer bir firma arasında baş-
lıyan rekabet ve bu rekabeti bertaraf etmek için 
Bakanlığın ve Tekel İdaresinin raporda belirtilen 
fuzuli sahadaki gayratleri yüzünden iş bir müd
det sürüncemede kalmış ve orada İsveçlilerle 
Portekizliler bizden daha çok ucuz teklif yap
tıklarından Portekiz'İllerden bir miktar kibrit 
satm alarak ve (Unra) dan da yardım görerek 
kibrit ihtiyacını idareye çalıştığı anlaşılan Yu
nanistan'a vaktinde satış yapmak imkân ve fır
sat, satışı bizzat İdare namına yapmağa teşeb
büs etmiyerek araya fuzulî mutavassıt sokul
ması ve himaye edilmesi ve fiyatın çok yüksek tu
tulması, Yunan Ticaret heyetiyle müzakereden 
jmtina edilmesi ve başjka mutavassıtların taleple-
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rinin kabul edilmemesi gibi sebeplerle, kaybed/ 
mistir. 

Bu imkân kaybolduktan sonra Dışişleri Ba
kanlığı vasrtasiyle ve doğrudan doğruya satış 
yapmak maksadiyle kibrit fiyatının kutusu beş 
ve daha sonra üç kuruşa kadar indirmeğe razı 
olmak mecburiyeti hissedilmişse de Yunanistan'
dan ihtiyaçları kalmadığı cevabı alınmıştır. 

1944 senesi Haziranından itibaren kibrit sa
tış işleri (Kibrit .ve Çakmak Tekeli Geçici İşlet
me İdaresi) nden alınaruk Tekel Müdürlüğü va
zifesi meyanşıa ithal edilmiş olup bu suretle 
Yunanistan'a doğrudan doğruya kibrit satış ve 
ihracmı bidayette temin eylemeleri ve bu müm
kün olmadığı, takdirde tacirler vasıtasiyle bu 

.satışı sağlamaları vazifeleri icabından olduğu 
halde Türkiye'nin Yunaaistan'a satabileceği an-, 
laşılan 5000 sandık kibrit satışının yapılamaması 
yüzünden memleketin, 1 462 500 dolar dövizden, 
Tekel İdaresinin 8 kuruş hesabiyle 1 500 000 ve 
5 kuruş hesabiyle 750 000 lira kârdan ve Hazi
nenin de 250 000 lira ihraç vergisinden mahrum 
kaldığı tahkik heyetinin raporunda tesbit edile
rek ilgili memurların bu hareketleri kanunun 
kendilerine verdiği vazifeyi kötüye kullanmak 
suçiyle vasıflandırılmıştır. 

Bu konunun soruşturması neticesinde eski 
Bakan Suat Hayri Ürgüblü'nün dahlüiştirakine 
atfedilen fiil ve hareketler raporda : 

I - Kibrit satışını doğrudan; doğruya Tekel 
İdaresinin yapması gerekirken yukarıki bentte 
izah edilen tutkal işinde de adı geçen Fehmi 
Ateş'i himaye ve iltizam kastiyle bu işe tavsit 
etmek istemesi ve diğer firmaların ekarte edil
mesi için Tekele mütaaddit emirler verdirmiş ol
ması; 

Tl . Doğrudan doğruya müzakerede bulun
mak üzere müracaat eden Yunan Heyetiyle, bağ
lantımız var diyerek Tekeli müzakereden imtina 
ettirmesi; 

III - Nihayet bu iş için müracaat eden diğer 
bir firmayı Fehmi Ateş'le uzlaştırmıya çalış 
ması ve işin, bu şekilde, sürüncemede bırakıl
ması yüzünden bu arada yolların açılması dola-
yısiyle Yunanistan'ın çok daha müsait fiyat
larla ihtiyacını başka memleketlerden ve kısmen 
yardım yoluyla temin ederek bizim tarafımız
dan müstacelen yapılması lâzımgelen satış imkâ
nını ortadan kaldırması; 

Şeklinde belirtilmiş bulunmaktadaor, 
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5. — lyidere Kereste Fabrikasının mubayaa
sı işi".. 

Tekel Genel Müdürlüğü Rize Vilâyetinim. 
lyidere mevkiinde Sadıkzade Ruşen veresesine 
ait Kereste Fabrikasını 1944 senesi Haziranında 
300 bin liraya satın almıştır. 

Soruşturma Heyetince yapılan tetkikat bu 
fabrikanın kapasite itibariyle idare ihtiyacmm 
çok fevkinde olduğunu ve 'civarında kendisini 
besliyecek zenginlikte orman bulunmadığını, 
sahipleriyle Tarım Bakanlığı arasmda daimî 
ihtilâflara mevzu teşkil ettiğimden dolayı sene-
lerdenberi işletilemediğini ve daha evvel Ta
rım Bakanlığına 115 bin liraya teklif edildiğini 
ve Tekel Genel Müdürlüğünce satm almdrktan 
sonra tomruk temin edilmesindeki müşkilât se
bebiyle iktisadi bir şekilde işletilemediğini 
göstermiş ve bu konuya ait soruşturma sonunda 
toplanan delillerle, yapılan ikazlara rağmen 
işletme kıymeti ölmıyan bir fabrikayı bir lü
zum ve ihtiyaç şevkiyle olmaksızın ve mücerret 
arkadaşlık gayretine atfedilen bir saikle yük
sek bir bedelle idare namına satın alındığı ne
ticesine sarıldığı ve bu neticeden mafevkin ar
zusunu1 yerine getirmek üzere etraflı tetkika da
yanmadan mubayaaya karar veren eski Tekel 
Genel Müdürü ile Genel Müdürlüğün sekiz me
murunun sorumları Tahkik Heyetinin raporunda 
belirtilmiş bulunmaktadır. 

Bu konuda eski Bakan Suat Hayri Ürgüb'-
lüye atfedilen fiil ve hareketler raporda şu su
retle- gösterilmiştir : 

I - İdarenin senelik onbin metre mikâplık 
kereste ihtiyacını 18. - 20 bin metre mikâbına 
yükselterek Genel Müdürlüğün bu hususta men
fi mütalâalarını ihtiva eden ve idarenin ihtiyacı 
ile Tatara atölyesinin hakikî istihsal miktarını 
gösteren yazısmı değiştirmesi; 

II - İdarece mahallinde yaptırılan birinci 
keşfe ait raporda tomruk temin edilemediğinden 
fabrikanın muattal bulunduğu yazılı olduğun
dan- istediği şekilde bhvrapor istihsal için ma
hallinde yeni bir tetkik yaptırması ; 

III - Tarım Bakanının fabrika için tomruk 
verilemiyeceği hakkında yazı ile vâki ikazlarını 
kale almaması; 

IV - Fabrikaya fiyat biçilmesd bahsinde, alâ
kadarın ' daha evvel Tarım Bakanlığına yaptığı 
teklifler ve tomruk bulunmadığından dolayı fab
rikanın senelerdenberi işletilemeonekte olduğu 

(S. Saj 

konulan üzerinde <Jürmryarak makine mühendisi
nin ımüöerret tesisatı görüp hazrriâdiğı raporu 
mubayaaya esas ittihâz ettirmesi ve- fabrikaya ve
rilen 300 biti' liranın Bakanla arkadaşı oMuğu 
ifade edilen Akif JSâd&oğru arasiııdiâ tesbit edfr 
lerJk İdareye enpöze edilmesi; 

Tahkik heyeti, toplanan delillerin yukarıdaki 
izahlar dairesinde bu mubayaa işinden dbğrudan 
doğruya eski Bakanı ilgiM gösterdiğini ve saİâ-
hiyetsizlikleri dölâyisiyle soruşturmayı bu vadide 
derinleştiremediklerîni raporda' belirtmektedirler. 

6. — TömrUk^şir 
Kibrit fabrikasının1 1944 yılı tomruk ihtiya

cını temin içînr müvazââli olduğu söylenen bir 
şirket kurulnmıştar. 

1943 senesi Haziranında emniyet sandığındâ-
ki vazifesinden istrfâ eden ve eski Bakanın yakın
larından olduğu ifade edilen Vâkıf Çafcmür bu 
istifadan' birkaç güiı sonra Fazıl 1. Verdi (mah
dumları firmasına müracaat ederek kibrit teke
line karşı tomruk taahhüdüne girmelerini teklif 
etmiş ve yine raporda ifade edildiğine göre bu 
firmaya dâhil iki zâtı Ankara'da Tekel Bakaniyle 
tanıştırmıştır. Bunu takiben İstanbul'da- Fazıl 
1. Verdi mahdumları firması ve ortaklan arasın
da 23 . VI . 1943 tarihinde gizM bir mukavele 
imzalanmış ve münhasıran kibrit tekeline tomruk 
tetmini nıaksadiyle bir şirket kurulmuştur. Bu şir
ketin aramada ele geqen gizli mukavelesinin 
7 nci maddesine göre Vâkıf Çakmura muayyen 
kâr hissesinden maada kibrit tekeline teslim edi
lecek beher metremikâp tomruk için her rievi mas
raf ve vergilerin tenzilinden sonra on lira verme
ği diğer şirketler taahhüt etmişlerdir. Bu suretle 
kendisine işin sonunda ayrıca verilen para 58 
bin liradîr. Bu mukavelenin imzasından bir hafta 
sonra 30 . 'VI: 1943 de kibrit tekeline müracaatla 
hemen o gün idareyle 6500 metreımikâplık bir 
mukavete imzalanmıştır. Bu mukaveleyi 1944 yılı 
ihtiyâcı için aktolunan ikinci bir mukavele takip 
etmiştir. Bu mukavelelerin ahkâmı teslimat şıra
larında yerine getirilmediğinden feshi lâzımgelir-
i* en raporda belirtildiğine göre Bakanlık bur.a 
yanaşmamış ve hattâ anlaşmayı mütaahhit lehine 
tadıl etmiştir. 

Bundan sonra Fazıl 1. Verdi förmasınj istih-
lâf ederi Tomruk Şirketi g'zli mukavelede bahis-
mevzuu olan metremikâp başına onar lirayı öde
meğe devam etmediğinden Vakıf Çakmur kibrit 
idaresinin 1945 yılı ihtiyacını karşılamak üzere 
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Bartın'da Hüsnü Ulus'la aynı suretle gizli bir 
mukavele akdetmiştir. Bu mukaveleye nazaran 
ortaklık hissesinden maada İdareye teslim edilecek 
tomruğun beher ımetremikâbı için Çakmur'a beş 
lria verilecektir. Bu mukavelenin imzasından son--
ra kibrit . tekelin 1945 yılı ihtiyacı yirmi bin 
metremikâp tomruk olarak ve beher metremikâp 
106 'lira, bedelle 2 120 000 lira mukabilinde en 
müsaait teklif sahibi olmadığı halde raporla ifa
de edilen çeşitli himaye ye iltizamlarla Hüsnü 
Ulus'a ihale olunmuştur. 

Hazinenin bu son ihalede uğradığı zarar mik
tarı 910 bin lira olarak raporda gösterilmekte
dir. Mütaahhit 106 liradan parasını aldığı tom
ruğun 10 bin metre mikâbını fabrika teslimi 87 
buçuk liradan bir ikinci ele devretmiştir. 

Tahkik heyeti işlenen suçlan: 
idarenin tomruk ihtiyacım yükseltmek, ida

renin menfaati aleyhine işi bir tek mütaahhide 
vermek, eksiltmeğe başkalarının katılmalarını 
imkânsız hale getirmeğe çalışmak, ucuz teklif
leri nazarı it^bare almamak, mütaahhidin Or
man Genel Müdürlüğüne vereceği 354 bin küsur 
liralık depozitoyu kibrit Tekelinin faizli parasın
dan mütaahhit namına ödetmek, mütaahhidin 
mukaveleye muhalif ince tomruklarını almak, 
mukaveleye uymıyan evsafta mal teslim edişine 
göz yummak vesaire gibi çeşitli olarak 14 mad
dede toplanmış ve Kibrit Tekeli ile Gümrük ve , 
Tekel Bakanlığından alâkalı memurların ve mü
nakaşaya hile ve fesat karıştırmak bakımından 
mütaahhitle gizli şerikinin fiil ve hareketlerini 
ve çeşitli suç durumlarını ayrı ayrı göstermiştir. 

Eski Bakan Suat Hayri Ürgüblü'ye bu ko
nuda atfedilen fiil ve hareketler soruşturma he
yetinin raporunda şu suuretle sıralanmıştır: 

I - Fabrikanın 1945 yılı tomruk ihtiyacını 
yüksek tutmak, 

II - Bu ihtiyacın birkaç mütaahhit arasında 
taksimi idarenin menfaati icabı olduğu halde 
ihaleyi münferiden bir mütaahhide verdirmek,. 

III - İşin icabı ve idarenin menfaati tomruk
ları Orman idaresinden alarak ihalenin nakliye 
mütaahhitliği şeklinde yapılmasını âmir . iken 
mevzua doğrudan doğruya mütaahhitlik şeklini 
vermek, 

IV - Orman Genel Müdürü ile ihaleden ev
vel temasa geçip tomruk fiatlarını tesbit ye bu 
suretle müteahhitlerin uygun fiat teklif etmele
rini temin ettirmesi lâzım iken bunu, yapmamak 

ve bu sebeple ihale mesnetsiz kalmak, 
V - Rakipleri ekarte ettirmek için ihalenin 

alelacele yapılmasını emretmek, 
VI - En müsait teklif Hüsnü Ulusun ki ok 

madiği halde işin mumaileyhe verilmesini il
tizam eylemek ve bu hususta Bakanlığa, daha 
müsait fiat: teklif eden bir müteahhidin teklif-
maanesini kırtasi yollarla idareye geç intikal 
ettirmek, bu arada Hüsnü Ulus ile mukavele
nin imzısını sağlamak, 

VII - Müteahhit defaatle mukaveleye ria
yetsizlik gösterdiği halde bağlantının feshi ci
hetine gitmemek, 

VIII - Orman Genel Müdürlüğünün müte
ahhitten istediği 350 bin küsur liralık orman 
depozitosunun fuzulen Idaıröye yatırtmak, 

Sorutturma heyetinin salâhiyetsizlik sebe
biyle soruşturmayı eski Bakana teşmil edeme- ., 
diğini ve sadece soruşturma seyrinin tomruk. 
ihalesi işinde mumaileyhin yukarıda yazılı soru
mu mucip fiil ve hareketlerini .gösterdiğini ifa
de etmektedir. 

7 - Kahve işi: 
îstanbulda yeni postahane karşısında itha

lât ve ihracat komüsyonculuğu ile uğraşan Ot-
ton Andirıyadis, mümessili bulunduğu (Vivanc-
qua trmasş) anonim şirketinden aldığı .telgraf . 
üzerine (11 . X . 1945) saf istanbul Tekel Ida- , 
resine 317 dolardan Rio 3,4,5 tipi kahve satmayı 
teklif etmiş ve idare bu fiyatı sigorta masraf
ları düşülmek suretiyle kabul ettikten sonra : 
firma, bildirdiği bu fiyatta bir hata yapıldığın
dan bahsiyle kahvenin beher tonunu sigorta 
masrafları alıcıya, navlun satıcıya aift olmak şar-.. 
tiyle sif istanbul 362 dolardan verebileceğini 
teklif etmiş, idare bu yükselişin sebebini ve râ- ; 

y'ice uygun olup olmadığını tetkik " etmeksizin 
acele olarak Vivacqua ile 350 dolardan bir an
laşma yapmıştır. Bu anlaşmanın şartlarından 
biri 31 bin 500 dolarlık teminat yatırdığını en,, 
geç 7 .1 .1946 tarihine kadar Türkiye'de birin,-- ^ 
ci sınıf bir banka vasıtasiyle firmanın Tekeli , 
teyit ettirmesi olup vivacqua bu şartı muayyen 
müddet içinde ve matlup veçhile yerine getir
memiştir'. Diğer taraftan bu müddet içinde baş-

' ka firmalar tarafından idareye daha müsait fi
yatlarla teklifler yapılmış ve idarenin alâkalı 
şube müdürlüğü, şart yerine getirilmediğinden 
idarenin vivacqua anlaşmasiyle mülzem olmadı
ğına dair hukuk müşavirinden aldığı yazılı mü-
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talâaya dayanarak bu akdin feshi ile yeniden 
bir eksiltme ilânını istediği halde bu yazılı is
tek İdarenin satış müdürlüğünıee mevkii mua
meleye konmamıştır. 

Andiriyadis bilâhara firmasiyle muhabere 
ederek fiyatı 320 dolara indirmiş ise de rakip 
firmaların bu tarihteki teklifleri 305 dolar oldu
ğundan idarece kısa müddetle bir eksiltme ilânı 
yapılmış, ancak bu ilânda da ihalenin şartları 
yalnız Andiriyadis'in yerine getirebileceği şe
kilde tesbit edilmiştir. 

Andiriyadis'in nezdinde yapılan aramada el
de edilen kendisinin not, defterindeki bir yazı ile 
kezalik temsil ettiği firmaya, şüpheyi celbetme-. 
mek için bir başkasmm antetli kağıdıyla ve o 
başkasının adıyla vivacqua ya verilmek üzere 
bir başka firmaya kotla yazılmış aslı telgraf
haneden alınrp deşifre. edilen telgraf kopyaları 
mumaileyhin bu kahve işinde müşkilleri çözmek 
için karanlık yollara başvurduğunu açığa çı
karmıştır. Neticede, Tekele yüksek bedelle kah
ve satmasını temin zımmında bütün vesaiti ih
zar ve ikmal ederek başka rakiplerin yerine 
getiremiyeceği şartlarla bir eksiltme açtırdığı 
raporda belirtilmiştir. 

Tahkik Heyeti bu neticeden, aramada elde 
edilen not defteriyle telgraf kopyesinde yazılı 
ismi bu işte de meydana çıkan Vâkıf Çakmur'la 
Andiriyadis 'te dâhil olmak üzere ozamanki Te
kel Genel Müdür Muavinini ve Satış işleri Mü
dürünü, Tekel Hukuk Müşavirini, Bakanlık Tet
kik ve Murakabe Heyeti Başkanını, Bakanlık 
Hukuk Müşavirini, Kahve ve Çay Şubesi Mü
dürünü, Tekel Genel • Müdürü ve diğer Muavi
nini, Muhasebe Müdürünü, Tuz işleri Müdürünü 
derece derece ihmalden ve vazifeyi kötüye kul
lanmaktan Devlet hesabına yapılan mubayaaya 
fesat karıştırmak teşebbüsünden ve Andiriya
dis tarafından Çakmura 25 bin dolarlık senet 
vermek suretiyle irtikâp teşebbüsüne kadar 
çeşitli suçlarla sorumlu bulmuştur. 

Bu konuya ait olarak yapılan soruşturmada 
Gümrük ve Tekel Bakanı Suat Hayri Ürgüb 'lü-
ye temas edildiği belirtilen kısımlar : 

I - Alâkalı servisinin yazılı talebine rağmen 
Andiriyadis anlaşmasını feshettirmediği ve 
onunla yapılan akdin icrası için emir verdiği; 

II - Tekel Hukuk Müşavirinin, akdin ida

reyi ilzam etmediği hakkındaki yazılı mütalâa
sını kale almaıdiığı ve Bakanlık Hukuk Müşaviri
nin şifahi mütalâasiyle bunu tahlile çalıştığı; 

III - Aktin feshini temin için idarenin bu 
bahiste döviz verilemiyeceği, hakkında Ticaret 
Bakanlığından getirttiği yazıyı istifasına kadar 
muamele mevkiine koydurmadığı, 

IV - Daha ucuz fiyatla teklif yapan rakip
ler muvacehesinde yalnız Andiriyadis'in yerine 
getirilebileceği şartlarla eksiltme tertibi suretiyle 
bu firmayı himaye eylediği, 

Hususlarından ibarettir. Soruşturma Heyeti 
Anayasanın 61 - 67 ndi maddeleri muvacehesin
de soruşturmanın bu kısmım derinleştiremedi-
ğini ve incelenen mevzularda Bakanın durumu 
tâyin edilmeden diğer sorumluların hakiki me
suliyet derecelerinin ve suç durumlarının tesbi-
tine imkân olmadığını raporunun sonunda belirt
miştir. | 

Netice : l 
Yukarıda kapsadığı konular kısaca özetlenen 

ve ilişikleri yirmi dosya ve altı defterden ibaret 
bulunan 260 sayıfalık soruşturma raporiyle eski 
Gümrük ve Tekel Bakanı Suat Hayri ÜrgübhV-
nün Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verip 
Komisyonumuza havale edilmiş bulunan evrak 
arasındaki 14 sayıfalık savunma dilekçesi [1] 
ve ayrıca doğrudan Komisyonumuza gönderdiği 
diğer bir dilekçe [1] ve öteki lüzumlu kâğıtlar 
Komisyonumuzca okunup incelendikten sonra, 

Tekel Genel Müdürlüğü ile Kibrit ve Çakmak 
Tekeli Geçici İşletme idaresine ait bazı işlemler
deki yolsuzluklardlan dolayı kanuni yetkilere sahip 
bir Soruşturma Heyeti tarafından alâkalı Bakan
lık ve Tekel idaresinin ilgili memurları hakla
rında yapılan inceleme ve soruşturmada eski 
Gümrük ve Tekel Bakanı Suat Hayri Ürgüblü'-
nün görevinden doğmuş olarak dahlütesirine atfe
dilen ve sorumu mucip olmak üzere belirtilen 
fiil ve hareketler kendisinin ifadesine müra
caatı ve soruşturmanın uu kısımda da derinleşti
rilerek sanık memurların suç durumlarını nelli 
edecek neticelere varılmasını gerektirdiğinden 
iddia edilen yolsuz hareketlerin ve atfedilen 

[1] Bu dilekçeler rapor sonuna eklenmiştir. 
(G. K. Notu). 
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alâkaların hakikatini ve saıkk memurların da Yüksek Başkanlığa sunulur. 
sorum ve suç durumlaıını mey4ana çıkarmak Komisyon Başkanı Sözcü' 
üzere soruşturma heyetnin rakorunda toplandı- Ankara Trabzon 
ğı belirtilen ifade ve detiller muvacehesinde sa- 1. Ezgü F. A. Barutçu 
bık tekel,bakanı Suat Hayrı prgüblti hakfenda Üye Üye Üye 
Meclis soruşturmasının gerekir olduğu netice ve Çorum Gümüşane Tokad 
kanaatine oy birliği ile varılmıştır. î. Eker, H. F. Ataç N, Poroy 
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Büyük Milet Meclisi Saym Başkanlığına 

Gümrük ve Tekel Bakanlığından tanı 6 ay 
evvel 13 . II . 1946 günü çekildim. Bunu müta-
akip, karışık bir teftiş kurulu Tekel Genel Mü
dürlüğünde üç ay süren bir teftiş yaptı. 

Verilen rapor - fezleke değil - Danıştaya su
nuldu. 

Danıştayın 27 . VI . 1946 T. li kararına uyan 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı; işi kendi yetkisi 
üstünde bularak Büyük Millet Meclisi yüce ka
tına arzetti. 

Bakanlığın 20 . VII . 1946 tebliğinden öğren
diğim budur. 

, , • * • • • ' • : . ; • * ' • • ; • * • " " - • ' • ' " • ' ' : ' ' . " ' ' ' 

Zaruri bir başlangıç 
Yurdun her dâvasına karşı engin hassasi

yetle bakan ve bütün tesirlerin üstünde yaşa
yacak olan Büyük Millet Meclisine her vatan
daş gibi tam huzur ve hududsuz bir güvenle 
başvuruyorum. 

Politik en büyük ölçüler gösteren ve şahsi 
sınırlar dışına çıkıp, Parti ve Hükümeti şüphe 
altına sokabilen işleri en kısa zamanda bitir
mek gerekirken ve en faydalı yol bu iken, ne
dense bana ait iş aylarca süründürüldü. 

Bazı önemli hâdise ve hâtıralar: . 
Türkiye Cumhuriyetinde adlî emniyet bak1 

mındah üzerinde esefle durulacak bir olay teş
kil etmiş olan Tekel tahkikatı, ancak Büyük 
Millet Meclisinin daima en doğru yolu bulan 
karariyle düzelecektir. 

Bugüne kadar, kimse benden tek kelime 
resmî izahat almada Aylarca şüphe altında su
suyorum. Iztirap içinde yaşatılıyorum. 

Bugün her şeyi arzetmeyi: • 
1. — Tertemiz varlığıyla ölmüş babamm adı, 
2. — En genç yaşlarda ulaştığım vazifelerin 

değeri, 
3. — Bütün yurd-ve aile mesuliyetinin ge

nişliği, 
sebepleriyle vazife sayryorum. , 
/ Bu dilekçemi, sunulan raporla birleştirmenizi 

rica ediyorum. 
işler nasıl başladı? 
Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Gnıpu ida

re Kurulu toplantısı ( 12 . I I .1946 Salı günü-
17,30). Sayın idare Kurulu, bütün, yurdu sa
ran yolsuzluk dedikoduları üzerine hassasiyetle 
durarak ve Hükümete yardım ruhiyle, Başba

kanı çağırıp toplanıyor. Ekonomi, Tarım, Te
keli ilgilendiren işleri görüşüyor. 

Ben, beni ilgilendiren işe temas edeyim. O gün
lerde Vatan Gazetesinde kahve alımı diye, üze
rinde geniş dedikodular yapılan bir ya ı̂ı silsilesi 
çıkıyor. Bu yazı okunuyor, idare Kurulu Baş
bakandan soruyor, o ademi malûmat beyan edi
yor, ve benimle görüşüp, alacağı malûmatı Ku
rula hemen ertesi günü arzetmesi takarrür edi
yor. Geç vakit ayrılıyorlar. 

. Diğer iki Bakan öğünlerde Ankara'da olma-
dıklanndan, Başbakan 13 . I I . 1946 Çarşamba 
günü 12 4e beni çağırıyor. Yanlarından 13,05 te 
çıkıyorum. Hemen Bakanlar Kurulunu toplıyor-
lar, 7 : 8 Bakan bulunabiliyor ve benim çekil
diğim tebliğ edilip, yerime Sayın Raif Karade
niz vekâloten işe geçiyor. Ogün acele istanbul'a 
tahkikata gönderiliyor. 

Grup kuruluna da aynı gün, çekildiğim ve bi
naenaleyh görüşmeğe mahal kalmadığı bildiri
liyor. • 

Bu ve bunu takip eden ve çeşitli insan ve 
makamlarla, resmî - gayriresmî yaptığım görüş
meleri, icabettiği zaman ve bilhassa açık heyet
lerde bütün dalil, şahit ve belgeleriyle izahı tarihî 
bir vazife bileceğim. Bugün, işin bu mahrem saf
halarına ve bunları intaç eden sebeplere teması 
zararlı sayarını. Bugün işimi, kanuni haklarımı 
ve Büyük Millet Meclisinden olan riealanmı ar-
zedeceğim, 

Şu noktaların kısaca göze serilmesi faydalı
dır: 

1. — Grup Kurulu, yalnız kahve işine ilgi
lendiği halde, sonradan Vatan Gazetesinin bü
tün ileri attığı yalan - yanlış işler önemle tetkik 
konusu yapıldı. 

2. — istifa günü, Ticaret Bakanı Karadeniz» 
acele istanbul'a yollandı, bu zatm (Kusur onda 
veya bende) husumeti resmî vesaikle sabittir: 
Grupa verdiği 10. IX . 1943 tarihli sual. takriri 
ve Başbakanın barıştırma teşebbüsü, Bayındır
lık Bakanı Sırrı Day'ın teşebbüsleri; 

23. V . 1943 günü 59, ncu Büyük Millet Mec
lisi açık oturumundaki şiddetli tartışmaları
mız;-., *! 

Sonradan da devam ederek, aynı Bakanlar. 
Kurulunda. dargın devam etmemiz; 

istanbul'daki bir haftalık tetkik sonu, Ç. H. 
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Partisi merkezinde basma yaptığı hasmane ve 
yakışıksız demeç ve buna şahit olan resmî in
sanların derin üzüntüsü; 

Avdette hemen işten alınarak yerine Sayın 
Coşkân'm tavzifi; 

Bilâhare ifşa'edeceğim diğer deliller. 
3. — Tekel Genel Müdürlüğü Özel Kanunu

na göre, tahkikata ancak Bakanlık erkânr yet
kili olduğu ve bu kanun emri, tahkikatı yapan 
Kurul Başkam Faik Ökte ve Maliye Başhukuk 
Müşaviri tarafından ar2iedildiği halde;' asla iti
bar edilmiyerek, tahkikat karışık bir teftiş ku
ruluna yaptırıldı. 

4. —- Bu kurula ilk iş olarak kahve işi veril
mişken, sonradan' tomruk ve daha sonra, benim 
Bakanlık devrime ait hemen her iş verildi 

5; — Kural en k ı ^ zamanda ve vazifeye baş* 
ladiğı 25'. I I ' . 1946 gününden en geç 15 . III•. 
1946 ya kadar işini bitinne emrini ilgili Bakan
lıklardan aldığı halde eklenen1 işler ve esasları 
ilerdi açıklanacak sebeplerle üç-ay süründü, 
durdu. 

6. — Aynı kurul, Bakanlar Kurulunun 21 . 
II . 1946 günlü toplantısında Maliye Bakanlığı 
Teftiş Heyeti Başkanı Başkanlığında iki maliye; 
iki de gümrük müfettişinden terkip edildiği hal
de; sonradan bütün maliye teftiş cihazı; (23 mü
fettiş ve muavin) bu işe verildi. 

7. — Teftiş Heyetinin nasıl, ne şekilde ve ne 
engin utanç, verici bir teftiş yaptığım ilerde, 
yalnız mülâhazalarla değil: bakanların, işin iç
yüzü ile ilgilenen Sayın M. Vekillerinden bir 
çoğunun, âmir, memur ve ilgililerin ve ne hazin
dir ki: bizzat o işte çaluşmış müfettişlerin şahitlik-
lieriyie ispat edeceğim. 

8. — • Bu heyet sebepsiz olarak evler bastı: 
Özel Kalem Md. üm olan ve bütün memurluk 
hayatı örnek iffet teşkil eden Tanman'ın evini 
baaıp aradi 

Tahkikat tekel tahkikatı olarak ilân edildiği 
ve heran ve her vesiliede bana: Başbakan, Mâ
liye ve Gr. ve Tekel Bakanı tarafından bu yolda 
söylendiği ve benim hakkımda tahkikata ancak 
B. M. Meclisinin yetkili oldnğu kirarenı tekit 
edildiği halde: kardeşimin evi ve bürosu basılıp 
arandı. 

70 yaşındaki anamın çantası, eşyası, çamaşırı, 
mütareke devrindi ermeni çavuşlarının evimiz
deki tarzlarından daha rezilâne bir şekilde ara^ 
nıp tarandı 

Benim mektuplarım ve telefon muhaberelerim 
tam kontrola alındı. 

9. — Teftiş kurulu, ilgili Bakanlıklardan 
emir almıyarak, yalnız muayyen merciden emir 
aldı, o yolda çalıştı. 

Evrak ve raporlar üzerinde görülmiyeeek olan 
ve fakat saklanması adlî heyetler huzurunda im
kânsız bulunan bu hâdiseleri daha çok tafsilden 
samimî olarak utanıyorum. 

Bu vesile ile, bütün tahkikat seyrinde ve ilk 
günden bugüne kadar en metin karakter ve en 
dürüst insanlık ahlakiyle ve yalnız vicdanlarının 
emrini ve sesini rehber ederek emek sarf etmiş 
olan Sayın Sümer ve Çaşkanı minnetle, yurt 
adlî ve idari güveni bakımından da iftiharla ana
cağım. 

Bu işlere kamı, zaman zaman müracaatlar 
yaptım, dert yandım. Garip bir teessür gösterile
rek: sen ne ilgileniyorsun, tahkik idaridir, senin 
hakkında müfettişler nasıl tahkikat yapar, key
fine bak? denmiştir. 

Herkesin yurda hesap verme • borcu 
Bu iddialarla, şahsen hesap vermeden kaç

mak yolunda ufak bir emek sarf ettiğim asla ak
la gelmesin.:1 

Aranmağa dâ  ben hesap verme peşinde ölün
ceye kafe1koşacağım. Bu;iftihar edilir bir 
iştir. Gönlüm ister ki, her aziz arkadaş benim 
bugün, bütün işlerimin muhasebesini yapmaya 
fırsat bulduğum gîbi ve fakat emin bir yollar 
şebekesi içinde, imkân bulsun ve yurddaki şüp
heyi gidersin. 

Ne yaptığımız büyük hizmetlerle övünmemiz 
doğrudur, ne bunlar kabahatlarımızla mahsup 
edilebilir. Yapılan vazifedir, hesap verme borç
tur. 

Butelâkkinin öz ve temiz yürekli esiri olarak 
şimdi, Danıştay kararmda mevzularını öğren
diğim işlere temas edeceğim. 

Bir Not : Bugüne kadar hana bir şey sorul
madı demiştim. Bir tek evrak ta > verilmedi. Ne
den bilmiyorum- Herşey gıyabımda,; gizli oldu. 
Seninle ilgisi yok dendiği için olacak. 

Amma? Danıştay kararı benim hakkımda tah
kikat yapıldığını artık açığa vurmuş bulunu
yor: Elde ettiğim suret bunu ispat ediyor: 

Şu halde, bir bakan hakkında, bir milletvekili 
hafckötfia müfettişler nasıl, hangi hakla ve Ana
yasayı çiğneyerek tahkikat• yapmışlardır. Veya 

(S. Sayısr: 52) 



-t î l— 
tahkikat sırasında, bakanın-sorumluluğunu >gör-
müşlerse hangi- haıkla > tahidtoLta devam etmiş
lerdir? 

Vazifeleri : < Derhal işi salöbi* ötem"> B. M. <M. 
ine intikal ettirmek' için -evrak'terinde gerekli 
tedbirleri alarak - tahkikatı•• hemen kesmek;.ve 
ilgili1 bakana işi terk etmektir. * Hangi^hakla deş
tiler ve bütün baştakilerin teyidi bilâfma.beni: 
birinci derecede soromlu gösterdiler, hangi = yet-
Mle? 

Danıştay karan kısa sureti: 
(Bu* vaziyet karşısında * ewelemd»de raporda 

birinci »derecede seîmmlu* gösterilen eski bakan 
Suâd!; ;H;t)rgüplil hakkında....) 
diye tasrih edildiğine göre, müfettişler, emarle 
veya pisikolojik Mr ruh halefinin tesirindeMkala-

- rakr ve: biz bakan ve' M.' Yeklerini - de ı tahkike 
' tâbv'toıtabiMrizv Sevdasiyie bıı işi yapmiiglardır. 

4 Bunun sonu neye varır, tafsile ; lüzum gör
mem. 

I>anıştay dahi, bu* karan veremezdi.- Çünki 
ona verilen raporla ondan istenen:vazife:şu idi: 
Tekelde tahkikat yaprtldı, memurlar hakkında 
^nen-veya lüzumu muhakeme* kararı ver? 

^Danıştay, bu talebe: evetveya;hayır demiyor. 
Rapordaki bakanın mesuliyetini* esas olarak; ka
bul'«diyor, sonra doğru karar» veriyor. 

îzah edeyim: Memurin muhakematı nhük-
•müne-göre ÇMadde 16)>»mdun,mafevke<;tâbi ola
rak muhakeme edilir. Doğrudur. Eakat ,ma-

-, fevkin aynı maddeye» göreı müşterek eürmü sa
bit -olmak gerektir. 

Demekki: Müfettişler; Bakanr hakkında cü-
• »ünsi^esbit edecek kadar, tahkikat, yapmışlar ve 
i Danıştay da: Bu müşterek eürmü: tesbitte • mü-
*ietUşterde; hem yekki gömmüş, hem de bu eür
mü <sabit;<görerek, .işin- Anayasanın,61 - 67 nci 
maddelerine göre muameleye tâbi tutulmasını 

.«asar halinde takarrür ettirmiş ve-Bakanlığa o 
.yolda/vermiş. * Buna yejtkisi asla yoktur, yapa-
eağr iş •• olsa olsa: Müfettişlerin bu noktaya ?ma-

s .tufikaraaflatmı iptal etmek >ve memurlar*hak-
: kmdaîjkaraMnı leh veya. aleyhte verip, işi iade 
etmekti. ^ıpki: Suçlarda-teşrii masuniyetin 
•temhürü gibi. Yani: Sazeteeiî Milletvekili,>dev-

•:• re .sununa; talik olunur, muhbir »adalete tevdi 
^Gİuntaar. Belediye başkanı iken milletvekili olan
c a ; arkadaşları.; kurul üyelerls gibi. 

, \;)'Efa iştede aynı, kanun .usullerine saygı- gere-
IL. . ' 

.Üânei Not: 'Anayasamız, bakanların so
rumluluk ve vazifeleri hakkında yapılacak bir 
özel kanundan bahseder. Bu yapılmamıştır. O 
halde, bizim sorumlu olduğumuz hususları mü
fettişler mi .tâyin edecek? Salâhiyet derecemiz 
nedir? ^Mademki, mesuliyetimiz ancak özel ka
nun» tâbi > olacaktır, hangi istidlal ile diğer, ka
nunlara hemen giriveriyoruz. öyle olunca, Ba-

•i karanen ;uîak' memur: kadar salâhiyeti yoktur. 
• Bence,bunun! içindir ki: Büyük»Milet.Meclisinin 
Bakanlar üzerindeki yetkisine kimseyi karıştır-

:maya gelmez, kanştnatosa, böyle olur. 
• Buınoktada benim şahsi kanaatim şudur: 
Bakanın «fiyasi, idari ve, malî mesuliyeti.ol

duğuna ve bunlar hakkındaki ilmi doktirinler 
de,malûm, olduğuna göre: Genel ceza suçları 
dışında/kalan, idari tedbir ve kararlarından 
bakanlar sorumlu değildirler. Başka türlü ba
kanlık ödevi yalnız ve yalnız mesuliyetle dolar. 
(İlmî muayyen hâdiseler malûmdur). 

Bu* ö«ei kanun yapılmalı ve, dünyanın , en 
.ajşır ıstırap ve tehlifceleriyle daima, karşıkarşıya 
olan ve Sayın ökmen'in veciz; ifadeliyle: Ateş
ten bir gömlek giymiş bulunan bir bakan, fazla 
cesur veya ihtiyatlı olduğundan veya bir memu
ru, işinden, attığından dolayı nihayetsiz. zararlar 
karşısında bırakılmamalı ve. fakat daima hesa
bını îMeelise vermelidir. 

Üıçüncü -not: . Tahkik snasmda ekmek endi
şesi, altında yaşayan ve <derin korku. altroa.. alı-
,nan ̂ memurlara: Bütün hataların Bakamn em-
rü müdahalesiyle işlendiğini ifade.ettirmek..iğin 

. sarfedilen gayret azimdir ve kolayca, kabili is
pattır. 

Bu konuda;bazı .memurlar .tam bir karakter 
ısalâbetiyleşkarsı koydukları halde bazüan da: 
, Bakanlar birbirini: kurtarır, arada siz, yanarsınız, 
..hatayı. Babana yükleyiver, onu nasıl.olsa korur-
, lar,... gibi telkinlferin çeşitlilerine: kapılarak tu-
, haf ifadeler vermişlerdir. 

Bütün bunlar duyduklarımdan ibarettir, 
yoksa okuduklarım değildir. 

Çünkü, evvelce de arzettiğim gibi, bu yurda 
.Milletvekili, parti başkan ve nihayet Bakan ola
rak,, hizmet etmeye çalışmış, hakkında yapılan 
tahkikten bir buçuk ay evvel bütçesini tasvip ve 
itimatla.Meclisten geçirmiş olan -bir icra adamı, 
işin en, mühim şayialarından,, hattâ cereyanın
dan da haberdar edilmeğe lâyık görülmemiştir. 

, Bu reaEtediır veı rböyledir. 
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Bu kısmın Özeti şudur : Bakan hakmda Ana
yasa çiğnenerek tahkikat yapılmış ve intaç edil
miştir. 

Her safhasında emrivakiler ihdas edilmiş ve 
müdafaa, izahat imkânlarım çiğnenmiştir. 

îdari olduğu beyhude ve bisud bir surette id
dia edilen tahkikat dahi, Tekelin özel Kanunu
na aykırı olarak yapılmıştır. 

Bugün öyle bir durum yaratılmak istenmiş
tir ki': Bakan hakkında herşey olup bitmiş, mes
uliyet tahakkuk etmiş, iş Danıştayın da kararı
na iktiran etmiş ve artık Meclisi Âlice: Yalnız 
evrakı Yüce Divana sevk gibi bir basit kayıt 
muamelesini ifa bırakılmıştır. Açık, kesin du
rum budur. 

Adalet huzuruna çıkmaktan korkanlar bunu 
düşünsün, ben Yüce Divan huzuruna çıkmaktan 
ancak kendime iftihar payımı ayıracağım. 

X X X 

Kardeşim hakkında iki üç kelime : Birçok 
yakın insanların endişe ile üzerinde durdukları 
kardeşim Avukat M. Ürgüblü'nün serveti, işi be
ni, ilk günden bugüne kadar iİgilendirmemiştir. 
Herkes yakınlarının fiilinden vehm üzerine şai
beli' görülürse işin sonu neye varır, bilmem. Bu 
kadar geniş Tekel tahkikatında, kardeşimin bir 
tek işte ilgili olduğu galiba görülmemiş, çünkü 
aranmıyan, taranmıyan iş bırakılmadı. Ohalde., 
ne diye servet beyanma çağırıldı, aynı müfettiş
ler neden bu işle vazifeli kılındı? Diğer işlerinin 
hesabını da mahkemede veriyor. Orada hem ra
por, hem iddianame, hem de müdafaa ve şahit
lere : göre Tekelle ve benimle ilgisi yoktur. Şu-
halde bu davet te gariptir. 

Müfettişler Başkam Faili ökte : Bu zat beni 
çok yakmdan tanır, bilhassa varlık vergisinde 
Ktrdâr, Milletvekili' Şevket Adalan ve kendisiyle 
hep beraber çalıştık. Neden vicdanının sesinden 
uzaklaştı, cidden hazindir. Bunu bana nasıl ha
ber yollayıp, sebebini açıkladıysa Yüksek Mec
lise de bildirsin. 

Yapılan tahîcikat hakkında izahlar 
Tam İzahat vermek için raporu tetkik salâhi

yetim mahfuzdur. Bunun bir örneğinin tarafıma 
tebliğini istirham ederim. 

Bu rapordan başka, eki olan bir sürü evrak 
ve ifadeler de vardır, onların da hem Yüce Mec
lisçe, hethi de tarafımdan tetkiki lâzımdır. 

Şu açık durum ve üzüntülü imkânsızlıklar 

karşısında, izahatım yalnız hafızama dayanarak 
ve çok muayyen işler üzerinde, çok hülâsa halinde 
olacaktır. Buna rağmen, vicdanlarınızı tatmin 
edeceğine şüphem yoktur. Tekel hükmî şahsiyeti 
olan bir katma bütçeli idaredir. Ona göre her 
işin kanuni cephesini mütalâa ilk şarttır. Her işi 
serbest ve son haddine kadar yapmaya, bitirmeye 
yetkisi aşikârdır. Eskidenberi böyledir. Bakanlık 
murakabesi ve bilhassa savaş yıllarındaki sıkı 
murakabe pek tabiîdir, zaruridir ve Meclisin da
imî direktiflerine uygundur. Bütçe, grup müza
kereleri, komisyonların direktifleri, hattâ Büyük 
İnönü'nün daimî ilgi ve işaretleri bunu zaruri 
kılmıştır. Faydalı da olmuştur. Bazı kimseler de 
şahsi prensipleri veya yaradılışları icabı müda
haleci olurlar, bunların dünkü ve bugünkü kabi
nede hizmet eden kıymetli Bakamlar arasında sa
yılmaları çok kolaydır. Ben, hiç üzülmeden ve 
daima iftihar ederek arzedeyimki : B. M. Mecli
sinin ve şeflerimin direktiflerine uyarak ve şatysi 
prensiplerimle telif ederek, Tekel'im başında ve 
her genel prensip işleriyle müdahaleci zihniyetle 
ilgilendim. 

İhracat politikası, ağır - hafif içkiler dâvası, 
tütün konusu, personel ve işçi ve sosyal dâvalar 
ve sair ana işleri diaimâ emrim ve karantmi altma 
almışımdır. Bunun bütün hesabını da zevkle ver
meğe hazırım. , 

Danıştay kararındaki sıraya riayet ederek iş
lere geçiyorum : 

1. — Yardımcı kola işi : Bu iş hakkında hiç
bir malûmat ve ilgim yoktur, idarenin yaptığı 
normal alışverişlerden biri olsş, gerektir. 

2. — İrak'a bira ihracı : İrak'a yapılan bira 
ihracı Tekelin orada açtığı şubeye gönderilerek 
yapılır, bunda ne gibi sorumluluk bulmuşlar ra
por verilmediğinden bilaniyorum. Şayet: başka
sına bira ihracı yapmak için mal verilmek isten-
mişse o başka. Benim hatırladığım şudur. Savaş 
yıllarında oradaki İngiliz kıtaları ve yerli ihtiyaç 
için içki ve sigara aranır ve istenirdi. Bütün ka
bine de bunu can ve gönülden başarmak dilerdi. 
Birçok firma ve tüccarlar da hem Bakanlığa, 
hem Gümrük Müdürlüğüne başvurarak mal ister
lerdi. Fabrikalarımızın kapasite ve imalâtı 
kâfi olmadığından, içki de ise şişe darlğı ma
lûm olduğundan talepler maalesef yerine geti
rilemezdi. Çok çalışıldı, fabrikalar hem yeter 
mal, hem iyi kalite mal yapma yoluna sokuldu. 
Sonra İrak Büyük Biçimiz Cevad geldi, uzun 
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görüştük, oraya bir de neyei yolladık, burada 
İngiliz sefareti erkânîyle - piyasalarını alıyor-
muşuz gibi kuşkulandırmamak için - ve İrak 
sef iriyle görüştük, uzun mesaiden sonra yeni 
elçimiz Nebil Batur 'un himmetiyle ve o günün 
Başbakanı mülkiye mezunu Hamdı Paçacı'mn 
mühim mııavenetiyle satışlarımızı doğrudan 
doğruya yapmak üzere satış şubesi açtık. 

Ben iş başında iken orada 20 000 kiloya ya
kın sigara ve mühim miktarda içki satıyorduk, 
kibrit için yılda 6000 sandıklık bir anlaşmaya da 
varmıştık. Temenni ederim ki bu miktarlar art
mış olsun. 

İrak için kimseye bira satıldığını bilmiyorum. 
Hem biz depo açtık, hem şişe yoktu. Şayet sa
tış deposundan evvel bir iki ihraç yapılmışsa bu 
idareye resmen vâki ve kanun ve şartlara uy
gun, oralardan getirilen veya piyasadan top
lanıp idareye ait olmıyan şişelerle olmuştur. Fi
yatın da çok kârlı olacağını umarım. Böyle bir 
satışta ne suiistimal ne de bir hazine zararının 
olduğunu akıl alamaz. 

Bizden ayrıca Suriye için bira istenerek 
İrak 'a götürüp satmak yollarında teşebbüsler 
de yapılmıştır. İdare bunları daima reddetmiş
tir. 

3. — Dinamit işi: Dinamit işindeki mesuli
yeti şöyle duydum. Sözde Amerika'dan bir fir
ma daha ucuz teklif yaptığı halde, İdare İn
giltere'nin resmî ve cihanşümul olan İmperial 
Keraikal firmasına 150 tonluk sipariş vermiş, 
bundan fiyat farkiyle 12000 dolar zarar olmuş. 

Şayet böyle ise kısa bir izahat çok enteresan 
olacaktır: 

Evvelâ hariçten mal getirme vaziyetiyle, bun
ların güçlüklerini, o tarihleri yaşıyarak hatır-
lryalım, , 

Sonra memleketin ithal malına olan şiddetli 
ihtiyacını da düşünelim. 

Şimdi anlatayım: Havza dinamitsizlikten 
durma tehlikesinde idi. Ekonomi Bakanı Sa
yın Sirmen hergün başımda idi. Bakanlar Ku
rulunda çetin tartışmalar, malın vaktiyle teda
rik edilmemesinden ileri geri sözler arasında, 
hemen bir sipariş yapmak, hariciye kanaliyle 
bunu teyit etmek ve Müsteşar Helme rica ede
rek 50 tonluk ilk» partiyi uçakla getirmek bile 
hakanca teklif edildi. Bu ciddî vaziyet içinde 
mal arandı. Teklifler de şu idi: İngiliz firma
sı iki ay içinde veriyordu, Amerika müddet 

vermiyor, kesin tâahhüde girmiyor, cüzi bir 
fiyat farkı gösteriyordu. 

Galiba hemen siparişin bir kısmı İngiliz fir
masına, geri kısmı da Amerikan firmasına veril
d i İngiliz'den geldi. Amerika'dan halâ gelece
ğini duydum. İngiliz'den gelen malı hususi" ser
visle mahalline yolladık ve bu malın gümrük mu
amelesini bile Havza'da yaptık. O kadar sıkışık 
durumda bulunuyorduk. Havza her ihtiyacın 
üstünde idi ve her ilgili bakan onun selâmetle 
işlemesini düşünüyordu. Maliye müfettişinin Ha
zine hesabını aklıma bile getiremezdim, halâ da 
getiremem. İdarenin yaptığı iş doğrudur. 

4. — Tekel Hastanesi işi : Bundan kasd-
lan nedir bilmiyorum, derin yeisle teyid edeyim 
ki, bu elîm zihniyetle, yurtta yapılacak faydalı 
ve zaruri tesisler köstekleniyor. Bugüne kadar 
100 yataklı hastane açılmış olacaik ve Tekel'in 
7000 memur, 35000 işçisinin yürekler acisı ıstı
rabı hafifleyecekti. 

Şimdi işin esasını dinleyin: Yeni idare binası
nı övünülür bir yeni eser olarak meydana geti
rince, boşalan Levazım Md. lügü binasını cüz'i 
fedakârlık ve basit tadilâtla hastane yapmayı 
düşündük. Projeler, keşifler hazırlandı. Tekelin 
tütün piyasası sebebiyle para darlığı mevsimi 
olduğundan bu işi, beş ay sonra idare bünyesine 
girecek olan, malî durumu ferah olan Kibrit İş
letmesine yaptırmayı uygun gösterdiler, tasvip 
ettim. Bu ara, Ankara'da ziyaretime gelen mü
hendis -mütaahhitve karanın teyzesinin damadı 
- akrabalık derecesi budur - Abdurrahman'la gö
rüşürken Karabük'teki işlerinin bittiğini, idare
den, iş almak arzusunu taşıdığını söyledi. Bu 
adamın ne kadar temiz olduğu D. D.. T. ların-
daki sicilinde görülür. Kendisiyle bir defa gö
rüştüm, özel kaleme yolladım, İstanbul'a gitti-
Kendisini İdareye iyi, namuslu insan olarak tav
siye ettim, feonuştular. İş çekilmem üzerine kaldı, 
kendisi resmî formaliteleri, vasıfları ikmal etsey
di, şartlarda, mukavelede idare ile ittifak etse
lerdi daha müsait teklif yapan da olmasaydı, pek 
tabiî olarak işi bu zata verirlerdi. Olmadı ve işte 
ikimbilir > ne zamana, hangi yıla kaldı? Bakan
lık herkesi ana şartları işaretle tavsiye etti. Kibrit 
işletmesinin kanunla hususi hukuk hükümlerine 
tabi olduğunu da kısaca işareti faydalı görü
rüm. 

5. — Tutkal işi: Bu ufak işin de suiistimal 
çerçevesi içine alınarak bir bakana kadar bağlan-
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masını esefle g&riiyorunı. Kısacası: 

Kibritler perişan, derin üzüntü içindeyiz, şi
kâyet dıirmuyor, eldepis stoklar var. Şirket sa
dece kâr, gütmüş, en lüzumlu .maddeler yok.. Bu 
halde bn^fabrikayı akiık, bugüne kadar/orada 
çalışmış olan > Türk çocuklarına derin minnetimiz 
olacaktır. 

ı Tutkal kötü idi, galiba Bulgar ı tutkalı idi, 
. yerli daha iyisini•, yapmışlar, teklif edilmiş, » Türk 
bir firma, kendisinden 15 ton «almışlar, tasvip 
emişim. Olabilir,- anlattıklarına göre eski'5 bozuk 
ve tabiî ucuz fiyatla ^toınış-işeczor yarıyan tut
kalı tasfiye edeceklerdi ve o firmadan ihtiyaç 
nispetinde mal alacaklardı. Ben Kibrit fabrika-

. smda birtakım lüzumsuz. atakların idailma tasfi
yesini zaten, emretmiştim. Bugün hem ..Tekel, 
hem de .diğer ••. Devlet fabrikalarında .tasfiyesi 
gereken ne ,kadar . lüzumsuz < stoklar vardır * ve, 
muazzamı servet tutmaktadır/Bu işin suiistima
lini anlamadım. 

6. —Yunanistan 'a Kibrit satışı işi a Bu işin 
üzerinde;; memleketin; ana davalarından birine, 
kararaa^bk, koru ve emniyetsizlik, karşıkkk 
güvensizlik misali olmasr bakımından iyice dura
cağım. Müfettişler • mesuliyeti '. işe teşebbüsten-

nmi alıyorlar, yoksa işin intaç• edilmemesinden! mi 
alıyorlar bilmiyoorum. îkisi de. bir. 

Türk-: Hellas firması Yunanistan'a^ galiba 
2 000 sandık kibrit için başvuruyor, fiyat ı is
tiyor, idaa?e Yunanistan'daki yüksek- fiyatı bili
yor, ona.; fiyat ver diyor. Firma kutusuna 8,5 

: kuruş £iy;at veriyor.Bu ne demektir, onu izah 
edeyim?LB^birika^maliyetimiz 1,5 kuruş, ? Yuna
nistan'a vyapıl&cak<satıştam^ savunana: nergi
si olan ^kuruş-ta yok. i>em©k;net kutuihıaşında 
7 kuruş.kâr var. BüMn sataşta döviz. İngiliz li
rası olarak birkaç yüzbin lira tutuyor, ı ayraca 

> Yunanistan 'da kibrit .fabrikası; da. yok, piyasayı 
tntmak imkânları beliriyor. -Âzamii alâkav gös-
teriyoruzj Doğrudan-doğruya satanuyorfarj'çün
kü Yunanistan 'la satışlar motörle oluyor ye hem 
münakale, hem- ticari anlaşma işlemiyor. Husu
siteşebbüs bütün riskleriyle.alryor. 

'•> Bu:; arada at yarışlarında r Sayın Cumhurbaş
kanı, - Başbakan, Ehşişleri. Bakanvekili, Sumerüe 
görüşüyoruz/Yunan Büyük Elçisi iiki amakamaida 
rica etmiş, tek kibrit yok, aman s bize yardım edi
niz, yalnız burada beşe satılanı galiba bize darda
yız diye 8,5 a vermek istiyorlarmış, günah değil 
mit demiş. 

. îzah ettim :; Myatı biz vermedik, onlar,vyanı 
Yunan £irması -teklif.etti, 

Şiamii îdare nasıl .iner., Dıoğrii buldular. 
Arada Yunanistan'da ihale jç^nînmnıakasaol-

• muş, iaşe; bürosu rbunu açmış, M.r rTürk firması 
ı İdare ile hiç temas yapmadan, sırf ticari- reka
bet've bu İşi1 diğerinden.koparmak^ için -.arala
rında anlaşmamışlar - 6,5-,kuruşa teklif yapmış. 

..iş sürüncemeye-girmiş, donunda, bana-geldi. 
işin,; her iki firmayı da<\anlaştırarak, hiç ol

mazsa 'tek vo uygun bir, fiyat bularak, her halde 
intacına emrettim. Öaaman Gnmrük UVMd. Ve
kili olan vehimli veya mesuliyetten korkan âmir 

: işi- medreseye' .döktü, iş uzadıkça uaadı* ve kısa 
bir zaman «©Bira şunu öğrendik: 

Sanfkansiskodan dönen»Bışbakan Sofyano-
pulos. Unradan yatfdnn olarak çok .düşük ̂ bedelle 
veya parasız, kibrit lemin. etmiş.-Bizden alma
dılar. 

Şimdi sj^runalnluğu. arayalım: 
• • s a) 8,5;. a .tekMf Yarken 'Elçinin ricasiyle 5 

kuruşa vereydik bu müfettişler ine. derdi? 
b) ı Em yüksek teklif ekkarşı düşük-teklif ya

pan firmayı^tercih» etseydik ne ohutdtt? 
c) .:Işiıtahakkuk-ettkmtek için akla gelen 

her teşebbüse, hattâ iki firmayı bile sırf istin
taç/ emeiiyle «telife çalışmasaydık, ykıe .aynı mü-
fetişlerbuj kadar >mühim; bir döviz işine; ;hi$, al
dırmamışlar^ ihmalr etmişler- demezler miydi 1 

> Bu< iş, ister memleketimizde ibu yolda teftiş 
tehlikeleri ̂ bulundukça »diğer işieari de kendisi• gi
bi kaçıracaktır. Zihniyet tigöstermesi -. bakamın
dan cidden ibret; ahnaeak^bir ticari kötü- reka
bet, yurda zarar verici ticari çalışma ve on
ların ^ yanında riskle • çalışma hevesini . kıracak 
< bir * olaydır. 

Kimse ne himaye edilmiş, ne de kimseden 
menfaat gözetilmiştir. Hâlâ yaü^ğrmt ve başa-
ramıyan arkadaş ve tüccarlara * affetmediğim-.bir 

'İştir. 
7.—•*•*lyiderei'Kereste fabrikası; işi: Tekel 

> îda#esinin«hem ̂ içki, t-hem sigarada en .mübrem 
• malzemesi • kereste olduğu takdir-bnyrulur. O 
zamanlar yıllık geniş bir nispet 'tutan ihtilaç 
piyasadan^metre mikâbı r210/28Ö: liradan; sağla
nıyor, çeşitlerde darbk çekiliyor v«^muazzam 
milyonlar nyflfamü, ödeniyordn'. i Beri »ıtaaratfta 

< fabrikası-olan^Zingah ve diğer .kereste:Jahsrâka-
ları savaşa yıllarının akıl* almaz- kâmlarını yapı-

.yoriard. -MaliyetlerinULide tahkikinde MO/^80 
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lira "bulundu. Kâi? azimdi. 12" yıldır lüzumsuz 
ihtilâfFar yüzünden Rize'de îyidere ııahiyesinde 
Türkiye'nin ikinci gelen yepyeni bir tesisi: iş
lemeden duruyordu. Teklifi yaptılar .v Teknisi-
yen işi olduğundan birkaç defamühendisler gi
dip geldi, yepyenidir, daha bir tecrübe-devre
si bile • işlememiştir, 18/20 bin metre mikâbı 
kudreti de vardır, İdarenin bugünkü ihtiyacı 
15 bini bulmuştur; şayet imalât programı beş 
on yıl içinde tahakkuk ederse ihtiyacı bile kar
şılamaz olur, bugünkü hesaplara göre; fabri
ka maliyetiyle ^piyasadan yaptığımız alım farkı, 
bize yılda yarım milyondan fazla safi :kâr temin 
eder dediler, ilâveten zavallı, fakir, veremli 
îyidere nahiyesinin 1000 vatandaşı,•• da iş bula
rak kurtulur mütalâasını eklediler, temasa.ge
çildi,- pazarlık yapıldı, ve 275 bin.liraya alın
da . yalnız dekovillerini t idaremiz tuzlalar için 
150/200 bine alırdı. Yerinde gittim, gördüm, if
tihar edilir bir eserdir. Ora millletvekilleri be
ni memleket ve halk namına kutladılar, bu 
eserle övünürüm. 

Tomruk -varmış yokmuş hikâyesi cidden esa
sı olmıyan ve hâdiseye de asla tesiri bulunmıyan 
bir iştir, zamanla hepsi ve basit güçlükleri 
bertaraf olur. Bu hususta kısaca arzedeyim: 
Tarım Hakanlığı bize yazdı, bu fabrikaya tom
ruğu yakın olan Kuraysebe ormanlarından ve
remem, Çoruh'tan veririm, demiş, o da he-
saba elvermiş, alınmış, netice: İki yılda ve 
8/9 bin metre işlendiği halde 275 bine alınan 
fabrika galiba 300'bin kâr yapmış. 

8. — Tomruk işi : Kibrit Fabrikasını Ameri
kan şirketinden aldık, elimize ne halde ve ne 
gibi ham ve mamul:' stoklarla geçtiğim, kibritle
rin ne halde bulunduğunu, piyasada kibrit bul-
mannr me müşkül devirler açtrğmı hatırlamanızı 
niyaz ederim. 

Şirket tomruğu- Romanya'dan alır, fakat-da
ha kolay olsun diye hazır çöp ve ucuz bulduğu 
mam-ftl kutu kibriti getirir satardı.1 

Aldığımız zaman 600 sandık kibrit, 3/5 yüz 
metre mikâp tomruk vardı. 

Bakanlıktan ayrıldığım zaman 27 00O sandık 
kibrit, 5 bin metre mikâp tomruk stoku bırafc-
tıınv Şirket«1 ,5 ilâ12,5ı milyon lira. Hazine^ his
sesi verirdi, biz.her yıl 7,5, - 8 milyon verdilk. 
Nede»? cidden mühimdir : 

Şirîöef^'öOO'- 2 700^saıtdrk aylık kibrit sa-i 
tışî yapar, Anadöluyu asla? düşünmezr.ve yıllık 

imalâ t rda 30 - 32 bin sandıkta bocalardı. Biz 
imalâtı:fabrikayı genişletmeden, daha az me
mur, işçi ve masarifi umumiye ile ve-daha'ağır 
harp şartları içinde ayda 15 500 - 6 000 sandığa 
çıkardık; ve yurt satışlarımızı da ayda 5 000 -
5 300 sandığa yükselttik. Darlık kalktı kazanç 
arttı. Ayrıca civar memleketlere satış başladı. 

Şimdi işin esasını arzedeyim: Yıllık bu ima
lât ve satışa göre aknacak tomruk ne olmak 
gerekir ? Teknisiyenlerin hesabına göre ihtiyat 
payı olmadan ve dış satış inkişafları asla düşü
nülmeden net 18 000 metre mikâp kavak tom
ruğuna ihtiyaç • şarttır. Bunu teklif ettiler, il
gili,şube erkânı Orman Genel Müdürlüğiyle ça
lıştı, anlaştı ve İşletmemiz kapalı zarfla galiba 
11/14 firmadan teklif aldı, en uygun fiyat ve 
şartları verenle mukavele yaptı, tasvip ettik. 
Mukavelenin icrası, alınan malların vasfı beni 
ilgilendirmemekle beraber arkadaşlarımın if
fet ve iş doğruluğuna imanım bütündür. Yal
nız mütaahhidin teslimattaki % 10 kadar nok
sanını cetvelde görmüş ve (Muayyen zaman ve
riniz, ozamaııa kadar teslimatı itmam etmezse 
akdi bozun, tem inat « irat kaydedin) diye telle 
emir dahi vermiştim. İşin son safhalarını bil
miyorum. 

Aradan bir yıl geçtiği halde duyduğuma-göre, 
yeni mal tedarik edilemiyor, müthiş zorluklar 
çekiliyor ve hergün stoklardan sarfediliyormuş, 
bundan başka verilmek istenen malların vasfı 
çok berbat ve üste fiyatları daha yüksekmiş. 
Bunların izahı benim vazifem değildir ve bu çok 
çetin tomruk işinin de Sayın Coşkan tarafından 
en iyi şekilde halledileceğine eminim. Allah yar
dımcıları olsun. 

İdarenin,- hususi hukuk hükümlerine tâbi ol
masını - da unutarak tomrukları revirlerden al
mayıp, tüccardan almasını da müfettişler caiz 
görmemişler? Gariptir : Buna akıllarının güç 
ereceğini v&anırım,; üstelik bugün;dahi idare-Te
kele geçtiği hald% gazetelerle tüccara bu işi ilân 
etmiş ve 50 metrelik partileri dahi kabul edece
ğini bildirmiştir, işin hem teknik cepheden, hem 
hususi teşebbüs cephesinden, hem en kârlı iş ola
rak j doğrusu; budur; 

9. — Kahve işi : Tahkikatın, istifanın, dedi
koduların temelini teşkil eden bu basit iş hakkın
da da bildiklerimi arzedeyim: 

1942 yılında tekele alınmış olan kahve ozar 
man ingilizlerden kontenjan ve navisert istih-
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şaliyle tedarik edildi ve hep acısını çekip seve 
seve katlandığımız darlıklar içinde yıllarımız geç
ti. Bu tiryaki ihtiyacını temin için sarf ettiği gay
retler ve geçen üzüntülü gecelerimi kimse kahve
sini güzel güzel içerken düşünmemiş ve içtiği kötü 
Afrika kahvelerinden bütün savaş yıllarında bana 
»övmüştür. Helâl olsun. Verilen 2500 ton, ihtiyaç 
45 000 ton, vesikayla hâlâ satmak zorundayız. Fi
yat düşerse 7 - 8 bine de çıkar. 

Savaş bitti, dış pazarlardan ve Brezilya'dan 
teklif yapıldı. İdare temasa girmiş, aylarca bir
çok firmalardan teklifler almış, pazarlıklar yap
mış. Ben bir istanbul seyahatimde bu işle karşı
laştım ve gelip anlattılar. Bir firma ile telgrafla 
âkıd tamam bir halde anlaşmışlar, diğer bir firma 
daha ucuz fiyat vermiş, ne yapacaklarını şaşır
mışlar? Hukuk müşavirlerimize verin, tetkik edip 
karar versinler dedîm. Tetkik etmişler, ikisi de 
anlaşamamışlar, biri akit tamam deımiş, öbürü ise 
kabili fesihtir demiş. Hepsi geldiler izah ettiler. 

Cevabım: Başınızın çaresine bakm, idarenin 
menfaatine göre iş görün? demek olmuştur 

Bu arada geçen bir hâdiseyi de hatırlıyorum: 
320 dolara teklif ve akit yapan firmaya verme
mek için iş - bozgunluğa gidiyorlar ve Ticaret 
Bakanlığı Müstoşariyle, Bakanlığımız Müsteşarı 
temas ederek eldeki stok ve aylık satış seyrine 
göre akreditif açılması talebini reddettiriyoruz. 
Bu; adama işi vermemek ve ucuz kahve almak 
gayretini ben başta olarak bütün memurların ta
şıdığını ispat eder. (Bu kısım mahremdir, çünkü 
ifşası halinde idare tazminata mahkûm olur. 
Arzederim.) 

Bu arada firma mümessili, bu işi intaç için 
herkese başvurmuş, kartlar yazmış, çeşitli ımâaıa-
ya gelen telgraflar çökmıiş, bunlar şüphe; hattâ 
bizim müfettiş arkadaşlarda, kesin kanaat uyan
dırmış, işte milyonlar dönmüş, başta Bakan, bir 
çok insan mesul görülmüş. î ş nedir, portesi kaç 
paradır, alınacak ana komüsyon nedir, bundan 
kimlere no yedirilir? Bu hesap yapılmadan belki) 
döviz kaçırmak, belki isim istismar ederek çekilen 
bir telgrafla suiistimalde bütün yüksek rütbeli 
âmir ve müdürler birleştirilmiştir. Halbuki hır
sızlıkta tüccarın lehine gayret sarfı esas olmak 
lâzımdır. Bunda hep adamın aksine hareket et
mişiz. Sonra ne oldu? Engin fiyatla olan alındı, 
maalesef çok kötü çıktı, yani 306 dolara almışız, 
amma esasmda 378 dolara gelmiş, o kadar dökün

tü ve düşük kaliteli imiş, örneği de duruyormuş. 
ikinci bir parti de yeni olarak 351 dolara almamış. 
Yeni teklifler de hep bu fiyatlarda imiş. Sayın 
Bakan daha iyi bilirler. 

Mühim not: Bu vadide dikkati çekmesi fay
dalı olacak bir olaya dokunmak isterim, şöyleki: 

Kahve Tekel'e alınmca, bu işi gören çok 
mahdut bazı tüccar veya toplu firmalar Hükü
mete iyice içerlemişlerdir ve savaş yılı biter bit
mez bu işin serbest bırakılmasını temine her çare
ye başvurarak uğraşmaya başlamışlardır. Neşri
yatı, dedikoduları azamî basiretle takip etmek 
çok yerinde olur. 

işin mali cephesi şudur: yurdun yıllık istih
lâki bugünkü Tekel tevziatına göre dahi asgari 
6000 bin tondur. Bunun yıllık satış bedeli de 
asgari 30 000 000 liradır. Bu miktar kahvenin 
maliyeti gümrük dahil 6 ilâ 8 milyon olunca, 
aradaki azim farkın kimin cebine gireceği kolay
ca anlaşılır. 

Bu mevzuda ele geçen her fırsattan istifade 
için sarf edilen gizli ve rezilâne emekleri mazur 
görmek icab eder. Fakat çok dikkatli olmak ta 
gerektir. 

Bu hale göre, şayet Tekel mevzu'u kahvede 
hususi eşhasa bırakılacak olursa yapılacak ilk 
iş, fiatı 250 kuruşa ve hatta maliyet fiyatı daha 
düşeceğine göre 1.5/2 liraya indirmek, ona göre 
fiyat seviyesini tesbit ve bütçe gelirini sağlam
laştırmak ve sonra tekeli bırakmaktır. Aksi hal
de fiat bu gün alışılmış seviyede tutulur ve 
hattâ alınacak Devlet hissesi bile müstehlike 
yükletilerek, daha da artırılır. Bunu bu işte 
çalışmış biri sıfatile hatırlatmayı vatan borcu 
saydım. 

ikinci not: Tütün işinde de Tütün Kanunu ve 
Tütün Bankası, ayni şekilde engin kazançları 
azalacak olan kimselerin yaptırdıkları çok des
sas neşriyatla baltalanmıştır. Bunun sonunda 
yurdun ne büyük zararlar gördüğü, bazı muay
yen tütün komisyoncularının şahsi kârları için 
neler, ne kuvvetli ve emin pazarlar kaybedilmek 
tehlikeleri olduğunu burada işareti yine yurt 
borcu bildim. 

Çünkü, benim bütün çalışmalarıma, bütçem-
deki nispetsiz ve çok geniş inkişaflara rağmen 
neşriyatın daima aleyhime ceyran almış olması 
hep bu yolda zarar vehm 'eden veya kârının aza
lacağını sananların eseridir. Bu daima böyle ol-
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muştur. 

Netice: Bütün mâruzâtım burada sona eriyor. 
Büyük Meclis adaletine yürekten inanıyorum. 

/ O kubbenin her vatandaşın ricasına ve sesine en 
müşfik, en dikkatli penah olduğu iraaniyle Yüce 

B. M. M. ine ahiren intikal eden Tekel tahki
katında, Meclis tahkikatına mahal olup olmadığı
nı tâyin için işe başlamış bulunuyorsunuz. 

Bu konu üzerinde 12 . "VIII . 1946 tarihinde 
Sayın Meclis Başkanlığına 14 sayfalık uzun bir 
dilekçe sunarak raporla birleştirilmesini arzet-
miştim. Bu dilekçemin tetkik Duyurulmasını bil
hassa niyaz ederim. 

Bu defaki müracaatım işin usul bakımında 
ilk elde incelenmesi zaruretini ve bunun lüzum 
ve adlî - siyasi önemini arz içindir. 

Şölle iki: 
1. — Müfettişler raporu kanunen batıldır: 
Çünki : Tahkikat Tekel erkânı hakkında ve 

Tekel genel muamelâtı üzerine ise bunun Tekel 
özel Kanununa göre ancak Tekel Bakanlığınca; 
özel tetkikler ise kendi müfettişlerine ve erkân, 
müdiran hakkında ise, Bakanlık erkânı arasjndan 
kurulacak bir komisyonca yapılması kanun ica
bıdır. 

Maliye Baş Hukuk Müşavirinin kesin reyine 
. rağmen bu bilhassa nazara alınmamıştır. 

2. — Müfettişler hangi emirle, hangi tali
matla işe başlamışlardır: 

Böyle bir şey de yoktur. Kendilerine şifahen 
emir verilmiş ve tstanbul'a giden tahkikat ya-
pm denmiştir. Kimin hakkında ve hangi sebep
lerle ve hangi kanunlara müsteniden bu tahkik 
başlamıştır? 

Şayet: idarî ise, kanun hükmü sarihtir, ar-
zettim. 

Siyasi ise, Aanayasamız daha kesindir. 
3. — Müfettişler fezleke değil rapor vermiş

lerdir: 
FilhaMka: Müfettişler tetkik ve tahkik sonun

da, fezlekelerini tanzim etmeden zanlı gördükleri 
memurlara atfettikleri suçu bildirecekler ve on-
larm müdafaasmı elde edince fezlekelerini tan-

Huzurunda saygıyla eğilirim. 
12/8/1946 

8. H, Ürgüblü 
Adres: 
Bakırköy Aşmalı sok. 70 

zim edeceklerdi, bunu yapmamışlardır. Bu ka
nun, talimat ve nizamnameler icabı yerine geti
rilmeyince yüce komisyon ve ondan evvelki ma
kam ve Daniştay, yalnız bir sorumluluk gösteren 
tek taraflı evrak yığını altında kaldı. 

4. — Müfettişler Bakan hakkında tahkikat 
yapmışlardır: 

Şu sualin cevabını yüce komisyonun alması 
kanun zaruretidir: 

Soru: (Kurulan Teftiş Kurulu niçin kurul
du, Tekelde ihbar edilen veya basında yayınla
nan kahve ve sair G. Md. lüğü ilgilendiren idari 
işleri tetkik için mi? yoksa eski bakan hakkında 
suç aramak için mi?) 

Bunun cevabını aramaya zaruret olduğunu 
ve her safhayı dâvada buna temas edileceğini, 
ben söylemesem bile en basit hukuk esaslarının, 
mantık kaidesinin bunu soracağını sanıyarum, 

Bundan başka, aynı müfettişler giriştikleri 
Tekel tahkikatının bütün seyrinde ve 9 işte, tahki
katı daima derinleştiriyorlar ve gariptir ki hep
sinde de Bakanının mesuliyetini görüp, araştırıp 
soruşturup tesbit ediyorlar ve nedense yetkileri
nin dışına çıktıklarını halâ farketmiyorlar. Hal
buki ilk işte bakanm sorumluluğunu mucip bir 
hal sezdikleri anda derhal emaneti ehline ve sahi
bine terk edeceklerdi. Kanun emri ve borcu bu 
idi. Yok, kendilerine : Bakan hakkında tahkikef 

yapmaya memur edildiniz denmiş işe, o başka? 
Bu halde bile kanunsuz emre karşr ancak yazılı 
emir alarak itaat edebilirlerdi. Bugün sorumlu
durlar ve kurtulamazlar. 

Müfettişler cephesinden işi bu suretle ve ana 
hatlariyle belirttikten sonra kısaca Danıştay ka
rarına dokunayım: 

A) Danıştay, müspet, menfi karar vermi
yor, raporun fezleke olmadığını tebarüz ettir
diği halde - bu husustaki bir Meclis kararını ha-

17 . VIII . 1946 : Bakırköy 
Tekel Tahkikatını Tetkik Komisyonu çok sayın üyelerine 

(S. Sayısı: 52 ) 
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tırlatırım: 

Samsun Valisi Fuat - vatandaş llyas işi -
raporda açık olarak: Bakan birinci derecede 
sorumlu gösterildiğinden Anayasa hükmünün 
tatbiki lâzımgelir? diyor. 

Danıştay Dairesinin, müfettişlerin yetkisini 
ve Anayasa maddelerini yazdığı halde, Bakan
ların hangi uzuvların tahkikma tâbi olduklarım 
yine Anayasada görmemezlikten gelmesini izah 
edemiyorum. 

Meclis tahkikatı hangi esasa göre açılabile
cektir? 

Bu açık kanun hataları, hak çiğnenmeleri 
karşısında bu nokta çok önem kazanıyor, çünkü : 

I - içtüzük 169 ilâ 177 nci maddelerine göre, 
benim hakkımda Meclis tahkikatına mahal olup 
olmadığını aramak için müracaat etme hakla
rını bahşeden ilmî ve kanuni unsurlardan teki 
bile yoktur. 

Şöyleki: 
a) 169 ncu maddeye göre Başkana hangi 

makamdan verilmiş bir takrir vardır? Bilmiyo
rum. 

Hükümet buna dayanmıyor, tezkereye göre 
Danıştay kararına istinad ediyor. 

b) 170 nci maddedeki unsurlar da yoktur, 
çünkü Adliyece bir işin takibi sırasında verilmiş 
bir vazifesizlik kararı da yoktur. Zira: Danış
tay böyle bir takibi adli esnasında bir suça mut
tali olmuş ta vazifesizlik kararı vermiş sayıla
maz, çünkü: Danıştay : idari bir tahkikat 
dosyasını tetkik ederken Bakanın suçunu gör
düm. Demiyorki. Danıştay kararında aynen: 
Müfettişler raporu suçluyu birinci derecede tes-
bit etmiştir, Bakan sorumlu gösterilmiştir, ben 
böyle bir sorumluluk var mı yok mu fikir beyan 
etmeden Anayasaya göre bu sorumlu Bakan hak
kında muamele yapın, evrakı geri veriyorum? 
diyor. 

Çok açık olarak benim sorumluluğumu mü
fettişler tesbit etmişlerdir. 

İstirhamlarım: işin esası üzerinde vereceği
niz âdil karara çoktan ve tam vicdan huzuru 
ve yürek emniyetiyle boyun eğmiş bulunuyorum. 
Vicdanlı, derin bilgili, her tesirin fevkinde ka
rakter sahibi insanlar olarak işi karara bağlaya
caksınız. 

Bu vazifeyi görürken, lehte - aleyhte olan 
her delili hiç olmazsa bilip, mazbatanızı Büyük 

Meclise sunmanızı rica etmek istiyorum. 
Şöyleki: I - ilk defa olarak, 9 işten de so

rumlu gösterilerek bir Bakan tahkika tâbi tu
tulmak isteniyor. Bugüne kadar bir tek iş ve-
rüegelmiştir, onun için tetkik müdafaasız ya
pılabilmiştir. Halbuki 9 işin vicdan rahatiyle 
karara bağlanması çok zordur. Dinlenmemi is
tiyorum. 

2. — Kanun ve tüzükte bunu meneden hiç
bir hüküm yoktur, aksine, yapılan iş hiçbir 
adli muamele ile kıyaslanması mümkün olmıyan, 
olağanüstü bir kanuni işlemdir. 

Bu sebeple beni dinleyebilirsiniz, kaldıki, 
ben bugün kendimi savunmadan, çok mahrum 
bırakılmış haldeyim, çünkü: tek hakkım 171 
nci nıadd?ye göre verilecek mühlet içinde ya
zılı müdafaa vermektir. Ondan sonraki safhala
ra bir şey demiyorum. 

Sizin vereceğiniz kararla tahkikata mahal 
olup olmadığı arz olunacak, isterimki, nasıl ce
reyan ettiğini çok kısa arz ettiğim teftiş sonun
daki raporu incelerken tam huzur duyunuz. 

3. — Bundan başka, 169 ncu maddenin son 
fıkrasına göre de keyfiyetten halâ haberdar 
edilmedim. Ben Başkanlığa müracaat ederek ra
porun tebliğini ve eklerini tetkikki hakkımın 
teminini rica ettim. 1 nci fıkra takrirden bah
settiğine ve bu hâdisemizde takrir yerine 
malûm rapor tuttuğuna göre onun bana tebli
ği şarttır. 

4. — Şayet, bu 9. karışık ve kimbilir ne ka
dar tutan evrakın bana tebliği gayrı mümkün 
görülüyor ve gelip Yüksek huzurunuzda uzun 
müdafaa yapmanı da caiz görühneyorsa o tak
dirde : 

a) raporun tebliğini ve eklerinin tetkiki 
hakkımı koruyun, 

b) müdafaa değil, izahat vermek, gizlen 
miş bir çok evrakın tarih ve No. larmı size arz ' 
etmek, raporda olmıyan, gösterilmiyen belge ve 
delilleri izhar ve izah etmek için, bugüne kadar 
bir casusa bile reva" görülmeyen konuşamamak, 
ani atamamak, kısaca izah dahi edememek gibi 
eşi gürülmenıiş bir haksızlık durumunun izale
sini niyaz ederim.. 

Bana yüce heyetiniz huzurunda yarını sa
at için ve yalnız bazı vesaikin suret veya No.la-
rmı vermek ve bunların özellikleri üzerinde iki 
kelime söylemek lutfunu bahşedin. 

(S. Sayısı: 52) 
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En mühim dileğim : Milletin şüphesi altın

da yaşıyorum. Allah herkesi bu ağır durumdan 
korusun, metinim, hiç korkum yok, vicdanıma 
hesabımı verdikten sonra endişe taşımıyorum. 
İnsanların iyilerinin kötülerinden çok olduğu 
kanaatini taşırım. 
, Meclise, Adlî cihazlara ezelden inanırım. 

Fakat korkum şudur: İlerde adlî makamlar 
işi usul yollarından bozarlarsa yeniden başla-
naea işe tahammül güçtür. 

Bunu muhakkak görüyorum, onun için sü-, 
rünmeyim, siz lütfedin de esasım inceleyin ve 
tetkikatı tekemmül ettirip, hatta yeniden esas
lı şekilde ve benim hakkımda tahkikat yapıl

masına başlanarak işi tam bir adlî, kanuni, hak
lı mecraya isal buyurun. Hiç itirazım yok, bunu 
istersiniz ben talep edeyim veya bir arkadaşjm 
takrirle lütfetsin. 

Başkanlık ta hatta mevcut 9 işin tetkikini 
arzetsin, En derin saygılarımla ve imanımla... 

8. Jt. Ürgüblü 

Not: Esas hakkındaki mühleti içinde vere
ceğim müdafaa hakkını koyuyorum. Çünkü 
Başkanlığa verdiğim layiha hafızaya istinaden 
verilmiştir. Ana müdafaanamemi rapordan son
ra verebileceğim, 

s. ff, V. 

• (S . Sayısı: 52) 





S. Sayısı: 52ye ek 
Gümrük ve Tekel eski Bakanı Suat Hayri Ürgüblü'nün 

savunması (3/15) 

İstanbul, 2 Ekim 1946 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

17 . IX . 1946 tarih 294/104 sayılı emirleriyle tarafıma 20 . IX . 1946 tarihinde tebliğ buyurulan 
Beşler Komisyonunun-14 . IX . 1946 tarih 3 -15 esas, 1 karar numaralı raporuna karşı yazılı savunma
mı arzeliyorum: 

Hâdiseye bağlı düşünceler 

A) Bundan evvel sunduğum dilekrelerde 
hâdiseler hakkında ne isnat edildiğini bilmeden 
arzettiğim idari ve hukuki mütalâaları tekrıar et-
miyeceğim. 

B) Büyük Türk Milletinin tek ve gerçek 
mümessili olan Büyük Millet Meclisi huzurunda, 
bütün işlerimib hesabım vermeğe davet edilmek 
benim için bahtiyarlıktır. Bu vazifeyi gurur ve 
emniyetle yapacağım. 

Tekrarına lüzum görmediğim bazı neşriyat ve 
tesirlerle, belli hâdiselerin millet ve memleket 
efkârında yarattığı endişe ve üzüntüler; aşağıda 
arzedeceğim kesin malûmaitla aydınlandığı za
man ve bu hususta Yüce Meclis: Yalnız hak ve 
hakikati kendisine rehber eden tarihî varlığı 
ile şaşmaz vicdanî kanaatini millete ilân ettiği 
gün tam emniyet ve inşirah doğacaktır. 

Büyük Meclisin 2 . I I . 1942 tarihli 34 ncü 
toplantı zaptında: 

Bakanların, millet vekillerinin sorumluluğu, 
suçların sirayeti, bu husustaki usul kaideleri, 
umumi efkâr, basın vesair çok mühim siyasi ve 
hukuki görüşmeler hâlâ üstün değeri ile bütün 
kuvvet ve tazeliğini muhafaza etmektedir. 

C) Savunmamı arzederken, bazı memurla
rın sorumluluk durumlarında duydukları derin 
kaygu ve belki de istikbal ve geçim endişesiyle 
teftiş heyetine vermiş oldukları intibaını edin
diğim yanlış, başkalarına müteveccih hâtıra ve 
hafıza gibi sakat ve tehlikeli temellere dayanan 
ifadeleri üzerinde de durmıyarak herkesi kendi 
vicdaniyle başbaşa bırakacağım.. 

D) Beşler komisyonunu teşkil eden varlık
ları yurt için fazilet, bilgi, ve karekter örneği 
olan sayın üyelerin raporunu okudum. 

Rapor çok kısa bir hulâsa teşkil ettiğine göre 
verilen kısa süre içinde her noktayı gerektiği 
kadar aydmlatamazsa bunu yalnız elimdeki im
kânsızlıkların tabiî ağırlığına bağışlamalarını di
lerim. , * 

Bununla beraber, hem kanunlar hem de hâ
diseler üzerindeki müdafaa ve izahlarımın beşler 
komisyonunu da kesin olarak tatmin edeceğini 
ve beni dinleyemeyen, yeni belgeler toplayama-
yan, işleri derinleştiremeyen bu komisyonun sa
vunmamı bütün şümulü ile inceldikten sonra 
vicdan huzuru duyarak tekliflerime iltihak ede
ceklerini katiyen ümit etmekteyim. Buna ima
nım vardır. 

E) Müfettişler, her türlü kati kanaat ve 
kanuni delillerden mahrum olan raporlarına bir 
kıymet izafe ettirmek gayretiyle her işde basit 
ve yakışıksız bir tertibi öne sürmüşlerdir. Bu 
tertip çeşitli himaye ve iltizamlar, arkadaşlık 
gayreti iddialarıdır. Bunları bütün imaları ile 
birlikte şiddetle reddederim. 

Bütün Bakanlık hayatımda işleri zedeleyen, 
kanuni mevzuatı çiğneyen, idare ve Hazine za
rarı doğuran hiçbir himaye, iltizam ve arkadaş
lık gayreti gütmemişimdir. Bilâkis ve müfettiş
lerin iddiaları aksine hareket etmişimdir. Bun
lar hâdiselerin izahında kati delillerle sabit ola
caktır. 

F.) Tekel ve kibrit işletmesinin bütün iş
lerinde, bunların iktisadi birer müessese olduğu
nu daima gözetmiş ve hiç bir zaman kanuni 



yetkilerim ortadan kaldıran, mevcut mevzuata 
rağmen her şeyi çiğneyerek: 

(Her ne bahasına olursa olsun benim emri
mi yapacaksınız) -hedefini asla gütmemiş ve fa
kat çok yakın bir takip fikri ve sıkı bir mesai 
zihniyetiyle çalışmış, çalıştırmış ve hareket et
mişimdir, 

Neticece çok iyi çalışmış, suiistimal, zarar, 
yolsuzluk olmamış ve bütçe müzakerelerindeki 
takdir ve taltiflerinizi asla tekzip etmiyecek olan 
tamamen müspet neticeler elde edilmiştir. 

Bütün hâdiseleri tedvin buyurduğunuz ka
nunlara göre sıralamak lâzımdır. Şöyle ki: kat
ma bütçeli, müstakil hükmi şahsiyeti haiz Tekel 
Genel Müdürlüğü işlerini başa. alarak müdafaa 
ettikten sonra, özel kanununa , göre idare, edil
miş olan Kibrit işletmesine ait hâdiselerin sa
vunmasına geçeceğim. 

A - Tekel G. Müdürlüğüne ajt işler 

Müfettişler bu işleri teftiş ederlerken özel 
kanunlarındaki iktisadi ve ticari zihniyeti, hele 
mütedavil sermaye kanunlariyle idare edildiği
ni ve yıllardır Büyük Meclisin tam ve kesin di
rektifine uygun olarak işlerinde ona bünye teş
kil eden (Alım - îmal - Satım) gibi üç şaşmaz 
iktisadi ve ticari varlığın zaruretlerini tetkik ve 
iddialarında daima yabancı tutmuşlardır. Bu 
zihniyettir ki, Tekelin tabiî bünyesi ve günlük 
alış - satış çalışmasiyle uymayınca yanlış isti
kamet kendiliğinden doğmuştur. 

Şimdi teker teker işlere geçiyorum: 

1. — Dinamit işi : 

Teftiş heyeti bu konuda Fazıl î. Verdi, fir
masına diğer bütün firmalar muvacehesinde 
mühim bir tercih sebebi teşkil ettiğini zannet
tiği B. A. ö. C. tavsiyesi istihsal edilmesini ba
na atfederek mümtaz bir himaye ve iltizam gös
terdiğimi iddia etmiştir. 

Cevap : Böyle bir muamelenin suç olduğunu 
zannetmemekle beraber iddia gayri vâkidir. Bu 
firmaya tarafımdan veya Bakanlığın normal yol
larından sapılarak herhangi bir tavsiye alınmış 
değildir. Bilgime göre bu tavsiyeyi firma kendi 
mesaisiyle ve gariptir ki, tamamen idaremiz le
hine istihsal etmiştir. Bununla beraber, şayet 
her firma büyük sıkıntı devremiz içinde dinamit 
için böyle bir tavsiyeyi istihsal yolunda 

Bakanlığın yardımını isteseydi hepsine 
bilâtereddüt ve bütün gayretimizle bunu 
esirgemezdik. Ozâmanlarda dinamit te
darikinde tehlikeli ve heyecanlı günler 
yaşadığımızı ve bütün yurt faaliyetini aksa
tacak olan havzanın durması gibi bir tehlikeyi 
önlemek için rie musuliyetli tedbirlere girişti
ğimizi, ilgili Bakan arkadaşlar bilirler. Bu teh
like Ekonomi ve Dışişleri Bakanlıklarının 
müşterek işbirliği ve mezkûr mesaisiyle ye
nilmiştir. Dosyada mevcut Dış Bakanlığın 
8 . I . 1945 tarih ve 16/397 sayılı yazısı bu 
yolda sarf edilen mesaiyi ve 50 tonluk dina
mitin tayyare ile dahi getirilmesine çalışıldığı
nı gösterir. Bundan başka bu yoldaki yazış
malar ayni endişe ve gayretlerin misalidir. 

Her ne ise, acaba Fazı I. Verdi firması hi
maye edilmiş ve bir tavsiyeden istifade etmiş-
midir? 

Hayır. Firmanın satış teklifi o tarihte en 
ucuz bir teklif idi. Ve Bakanlık bunu 12 . I . 
1945 tarihinde Genel Müdürlüğe intikâl ettir
mekle iktifa etmiş bundan sonra ne takip ve 
ne de tekid etmiştir. 

idare de, bütün firmalara haber vermiştir. 
Ve bu arada bu firmaya şart ve vasıfları öğ
renmesi için 12 . VII . 1945 tarihinde levazım 
şubesine müracaatını tebliğ etmiştir. 

Bundan sonra bütün firmalar tekliflerini 
idareye vermişlerdir. 

Bunlardan idarenin ihtiyaçlarını ötedenberi 
sağlıyan cihanşümul . şöhreti haiz Emperyal 
Kemikal firması kısa zamanda, biraz daha 
yüksek fiyatla cif teslim edilmek şartiyle 250 
ton teklifinde bulunmuş; bunun dışındaki fir
malar ne müddet taahhüdüne girebilmişler, ne 
de cif teklif edebilmişlerdir, idare de mevcut 
büyük endişe karşısında, diğer firmaların çok 
az farklı düşük fiyatlarını nazara almamış, Em
peryal Kemikal'a 250 ton dinamiti sipariş et
miştir. 

Bu arada, 1944 yılına ait ve yine bu fir
manın taahhüt ettiği 250 tonluk parti büyük 
mesaile yurda getirilmeğe başlanmıştır. 

Bundan sonra ilk teklif yapanlardan Ame
rika'daki Dupon firması mümessili Nuri Aziz 
daha ucuz olan ilk teklifini Cife çevirmiş ve 
idare bu hususta talimat almak için Bakanlığı
mıza müracaat etmiştir. 

( Ş. Sayısı: 52 ye ek) 



Dosyada mevcut nota göre, Bakanlık bu 
teklife aynen: 

«1944 siparişinden 50 ton gelmiştir. 200 
ton sevkedilmek üzeredir. İdare de Emper-
yal'a 250 ton bağlanmıştır. Yurdun yıllık ih
tiyacı 500 ton olduğuna ve yıl içinde askerî 
fabrikalarımızdaki iki infilâk neticesi hâsıl 
olan tahribat da bertaraf edilip imalâta baş
lanmak üzere bulunulduğuna göre temin edil
miş bulunan yurt ihtiyacı karşısında yeni si
parişe lüzum yoktur.» emrini vermiştir. 

Nitekim bundan evvel de Bakanlık, Tekel 
Genel Müdürlüüğüne yazdığı 17 . II . 1945 ta
rih ve 31724 sayılı yazısında hiçbir firma ve 
şahıs düşünmediğini ve yalnız yurt ihtiyacını 
temin emelini taşıdığını gösteren yazısında ay : 

nen: 
«Emperyal Kemikal'a sipariş edilen 250 

tondan başka diğer 250 tonun en müsait şart
larla teklif yapan ve en kısa müddette verebi
lecek firmaya siparişini» tavsiye etmiştir. 

Bu hâdiseler arasında idare arzettiğim si
parişlerinden üç, dört ay sonra ve tahminen 
Temmuz ajanda açık eksiltme ilân ederek elin
deki müsaadeye müstenit bakiye 250 ton sipa
riş hakkını en ucuz ve Gif teklif yapmış olan 
Dupon Amerikan firmasına ihale etmiştir. 

Çok şayanı dikkattir ki, bu firma aradan 
bir yıl geçtikten sonra siparişini ifa edemiye-
ceğini bildirmiş ve iptal etmiştir. 

Bütün muamele bu suretle ve resmî vesa
ikle sabit olduğu halde ve Fazıl İ. Verdi fir
masına bir kilo sipariş dahi verilmediği müs
pet iken bu firmanın mümtaz bir himaye gör
düğü neye müstenittir anlayamıyorum. 

Firma istihsal ettiği tavsiyeden de asla fay
dalanamamıştır. Çünkü bu müsaade daha mü
sait, daha ucuz ve idarenin ve yurdun ihti
yacına daha uygun teklifler yapan firmalar le
hine kullanılmıştır. 

Bu muamelede İdareye isnat edilen yolsuz
luklara cevap vermiyeceğim. Yalnız şahsi ka
naatime göre iddia edilen 50 000 liralık zarar 
asla mevzuubahs değildir. Bu yukarda adı ge
çen ingiliz ve Amerikan firmalarının fiyat far
kıdır. Halbuki Amerikan firması ucuz taahhü
dünü yapamamıştır. 

Netice: Bu işte Meclis soruşturmasına as
la lüzum olmadığı kanatindeyim. O yolda ka
rar ittihazını rica ederim. 
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2. Rize îyidere Kereste Fabrikası işi: 

Müfettişlerin 300 000 liraya satın alman bu 
fabrikadaki alım işinde iddia ettikleri yolsuz
luklar katî rakkam ve değişmez hâdiselerle mü-
kezzeptir. Raporda sıralanan isnatları teker te
ker cevapladığım zaman bu satmalmanm ifti
har edilir muvaffak bir iş olduğu sabit olacaktır. 

1. İdarenin yıllık 10 000 metre ihtiyacını 
bildiren menfi mütalâasını, bu ihtiyacı 18/20 
bine yükselterek yazı değiştirtmişim. 

C) İdarenin bu hususta 14 . İV . 1944 tarih 
ve 1490 sayılı yazısında ihtiyaç: 

Tütün fabrikaları için 9 000 
Müskirat » » 5 000 
Çay sandıkları » 400 

14 400 
Metre mikâbı olarak bildirilmiş ve aynı tez

kerenin bir fıkrasında normal zamanlar avdet 
edip nakil kolaylığı dönünce sandık iadeleri ar
tar ve ihtiyaç 10 000 metre olabilir, denmiştir. 
İşte, müfetişlerin dayandıkları 10 000 metre 
budur. 

İdare teknisyenlerle yaptığı çalışmalar so
nunda yıllık fiili mubayaasının 12 000 metreye 
çıktığım, bir yıl sonra idare bünyesine katılacak 
olan Kibrit Fabrikasının ihtiyacını hesaba kat
mayı unuttuğunu,, müstakbel inkişaf plânlarlyle 
ihracat politikasının nazara almadığını anlayın
ca tetkiksiz olarak servisten hazırlanıp nasılsa 
sevkedilen bu yazının hemen arkasından 12 . IV . 
1944 tarih ve 215/D sayılı yazı ile hakikî duru
mu bildirilmiş ve 14 400 metrelik ihtiyaca ilâ
veten yukardaki hususiyetleri arzederek fabri
ka almak zaruretini, fiyatın kendi tahminlerin
den de düşük ve kârlı olduğunu yalnız tomruk 
teminine çalışmak gerektiğini açıklamıştır. 

Satın alınan bu fabrikanın 1944 yılından 
sonra, bütçe ile sabit Tekel imalâtının devamlı 
artışı karşısında ve Sayın Bakanın memlekette 
yapılacak yeni tesisler .ve müstakbel büyük rak-
kamlarla, bütün dünyada satış şubeleri açılaca
ğı hakkındaki resmî demeci ve iftihar edilir 
plânı ve bunu teyit eden yeni kabine programı 
muvacehesinde; bu fabrikanın kapasitesinin dahi 
tekel ihtiyacını karşılıyamıyacağı ilerde görüle
cektir. Nitekim her işte büyük başladığımız tah
min ettiğimiz halde devamlı inkişafımız aksini 
ispat etmiştir. 
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2. Fabrikanın tomruksuzluktan muattal 
kaldığını bildiren birinci rapora karşı istedi
ğim şekilde rapor almak için mahalline ikinci 
bir heyet göndermişim. 

O) Bir makine mühendisi tarafından veri
len birinci rapor tesisat bakımından fabrikayı 
çok öven bir vesikadır. Şu cümlelere bakınız: 

«Çok iyi bakılmış ve işlerken yıpranmamış 
bilâhare de bakımına ihtimam edildiği ve hiç 
JÜr yerinde pas ve aşıntı bulunmadığı görül
müştür.» Yedek parçalar için de: «Bol bol kâ
fidir.» Daha aşağıda: « hepsi de işler vazi
yette olup yalnız bir kısmı daha iyi muhafaza 
edilmek üzere sökülmüş ve yağlanmış olduğu 
görülmüştür.» 

Netice kısmında ise aynen: «Fabrikaya faal 
olduğu zamanlarda gayet iyi bakılmış olmakla 
beraber atalet devresinde de bu ihtimam elden 
bırakümıyarak fabrikanın hüsnü muhafazasına 
çalışılmıştır. Ebniye kısmı istisna edilirse maki
neler ve madeni aksam oksidasyon ve korrozyon 
gibi zarar verici hâdiselerin vukuundan ve ha
vai tesirattan' kurtarılmış olup yeni ve tabiî 
renklerini muhafaza etmektedir. 

Fabrika sathi bir temizlik ve kontroldan son< 
ra âzami on gün içinde faaliyete geçebilecek 
bir vaziyettedir. 

Dikkat buyurulsun, bunlar 12 yıl muattal 
duran bir fabrika içindir. Eaporun not kısmın
da, Rize'deki incelemede fabrikanın kâfi tom
ruk alamadığından durduğunu öğrendiğini yaz
makta ve en sonunda: 

« civar ormanlardan tomruk temin edi
lemediği takdirde fabrikanın şimdi bulundu
ğu yerde çalışmasında imkân bulunamaz.» den
mektedir. Tamamen müspet olan ve fakat ih
tisas dışında olarak makine mühendisinin tom
ruk konusunda fabrikanın naklini teklif eder 
görünen bir mütalâayı ileri sürmesi karşısında 
yanlış ve zararlı bir karara gitmemek ve iler
de büyük nakil masraflarına düşmemek düşün
cesiyle en salim yol bu işte tetkikatı derin
leştirmek ve bu noktayı bir ikaz telâkki etmek 
olmuştur. Esasen müfettişler dahi bugün benim 
işimde hakka ve hakikate vusul için tetkikatm 
derinleştirilmesini teklif etmiyorlar mı? 

İdare de yeniden bir makine ve bir orman 
mühendisini göndermiştir. Bunların tomruk ko
nusunda verdikleri rapor ise şunu ifade etmiş
t i r : 

«Fabrika için ikâfi tomruk civar ormanlarda 
mevcuttur. 10 - 15 yılda yapılacak kat'ıyata 
yeter, yalnız Eize ormanlarında 145 000, Trab
zon ormanlarında 100 000 ve hususi ormanlarda 
5.- 7. 000 olmak üzere fabrikaya civar orman
larda ceman 252 000 metremikâbi tomruk mev
cuttur.» 

Bu raporlar birbirini tamamlayan iki vesika
dır. Aşağıdaki üçüncü fıkraya cevap verirken 
tomruk vardır - yoktur dâvası esasen halledil
diğine göre arzuma uygun rapor almak iddiası 

: da kendiliğinden düşecektir. 
3. Tarım Bakanının tomruk verilemiyeceği 

hakkındaki ikazını dinlememişim. 
C.) Çok sayın arkadaşım Hatipoğlu, her

halde Orman Genel Müdürlüğünün alâkalı ser
visinin eski bir tetkika dayanan mütalâasiyle 
Bakanlığımıza 26 . VI . 1944 tarih ve 57 - 37024 
sayılı yazısını göndermiştir. Bunda: 

Fabrika işletmesi için kanunî izin alınması, 
ormanların Devletleştirilmesi yolundaki faaliye
tini mütaakıp bütün kereste fabrikalarının da 
Devletleştirileceği hakkındaki Bakanlık prog
ram ve prensip kararı, fabrikanın 1941 yılında 
kendilerine 115 000 liraya teklif edildiği ve ha
kikî değerinin 65 - 75.000 lira olduğu, bu muba
yaadan sonra Rize 'de veya nakledileceği yerde 
tomruk teslimini taahhüt edemiyecekleri ve ida
remizin yıllık olarak bildikleri 18 - 20 000 met
re ihtiyacımıza karşı zengin Bolu ormanlarından 
yılda 5 - 6 000 metre verebileceklerini bildir-

| mistir. 
Kendisine imza için arzedilip bu fabrikanın 

satın alınması mevzuunda Tekele pazarlık salâ
hiyeti tanıyan 24 . VI . 1944 tarih 3 - 1089 sa
yılı Bakanlar Kurulu kararını da aramızda ya
pılan görüşme ve yazışmalardan sonra imza et
miştir. Bunda karşılıklı işbirliği zihniyetiyle 
fabrikanın faydalı bir şekilde işletilmesini dü
şündük ve kendisine civar ormanlardan teslimat 
için yeni tetkik yaptırmasını ve şayet imkân bu
lamazsa teklif ettiği veçhile Artvin ve Çoruh 
ormanlarından da tomruk almak maliyetimize 
uygun düşeceğinden bunu sağlamasını ve ilerde 
kereste fabrikalarının Devletleştirilmesi hak
kındaki kanuni tekli'fi Meclisçe kabul edilip ve 
programı kanunlaşırsa Rize Fabrikasının da -
bütün mallarımız millî emlâkden madur bulun
masına göre - Orman İdaresine devri tabiî bulun
duğunu söyledim ve yazdım. Mutabık kaldık. 
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Bununİa beraber, önemi azdır. 
Sayın Bakan müşterek mesuliyet ve iş birliği 

duygusiyle elimden geleni arkadaşça yaptı. Ve 
fabrikanın başka yere nakline zaıuret kalmadan 
bize 1944 yılı 10 ayında, 1945 yılı malî 7 ayında 
11 500 ımetre mikâbı tomruk verdi. Satın aldı
ğımız bu tomruklarla 17 ayda 6 747 metre ma
mul kereste işledik. 

Bundan sonra ve benim istifamı mütaakıp 
1946 yılında aynı bakan ve kendisini son Ağus
tos ayında istihlâf eden yeni bakan müşterek 
hüsnüniyet ve her halde tabiî ve teknik imkân
ları da düşünerek fabrikaya: 
Artvin ormanlarından 2 000 
Of » 2 000 
Pazar » 3 000 
Kuraysebe » 1 900 
Giresun » 7 500 
Diğer civar » 2 000 

19 400 
metre mikâbı tahsis yapmışlardır. Bunların 

bedelleri Ödenmiş, nakliyecilerle bağlantıları 
yapılmış ve mallar tesellüm edilip işlenmeğe de 
başlanmıştır. Bugüne kadar bu mallardan 1 800 
metre işlenerek 1 000 metre mamul kereste İs
tanbul'a gelmiş ve fabrikalara tevzi edilmiştir. 

Kabinenin son programında ise ormanlarda 
yalnız» istihsal ve koruma politikası esas tutul
muş fabrikasyon işinden vazgeçilmiştir. 

Bu nokta bu suretle ve tomruk verilmesi işi 
fiilî vakıa olarak müsbet şekilde tahakkuk edin
ce; tezkere vesair muhaberat ve münakaşalar 
daima iyi ve doğru yolu arayıp bulmağa matuf 
mesai sayılmak gerekirken bunlara en basit tet
kikleri bile yapmadan: İkazları kale almamak, 
tomruk yokken durmuş bir fabrikayı arkadaşlık 
gayreti güderek ve tezkere ve rapor değiştirerek 
satın almak mahiyetini izafe etmek cidden ıstı
rap veren bi'r insafsızlıktır. 

4. — Fiyat bahsinde sahiplerinin Tarım Ba
kanlığına yaptıkları teklifler ve tomruksuz-
luktan yıllarca işlememesi üzerinde durmıya-
rak, makine mühendisi raporuna dayanarak sa
tın, alma kararı vermemi ve 300.000 liralık pa
zarlığı Akif Sadıkoğlu ile yapmamı ve bunu Ge
nel Müdürlüğe empoze etmemi biraz da çirkin 
imalarla ileri sürmüşlerdir. 

C. — Ciddi ve meydanda olan hakikatle* bu 
iddiaların külliyyen aksinedir. 

6 -
a) Müfettişler fabrikanıû müİiteİii tarih

lerde ormana ve diğer müesseselere ne suretle 
satış teklifleri yapıldığım tamamen yazsalar 
ve hakikatleri gizlemeseydiler çok dürüst olur
du. Şöyle ki : Fabrika sahipleriyle orman ida
resi arasında yıllarca devam eden ve adlî büyük 
ihtilâflar haline giren anlaşmazlıklar sebebiy
le tomruk alamadıklarmıdan ve bunu takibeni 
savaşın başlaması ve memleketiaı siyasi mukad
deratının belli olmaması herkesi ürkütmüş ve 
bu arada bu fabrika sahipleri de işletemedik
leri fabrikalarını ellerinden her ne bahasına 
olursa olsun çıkarmayı düşünmüşlerdir. Bu ta-
rihde de orman idaresinden başka alıcı bulu-
namıyacağı tabiidir. Mal sahipleri yalnız alât ve 
makineleri (hakiki değerinin üstün olduğu kay-
diyle) 

17 . 7 . 1940 da 140.000 
17 . 9 . 1940 « tekiden 140.000 
28 . 2 . 1941 de 115.000 
29 . 8 .1941 « tekiden 115.000 

liraya Ormana teklif etmişlerdir. Demek ki 
1941 de savaş tehlikeleri arttıkça hem fiyat dü
şürülmüş hem acele teklifler yapılmıştır. 

Siyasi hâdiselerin yurt lehine inkişafı, pi
yasada emniyet ve fiyat artışları ve sair sebep
ler belirince mal sahipleri orman idaresine : 
2 . 2 . 1942 tarih ve 47 sayılı yazılarında eski 

* tekliflerini kamilen iptal ettiklerini ve fabri
kayı satmaktan kat'iyyen vazgeçtiklerini bildir
mişlerdir. 

Şayanı dikkattir ki bu imkânlara güvene
rek fabrika 2 . 2 . 1942 de askerî teşkilâta 
300.000 liraya teklif edilmiş ve 24 . 8 . 1942 ta
rihinde de istiğnalı bir ifadeyle Eti Bank'a da 
teklif yapılmıştır. 

Demekki satış imkânları müşterilerle bera
ber çoğalmaktadır. 

Arıtk 1944 yılındayız. Harb tehlikesi yurt
tan uzaklaşmış, iktisadi faaliyet tam hızını al
mış fiyatlar âzami haddini bulmuş ve tedavül
deki para hacmimiz çok genişlemiştir. 

Aynı mal sahipleri yine yalnız makineler 
için: 

8 . I I . 1944 de Bakanlığımıza . fabrikayı 
450 000 liraya, 25 . I I . 1944 de beşinci ve son defa 
Ormana 400 000 liraya teklif etmişlerdir. Or
man İdaresi teklifi pahalı bularak reddetmiş, 
İdaremiz ise inceleme konusu yapmıştır. De
mekki Orman İdaresine son teklif 115 000 lira 
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değil 400 000 liradır, iki idare kararlarında 
serbesttirler. Müspet olan bu teklifler seyrinin 
müfettişler raporunda görülmemesi şayanı dik
kattir. 

b) İki safha böylece tesbit edildikten son
ra ve tomrııksuzluk iddiası da tamamen çürü
tüldükten sonra makine mühendisinin raporu
na dayanarak karar vaziyeti de yukarda ver
diğim izahatla anlaşılınca hâdisede arkadaşlık 
gayreti güdülüp güdülmediğini anlamak ve 
fabrikanın müfttişlerin iddiası veçhile iktisadi 
bir şekilde işletilemediği konusu aydınlatılmak 
için bu mubayaanın malî ne netice verdiğini 
rakkamlarla tesbit etmek en makûl ve kesin 
yoldur. 

Yukarda 17 ayda 6747 Ve 4 ayda 1000 met
re mikâbı mamul kereste işlendiğini arzetmiş-

. tim. Kendi zamanıma ait 6747 metre mikâbı 
mamul kereste: İdarenin hususi ince kereste 
ihtiyacmdaki tedarik zorluğu, piyasanın mü-
teamil 3/4 milimetre düşük vererek beher met
rede 28/30 milimetre idare zararı, sandıkların 
kırılması, dayanma kabiliyetinin düşüklüğü gi
bi teknik hususlara asla temas etmiyerek yal
nız piyasanın o günkü ve hâlâ bugün devam 
eden eşit mallardaki rayicine nazaran işlediği
miz 6747 metre mikâbı mamul kerestenin bir 
metresinin İstanbul'a nakliye dâhil umumi ma
liyeti 183,14 liraya baliğ olmuştur. Piyasanın" 
rayici 230 lira olduğuna göre aradaki fark 47 
liradır. Bu her metrede İdarenin safi kârını 
teşkil etmiş ve neticede tam: 303 750 - lira 
safi kâr sağlanmıştır. Demek ki fabrika 1,5 
yıldan az bir zamanda iktisadi bir şekilde işle
tilmiş ve acemilik devri bile geçirilmeden hiç
bir fabrikaya müyesser olmamış bir süre içinde 
ödenen bedel ve mukayyet sermaye kamilen 
amorti edilmiştir. 

1946 yılının 4 ayı zarfında işlenen 1 000 metre 
mamın kerestenin maliyeti 188 ve piyasa fiyatı 
eşit mallarda yine 230 olduğuna göre idare ye
niden bugüne, kadar 42 000 ? lira gibi azımsan-
mıyacak ikinci bir safi kâr elde etmiştir. Bun
dan başka bu yıl yapılan 19 400 metre mikâbı 
geniş tahsis tamamen işleneceğine ve maliyet 
bu suretle ve günün iyi tedbirleriyle de düşece
ğine nazaran yakın zamanda üçüncü ve daha 
muazzam safi kârlar hâsıl olacaktır. 

Bu eserle daima övünürüm ve mesuliyetini 
şerefle taşımaya hazırım. Bunun şerefi memur 

ve teknisyen arkadaşlarıma aittir. 
C) 300 000 liraya pazarlığı yapmak ve bu

nu Genel Müdürlüğe empoze etmeğe gelince : 
Yukarda bahsi geçen kararname pazarlık 

yetkisini vermekle beraber bunu bizzat yapma
dım. Yapsaydım inkâra lüzum yoktu. Yalnız 
sahiplerine 450 000 liralık ve makineler için 
yaptıkları tekliflerini indirmek yolunda konuş
ma ve telkinler yaptım. 

Pazarlığı tamamen İdareye bıraktığımı dos
yada mevcut olması zaruri 7 . IV . 1944 tarih 
21384 sayılı tezkeremin göstermesi tabiîdir. 
bunda: «Kereste fabrikasına ihtiyacımız olup 
olmadığı meselesi ince bir tetkik konusu yapıl
dıktan sonra fiyat meselesine temas edilmiş ve 
şu fikirler İdareye telkin edilmiştir : 

Bu vadide ormanla mevcut ve devam edege-
len ihtilâflardan, fabrikanın muattal bulunma
sından, Tarım Bakanlığının katî prensip kararı 
halinde beliren kereste fabrikalarını Devletleş
tirme plânından ve bunun ergeç neticesi ola
cak bir istimlâk ihtilâfından faydalanılması ve 
fiyat düşüklüğü teminine çalışılması bütün bun
lara ilâveten listelerde dâhil olmıyan ve unutu
lan dinamo vesair alât ve yedek parçaların sa
tış bedeline ithali ve gayrimenkullerin de ke
sin olarak bu bedele sokulmasını» tavsiye etmi
şim. 

Yine aynı tezkerede: «Sahiplerinin 300 000 
liraya satmaya yanaşacaklarını hissettiğimi ifa
de ve buna rağmen daha düşük bir bedel el
de etmek için pazarlık tazyiki yapmalarını tav
siye etmişim.» 

Bu tezkerenin sonunda ise, Genel Müdür
lüğün son kararında tamamen serbest bırak
mak düşüncesiyle aşağıdaki fıkrayı yazmışım: 

«İşin malî, idari, iktisadi ve teknik cep-
heieriyle esaslı bir surette tetkikini ve İda
renin bütün menfaatlerini sağlıyacak bir neti
ceye bağlanmasını ve sonundan malûmat ve
rilmesini rica ederim.» Bu sarih emir karşısın
da İdare kanuni salâhiyetleriyle pazarlığını 
yapmış ve fabrikayı satın almıştır. 

Bu noktada bu fabrikanın alınarak işletil
mesi neticesinde çok müşkül durumda olan 1yi-
dere nahiyesinin 1000 vatandaşı geçime ve re
faha kavuşmuş ve Sayın Rize Milletvekilleri 
beni def'atle tebrik ve takdir etmişlerdir. Ge
rektiği takdirde şahadetleri ve arzettiğim rak-
kam ve hâdiseler karşısında Sayın Bakanın 
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lütfedeceği izahat Yüce Kamutayın tam vicdan 
huzurunu temin edecektir. 

Netice: Rize kereste fabrikasının satmalın-
masında Meclis soruşturmasına hiçbir veçhile 
lüzum olmadığına karar verilmesini arz ve rica 
ederim. 

3. Kahve işi: 

Geniş neşriyat ve dedikodu mevzuu olan; 
aşağıda vereceğim izahatla yolsuzluk bulunmı-
yan ve-fakat müfettişlerin İdarenin birçok te
miz erkânını benimle beraber şaibeli gösterdik
leri bu muamelede isnat ettikleri suçlar şunlar
dır: 

. Alâkalı servisin yazalı talebine rağmen An-
^diryadis Anlaşmasını feshettirmiyerek icrasını 
emretmek, Tekel Hukuk Müşavirinin akdin 
idareyi ilzam edemiyeceği mütalâasına karşı Ba
kanlık müşavirinin aksi mütalâasiyle işi talile 
çalışmak, döviz verilemiyeeeği hakkında İda
renin Ticaret Vekâletinden getirttiği yazıyı is
tifa gününe kadar saklamak, daha ucuz tek
liflere rağmen Andiryadisin yerine getirebile
ceği şartlarla eksiltme tertip etmektir. 

Cevap : Bütün bu iddialar baştan aşağı hi
lafı hakikat ve şayanı dikkattir ki, bizzat dosya 
(mündereeatiyle ve cereyanı muamele ile mü-
kezzepth\ İsnadın ağırlığına ve terbiye hudut
larımın dahi dışma çıkmasına mukabeleye tenez
zül etmiyerek hemen esasa geçteceğim. Şöyle k i : 

Genel Müdürlüğün siparişlerini yapmakta 
tam serbesti kanuni hakkıdır, Bakanlığa inti
kal ettirilmez. Bakanlık Tekel servisi yalnız 
döviz, persmi, takas, seyrüsefer müsaadesi gibi 
diğer bakanlıkları ilgilendiren hususlarda işleri 
takiple yardım eder. 

1. Kahve siparişi Genel Müdürlük tarafın
dan ve 24 . X I I . 1945 tarihinde: 3, 4, 5 numa
ralı yeni sene Rio mahsulü ve çift çuvalda ol
mak, 31 500 dolarlık teminat 7 .1 .1946 tarihi
ne kadar millî bir bankamızca teyid edilmek 
şartiyle tonu 350 dolara Andiryadisle Genel Mü
dür Ve şube arasında tam mutabakatla bitiril
miş ve aynı gün Rio'ya telgraf çekilmiştir. Bu 
anlaşmayı Genel Müdür, Müdürler Encümenine 
getirmiş ve 27 . X I I . 1945 tarihli toplantıda ka
rar almıştır. Bu idarenin kanuni, mutlak hak 
ve salâhiyeti içinde Bakanlığa ait olmayan bir 
karandır. Bundan sonra yine idare daha ucuz 

fiyat elde etmek düşüncesiyle Mustafa LûtÖ'ye* 
yeni ve ucuz bir teklif yapmasam * Encümen ka
rarından sonra - 9 . 1 . 1 9 4 6 tarih ve 1999 saydı 
yazrsiyle bildiriyor ve bu tüccar 14 .1 .1946 da 
321,5 dolarlık bir teklif getiriyor. Bu da idareye 
ait bir muameledir, ihtilâf bu noktadan başlar* 
Andiryadis akdin tamam olduğunu iddia etmek
te, Mustâfa Lûtfi işi almağa gayret etmektedir,. 
Bu durumda, işi bana Ocak ayı sonlarında ve 
İstanbul'da arzediyorlar. 

Hukukî bir ihtilâf mevzuu olduğu için o sıra
da gümrük dâvaları için İstanbul'da bulunan 
Bakanlık ve idare hukuk müşavirlerince işin 
müştereken tetkikim emrediyorum. İhtilâf edi
yorlar. İlmî kanaatim bugün dahi Bakanlık mü
şavirimin reyine mütemayil olduğu hâlde İdareyi 
muamelâtmda tamamiyle serbest bırakıyorum 
ve aynen: Ne yaparsanız yapmız, idarenin men
faati neyi iltizam ediyorsa onu yapınız. Bu mev
zuda İzmir'den dönecek olan Genel Müdürü bek
leyiniz. Kendisiyle telefonla görüşünüz, oynu 
alınız diyorum. O kadar. 

Alâkalı servisin bana yazılı hiçbir müracaatı 
yoktur, çünkü: 

a) Servisler Bakanlıkla temas edemezler, 
yazışmazlar, Genel Müdürlük temas eder, yazı-
şır. . ^ 

b) İki hukukçu arasındaki ilmî kanaat ih
tilâfı hâlâ devam etmektedir. Beni asla alâka
dar etmemiştir ve etmez. Kaldı ki müfettiş 
kendi şahsi mütalâayı ilmiyesini nedense esir
gemiş fakat her iki müşavirimizi de suçlandır-
mıştır. 

2. Bundan sonra İzmir'den o günlerde İs
tanbul'a gelmiş olan Bakanlık tetkik ve mu
rakabe Heyeti Başkanı Kenan Yalter'e bu işle 
meşgul olup arkadaşlarına yardım etmesini ve 
İdarenin menfaatine uygun ucuz fiyat teminine 
çalışmasını söyledim. 

Bu işlere esaslı vukufu olan Yalter'in gay
retiyle Andiryadis evvelâ 330, sonra 320 do
lara inerek 6 . II . 1946 da teklifini İdareye yap
mış. Bu arada Mustafa Lütfü'den İdare ka
rarları aleyhinde Başbakanlığa, Maliye Ba
kanlığına ve Bakanlığımıza bana şikâyet tel
grafları geliyor. Hepsinin dosyada olması lâ
zımdır. Bu şikâyetler tarafımdan hususi bir 
ehemmiyetle ve şahsen tetkik ve hepsi Genel 
Müdürlüğe intikâl ettirilmiş (30 . I . 1946 ta
rih 1522 sayılı telgraf ve ayrıca tekidi), aynı 
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zamanda müştekiye de haber verilerek, idare
ye müracaatı bildirilmiştir. (30 . I . 1946 ve 
9 . I I . 1946 tarihli telgraflar). 

. Bundan sonra İdareden gelen malûmat üze
rine, Yüce Başkanlığa 12 . II . 1946 tarih ve 
1814 sayılı, Maliye Bakanlığına yine 12 . I I . 
1946 tarih ve 1814 sayılı yazılarla şikâyet üze
rine Genel Müdürlüükten alman uzun malûmat 
aynen bildirilmiş ve fakat yapılacak bir şey 
yoktur denmiyerek işe resmî ölçüde ehemmiyet 
verilerek aynen: 

.«Tekel Genel Müdürlüğünce verilen bu bil
giye rağmen Bakanlık, iki müfettişi keyfiyeti 
acele tetkıka memur etmiştir; netice ayrıca 
arzedilecektir.:; denmiştir. 

Filhakika Bakanlık, Teftiş Heyeti Başkan
lığına 12 . II . 1946 tarihinde verdiği emirle 
Bakanlık Başmüfettişlerinden Rüştü ile yanma 
alacağı bir müfettiş muavini tarafından kahve 
ve kola işi üzerinde çok acele tahkik mevzuu 
yapılmasını emretmiştir. 

Teftiş Heyeti' Başkanlığı bir an geçmeden 
emri aldığı gün 12 . I I . 1946 tarih ve 182/7 ta
rihli emriyle Başmüfettiş Rüştü Erkuş ve Tahsin 
Yıldıran'i Yüce Makamın emirleri gereğince çok 
acele soruşturma yapmağa memur etmiştir. Ve 
bunlar derhal işe başlamışlardır Bunlar her 
halde Andiryadis lehine olmayan resmi Devlet 
faaliyetleridir. Bu sarih ve katî kanaat veren 
evrakın müfettişlerce görülmemiş olması bil
mem nasıl ifade edilir. 

3. Bundan başka döviz talebinin şimdilik 
isafına imkân bulunmadığını natık Ticaret Ba
kanlığı tezkeresini istifaya kadar muameleye 
koymamak iddiası da ancak garezkârlık ve ka-
sıtle ileri sürülebilecek bir isnattır, ve evrakla 
külliyen mükezzeptir. Şöyle k i : 

Ticaret Bakanlığının 25.1.1946 tarih ve 
5/2226 sayılı tezkeresi, Bakanlığın (Aynı gün) 
25 .1.1946 tarih 1119 sayılı ve acele kayıtlı tez
keresiyle Genel Müdürlüğe gönderilmiştir. 

Bu resmî muamele, tezkerenin saklanmadığı
nı ispata kâfi olmakla beraber, Genel Müdür
lük 8 . I I . 1946 tarihli Müdürler Encümeni top
lantısında bu emrimize istinatla akdin feshine 
ve eksiltme ilânına karar vermiştir, ilân ve 
eksiltme tertibi de ancak Genel Müdürlüğün 
salâhiyeti dahilindedir; Bakanlık tertip etmez. 

4. Yukarıdaki izahatla Bakanlığın; fiyatın 
tenzili, akdin feshi, döviz tahsis muamelesinde 

daima idare lehine müspet, devamlı ve tehirsiz 
mesaisi bu suretle kesin olarak sabit olduktan 
sonra ancak Andiryadisin yerine getirebileceği 
şartlarla eksiltme ilânına gelince; bu da beni il
gilendirmemekle beraber külliyen hilâfr vakidir. 
Şöye k i : 

Açık eksiltme ilânını Müdürler Encümeni ka
rarlaştırmıştır. ( 8 . I I . 1946 tarihli karar) . Fa
kat bu karar yalnız Andiryadis lehine değildir. 
Bilâkis Andiryadis, akdin tamam olduğunu id
diada devam etmektedir. Açık eksiltmeyi isti-
yen Mustafa Lütfü'dür. 

. Andiryadis'in 6 . I I . 1946 tarihli 320 dolarlık 
en ucuz teklifini aynı tarihde öğrenen Mustafa 
Lütfü idareye müracaatla eksiltme yapılmasını 
teklif etmiş ve fiyat tefavütleri sebebiyle idare 
bu teklifi kabul etmiştir." 

Bunun yalnız Andiryadis'i himaye eden bir 
tertip olması iddiası da yine kayıtlarla mükez
zeptir. Çünkü: En ucuz teklif yapanlar Andirya
dis, Lütfü ve Muhtar firmalarıdır. Bunların 
yazılı tekliflerinde üçü de birbirine tamamen 
tetabuk eden şartlarla 3, 4, 5 numaralı yeni mah
sul çift çuval Rio kahvesi teklif etmişler, aynen 
60 000 lira teminat göstermişler ve çok şayanı 
dikkattir ki, üzerinde ehemmiyetle durulan ma
lın sevk tarihine gelince, bunda dahi Şubat, 
Mart aylarında sevkedeceğiz diye sarahatle vıe 
tam mutabakat gösteren taahhüde girmişlerdir. 
Bu şartlar dışında, himayekâr tek bir hususi 
şart eksiltme ilânına dercedilmemiş ve ne garip
tir ki, şikâyeti üzeritoıe gerek benim tarafımdan 
gerek benden sonra tahkik edilen bu işde, ken
disine pazarlıkla ve kahve darlığı sebebiyle ek
siltme harici 1 000 ton sipariş verilen Mustafa 
Lütfü bu malı ilân şartmdaki müddet içinde ge
tirebilmiş, taahhüdünü ifa etmiş ve malı teslim 
etmiştir. Deimekki ortada yalnız Andiryadisin ye
rine getirebileceği şartlarla bir eksiltme tertibi 
iddiası hilafı vaki ve asıl ve esastan ve mantık
tan âridir. 

Netice : Hâdisede gayrikanuni ve yurt ve 
idare zararına hiçbir şey yoktur. Himaye, ilti
zam ve çirkin dedikodular daima Bakanlığın ka
pısının dışında kalmıştır. 

Yüksek takdirinize arzediyorum. 

Not : Tekel Müdürlüğünü ilgilendiren işleri 
böylece arzettikten sonra muvakkat Kibrit işlet
mesinin işlerine geçiyorum. 
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B) Kibrit işletmesine ait işler : 

Hâdiseleri müdafaa etmeden evvel Tekelde 
olduğu gibi ve fakat daha mühim hukuki bir 
mahiyet arzeden; tedvin buyrulan kanuni mev
zuatı arzı vazife bilmekteyim. 

, Yüce Meclis Kibrit Tekeline ait 4426 sayılı 
bir kanun tedvin etmiştir. İmtiyazlı Amerikan 
şirketi 1943 yılında Devletçe satınalınarak mu
vakkat bir Tekel işletmesinin kurulması tasar
lanmış ve Yüce Meclise 20 . V . 1943 tarihinde 
sevkedilen kanun tasarısının 2 nci maddesinin 
bir fıkrasında aynen: 

(Memurları hakkında memurin muhakemat, 
maaş ve teadül kanunları hükümleri tatbik 
olunmaz. Mezkûr idarenin muameleleri Muha-
sebei Umumiye ve Artırma, Eksiltme Kanunu 
hükümlerine tâbi olmaz. 

Mallarına ika olunan zararlarda Devlet mal
larına karşı işlenen suçlara ait hükümler cari 
olur ve ilâh....) 

Hükmü teklif edilmiş ve muvakkat Encü
men bu hükmü aynen kabul etmiş iken tasarı
nın Meclisin 25 . V . 1943 tarihli 30 ncu oturu-
mundaki açık görüşmesinde Sayın Komisyon 
Sözcüsü Şinasi Devrin'in vâki teklifi üzerine 
Meclis bu hükmü büsbütün tevsi ederek ve mu
vakkat bir idare olması ve süresi sonuna ka-
dar şirket zamanındaki aynı usullerin devamı
nı temin etmek için, derpiş edilmiyen diğer 
çıkmış ve çıkacak kanunlarla bir takyid kar
şısında kalmamak düşüncesiyle aşağıdaki su
rette tedvin buyurmuştur: 

(Muvakkat İdarenin bütün muamelelerinde 
ve istihdam edeceği memur ve müstahdemlere 
verilecek aylıkların tâyin ve tesbitinde kibrit 
ve çakmak inhisarını işletmiş olan şirket zama
nında cari usul ve esasların tatbikma devam 
olunur. Mallarına ika olunan zararlarda Dev
let mallarına karşı işlenen suçlara ait hükümler 
câri olur ve ilâh....) 

Şu sarih hüküm, mütaakıp 4556 sayılı ka
nunla 1945 malî yılı sonuna kadar tem
dit edildiğine nazaran karşımızda tam ve mut
lak salâhiyetlerle İdare edilen hususi bir şirket 
var demektir. Bu Meclisin Tekel mevzuundaki, 
Alım - İmâl - Satış faaliyetindeki ticari zihni
yetin ve ana iktisadi ve sinai kaideleri en ile
ri bir zihniyet ve sağlam esaslarla mülâhaza 
ettiğini kuvvetle tebarüz ettirir, işaret etmeği 

(S. Sayını : 

zait görüyorum ki, hukuki ve cezai mânada 
idare mallarına karşı da işlenmiş en ufak bir 
zarar vâki değildir. Muvakkat işletmenin 1945 
malî yılı sonuna kadar temdidini teklif eden 
Hükümet tasarısının Gümrük ve İnhisarlar Ko
misyonunda yapılan müzakeresinde, emrettiği 
hususlara ait izahatı bütün rakamlariyle ve 
uzun uzadıya tetkik eden sayın komisyon tuta
nağında aynen: ( . Bu muvakkat idare he
men tamamiyle Türk ellere geçmiş ve diğer İk
tisadi Devlet İşletmelerine Örnek olacak bir in
tizam ve çalışma ile istihsal ve satış hacimlerini 
ve dolayısiyle Devlet Hazinesine temin ettiği 
varidatı önemli surette artırmış bulunmaktadır. 

Umumi masraf ve maliyetlerde ekonomi ya
pılmış ve ilk madde tedarikindeki güçlüklere 
rağmen takdire lâyık neticeler alınmıştır. 

İdarenin ticari bir zihniyetle, iyiliği ve ve
rimi denemiş usullerle işlemekte devamı encü-
menimizce dahi doğru ve yerinde görülerek ka
nun lâyihası Hükümetin teklifi veçhile aynen 
kabul ve tasvip edilmiştir.) cümlesi mevcuttur. 

Bunu; Sayın komisyonun misli az takdirin
den kendime bir hissei şeref ayırmak için değil, 
Meclisin ve komisyonların bu müeseselerin nasıl 
ve hangi zihniyetle çalışmalarını iltizam etti
ğini gösteren ahenkli ve kati bir direktif oldu
ğunu teyit için kaydediyorum. 

Kamutayın tasvibine iktiran etmiş olan bu 
mazbataya göre çalışılmıştır ve neticeler bu tak-
dirkâr işareti asla tekzip etmemiştir. 

Hulâsa tedvin buyurulan kanuni esasa göre 
Devlet mallarına işlenen bir zarar mevzuubahis 
olmayınca işletmenin faaliyetini tanzim eden 
hususi kanunun 2 nci maddesindeki faaliyeti ve 
mutlak salâhiyet ve serbestiyi müfettişler talile 
mezun olabilirler mi? 

-Aşağıdaki bütün işlerde : İdarenin menfaati 
şöyle yapmak iken, böyle almak iken, fazla stok 
varken yolunda idari ve teknik bütün hususlara 
müdahale etmek ve bu teklifleri 3 aylık mücer
ret teftiş vesilesinin verebildiği sathi bilginin 
sakat ölçü ve kararlarma istinat ettirmek Mec
lisçe bahşolunan salâhiyetle nasıl telif edilebilir? 

Bu mevzuu bir prensip işi olduğu için ve 
Meclis haklarına müdahale telâkki ettiğimden ve 
bütün kibrite ait. raporda muayyen işler hak
kındaki tetkikatın kanunen iptalini intaç ede
ceğinden ehemmiyetle takdirinize arzediyorum. 

Bununla beraber, Yüce Meclisin her mer-
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rm tekliflerini nazara almamağı ve ilâveten 
Yunan heyeti ile temas edilmemesini suç sayı
yor. İki iddianın telifi imkânsızdır. 

Kaldı ki, ne diğer firmalardan herhangi bi
ri, ne de Yunan heyeti tekliften ve temastan 
ınenedilmemiş ve kesin vakıa olarak da idare
de mevcut 8 kuruşluk Türk - Ellas Firmasının 
teklifi fevkinde asla bir teklif yapmamışlardır. 

lîundan başka Türk - Ellas ile 8 kuruşluk 
satış işini suç gören müfettiş 1,5 milyonluk za
rar hesabını şayanı dikkattir ki bu 8 kuruşluk 
beğenmediği satış çalışmasına istinat ettirmek
tedir. Evvelâ bu noktaları arzederim. 

Esasa gelince: 

• 1. İdarenin doğruca Yunanistan'a satış yap
ması. 

O. —• Buna muhtelif sebeplerle imkân muta
savver değildi. O tarihleri unutunca hâdiseler 
kolay yazılıyor. Yunanistanın iç durumu tam 
bir kargaşalık ve mütemadi ihtilâf ve isyanlar 
içindeydi Memleketimizle ne ticari anlaşmalar 
ne de münakale işleri temin edilmişti. Tek mal 
ne satılmış ne de alınabilmişti. Muayyen ve her 
türlü tehlikelelere göğüs geren bazı Rum ve Yu
nanlı tüccarlar balıkçı motörleriyle iş yapmağa 
uğaraşıyorlardı. Kaldı ki, Yunanistan'da Kib
rit tekel maddesi olmadığından, tek bir fabrikala
rı dahi olmayıp ithalâtla temin edildiğinden 
darlık sebebiyle tam bir karaborsa malı olmuş, 
gayrimuayyen ve kimsenin hâkim olamadığı, bi
lemediği temevvüçlerle satılmağa başlanmıştı. 

Bundan başka Yunanistan'ın kibrit isteyip 
istemediğini ve fiyatlarını da bilmiyorduk. İş
te bu vaziyetler karşısında: İdare büyük kıy
met ifade eden bir stokunu bizzat tehlikeli bir 
seyahate sevkedemez ve hele dost memlekette 
Karaborsaya mal süremezdi. Mal satışı imkân
larına ise Türk - Ellas'in teklifi ile muttali ol-, 
duğu ve işi ilk getiren ve idarenin gözünü 
açın bu firma ile görüşmelere başladı, satışı ta
hakkuk ettirmek için elinden geleni yaptı. 

2. Bir tek firmayı tavsit ve başka teklif
leri reddederek, Yunan Heyetiyle de teması 
menetmek. 

O) Bütün bunlar vakıalar aksinedir. Çün
kü yalnız İdareye değil, Bakanlığa dahi doğ
ruca yapılmış olan bütün teklifler hiçbir müta
lâa dermeyan edilmeden İdareye intikâl ettiril

miş, İdare bunlarla göı-üşmüş, aynı tarihte 
daha yüksek teklif yapan Türk - Ellas firması
nın teklifi muvacehesinde tabiatiyle red cevabı 
vermiştir^ Başka türlü hareket mucibi mesuli
yet olurdu. 8 kuruşun civarında dahi tek bir . 
teklif ne varit, ne de vâki olmuştur. Bütün 
teklifler dosyasındadır. 

Yunan Ijfeyeti işine gelince; bu heyet İstan
bul'da Kibrit İşletmesiyle ve Tekel Genel Mü
dürlüğü ile temasa geçmiştir. Fakat ortada se
kiz kuruşluk teklif varken ve akibeti ve im
kân derecesi üzerinde Dışişleri Bakanlığımız ve 
Atina Büyüfk Elçiliğimiz ve konsolosluğumuz 
nezdindeki teşebbüslerin neticesi alınmadan Yu
nan Heyetinin de, diğer firmalar gibi müphem 
ve sarih surette fiyatlarımızı yüksek bulan tek
lifi kabul edilmemiştir. 

Nitekim Bakanlık Dışişleri Bakanlığına 
13 . VII . 1945 tarihli 37413 sayılı, yazısiyle bu 
hususları bildirmiş, İdare Bakanlığa 4 . VI . 
1945 ve 5 . VI . 1945 tarihlerinde Yunan He
yetiyle yaptığı temasları arzetmiş, Dışişleri 
Bakanlığı da 19/20 . VII . 1945 tarihinde: 

Yunanlıların, İnhisarlar İdaremizin Türki-
yedeki perakende kibrit fiyat üzerinden dahi 
kibrit almak istemediklerini ve bu ihtiyaçları
nı Unrra'dan temin edeceklerini söylediklerini 
bildirmiştir. 

Bu dunum karşısında dahi adı geçen Fehmi 
AteşMn aslia himaye edilmediğini müsbit 
S . V m . 1945 tarih ve 38112 sayılı Bakanlığın 
Kibrit idarecine yazdığı tezkereyi arzederim. 
Bunda Fehmi Ateş'in Yunanistan'a kibrit sat-

* i 

mak hakkınm kendisine verildiğini mübeyyin 
vesika talebjine karşı aynen şöyle cevap ve
rilmiştir : 

«Fehmi Ajteş firmasına, gerek Yunanistan'a 
re gerek b^şka bir memlekete doğrudan doğ
ruya tdarenŞizce veya başka bir firma vası-
tasiyle kibrit ihracma engel teşkil etmiyecek 
mahiyette olıjiak şartiyle ve muvafrksa anlaş
ma müddeti uzatılarak, gerekiyorsa kısa vadeli 
yeni bir anlaşma yapılarak hükümleri dairesin
de bir vesika j verilebilir. Teminatı irat kaydı ba
kımından anlşaşma hükümlerine göre muamele 
yapılması, yabancı memleketlere kibrit ihracı 
için îdarenizce de teşebbüse geçilmesi ve işin 
safhalariyle sonuçlarından Bakanlığa malûmat 
verilmesi» emredilmiştir, 
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Bundan sonra dosya idare ve Bakanlığın bu 
işi tahakkuk ettirmek için sarfettiği büyük 
emekleri ve her yere, her teşkilâta baş vurdu
ğunu gösteren tezkereleriyle doludur. 

Demekki himaye yoktur. îhmal yoktur. Hem 
tüccar vasıtasiyle, hem en iyi fiyatlarla, hem 
de imkânlar belirdikçe ve iş üzerinde bilgi top
landıkça bizzat ve doğrudan doğruya idare ma
rifetiyle satış yapmak gayretleri sıkı sıkıya 
tahrik ve takip edilmiştir. 

3. — Bu arada iki firmayı fuzuli gayretlerle 
uzlaştırmağa gitmek ve iği kaçırmak iddiasına 
gelince : 

Cevap : Bu, evvelki iddialardan da çürük bir 
vehimden ibarettir. Çünkü îdare temaslarını 
hiç bir taraftan kesmemekle beraber 8 kuruşluk 
yü|ksek teklifini muhafaza eden ve 6,5 kuruş
la Yunanistan'a fiili teklif yaparak peşini oram
da takip eden iki Türk firmasının müfrit mesa
isini birleştirmeği ve bu yoldan da işi tahakkuk 
safhasına ulaştırmağı düşünmüştür ve netekim 
bu mesai birleştirme düşüncesinde de tamamen 
muvaffak olmuştur. Fakat : 

Uzun müddet Yunanistan'a yüksek fiyatla 
mal satabileceğimiz hakkındaki tüccar vatan
daşların idareye aşıladıkları rüya hakikatle 
erimiştir. Biz diğer dış satışlarımızda olduğu 
gibi bu işde de maliyetlerimizin yüksekliği fa
ciası karşısında imişiz. Çünkü: 

Yunanistan'daki Başkonsolosluğumuz 8 . 1 . 
1946 tarih ve 21/5 sayılı mufassal ve bilgili 
cevabında aynen: 

«... Tekel İdaresi tarafından da iştirak edi
len eksiltmede tarafımızdan beher kutu için fob 
İstanbul teklif edilen 16 drahmi 70 santim fi
yata karşı eksiltmeyi kazanan Portekizliler ta
rafından sif olarak 6 Drahmi 75 santim teklif 
ve mubayaa bedeli üzerinden % 5 tevkif atı da
hi üzerlerine aldıkları ve bilâhare bir îsveç 
firması tarafından da fob 3 Drahmi teklif edildi
ği» bildirilmiştir. 

Bunu teyiden Dışişleri Bakanlığımız da, be
nim istifamdan sonra dahi arkası bırakılmıyan 
bu işde Bakanlığa gönderdiği 19 . II . 1946 ta
rihli 106/35852 sayılı yazısında: 

«Yunan Hariciye Nezaretinden Atina Bü
yük Elçiliğimize gönderilen notaya af ten: Yu
nanlıların kibrit satışı için daha müsait teklif
ler aldıklarını, tekliflerimizi maalesef nazarı 
itibara bile almadıklarını, kibrit satışları mü

nakaşa ile olduğundan neticenin evvelden bi
linmesine imkân bulunmadığını» bildirmiştir. 
Yunanistan müfettişlerin tesbiti veçhile TJnr-
ra'dan da parasız büyük parti kibrit almıştır., 
Bu vakıalar şu hakikatleri meydana koyar: 

Yunanistan'da kibrit Maliye Nezareti tara
fından açılan münakaşa ile yapıldığına göre 
burada, Fehmi Ateş veya sair herhangi birinin 
himayesi hiçbir kıymet ifade edemez. îdare da
hi doğrudan doğruya teklif yapsa münakaşaya 
en iyi şartlar ve en ucuz tekliflerle girmediği 
takdirde bir şey yapamaz. 

Netice : Hem tüccarla, hem idarece; hem 
siyasi yollarla, hülâsa her çare ve tedbire 
başvurularak bu satışm tahakkukuna çalışılmış 
ve fakat bugün meydanda olan ve resmî ku
yudata, muhaberata müstenit bulunan maddi 
vakıalar karşısında iş yapılamamıştır. Hâdise
de en ufak bir yolsuzluk vesaire yoktur. Mec
lis soruşturmasına hiçbir veçhile lüzum olmadı
ğı kanaatmdayım. Bu yolda karar verilmesini 
istirham ederim. 

7. Tomruk işi : 

Müfettişlerin büyük ehemmiyetle ve çirkin 
imalarla, hâdiseyi bir skandal halinde tavsife 
gayret sarf eden cümleleriyle ortaya attıkları bu 
iş baştanaşağı takdir edilecek bir iştir. Hâdi
selerde bunu teyit etmişlerdir. Bununla beba-
ber, bu noktada hususi kanundaki salâhiyete 
müfettişlerin tam tecavüzünü de işarete mec
burum. Çünkü : ihtiyacın tesbiti, tek veya 
çift mütaahhide vermek ve mümasil tedbirler 
kanunun 2 nci maddesinde işletmenin salâhi-
yettar olduğu muamelelerden maduttur. Baş
kaları takdir ve tavsiye edemezler. Sekiz fık
rada tesbit ettikleri yolsuzlukları teker teker 
cevaplamakta fayda vardır. Müfettişlerin ra
porundaki bana atfedilen mesuliyetleri şu su
retle sıraladıkları görülüyor: 

1) Fabrikanın 1945 yılı ihtiyacını yüksek 
tutmak: 

C. -— Yurdun yıllık kibrit satışı 60 bin san
dığa yükselmiş, İrak'a* 6 bin sandıklık satış 
sağlanmış ve diğer memleketlere satış faaliyeti-
no geçilmişti. 

Yalnız bitmiş olan 1945 yılının yıllık ima
lâtında ne kadar tomruk sarfedildiğini tesbit 
edersek ihtiyacının fazla veya eksik tutuldu-
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ğunu anlamak kolaylaşır. 
1945 yılı 12 ayında 61 349 sandık imalât 

yapılmış bunun için 18 017 metre mikâbı tom
r u k sarf edilmemiştir. 

(Dikkat : Bu miktara birkaç aylık ihtiyat 
yurt istok payı, bir kaza, yangın, zelzele ihra
cat hesabı dâhil değildir.) 

Kaldı ki, hakikî ihtiyacı Bakanın bir tek
nisyen gibi bilmesi varit değildir. Nitekim iş
letme haiz olduğu salâhiyetle, bakanlığa yaz
dığı 3 . II . 1945 tarih ve 250/54 sayılı ve diğer 
yazılarında yıllık ihtiyacını 20 - 22 bin metre 
olarak bildirmiştir, Doğrudur. Müfettişin bil
gi ve salâhiyetinin fevkinde bir iştir. Bugün 
ise fabrika tomruk darlığını ve müşkülâtını 
yenmek için geceli gündüzlü çalışmaktadır. 

2) İdarenin menfaati birkaç mütaahhide 
vermek iken tek mütaahhide vermek: 

C.) Bunu tavsiyeye salâhiyetleri olmamak
la beraber, vaziyet bilâkis aksinedir. Çünkü ida
re ile Bakanlık arasında cereyan eden muhabe
rat neticesinde böyle bir vaziyetin açık ve kat'î 
mahzurları şu suretle tesbit edilmiştir: Müte
addit firmaların en müsait ve kârlı revirlere 
gitmesi ve tomruk sahasında daimî niza, mahdut 
olan köylü ve köylü vesaitinde derin güçlüklere 
uğranılması, ayni zamanda mal getirildiği za
man - eski senelerde olduğu gibi, kayden sa
bittir - tek iskeleden tahmil - tahliye zorluğu ve 
teehhürü sebebiyle motörlere istalya ödenmesi 
mecburiyeti, fabrikada teslim ve tesellümde 
malların karışması ve kontrolün güçlükleri, mu
ayenenin selâmetinin mûnselip olması ve bil
hassa herbiri dilekçesinde kamyon, avans ve 
çeşitli kolaylıklar istediklerine göre bunların 

Ttatmin edilmesinin gayrimümkün bulunması 
ve daha birçok sebepler tek mütaahhide verme
nin işletmenin menfâatma mutabık olduğunu 
cereyanı hal ve misallerle ispat etmiştir. (Bu 
hususta işletmenin 28 . I İ . 1945 tarihli 442 sa
yılı yazı ve diğer yazıları). 

3. îşin icap ve menfaati tomrukları doğru
ca ormandan almak iken ve nakliye mütaahhit-
liği yapmak faydalı iken mütaahhide vermek. 

C.) îşde müfettişlerin dünkü ve bugünkü 
realiteleri nazara almıyarak masa başında yap
tıkları kuru bir iddia. 

İşletmeye intikal ettirdiğimiz Tarım Bakan
lığının dosyada mevcut 12 . I l l r . 1945 tarih ve 
19517/A - 10 sayılı yazısında kibrit ihtiyacımız 

( S. Sayısı : 
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için nerelerden ne miktar tomruk tahsis ettiği 
yazılıdır. Bu listeye bîr defa atfmazar edilirse 
görülecek manzara şudur: 

10 muhtelif orman mıntakasmda dâğbâşmda, 
şosede, çây ve nehir kenarında, ağızlarında, 
muhtelif istasyonlarda, muhtelif depolarda, 
muhtelif miktarlarda olmak üzere mal veril
mektedir. Bunları bugün mütaahhitlerin köylü
lerin binlerce vasıtasından istifade ederek nak
letmeleri karşısında bizim oralarda memur kul
lanarak, bunlara yer, ikametgâh yaparak, kont
rolsüz ve astarı yüzünden pahalıya geleceği mu
hakkak bir sistemle temine çalışmamız tamamen 
mânâsız bir tedbir olur. Acaba bu tedbire de 
başvurulmamış mıdır? 

Bu taahhütten ve benim istifamdan sonra 
ve müfettişlerin mucibi musuliyet gördükleri 
bu hal dolayısiyle 20 yüksek maaşlı itimat edi
lir memur bu işle tavzif edilmiş ve ormannm 
kibrit fabrikasına tahsis ettiği tomrukları şev
ke çalışmışlardır. Netice: Ben istifa ettikten 
sonra 20 . TX . 1946 akşamına kadar fabrikaya 
ancak ve ancak 438 metre mikâbı mal getiril
miştir. halbuki aylık ihtiyaç 1200/1400 met
re olduğuna göre bu tarihe kadar tam 9500 
metre mikâbı mal getirilmek icabediyordu. Şa
yet 1945 yılında bağlandığımız 20 bin metre 
mikâbı mâldan 18 bin metre mal alınmamış ve 
getirilip fabrikaya istif edilmemiş olsaydı fab
rika çoktan durmuştu. Bugün fabrikada (Ağus
tos 1946 nihayeti) eski taahhütten bırakılmış 
ancak 1029 metremikâbı mal vardır ki, 
önümüzdeki müşkül fırtınalı kış ayla
rında endişeli durum tabiîdir ve an
cak yine eskiden bırakılmış olan mamul 
27 bin sandık kibritle işin idaresi mümkündür. 
Bu çetin durumun yenilenmesini can ve gö
nülden dilerim. îşi tetkik eden müfettişin bu 
kadar irice ve zor bir işe, ağır mesuliyetlerini 
de biran taşımadıklarına göre nüfuz edebile
ceklerine gerçekten ihtimal yoktur. Kaldı ki, 
İdare gazetelere verdiği ilânlarla mütaahhitler-
den 50 metremikâba kadar mal alacağını ilân 
etmiş ve her getirenden de almağa başlamış
tır. 

4. Orman Genel Müdürlüğünden evvelden 
fiyat alıp daha uygun fiyat temin edememekle 
ihale mesnetsiz kalmış. 

ö) İddiadan açıkça bir şey anlaşılamıyor 
ve bir suç da görülemiyorsa da buna karşı ve-
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rilecek cevabım çok kısadır. Taahhüdü mu
ayyen zamanda ve vaktinde bağlamam lâzım
dır ki bütün yaz nakliyat emniyetle vş bol-
bol yapılsın, kışın Ağustosböceği gibi aç ka
lınmasın. Bu sebeple Ormanla vaktinde tema
sa "geçilir, mütaahhitler aranır ve iş bağlanır. 

Orman idaresi muhtelif revirlerden tam he
saplarını ve fiyatlarını alamadığından kati bir. 

N şey bildiremez, mazurdur. Nitekim 12 . III . 
1945 tarihli aynı yazısında: Bağlı listede bil
dirildiği fiyatların kati olmadığını, ilerde da
ima değişebileceğini ve az. veya çok olacağını 
bildirmiştir. Bununla beraber, bütün alâkalılar 
bizim kadar, daima ormanla temastadırlar ve 
aşağı yukarı vasati fiyatları bilirler ve teklif leri 
tetkik edilirse, dosyadaki orman listesindeki fi-
ata nakliye ve muayyen, ticari kâr-ilâve edilince 
ormanın vasati fiyatlarını bildikleri açıkça ve 
katiyen'anlaşılmaktadır. Bu fıkra işe hiç nüfuz 
edemediklerini bir daha teyid etmektedir. 

5 ve 6 -
— Rakipleri ekarte etmek için ihaleyi acele 

yapmak, 
— fin müsait teklif Hüsnü Ulus 'un teklifi 

olmadığı halde ona vermek ve daha müsait tekli
fi idareye geç intikal ettirmek. 

OJ,. Müfettişlerin bu iki fıkradaki iddia
ları birbirine sıkı sıkıya bağlı olduklarından, 
lüzumsuz tafsilâtı tekrardan içtinap ederek iki
sine bir arada,cevap vereceğim. 

1945 yılı fabrika ihtiyacı ve yapılan teklifler 
vekâletçe işletmenin 3 . I I . 1945 tarih ve 
250/54 sayılı 1 cetvel ve 11 teklifle gönderilmiş 
ve bunda mucip, sebebleriyle mevcut firmalardan 
itimat edilen Hüsnü Ulus, Tomkal şirketi, Aliş 
Engin, Osman Dardağan, Zihni Işık firmalarına 
verilmesini tavsiye etmiş bunlardan ucuz tek
lif yapanları, bu muazzam ve çok müşkül işi- yap
mağa, ehliyetleri ve teşkilâtları, malî iktidarları 
olmadığından kabul etmediğini açıkça bildir
miştir, 

Bakanlık buna karşı 8 . II . 1945 tarih ve 
31734 sayılı yazısiyle cevap vermiş ve teklif
leri iade ederek: Diğer firmaların#taahhütlerini 
yerine getiremiyeceklerini nereden anladıkları, 
işletmenin mubayaa şartlariyle, teknik şartlar 
ve vasıfların firmalarca bilinip bilinmediği, te
minat işinin ne suretle sağlandığı, teklif ettik
leri beş firmanın tercih sebebinin ne olduğu ve. 
bunlara hangi mantıki sebeblerle tevziler yapıla

bileceği, Isaj^yoıı ve istalya tediyesinin ne su
retle emniyet altına alındığı bildirilmiş ve işin 
büyük ehemmiyeti ve fabrikanın selâmeti bakı
mından derin ve esaslı bir tetkik *yaparak işlet
meye ait olan bu işde en. iyi kararın alınması 
bildirilmiştir. 

Bunun üzerce işletme, bu XI firmaya bire* 
mektup yazarajs^ muayyen müddet içinde âzami 
şartlarını, gönderilen teknik satınalma şartna
mesini tetkik ederek, gizli ve yazılı teklif yapma
larını tebliğ etmiştir., Buna kargı 7 firma, işe 
ciddiyetle sarıjmjş ve yapılı tekliflerini yapm^lart 
dır. Bu husustakimuamelatı îşjetme Bakan̂ U^ 
ğa 28 . I I . 1945 tarih ve 442 sayıb yazısiyle, 
tafsUâtiyle, bildirmiştir. Dosyada mevcut olah 
bu teklifler arasında her türlü şartlarla, ve fi* 
yatlarla ei},iyi ye en, ucuz telifler, Hüsnü: Ulus'a 
ait tekliftir ye kendisiyle. Işjetme, arasında. 2.III., 
1945 tarihinde mukavele istanbul'da yapılmış
tır. ' • 

Bunadı sonra, yajıi mukavelenin akdinden 
sonra 7 firma: arasında evvelâ en, yüksek tek-. 
teklif yapmış olan Tonkal Şirketi. 3 , III . 1945, 
de ye yine Hüsnü. Ulus'tan pahalı teklif yapmış 
olan bilyekâle l£âmi Nazım Di^man 6 . III . 1945M 
de bir iki lira npksaniyle teklif . yapmışlar, bu,,, 
teklifler nazara alınmamak zaruri ve mantıki iken 
bakanlık. bunları asla, geciktirmiyerek aynı, gün 
3 . III . 1945 tarify ve 329.43 sayılı yazısiyle gev 
reğiv yapılmak: üzere işletmeye, göndermiş, ve 
İşletme bu prinalara.. mütaahhitle. , mukavele, 
yapılarak; işletme, ihtiyacının temin: edildiğini.. 
tebliğ., etmiştir. Binaenaleyh, elde. tutulmuş, 
muamejeye konmamış, tek, dilekçe;, yoktur. IşleJh 
meye göııderümiş, f cevapları verilmiştir. 

7) Mütaahhit, defaca . mukaveleye riayet-,: 
sizlik gösterdiği halde., bağlantıyı feshe gitme
mek. 

C.. T— Bu, da tamamen hi]#fr, .vâkjoür. , Çün
kü mütaahhitle mukavele yapıldıktan^ sonra. 
Bakanlık, ;cUıJma mütaahhidin. teslimatını / gö>n-
derü^p, cetvellerden takip etmiş ve hattâ,do^-,: 
yada. mey cut,telef on notlarında görüleceği, gi
bi rşık şık teşlimajtı sormuş, tesbit etmiş, ve her; 
zaman mrçtaakbidi» tazyikini ye fazla teslima? . 
ta., seyk^dijlmesini tebliğ etmiştir. Teslimattan 
başka, hususlarda • mukaveleye riayetsizlik bir.; 
zaman,. müşahede bile,, edilmemiş, ve Bakanlık 
6 . VI . 1945 tarihinde mütaahhidin Tmukayeler 
ye. nazaran tesljmpü,,taahhüt ettiği 4000 metre 
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mikâba karşı ancak İÖOO metre kadar teslimatta 
bulunduğunu görür görmez 36381 numaralı 
telgrafla aynen şu emri vermiştir: 

Gerek Tonkal Şirketi, gerek Hüsnü Ulus fir
ması gösterilen bütün kolaylıklara ve yapılan 
yardımlara rağmen mukaveleleri mucibince tom
ruk taahhütlerini yerine getirmemişler ve 
noksan teslimatta bulunmuşlardır. Bu yüzden 
fabrikada hiç tomruk stok edilmediği ve mevcut
larda; tükendiği gibi imalât da tehlikeye düş
müştür. Tomkal şirketi teslimat bakiyesini ve 
Hüsnü Ulus firması Haziran 1945' sonuna ka
dar vermeği taahhüt ettiği miktarı bu ay sonu
na kadar tamamen teslim etmedikleri takdirde 
ikinci bir ihtara hacet kalmaksızın teminatlarmm 
irat kayıt ve mukavelelerinin feshedileceğinin 
her iki mütaahhide resmen tebliği ve sonucun
dan malûmat verilmesini ehemmiyetle. 

Ürgüblü 

•Bakanlık bundan evvel de 16 . V . 1945 ta
rihli 35603 sayılı yazısiyle tomruk teslimatına 
en yakm bir ilgi göstermiştir. 

Fakat dosyada mevcut orman idaresinin 
20 . HI . 1945 tarihli 21727 sayılı yazısından 
mütaahhide tomruk tahsisinde geç kalındığı an
laşılmakta, buna karşı Bakanlığın 23 .III . 1945 
tarihli 33660 sayılı cevabında âzami gayret sar-
fedibnesini tavsiye ettiği görülmektedir. 

Bundan sonra kibrit işletmesi 7 . VI . 1945 
tarihinde telgraf emrimizi mütaahhide tebliğ 
etmiş ve fakat mütaahhide Orman idaresinin 
tahsis muamelesini 2 . VI . 1945 tarihinde te
kemmül ettirdiğini ve vaziyetin doğurduğu 
mücbir sebebi 12 . VI . 1945 tarih ve 415/1183 
sayıln yazısiyle Bakanlığa bildirilmiştir. 

Buna karşı Bakanlık 16 . VI . 1945 tarih ve 
36632 sayılı emrinde çok kati bir lisanla müta
ahhidin taahhüdünü ifaya ciddi surette daveti 
bildirilmiştir. 

Bundan sonra âzami gayret sarfedildiği ve 
geniş ölçüde mal geldiği görülmektedir. Arada 
mütaahhit, fazla mal getirdiğinden, çok darda 
olduğunu beyan ile avans için müteaddit mü
racaatlar yapmışsa da bunlar ret edilmiş ve 
dosyada mevcut olan teslimat cetveli altında 
aynen : (Avans yok. 22 . VHI . 1945 Bakan : 
Ürgüblü) notumu müfettişlerin almadıkları şa
yanı dikkattir. 

Yine teslimat işi ciddiyetle ele alınmış ve 

işletmeye 22 . VHI . 1945 tarih ve 38543 sayılı 
emir verilerek işletmenin ehemmiyetle dikkati 
"çekilmiştir. 

Buna karşı mütaahhidin teminat veren 8 . 
X . 1945 tarihli telgrafı, Bartın deresinin ka
panması hâdisesi üzerine Ekonomi Bakanlığının 
da yardımını gösteren 10 . X . 1945 tarihli 
8794/5 sayılı yazısı dosyada mevcuttur. En ya
kın fikir takibine delâlet etmektedir. 

Bakanlıkça 20.X.1945 tarihli dosyadaki nota 
göre teslimat yine elden bırakılmamış ve niha
yet İşletmenin 11 . IX . 1945 tarih 475/1786 sa
yılı : Vaziyeti etrafiyle mütalâa eden, mesuliyet 
deruhde eden ve mütaahhidin teslimatını izah 
ve taahhüdün ifası hakkında kanaat beyan eden 
ve haiz olduğu hakla tanzim ettiği mukaveleyi 
icra ve bunun 8 nci maddesindeki mücbir sebebi 
de yetki ile takdir eden yazısı üzerine mukave
lenin icrasına İşletme devam etmiştir. Hâdise
ler bu hususta İşletmeyi tamamen haklı çıkar
mıştır. 

8. Ormanın mütaahhidden istediği 350 bin 
lira avansı İdarenin parasından mütaahhit na
mına yatırmak. 

C.) Bu hâdise de vakıaların tam aksine ce
reyan etmiştir. Şöyle ki: 

Orman idaresi 12 . III . 1945 tarihli 19517/ 
A - 10 sayılı yazısında revirlere istihsale baş-
lanabilmesini tebliğ edebilmek için hazırlık 
yapmak gerektiğini, bunun için de kibrit işlet
mesi namına tahsis yapılmış oaln 20 bin metre-
mikâbı tomruk için 354 333 liranın Ziraat Ban
kasındaki 64/4151 sayılı hesabıcarilerine acele 
yatırılmasını ve bunun da ancak son teslimattan 
mahsubunu kabul edebileceklerini bildirmiştir. 

Bakanlık bu tezkereyi işletmeye 15 . III . 
1945 tarih ve 33340 sayılı yazısiyle intikal ettir
miş ve her hususta ormanla temas edilmesi ve 
gerekli muamelelerin yapılması tavsiye edilmiş
tir. 

Bundan sonra İdare 19 . III . 1945 tarih ve 
144/560 sayılı yazısında: avansa temas kısmında, 
bu Irasusu mukavele aktederken düşünmedikle
rini ve fakat mütaahhitten 150 bin lira - gibi 
büyük bir teminat alındığına göre ayrıca ve ilâ
veten 354 bin lira avans almağa imkân görme
diklerini bildirmişlerdir. 

Bu yazıya karşı Bakanlık İşletmeye yolladı
ğı 23 . III . 1945 tarih ve 33697 sayılı yazı
sında avans hususunda aynen: 
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(Tomruk tedarikindeki ve revirlerden, ihzar 

ve tesliminde müteamel usuller ve aranızda mün-
akit mukavele hükümleri gözönünde tutularak 
bu mevzuda karar ve tedbir almak işletmenize 
ait bir keyfiyettir, işlerin buna göre ve Orman 
Umum Müdürlüğünce istenilen paranın yatırıl
ması bir an evvel temin olunarak süratle takibini 
ehemmiyetle rica ederim.) denmiştir. 

Buna karşı 30 . III . 1945 tarih ve 641 sayılı 
işletmenin Bakanlığa yazdığı tezkerede: Tesli
matın sağlanması için avansın yatırıldığı bildi
rilmiştir. Benim bildiğim malûmat ve mesuliye
tini taşıdığım emirlerimin seyri budur. Buna 
rağmen işletme bu avansı en iyi tedbirlerle ya
tırmış ve mütaahhidin teslimatı vukubuldukca 
her partide bedelini tediye ederken avansı mah
sup etmeğe devam etmiş ve teslimat sonunda 
Orman idaresinde yatırılmış gayet cüzi bir para 
kalmıştır. Gerek teminat gerek avans olarak bir 
müteahhidin ceman yarım milyon yatırması ve 
ayrıca ormandan her mal aldıkça parasını öde
mesi bilmem ki ticari muamelâtta kolayca tahak
kuk ettirilebilir mi idi. Emirlerim aksine ol
makla beraber hâdiseyi insafla tetkike vicdanen 
de mecbur olduğumuz kanaatmdayım. 

Netice: Bu hususta verdiğim uzun ve etraflı 
izahatın tam kanaatinizi temin ettiğine asla şüp
he etmiyorum. Bu iş uzağı görerek, dürüst ve 
İşletme menfatini mutlak surette temin eden bir 
yolda devam etmiştir. Yolsuzluk ve zarar ihti
mali yoktur. 

Bu mevzuda da Meclis soruşturmasına mahal 
olmadığına karar vermenizi dilerim. 

C.) Netice ve Yüce Meclisten dileklerim: 
Savunmamı, îıâdisenin cereyanına ve muha

beratın münderecatına tam sadakat göstererek; 

engin bir vicdan huzurıyle yaptım. 
Aziz yurdun ve Cumhuriyetin en kudretli 

varlığı olan Büyük Meclisin, millet ve memleket 
adma vereceği, her türlü hissiyatın üstündeki 
âdil kararı bütün vatanın inandığı karar ola
caktır. 

Beşler Komisyonunun savunmamı; görüşme
lerden evvel tetkik buyurduğu zaman kat'î ve 
müspet vakıalara müstenit iddialarım da ilgili 
Bakanlıkça teyidedilince Yüce Kamutayın tam 
bir huzur içinde kendi kesin takdirine ulaşaca
ğına eminim. 

Bu iman ve emniyetle hiçbir hâdisede: 
1. Cezai ve malî sorumluluğu mucip bir 

suç bulunmadığına; 
2. Böyle bir suç durumu varsa Bakanlık 

sıfatiyle bana sirayeti olamıyacağına; 
3. Nazarı müsamaha ile tetkik Duyurulaca

ğına emin olduğum, usul ve eşkâle ait ve mücer
ret iktisadi ve ticari insiyatifin zaruri kıldığı 
hatalar varsa bunların suç sayılamıyacağına; 

4. Kibrit işletmesinin özel kanununa göre 
muamelâtındaki tam serbestiye göre sorumlulu
ğun tetkiki icabedeceğine kani olduğumdan: 

Herbir hâdiseyi teker teker oya sunarak tak
dir ve hakkında Meclis soruşturmasına mahal 
olmadığına yüksek kararırınızı ittihaz buyurma
nızı en derin saygılarımla arz ve istirham ey
lerim. 

Suat H. Ürgüblü 

Eski Gümrük ve Tekel Bakanı 
Aşmalı sokak No. 70 
Bakırköy - İstanbul 
Suad H. Ürgüblü 

( S. Sayısı: 52 ye ek) 
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