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B t R I N OI C E L S E 
Bed'i müzakerat; saat : 1,25 

REİS — Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretleri 
KÂTİPLER : İbrahim Bey (Mardin), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. Zaptı 
aabik hulâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Birinci RJe&svefcild Hüseyin Avni Beyefendinin 

tahtı Riyasetlerinde bilinifcat zaptı sabık hulâsası 
kıraat ve tashihMi kabul olundu. Ahali nezdinde 
bulunan silâıh ve mevıaddı müştailendn cihetti as
keriyeye teslimi hakkındaM Kanunu Muvakkatin 
tadiline dair tora VeM'Heri Heyetinden mevrut 
lâyiihai foanumiıye Adliye ve Dahiliye ©numenle
rine, istanbul memurlarından çocukları mektep
te olanların mektep ücretlerinin maaşatı ınüteda-
hilelerine mabsubedilmasitne dair lâyirai (kanuni
ye Muvazenei Maliye Enoümenâne, Ç&rşamiba ka-
Siabasmdaki ımeibanii hayriyendn imıanma dair 
Kırşehir Mebusu Sadık Beyin temenni takriri 
Şerliye Vekâletine, Çarşamba'nın teaııini »kaynşi I 
hakkındaki takriri Dahiliye Vefcâl<et.me, Kayseri 
Mebusu Hilmi ve Sabri beylerin Dördüncü Fırka 
Ku/nrandanı Nâzım Beyin validesine hidemartı va
taniye tertibinden maaş tahsisine dair takrirleri 
Lâyiha Encümenine havale edilerek, Tornalı Hil
mi Beyin Dalkılıç anarşinin Ordu marşı olarak 
kabulünle dair Oelibolu Mebusu Celâl Nuri Beyle 
rüfekasının temenni takriri reddolundu. 

Erzincan - Trabzon demtiryoktırun Oester Pro
jesine MMine dair Erzincan Mefcuisu Hüseyin 
Beyin temenni takriri •.-Nafıa Vekâletine havale 
edildi. Sindb Mebusu Rıza Vamık Beykt, Elcedro 
tstıükiâl Mahkemesi âzalığundan istifanamemi 
okundu. Maliye VeMli Bey tarafından İzmit Me
busu Sim Beyin, Kereste Fabrikasına ve Kü
tahya Mebusu Cemil Beyin, Trakya'ya gön
derilen memurlara verilen avansa, dair sual-
derine oeva.p ita olundu. Ve Kertesrte Fabrikası 
hakkında Erzurunı Mebusu Salih Efendi tara
fından ita edilen takrir talebe binaen Maliye 

Vekâletine tevdi olundu. Karahisan Sahib Me
busu Ali Beyin, istinaf ınüddeiiumumisi hak
kındaki sualine Adliye Vekili Bey tarafından 
cevap verildi. Meccanen kereste kat'ma mü
saade edilmesi hakkındaki Kanuna dair tefsir 
mazbatası müstacel ruznaımeye numara sıra-
siyle alındı. Lâyiha Encümeninden mevrut maz
batalar diğer encümenlere havale olundu El-
cezire vo İzmir İstiklâl malh'kemeleri intihabatı 
yapılarak aranın tasnifine kadar Celse tatil 
olundu. 

İkinci Celse 
Hüseyin Avni Beyefendinin tahtı Riyaset

lerinde bilinikat İstiklâl mahkemeleri için ya
pılan intihabatta lEleezire İstiklâl Mahkemesi 
iein hiçbir zatın ihrazı ekseriyet edemediği ve 
İzmir İstiklâl Mahkemesi için intihabata işti
rak edenlerin nisabı bulmadığı tebliğ olun
du. Muş Mebusu Haeı Ahmed Beyin, Tahsilat 
dairelerine dair teklifi kavanin ve Muvazenei 
Maliye encümenlerine havale olundu. Jandarma 
tahsisatı hakkındaki lâyihai kammiycain müza
keresine geçilerek heyeti umumiyesi hakkındaki 
müzakere kâfi görüldükten sonra birinci madde 
Hükümetin teklifi mucibince aynen kabul ve 
Saruhan Mebusu Refik Şevket Beyin, Serlevha 
hakkındaki teklifi dahi kabul olundu. İkinci 
madde hakkında cereyan eden müzakere dahi 
kâfi görüldükten sonra Pazartesi günü toplan
mak üzere içtimaa nihayet verildi. 

Reisisani 
AU Fuad 

Kâtip vekili 
İbrahim 

Kâtip vekili 
Hakkı 

2. --—'«ÜA&HBL 
1. — Siird Mebımı Mustafa Sabri Efen

dinin-, Zirâat bankalarım, verilen emvali eytam 
hakkında Adliye VekâUtİnden sual -takriri. 

2. — Bitlis Mebusu Resul Beyle rüfekas-ı-

163 — 
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nın, Bitlis istinaf Riyasetine dair Adliye Ve
kâletinden sual takriri 

3, — Saruhan Mebusu Refik Şevket Be
yin, Kırşehir mubayaatında vukua gelen suiisti-
malâta dair Müdafaai Milliye Vekâletinden 
sual takriri 

.# 
4. — Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin, 

sâri hastalıklara dair Sıhhiye Vekâletinden sual 
takriri 

REİS — Zaptı sabık hakkında söz istiyen 
var mı? 

CEMİL B. (Kütahya) — Paşa Hazretleri 
müsaade ediniz. 

RBÎS — Zaptı sabıik hakkında mı? 
CEMİL B. (Devamla) — Evet efendim. Za

bıtta deniliyor ki, Kütahya Mebusu Cemil Bey
in Trakya memurları hakkında. (Ne söyliyeeek-
sin sadaları) 

SALİH Ef. (Erzurum) — Burada söyle. 
CEMİL B. (Devamla) — istediğini yerde 

söylerim. Bu Meclis hür bir Meclistir. Efendi
ler tekrar ediyorum: Zapttı sabık hulâsasında 
diyor ki, «Kütabya Mebusu Cemil Bey tarafın
dan Trakya memurları hakkında Maliye Vekâ
letinden vâlkı olan ısuale Maliye Vekâleti ce
vap verdi.» Halbuki bendeniz bütün Trakya me
murları hakkında sual sormadım. Yalnız Trak
ya defterdar; ve muhasebecileri ve bilhassa 
Çatalca Muhasebecisi hakkımda sordum ve Ma
liye Vekili Beyin cevaplarını kâfi görmedim. 
Zaptın bıı suretle tashihini rica ediyorum. 

REİS — Efendim, Trakya'ya gönderilen Ma
liye memurlarına, verilen harcırah hakkında diye 
zaptı sabıkı tashih an kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Tashihan kabul edilmiştir. Evrakı vari
deye geçiyoruz. 

4 — LÂYİHALAR 

1. — Anadolu'da demiryolları ve limanlar 
inşası için, Mister Kenedi ve Çester ile akdedi
len mukavelelerin tasdikine dair Kanun lâyihası 

REİS — Anadolu'da demir yollar ve liman
lar inşa edilmesi için (Mister Kenedi) ve (Çes
ter) ile akdedilen mukavelâtın gönderildiğine 
dair İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi 
var. Nafıa ve İktisat ve Muvazenei Maliye en
cümenlerine gönderiyoruz. 

!. 1339 C : 1 
I 6. - TEZKERELER 

I • 1. — Hıyaneti vataniyeden küreğe mahkûm 
Akşehirli Kerim Çavuş hakkındaki evrakı hük-
miyenin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti 
tezkeresi 

2. — Riyaneti vataniyeden beser sene küreğe 
mahkûm Kütahyalı Ali ve llya haklarındaki ev
rakı hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye Ve
kâleti tezkeresi 

REİS — Hiyaneti vataniyeden 'mahkûm ll
ya ve Kerim Çavuş haklarında Adliye Vekâ
letinden mevrut iki takım evrakı tahkikıye 
var, Adliye Encümenine gönderiyoruz. 

7. — İSTİZAHLAR 

1. — Çorum Mebusu Dursun ve Yozgad Me
busu Bahrî beylerin, Bünyan Kaymakamının 
bilâlüzum tebdil ve yerine tâyin edilen Memduh 
Efendinin istihkakı olmadığı halde terfi esbabı-

I nm beyanına dair Dahiliye Vekâletinden istizah 
i takriri 

REİS — Çorum Mebusu Dursun ve Yozgad 
Mebusu Bahrî beylerin, Dahiliye Vekâletinden 
istizah takriri var okunacak 

Riyaseti Ceüleye 
Kayseri Mebusu Hoca Âlim Efendinin, Bün

yan Kaymakamının bilâlüzum tebdil ve yerine 
I tâyin edilen Memduh Efendinin de katiyen istih

kakı olmadığı halde terfiine dair verilen sual 
takririne Dahiliye Vekili Beyin vermiş olduğu 
cevaptan bir şey anlaşılamıadığı gibi bâzı hilafı 
kanun muamelelerin cereyan ettiği mahsûs oldu
ğundan keyfiyeti Dahiliye Vekilinden istizah ede
riz. 

30 Kânunusani 1339 
I Çorum Mebusu Yozgad Mebusu 

Dursun Bahrî 

REİS — Efendim Dursun ve Bahrî beylerin, 
Dahiliye Vekillinden istizaha dair olan şu tak
rirlerini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
(Ret Biadaları) Kabul edilmemiştir. 

8. — TAKRİRLER 

I 1. — Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin, 
I mübadele edilecek üsera üe sivil ahalinin iskân-
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lan için şimdiden tedabiri lâzime ittihazına dair 
takriri 

REİS — Mübadele edilecek üsera ve sivil aha-
linin iskânları hakkında şimdiden tedabiri lâzime 
ittihazı lüzumuna dair Bursa Mebusu Operatör 
Eımin Beyin temenni takriri var. Heyeti Vekile 
Riyasetine gönderiyoruz. 

2. — Kayseri Mebusu Sabit Beyin, Ulukışla -
Kayseri hattının Çester Projesine ithaline dair 
takriri 

REİS — Ulukışla - Kayseri hattının Çester 
Projesine ithali hakkında Kayseri Melbusu Sabit 
Beyin temenni takriri var. İktisat Encümenine 
gönderiyoruz. 

9. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Lord Curzon'un Lozan Konferansındaki 
beyanatını protesto için Rişvan ve Ciron aşiretle
ri tarafından gönderilen telgraflar 

REİS — Curzon'un beyanatını protesto için 
Rişvan ve sair aşiretler tarafından çekilen iki 
telgraf var, okunacak. 

Ankara'da Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Curzon'un Lozan'da Kürdler ve Mebusanı Ki

ram hakkındaki tecavüzatı müfteriyanesi muhiti
mizde acı handelerle karşılandı. Mebuslarımız 
vücutlariyle iftihar ettiğimiz hakiki vekil ve mü-
messillerimizdir. İzzetinefsimizi cerihadar eden 
bu tecavüzatı tel'in ve kemali nefretle Carzon'a 
reddediyoruz. İngilizlerin Müslümanlara göster
diği siyaseti hadnâşinasane ve zalimanesi cahil 
zannettiği Kürdlerin çoktan malûmu olmuştur ki 
Kürd ve Türk vahdeti bugün İngiltere esaret zin
cirleri altında inliyen Arab ve saireden mürekkep 
kütlei tslâmiye inayeti Hakla yakında Curzon'un 
Müslümanlar hakkındaki muzır siyaset plânlarını 
karşılıyacak, İngilizleri de topraklarımızdan tard 
edecektir. Bu telgrafımızın İngiliz matbuatı vası-
tasiyle Curzon'a iblâğını istirham ederiz. 

Rişvan Aşiret Reisi 
Hacı Mehmed 

Merdis Aşiret Reisi 
Şükrü 

Zorkân Aşiret Reisi 
Haydar 

Kâvu Aşiret Reisi 
Bedri 

İzoli Aşiret Reisi 
Süleyman 

1339 C : 1 
Ankara'da Muş Mebusu İlyasSâmi Beye 

Kürdlere tevcih edilen tahkiri protesto ve ha
raretli müdafaalarınızı kemali şükranla okuduk; 
mâruzâtımızın Meclisi Âliye arzını istirham eyle
riz. Hükümeti Milliyemizin küşadından akdemki 
kürdlerin Kafkas - Ermeni harekâtı vatanperve-
ranesi Curzon'un cehaletini ispata kâfidir. Kürd-
ler serlbest semin ve zamanlarda her türlü tesir
lerden azade olarak mebuslarını kendi kalemle
ri, yazılariyle intihabettiler. Kemal Paşa Hazret
leri de bu meyanda ihrazı rey eylemiş mebuslar
dan biri iken diyaneti Islâmiyeye vakfı vücud-
eylemesi ile bütün milletin hüsnüitimadmı kazan
mış ve en yüksek bir mevkii işgale muvaffak olmuş
tur. Türk, Kürd ayrılık kabul etmez bir vahdet
tir. Bu vahdet çeliktir. Kırılır, eğilmez. Irak, Su
riye, Hicaz ve sairesinin avakıbini müşahede 
eden zeki ve dindar Kürdler Curzon'un söz'Derini 
tel'in ve kendisine reddinde yekdil re ye'kze-
bandır. Kürdler Islâmiyeti bırakıp tedricen kâ
fir olmaya, beş yüz senelik büyük kardeşleri bu
lunan Türkleri bırakıp İngilizleşmeye ne para 
ile, ne sözle, ne de hiçbir kuvvet ve zor ile razı 
olamaz. Mâbudlarına imanları kadar metbuiarı-
na sadakatlerini muhafaza etmeklte iftihar eder
ler. Eğer bu cehalet ise böyle âlimane cehalet
ten Kürdlerin ayrılmıyacağma ve öhurchil Terin 
Curzon 'ların halen esaretindekilerin dahi kariben 
kurtulacaklarına şüphe edilmemelidir. Vallahül-
muvaffık. 

Ciranh Aşireti Reisi Beûediye Reisi 
Kasım Ahmed 

Ulemadan • Meşayihten 
, Hâlid Ahmed 

Eşraftan Eşraftan 
Halil Mehmed Ali 

REİS — Efendim! Arzu ederseniz bu iki 
telgrafı Hariciye Vekâletine gönderelim. (Hay 
hay sesleri) Hariciye Vekâletine gönderiyoruz. 

5. — TEKLİFLER 

1. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, Bâ
zı müsteniyatla affı umumi ilânı hakkında ka
nun teklifi (2/656) 

REİS — Efendim bâzı -müstesniyatla affı 
umumi ilânı hakkında Erzurum Mebusu Salih 
Efendinin teklifi kanunisi var. Lâyiha Encüme
nine havale ediyoruz. 

m-
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SALİH Ef. (Erzurum) — Müsaade buyu- j 

ruraanız. Adliye Encümeni tetkik edecektir. I 
NEŞET B. (Kângırı) — Paşam affı umumi 

hakkında birfcaç tan<i teklifi kanuni vardır, I 
Adliye Encümenincledir. Lâyiha Encümenine 
göndermeye lüzum yoktur. Vaktiyle şayanı mit- I 
zaikere olduğuna dair Lâyiha Encümenince ka
rar verilmiştir. * 

REİS — Pekâlâ Lâyiha ve Adliye Encü
menlerine gönderiyoruz. I 

10. — MAZBATALAR 

1. — Harbi Umumide mülga Yedinci Ordu I 
ile Asır ve Hicaz fırkalarında mülâzimisani un- I 
vaniyle istihdam edilen zabit namzetlerinin hiz- I 
mete celplerinde zâbitvekili olarak istihdamları I 
hakkında kanun lâyihası ve Miidafaai Milliye 
Encümeni mazbatası I 

REİS — Harbi Umumide Yedinci Orduda hiz
met eden zabit namzetlerinin sureti istihdamı 
hakkındaki lâyihanın reddine dair Müdafaa! Mil
liye Encümeni mazbatası var. Ruznameye alın
dı. 

2. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin komiserlik* 
ten müstafi Ödemişti Hamdi Bey ailesine hidema-
ti vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkında ka- I 
nun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/650) 

REİS — Ahmed Hamdi Bey ailesine maaş 
tahsisi hakkındaki teklifin şayanı müzakere ol- I 
madığma dair Lâyiha Encümeni mazbatası var. 
Ruznameye alındı. 

«9. — Burdur Mebusu İsmail Subhi Beyin, vi-
lâyatı müstahlasa ve İstanbul'da emvali menkule I 
muamelâtına münhasır olmak üzere tecili düyun 
yapılmasına dair kanun teklifi ve lâyiha Encü
meni mazbatası (2/654) I 

REİS — Emvali Gayrimenkule hakkında teci
li düyun teklifinin şayanı müzakere olduğuna I 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası var. Adliye En
cümenine hava ediyoruz. I 

İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) — Efendim 
arz edeyim. Tecili düyun hakkındaki lâyihai ka
nuniye Adliye Encümenine değil zannedersem 
Kavanini Maliye Encümenine ıgitmesi gerektir. 

REİS — Sehven olmuştur. Kavanini Maliye 
Küçümenine havale ediyoruz. J 
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4. —- Türk Sözü gazetesi Müdürünün hizme

ti askeriyeye şevkinin muvafık kanun olduğuna 
dair Miidafaai Milliye Encümeni mazbatası 

REİS — Türk Sözü gazetesi Müdürünün hiz
meti askeriyeye sevkı mııvafıkı kanun olduğuna 
dair Miidafaai Milliye Encümeni mazbatası var. < 

5. — Çorum Mebusu Ferid Beyin, Mebusan-
dan ihtiyari olarak tekaüt ve mazuliyet aidatı 
verecekler hakkında kanun teklifi ve Kavanini 
Maliye ve Muvazenei Maliye encümenleri mazba
taları (2/614)_ 

REİS — Mebuslardan ihtiyari olarak tekaüt 
aidatı verenlerin mebusluk müddetlerinin tekaüt. 
ve mazuliyet müddetlerine mahsubu hakkındaki 
teklife dair Kavanin ve Muvazenei Maliye encü
menleri mazbataları var. Ruznameye alıyoruz. 

FERİD B. (Corum) — Efendim, müstaceli
yet teklif ediyorum. 

REİS — Efendim, ^ Ferid Bey mazbatanın 
müstacel ruznameye alınmasını teklif ediyor. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

6. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, Şii-
refa ve Medine mücavirlerinin maaşlarına dair 
kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/645) 

REİS — Medine mücavirlerine maaş itası 
hakkındaki teklifin şayanı müzakere olmadığına 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası var, ruzname
ye alınmıştır. 

3. — Ankara Mebusu Mustafa Efendinin, 
eimme kutaba, müezzinin ve müderrisin hakkın
daki kanun teklifinin ruznameye alınmasına dair 
takriri 

REİS —- Efendim, Ankara Mebusu Hacı 
Mustafa Efendinin bir takriri vardır. 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Efendim; 
Eimme, hutaba, müezzinin ve müderrisinden 

bir kısmının vazifelerine dair bir maddelik Îâyi
hai kanuniye encümenlerce muamelesi ikmal olu
narak bir buçuk seneyi mütecaviz alâkadarlariyle 
intizardadır. Lütfen ruznameye alınarak müsta-
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çelen müzakere ve intacolunmasını rüfekayı ki
ramdan istirham eylerim, efendim. 

5 Şubat 1339 

Ankara Mebusu 
Hacı Mustafa 

REÎS — Efendim! Yalnız müstacel ruzna-

meye alınmasını teklif ediyor. Binaenaleyh, müs
taceliyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmemiştir. 

Efendim, lütfen samiin salonu tahliye buyur
sunlar. 

Hitamı celse; saat: 1,40 

(İkinci Celse hafidir.) 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat: 2,45 

REÎS — Beisisani Ali Fuad Paşa Hazretleri 
KÂTİPLER : Süleyman Sim Bey (Yozgud), İbrahim Bey (Mardin) 

REÎS — Celse açılmıştır. 

3. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Mebuslardan bâzılarına izin verilmesine 
dair Divanı Riyaset karart 

REÎS — Efendim mezuniyet halkkında Diva
nı Riyaset Ikararları vardır. Okuyacağız : 

Heyeti Umumiyeye 
Esbabı sıhhiye ve maiyetlerime mebni âtide 

isimleri muıharrer zevatın hizal'annıdıa gösterilen 
müddetlerle mezun addedilmeleri Riyasettin 4 Şu
bat 1339 tarihli kırk sekizinci Içtimamda itensiıb-
ediılmiş olmakla Heyeti Umumiyenin nazarı tas
vibine arz olunur efendim. 

5 . II . 1339 
Büyük Millet Meclisi Rdsisanisi 

Ali Fuad 

REÎS — Dr. Eşref Bey (Adana) nın ıtemdi-
den iki ay (1 Şubat 1339 (tarihinden .itibaren) me
zuniyetimi fcahbul edenler lütfen el kaildırsın. Ka
bul edilmiştir. 

REÎS — Feyzi Efendi (Malatya) nın temdi-
den iki ay (12 Kânunuevvel 1338 tarihinden it;-

baren) möznniiyetini kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

REÎS — Kılıç Ali Bey (Oaaiamteb) in temdi-
den bir ay (15 Kânunusani 1339 tarihinden iti
baren) mezuniyetini kabul edenler-lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

REÎS — îhsam Bey (Oebeliıberöket) in temdi-
den bir ay?(15 Kânunusani 1339 tarihinden itiba
ren) mezuniyetini kabul edenler lütfen el (kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

REÎS — Muhiddin Bey (Bursa) nın temdiden 
Şubat nihayetine kadar (23 Kânunusani 1339 ıta-
ridinden itibaren) mezuniyetini ikabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

REÎS — Cevdet Bey (Kırşehir) in temdiden 
bir ay (16 Kânunusani 1339 tarihinden itibaren) 
mezuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmdştir. 

REÎS — Abdülkadir Kemali Bey (Kastamo
nu) mun bir buçuk ay mezuniyetimi ikabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

REÎS — Rüşdü Bey (Ergani) nin üç ay me
zuniyetim kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 
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— Salâhalddin Bey (Mensin) in bir ay 

mezuniyetini (kabul edenler lütfen el kalıdıırsın. 
Kabul edilmiştir. 

2. — Gene Mebusu Celâl Beyin tecavüz ettir
diği müddetin mezuniyetinden sayılmasına dair 
Divanı Riyaset kararı. 

REİS — Gtene M e t o u Celâl ©ey hakkında 
Divanı Riyaset kararı (Vardır. Okuyacağız : 

ıH'ayeitii Ulmuımiiyeye 
Bir haftalık ımezuwiyet>inıden lavdetinde teca

vüz «İttirdiği on üç gün için sene 'zıarfınldaiki me
zuniyetine mıah'suıben mezun .addüne dair Gene 
Mebusu Celâl Beyin talkrini Divanı Riyasetin 
4 Şubat 1339 tarihli kırk sekizinci içtimaında 
tezekkür olunmuş ve talebi veçhile tecavüz et
tirdiği müddet için mezun addi hususunun tas-
viben Heyeti Umumiyeye arzı tensibedilmiştir 
efendim. 5 . I I . 1339 

Büyük Millet Meclisi 
Reisisanisi 

Ali Fuad 

REİS — Efendim, bu Divan kararını kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

3. — Cebelibereket Mebusu Rasim Beyin, te
cavüz ettirdiği müddetin mezuniyetinden sayıl
masına dair Divanı Riyaset kararı. 

REİS — Cebelibereket Mebusu Rasim Bey 
hakkında Divan kararı var. Okuyacağız. 

Heyeti Umumiyeye 
Mezuniyetten avdetinde tecavüz ettirdiği 

on dört günün bu seneki mezuniyetine mahsu
buna dair Cebelibereket Mebusu Rasim Beyin 
takriri Divanı Riyasetin 4 Şubat 1339 tarihli 
kırk sekizinci içtimaında tezekkür olunmuş ve 
tecavüz ettirdiği on dört gün için de talebi veç
hile mezun addi tensibedilmiş olmakla Heyeti 
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Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur efen
dim. 5 . II . 1339 

Büyük Millet Meclisi 
Reisisanisi 
Ali Fuad 

REİS — Efendim, Cebelibereket Mebusu 
Rasim Bey hakkındaki Divanı Riyaset kararını 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş
tir efendim. 

4. — Ergani Mebusu Nüzhet Beye hastalığı
na binaen tahsisatım almak sartiyle altı ay me
zuniyet verilmesine dair Divanı Riyaset kararı. 

REİS — Ergani Mebusu Nüzhet Bey hak
kında Divanı Riyaset kararı var. Okuyacağız. 

Heyeti Umumiyeye 
i Tözlerine arız olan hastalık hasebiyle altı 

ay müddetle ve tam tahsisatla mezun addine 
dair Ergani Mebusu Nüzhet Beyin takriri ve 
sureti musaddakası merbut tabip raporu Diva
nı Riyasetin 4 Şubat 1339 tarihli kırk sekizinci 
içtimaında tezekkür olunmuş ve altı ay müd
detle mezun addi tensibedilmiş ise de müddeti 
mezkûre için tam tahsisat talebinin bilâmütalâa 
Heyeti Umumiyeye arzı muvafık görülmüştür 
efendim.. 

Büyük Millet Meclisi Reisisanisi 
Ali Fuad 

REİS — Efendim, Ergani Mebusu Nüzhet 
Beyin ahvali sıhhiyesine mebni altı ay mezunu -
yetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Efendim tam tahsisat meselesini tâyini esa
miyle reyi âlinize vaz'ediyorum. Lütfen reyini
zi istimal buyurunuz. İstihsali âra (hitam bul
muştur. (Ekresiyet yok sadaları) Efendim beş 
dakika teneffüs için «else tatil edilmiştir. 

Hitamı celse; saat : 3,00 



D Ö R D Ü N C Ü C E L S E 
Bed'i müzakerat; saat : 3,10 

REİS — Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : tbrahim Bey (Mardin), Süleyman Sırrı Bey (Yozgad) 

• • » I 

5. — Elceziye Cephesi İstiklâl mahkemesi 
için intihap 

REİS — C/elseyi açıyorum. Efendim nıalû-
muâlileri Elcezire İstiklâl mahkemesi için inti
hap 'buyuracağınız 'bir âza 'kalmıştı. Binaenaleyh 
şimdi onun intihabını yapacağız. Lütfen reyle
rinizi ihzar buyurunuz. (Beyler toplandı) 
Efendim aym zamanda yoklama mahiyetinde
dir. 

» 
Efendim reylerini istimal etmiyenler varsa 

tekrar okuyoruz, lütfen reylerimi istimal (buyur
sunlar. 

Tufan Bey (Hakkâri), Salâhaddin Bey (Mer
sin), Neşet Bey (İstanbul), tasnifi araya me
murdurlar. 

6'. — Saruhan Mebusu Mustafa Necati Be
yin, mezuniyeti hakkında Divanı Riyaset Sararı 

BEİS — Efendim, Saruhan Mebusu Musta
fa Necati Beyin mezuniyeti (hakkında bir Di
van kararı vardır. 

Heyeti Umumiyeye 
Saruhan Mebusu Mustafa Necati Beyin, sureti 

musaddakası merbut talbip raporu mucibince bir 
ay müddetle mezun addi Divanı Riyasetçe ten-
sibedilmiş olmakla Heyeti Umıımiyenin M / n n 
tasvibine arz olunur efendim. 

Büyük Millet Meclisi Reisisanisi 
Alî Fuad 

REİS — Efendim Mustafa Necati Beyin me
zuniyetini kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın... Kabul edilmiştir efendim. 

REİS — Efendim Adliye Vekili Beyefendi
nin ruzname hakkında bir teklifi var. »ondan 
sonra suallere geçeceğiz. 

ADLİYE VEKİLİ RİFAT B. (Kayseri) — 
Heyeti Celilenizden bir istirhamda bulunaca

ğım, o da, malûmuâlileri üç defa yaptığım tek
liflerle ruznamenin birinci sırasına vaz'edilen 
ve her nasılsa diğer kararlarla geri kalmış olan 
işgal sırasında memaliki möstahlasadaki hü
kümler hakkında bir teklifi kanunimiz var. Bu 
yüzden binlerce halkın hukuku zayi olmakta 
ve birçok işlerimiz de geri kalmaktadır. Bir bu 
teklifi kanunimiz, bir de malûmuâlileri bugün 
tatbik ettiğimiz Süikna Kanunu 1332 senesinde 
yapılmıştır. Bu, mesakine 1332 senesi Martın-
klaki bedeli icara göre bir buçuk misli zamla 
yapılmıştır. Bu da ashabı akaarın pek çok mağ
duriyetini müştekim olmaktadır. Ve pek çok 
müracaatler karşısındayız. Malûmuâliniz Heye
t i öelileniz bunu müstacelen ruznameye almış
tı. O da bu meyanda teahhür etmektedir. Üçün
cü olarak bir maruzatta daha 'bulunacağım, yi
ne malûmuâlileri Meni Müskirat Kanunu hak
kında verilecek cezalar katidir. Halbuki bu hu
sustaki kararların tashihi ve tadili hakkındaki 
hükümlerde adalet bulamıyoruz. Bunun iğin 
ufacık bir tadil teklifinde bulunduk. Kabiliyeti 
itiraziye ve Temyiziyesini Adliye Encümeni ka
bul etti. Bunun da ruznameye müstacelen alı
narak müzakeresini teklif ederim. (Hepsi mü
nasip sesleri) 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Efendim. Adliye Vekili Muhtereminin bura
da izah ettiği kanunlar cidden ehemmiyetli ve 
şayanı tetkik mesaili muhtevi bulunuyor. Eğer 
her vekil arkadaşlarımız gelirler o derece ehem
miyetli olan mesailin her şeye takdimen müzake
resini rica eylerlerse bizim hürriyeti şahsiyeye 
ait kanunun ne vakit çıkacağını ancak Cenabı-
hak bilir. Çok rica ederim efendiler, 'bu kanun
ların heyeti umumiyesi memlekette halkın hür
riyetine taallûk eden kanunlar icabatından-
dır. (Doğru sesleri) İptida halkın hürriyetine 
taallûk eden, hukuku tabiiye ve medeniyesine 
taallûk eden hususata ait kanunu halledelim, 
memlekette ilân ettiğimiz essata tevfikı lâ-

-169 — 
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simgelen kanunu çıkaralım, ondan sonra bu- , 
na taallûk eden kanunları çıkaralım, netice as-
lolan hürriyettir. Bu hürriyete aidolan kanuna j 
hiçbir şeyi takdim etmemenizi çok rica ede- I 
rim. Eğer her vekil buraya gelir, şunu tak
dim edelim derlerse 'bendeniz kanaati kâmile 
hâsıl eder. Ve Allaha ısmarladık der gider, 
işimle gücümle meşgul olurum. Ve bende ka
naat hâsıl olur ki, Meclisi-Ali bununla meşgul 
okuyacaktır. Bundan sonra gelecek Meclis 
inşallah çıkarır diye dua ederim giderim. Baş
ka şey ilâve etmiyelim, bir Jandarma Kanunu 
vardır. Onu çıkaralım ondan sonra benim 
kanunumun müzakere edilmesini çok rica ede
rim. 

REİS — Efendim, müsaade ederseniz vazi
yeti izah edeyim. Malûmuâliniz birinci numara
da jandarma maaşları 'hakkındaki lâyihai ka
nuniye var, bundan başka hariçten ithal edi
lecek ziraatte müstamel mevadı müştaile ve 
hayvanat hakkındaki i'ki lâyihai kanuniye var
dır ki bunun müzakeresine başlanmıştı ve bir 
maddesi encümene gitti geldi, üçüncü madde
de Ceza Kanununun 203 ncü maddesinin ta
dili hakkındaki lâyiha vardır. Müsaade eder
seniz Adliye Vekili Beyefendinin teklif ettiği 
kanunları dördüncü numaradan itibaren müs
tacel ruznameye alalım, bu yolda kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir 
efendim. 

5. — Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin, 
îvmir'de toplanacak İktisat Kongresine dair • 
suali ve İktisat Vekili Mahmud Esad Beyle 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Beyin şifahi 
cevaplan 

, REİS — Efendim şimdi suallere geçiyoruz. 
İktisat Vekili Bey bâzı suallere cevap verecek
tir. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD ESAD R. 
(İzmir) — Efendim! Trabzon Mebusu Muhte
remi Ali Şükrü Beyefendinin İktisat Kongresi 
hakkında İktisat Vekâletinden ve Heyeti Ve-
kjle Riyasetinden bir sual takriri vardır. Ben
deniz İktisat Vekâletine aidolan kısımlarına ce 
vap vereceğim. Esasen heyeti umumiyesi İktisat 
Vekâletiyle alâkadardır. Müsaade buyıırulursa 
fıkra fıkra cevap vereyim. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahih) 
T Sual takriri bir kere okunsun. | 
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Riyaseti Aliyeye 

Şu günlerde İzmir'de büyük bir İktisat 
Kongresi akdedileceğini gazetelerde okuyorum. 
Bu kongre sırf İktisat Vekâletinin teşebbü
süyle mi, yoksa Heyeti Vekilece ittihaz olunan 
bir karar neticesi olarak mı, içtimaa davet 
edilmiştir? Kongrenin ruznamesi nedir? Tezek
kür edeceği mesaili iktisadiyenin hututu esa-
siyesini gösterecek bir lâyiha imza edilmiş mi
dir? 

Kongreye âza olmak üzere birçok mebus
larla intihabolunması sebebiyle bu mebusların 
Ankara'dan infikâkı takdirinde Meclisin nisabı 
ekseriyetine halel gelmiyecek midir? Halel 
geldiği takdirde müzakeratı haliyenin had dev
resinde Meclisin velev ki, üç dört gün için 
olsun tatili faaliyeti doğru mudur? 

Hususatı anife hakkında Heyeti Vekile Reisi 
Muhteremiyle İktisat Vekili Beyefendinin mü«-
tacelen ve şifahen izahat vermelerini talep ve 
rica eylerim. 

3 . Şubat. 1338 
Trabzon Mebusu 

Ali Şükrü 
İKTİSAT VEKLÎ MAHMUD ESAD B. 

(İzmir) — Efendim Ali Şükrü Beyefendinin 
sualPerine fıkra fıkra cevap vereceğim. 

Birinci fıkra : «Şu günlerde İzmir'de bü
yük bir İktisat Kongresi akdedileceğini gazete
lerde okuyoruz.» 

Efendim İktisat Kongresinin içtimai yalnız 
bir gazete havadisi değildir. İktisat Vekâleti
nin bundan bîr buçuk ay evvel- bilcümle vi-
lâyat ve elviyeye resmî bir tamimi vardır. Ve 
bu tamim bütün gazetelerde intişar etmiştir. 
Binaenaleyh bunun bir gazete havadisinden 
ibaret olarak telâkki edilmemesini rica ederim. 

Fıkra iki : «Bu kongre sırf İktisat Vekâle
tinin teşebbüsiyle mi, yoksa Heyeti Vekilece 
ittihaâü olunan bir karar neticesi olarak mı 
içtimaa davet edilmiştir?» 

Türkiye İktisat Kongresi sırf İktisat Vekâle
tinin teşebbüs ve teşvikiyle içtimaa davet edil
miştir. Heyeti Vekilenm bu yolda bir kararı 
yoktur. İktisat Vekâleti, Büyük İktisat Kon-
gresini içtimaa davet etmeyi büyük bir vazife ve 
salâhiyetinin en kıymetli parçalarından biri 
telâkki etmiş ve memleketin iktisadiyatına bu 
suretle en büyük hizmetlerden birini ifa edebi
leceğine kaani olarak doğrudan doğruya bu-



t : İ87 5, 
yük bir kongreyi içtimaa davet etmiştir. 

Efendiler! Elviyei müstahlasamızda tetkikatı 
iktisadiyede bulunmak üzere bundan bir hayli 
müddet evvel seyahatim esnasında memleketi
min pek çok ihtiyacatım yakından gördüm ve 
uzun senelerden beri unutulmuş olan iktisadi
yatımız hakkında memleketimiz iktisat âmilleri
nin bir araya gelerek düşünmelerini, noktai 
nazarlarını Büyük Millet Meclisine ve Büyük 
Millet Meclisi Hükümetine bildirmelerini ve 
teşebbüsü şahsiyeleriyle orajda yapılması lâzım-
gelen işlere derhal orada karar vererek hare
kete gelmelerini münasip gördüm. Ve 21 Teşrini
sanide Başkumandan Paşa Hazretlerine de İz
mir'den telgraf çektim, dedim ki: Memleketin 
iktisadiyatı uzun senelerden beri unutulmuştur. 
İktisat âmilleri dinlenmemiştir. Bu meslek adam
larını dinlemek ve onların dileklerine göre bir 
İktisat Programı vücuda getirmek, doğrudan 
doğruya memleketin vicdanını ve kalbini dinli
ye rek bir program vücuda getirmek lâzımdır 
ve bu çok hayırlı olur. Bu hayırlı işin riyaseti 
rahibesini kabul eder misiniz? diye sordum. 
Başkumandan Paşa Hazretlerinden cevap aldım. 
Maalmemnuniye muvafakat ediyorlardı. Ve 
bugün de riyaseti fahriyelerinde bulunuyor
lar. Kentlileri resmi küşadmı yapacaklarda. 
Bendeniz esas itibariyle halkçı olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Reisinin riyaseti fahriye
sinde İktisat Kongresinin açılmasını Hükümeti
mizin ve Meclisimizin prensipleriyle de çok uy
gun buldum. Ve bu suretle Reis Paşa Hazretleri 
de kabul ettiler. 

İktisat Kongresini toplamaktan maksat 
efendiler, Türkiye'nin her tarafı bir olduğu 
halde mesafenin uzaklığından ve yolların fena
lığından İstanbul'daki tüccarlarımız Avrupa'nın 
uzak memleketindeki tüccarları tanıdıklan 
halde, İstanbul'daki çiftçilerimiz uzak memleket
lerdeki çiftçileri tanıdıkları halde, maalesef Er
zurum'u, Diyarbekir'i Bitlis'i tanımıyacak ka
dar feci bir vaziyettedirler. İstedik ki, aynı za
manda büyük içtimada, yekdiğerini tanımıyan 
memleketin öz evlâtları birbirlerini ve memle
ketin iktisat ihtiyaçlarını bir kere de bir arada 
düşünsünler, bir arada toplu olarak iktisat iş
lerini halletsinler. Salâhiyetleri haricinde olan 
kısımlar hakkında da, Büyük Millet Meclisi ve 

+ Hükümetinin, muhtıralar vererek, lâzımgelen 
cihetlerde nazarı dikkatlerini celbetsinler. Ben-
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deniz, onların mütalâatını pek kıymetli bulmak
tayım. Çünkü doğrudan doğruya nteslek adam
larıdır. Verdikleri malûmattan hem İktisat Ve
kâleti, hem Büyük Millet Meclisi ve hem de 
onun Hükümetinin tenevvür edeceği kanaatin
de bulunuyorum. 

Üçüncü fıkra: «Kongrenin ruznamesi ne
dir» buyuruyorlar? 

Efendiler, İktisat Vekâletinin kongre kar
şısındaki vazifesi yalnız teşebbüs ve teşvikten 
ibarettir. Kongreye gelecek olan iktisat âmil
leri ruznamelerini kendi kendilerine tanzim ve 
tertibedebilirler ve o salâhiyeti de haizdirler. 
İktisat Vekâleti tarafından yapılan bir ruzna-
meyle battı hareketlerinin tahdidini bendeniz 
muvafık bulmadım. Gayet serbest bir surette 
memleketin iktisadiyatında fiilen âmil olan bu 
adamların ruznamelerinin İktisat Vekâletince 
tertibedilebileeeğine kaani değilim. Bina
enaleyh ayrıca bir ruzname tertibede-
rek bu ruzname dâhilinde hareket edin 
demeyi, İktisat Vekâleti muvafık bulmu-
mıştır. Kongre reşittir ve bu işleri halletmeye 
kabiliyet ve salâhiyeti vardır. Bunun için ay
rıca bir ruzname tertibini muvafık bulmadık. 
Rolümüzün, teşebbüs ve terkipten ibaret kalma
sını arzu ettik. 

Dördüncü fıkra : «Tezekkür edeceği mesa
ili iktisadiyenin hututu esasiyesini gösterecek 
bir lâyiha ihzar edilmiş midir?» 

Evet... Fakat efendiler, ruznamesini tanzim 
etmedik; çünkü kongreyi salâhiyettar ve reşit 
biliyoruz, demiştim. Lâyihayı yapmakla evvel
ki ifademle arada bir tezadolduğunu zannetme
menizi rica ederim. İktisat Vekâletinin de ha
tırına, bâzı mesaili mühimmei iktisadiye geldi 
ve arzu etti ki, istişari mahiyette kongrede 
müzakere edilmesini teklif etsin. Bu yolda ufa
cık bir kitap yazdık ve kongrenin içtimamdan 
iki gün evvel de, azalara mucibi suhulet olmak 
üzere tevzi edeceğiz. Yani maksat şudur: Şu 
meselenin üzerinde düşünecek değilsiniz, diye
ceğiz. Bunları tetkika lâyık bir mesele olarak 
kabul ederseniz elinize verilen şu şeyleri de 
hatırlayınız demektir. Kongre verdiğimiz 
bu programdan daha mühim şey mevcudolduğu-
na kaani olarak bunu tetkika lâyık görmezse ay
rıca bir ruzname üzerine müzakere açabilir. Bi
zimki yalnız tenvir ve irşat fcabîlindendir. Bu lâ
yihanın da hulâsai münderecatı, dört, beş meselei 
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iktisadiye temas etmektedir. Bunlardan bellibaş-
iıları şunlardır: iktisat Vekâletinin kanaatine 
göre memlekette en evvel halli iâzımgelen mesaili
den biri kredi meselesidir, itibarı malî ve şahsi 
meselesinde ne yapılaJbilir? Memleketimizin ser
veti tabiîye ve sabitesi mebzul ve çoktur. Memle
ketimizin sâyi mebzuldür. Türk köylüsü kadar 
çalışkan ve namuslu bir köylüyü dünyada bulmak 
pek güçtür. Memleketimizde eksik olan şey nakdî 
sermayedir. Bu nakdî sermaye kredi meselesi ne 
surette halledilebilir? Kongrenin bizi bu hususta 
tenvir etmesini, yazdığımız o kitapçıkta rica et
tik. Banka meselesi, Ziraat Bankası ne şekle gel
melidir? Köy bankası nasıl açılmalıdır. Bir an 
evvel açılması lâzım mıdır, değil midir? Bir Ti
caret Bankasının açılması lâzım mıdr? Sanayimi
zi himaye için bir sanayi bankası tesis etmek 
doğru mudur, değil midir? işte bu gibi mesail 
tez«kkür olunacaktır, iktisat Vekâletinin noktai 
"»azarına göre mebzul sâyi müfit kılmak, sonuna 
getirebilmek için her şeyden evvel memleketimiz- * 
de kredi: meselesinin halledilmesi lâzımdır. 

ikinci mesele: istihsal ve istihlâkin tanzimi 
meselesidir iki, kredi meselesiyle sıkıfııkı alâkadar
dır. Ormanlar, madenler, sanayimiz, zürraımız... 
Uzun uzadıya yazdığımız mesaili ihtiva ediyor. 

Üçüncüsü: Gümrük mesailine temas ediyor. 
Memleketin iktisat âmillerinin fikirleri nedir ve 
ne arzu ederler? 

Dördüncüsü:-Şirket ve sendikalar meselesi
dir. 

Efendiler! Şimdiye kadar memleketimizde te
şebbüslerle dünyanın önüne çıkmak usulü düşü
nülüyordu. Halbuki muvaffak olalbilmek için ik
tisat dünyasının önüne toplu ve kuvvetli olarak 
çıkmaya mecburuz. 

Bu itibarla muhtelif şirketlerin ve sendikala
rın pek büyük ehemmiyeti olduğuna kaaniiz. 

Sonraki mesaili, yollar ve vesaiti nakliye, 
makina meselesi teşkil ediyor. Sanayie ait alât ve 
edevat diyoruz, ormancılığa ait alât ve edevat di
yoruz. Ve buna makina meselesi diyoruz. Malû-
muâliniz kılleti nüfus meselesi vardır. Bu nüfusu 
tezyidetmek, muhaceretle kabil ve mümkün de
ğildir ve uzun zamanlara mütevakkıftır. Diğer 
memleketlerin nüfus tezayütlerini nazarı itibara 
alacak olursak 'asırlara mütevakkıf olduğunu gö
rüyoruz ve (bunun kMietind ancak ve ancak maki
na ile telâfi edeceğimize kailim. Bunun için Zira
at, Sanayi, Ticaret oda'lanniin tanzimi hakkında 
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ne düşünüyorlar? Bumu ayrıca kongreye soruyo
ruz. İktisat hususunda ne düşünüyorlar? Ne gibi 
müşkülâta mâruz kalmaktadırlar? Ve ne şekli hal 
arzu ediyorlar? 

. Beşinci mesele : Köylünün vaziyetidir, köylü
ye ne suretle yardıma etmeliyiz? Ne gibi tedaltar it
tihaz etmeliyiz? Buna mümasil pek çok mesaili ih
tiva etmektedir. Hututu esasiyesi bundan liibaret-
tir. Sırf iktisadidir. Vâkaa iktisat Vekâleti buna 
dair kararlarını tesbirt etmiştir. Fakat yeni bir sa
haya girlmefcte olduğumuz ıbir ısırada ımiemlefoeti-
mizin en belMbaşlı meselesi iktisadiyat meselesi 
olduğuna da şüplhe yoktur. Bu en çetin ve fakat 
çok feyizli ve ümitli saha üzerinde yürürken ikti
sat Vekâleti, harekete gelinmesi saatinin çaldığı bir
anda memleketimizin iktisat âmillerini her şeyden 
evvel dinlemek lüzum ive 'ihtiyacını takdir etti ve 
kongreyi onun için davet etti. 

Sonra efendiler! Halik Devleti, Halk Türkiye -
si diyoruz. Halk ve iktisat âmillerimizi yakından 
dinMyerek teshil, edilecek projenin, memleketimiz 
ihtiyacının tercümanı olabileceğine kaaniiz. 

Hulâsa efendiler; iki İtan-«kişilik İktisat Kon
gresi içtimain] tarihimiz ilk defa yazıyor ve mu
cibi fahırdır. Memleketimizin her tarafından bü
yük bir şevk ve tehalükle kongreye koşan ve bu
güne kadar intihaıbedilen âızanm miktarı bini te
cavüz etaniştlir. Bundan, yani İktisat Kongresinin 
davetinden düşlman .memleketleri mütelâşi ve nıü-
tehaşi bir vaziyettedir. Atina Ajansının son teb
ligatını ve ingiliz (gazetelerinin son neşriyatım 
ıtalıhassa nazarı âlinize vaz'ediyorum. Fakat efen
diler ne derlerse desinler, her vadide olduğu gibi 
iktisat vadisinde de Türkiye'miz mutlaka ve mut
laka istiklâlini temin 'edecektir. Çünkü Türfciye'-
liler dişleriyle, ıtırnaklariyle kazandıkları ıbu hıür-
ıriyet hayatını, iktisatlariyle, tarsin etmekle mü
dafaa edeceklerdir. Çünkü onlar pek kıymetlidir. 
Pek pahalıya mal olmuştur. Bütün milletin dişiy
le, tırnağiyle kazandığı Ibir dâvadır. Onun için 
önüne iktisat çemberiyle ıgeçerek hayatını müda
faa edecektir ve pekâlâ edecektir. Efendiler, düş
manlarımız neşriyatında iktisat Kongresinden 
(maksat ecnebi sermayesine karşı birtaki'nı husu
metlerin ilânı ve ecnebilere karşı buğz ve adavet 
izharı için İktisat Kongresinin toplandığını söy
lüyorlar. Yîalan söylüyorlar. Efendiler! Türkiye. 
her medeni devlet ıgibi ve her vadide olduğu gibi 
iktisadiyatta da istiklâl ve hürriyeti istemek
ten başka bir şey yapmıyor ve iktisat kongresi 
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de bunu temin için toplanıyor. Ecnebi serma
yesine karşı Türkiye milletinin hiçbir buğz ve 
adaveti yoktur ve onun memlekete girmesi için 
her türlü teshilâtı da bütün medenî milletlerde 
olduğu gibi göstermeye amadedir. Ancak ken
dimizi Yirminci Asrın ortasında hiçbir devlet
ten geri görmediğimiz gibi hiçbir milletten de 
aşağı şerait kabul ederek Türkiye'yi esirler ül
kesi haline getirenleyiz efendiler. (Alkışlar), 
(Bravo, sadaları) 

Efendiler! Atina Ajansı ve ingiltere evrakı 
havadisi ecnebi sermayesine karşı buğz ve ada
vetten bahsediyorlar. Çester Projesi Türkiye'
nin ecnebi sermayesine, ne kadar müsaade gös
termiş olduğunu ifade edebilecek bir şahittir. 
Yeniden yaptığımız Alât ve Edevat Mukavelesi 
- ki on milyon liralık bir şirketle akdedilmiş
tir - bunu tekzibe kâfidir, diyorum. 

YaLnız diyorum M, eritendiler; Türkiye esir
ler ülkesi olmasın. Her medenî millet gibi mua
mele görsün. Bu tarzda muamele etmeyi muva
fık gören ecnebilerin sermayesine kapımız acık
tır. Memleketimiz açıktır. 

REFİK B. (Konya) — Diplomat kıyafetin-
deki Avrupa sarrafları işittikçe utansınlar. 

ÎKTÎSAT VEKlLl MAHMUD ESAD B. 
(Devamla) — Sonra sual takrirlerinde birçok 
mebusların kongreye âza intihabolunması dola-
yısiyle bu mebusların Ankara'dan infikâki tak
dirinde Meclisin ekseriyetine halel gelmiyecek 
midir? diyorlar. 

Efendiler! Meibus beyefendiler intihabedil-
mesin, diye İktisat Vekâleti bir karar veremez
di. Memleket mukadderatının ehli hal ve akdi 
burada müçtenıidir. Bunların burada kendi ara
larında verecekleri karar bittabi mutadır. Ve 
Meclisin doğrudan doğruya halledeceği bir me
seledir ve bendeniz bunun İktisat Vekâletiyle 
bir alâkasını görmedim. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Bunu Heyeti 
Vekile Reisinden sormuştum. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD ESAD B. — 
Bendeniz anlıyamamışım. 

REFİK ŞEVKET B. (Sarııhan) — Reise sor
malı. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD ESAD B. 
(Devamla) — «Müzakeratı sulhiyenin en hâd 
devresinde Meclisin velevki üç dört gün için 
olsun tatili faaliyeti doğru mudur?» 
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| Şahsi kanaatime göre tabiî doğru değîMîr. 
I Fakat bu evvelce de arz ettiğim gibi doğrudan 
I doğruya Meclisi Âlinin halledeceği mesailden-
I dir. Buradaki mebuslar, memleketin yine mü-
I meıssilleridir. Nasıl arzu afierlerse öyle olur. 
I Yalnız, mebus beyler intihabedilemez diye tebli-
I gatta bulunamazdım. Intihabata müdahale et-
I miş olurjdum. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — iktisat Ve-
I kili Beyefendinin bendenizin sual takririne 

karşı vermiş olduğu izahat üzerine %ehdeniz de 
bâzı nıkatı izah mecburiyetindeyim. Vekil 
Beyefendi sorduğum suallere yegân yegân ce
vap verdiği için bendeniz de mütalâatına yegân 

I yegân cevap vereceğim. Evvelâ hafif bir tariz 
olmak üzere kongrenin toplanacağı bir gazete 
havadisi değildir buyurdular. Sonra da yine 

I gazetelerle ilân edilmiştir (dediler. Halbuki ben
deniz gazetelerden kongrenin yakında toplana
cağını anladığımı ima için takririmde öyle yaz
mıştım. Bu kongrenin mahiyeti resmiyesi oldu
ğunu bilmiyorum. Çünkü Meclisten geçmiş bir 
şey değildir. Gazetelerde Vekâletin tamimini 
gördüğümü de tabiî itiraf ederim. Binaenaleyh 
bu suaJjdeki hedefim şu günde toplanacağını 
anlatmak içindi. Vekil Beyefendi buyurdular ki, 
iktisat Vekâletinin bu teşebbüsü, yani iktisat 
Kongresi dâvası Vekâletin en büyük ve mu
kaddes bir vazifesidir. Bu doğrudur efendiler. 
Yalnız buna cevap vermeden evvel bununla alâ
kadar olan diğer bir iki noktayı kaydedip ondan 
sonra cevap vereceğim. Bir defa bendeniz sor-
fduğum sual ile kongrenin mahiyetini anlamak 
istedim. Vekil Beyefendi vermiş olduğu izahatta 
kongrenin sırf bir istişari mahiyette ibaret oldu
ğunu söylediler. Fakat ifadeleri arasında not 
ettiğim bir şey varıdır. «Yapılacak işlere karar 
verecek» buyurdular. Yanlış not etmedim. Efen
diler! Memıleketıte yalnız iktisat Kongresi de
ğil, her meslekte kongrelerin akdediİmesini ve 
bu tarzdaki faydalı içtimaların sık sık tecelli 
etmesini arzu etmiyen hiçbir kimse yoktur. 
(Siyasi olursa sadaları) 

Hattâ siyasi (dahi olsun, zararı yoktur. Çün
kü tabiîdir ki, müdavelei efkâr edilmedikçe ya

pılmak istenilen işlerin künhüne vâkıf olmak, hede
fe vâsıl olmak imkânı yoktur. Bunu kabul ederim. 
Fakat bendeniz bilmiyorum, ihtimal ki kendi âczim-
dir, kendi noksanım ve cehaletimdir. Bendeniz 

I bu gibi kongrelerin akdinde, Hükümetin önâyak 
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olduğunu ve bu hususta emirler göndererek âza 
intihabedin, dediğini görmedim. Yani ne işittim, 
ne de okudum. îlk defa olarak görüyorum. Da
ha bidayette aczimi itiraf ettim. (Gürültüler) 
Müsaade buyurunuz. Efendiler! Her hangi mes
lek erbabı o meslekin ehli ise tabiîdir ki, ihtiyacı 
takdir ederler, toplanırlar ve resmî bir teşeb
büse ihtiyaç göstermezler. Bu şekilde bendenizin 
bildiğim bir misal. Yakında gazetelerde gördü
ğüm, İtalya Başvekili Mussolini'nin yapmak is
tediği bir İktisat Kongresidir. Fakat onun ma
hiyeti âdeta iktisadi bir Meclisi Mebıısan şeklin
de olduğundan gayet şiddetli ve fena bir hü
cumla karşılanmı§tııı. Zannediyorum ki, o da 
suya düşmek üzerefdir. 

Efendiler! Hükümetlerin bu gibi teşebbüsatı 
milliyeye karışmamasının sebebi; kongrelerin 
tamamiyle mahiyeti hususiyeyi haiz olmalarıdır. 
Çünkü efendiler; milletvekillerinin karar vere
cekleri mesail hakkında velev ki, ihzari olsun, bir 
karar vermek salâhiyetini hususi mahiyette olan 
kongrelerden hiçbiri haiz değildirler ve olamaz. 
Bu tarzdaki kongreler yalnız istişari mahiyette 
toplanırlar ve kararları sırf temenniyattan iba
rettir. Bu temennilerin içinde hiçbir vakit res
mî bir elin bulunmaması lâzımgelir. Sebebi, bilir
siniz ki toplanan meslek erbabının yegâne dü
şündüğü ve düşüneceği mesele kendi meslekinin 
tealisi, terakkisi tabiî.. Meslekin terakkisinde 
şahsi veya zümrevi menfaatler de mündemiçtir. 
Binaenaleyh herkes hürdür. Kendi meslekinin 
tealisi için istediği kararı verebilir ve Hükü
mete gönderebilir. Hükümet de Meclisi Millîye 
sevk eder. İşte şurada bulunan Vekiller, yani 
sizler; yalnız bir meslek erbabunn kanaatini 
temsil etmiyorsunuz. Meselâ iktisatla, alâkadar 
yalnız iktisatçılar değildir. Müstehlikler de 
alâkadardır. Memleketin bütün evlâdı alâka
dardır. Hepsinin menafimi nazarı dikkate ala
rak ona göre umumi bir karar verir; bir siya
seti iktisadiye tesis edecek, kongre ancak §u 
Meclisi Meşruu Millîdir. Her hangi bir meslek 
erbabının vereceği kararlar olabilir. O 
meslek erbabı için fevkalâde nâfi olabilir. 
Fakat memleketin diğer mesalik erbabı için 
muzır olabilir. Binaenaleyh işte oradaki muva
zeneyi temin edecek ve herkesin menafiini ay
nı seviyei adalette tutacak olanlar burada top
lanan Meclis azalan, milletvekilleridir. Bu aza
lar düşünür. $Je o fazla menfaat temin etsin, 
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ne de diğeri. Muvazeneyi temin eder. İşte bu
nun içindir ki, memlekette mütevazin bir ik
tisat siyaseti temin etmek, mütevazin bir nafıa 
siyaseti temin etmek vazifesi ile muvazzaf olan 
kongre bu Meclistir, meşru ve resmî bir mahi
yeti de haizdir. Hariçte yapılan toplanmalar 
sırf hususidir ve buna Hükümet parmağının 
girmesi katiyen doğru değildir. 

Vekil Beyefendi buyurdular ki, teşebbüsü 
şahsiyle yapılacak işler için birtakım kararlar ve
receklerdir. (Kendi hesaplarına sesleri) Verirler
se kabul edilecek midir efendiler? Sonra memle
ketin siyasetine mütaallik, siyaseti umumiyesi-
ne mütaallik mesaili umumiyeden bahsedecek
ler. Meselâ : Gümrük mesaili : İşte iktisat er
babı gümrük mesailinin kendi noktai nazarla
rına göre ve kendi emellerine muvafık bir şe
kilde yapılmasına karar vereceklerdir. Gerçi 
böyle kararlar verilebilir ve kendi noktai Hazar'
ları da doğru olabilir, fakat bu gibi kararlar 
memleketin menafii umumiyesine muvafık dü
şecek midir"? Şayet bu tarzda kararlar vermi-
yeceklerse ve iş sırf istişari bir mahiyette ise 
bendeniz zannediyorum ki, İktisat Vekili Bey 
iki bin kişinin reyini değil, bu hususta yapaca-

• ğı bir tamim ile yirmi bin kişinin reyini alabi-
i lir idi ve daha nâfi olurdu. Sırf bir istişari ma

hiyette ise memleketi seven, memleketi tanıyan 
ve umuru iktisadiyeye vâkıf olanlar, memleketin 
iktisat siyasetini düşünenler mütalâatmı, nıkatı 
nazarını Hükümete bildirir. Vekâlet burada bir 
'komisyon yapar ve gelen mütalâatı tetkik ettirir, 
neticeyi Meclise sevk eder. Meclis de bunu mü
zakere ederek kabul veya reddeder. Sonra, efen
diler ;.ruznameyi biz yapmadık. Kongre azalan 
ruznameyi yapmakta hürdür, buyurdular M, ga
yet tabiîdir. Çünkü toplanış istişari bir mahiyet
te olduktan sonra ruznamenin tertibi de kendile
rine aittir. Fakat Vekil Bey istişari mahiyette 
dan bu kongreye matbu (bir proje vereceklerini 
de söylediler. Bendeniz kendi hesabıma söylü
yorum. Eğer İktisat Vekili olmuş olsaydım mem
leketin siyaseti iktisadiyesii hakkında lâzımgelen 
umumi esasları tesbit edip ortaya koymadan ik
tisatçıların karşısına çıkamazdım.. Yani ben bir 
şey düşünmedim, siz dükünün de bana bir şey 
verin demek, ben bu işi yapamıyorum, demektir 
ki, doğru bir hareket değildir zanoıederim. Mem
lekette takibedilecek iktisadi veçheleri, İktisat 
Vekâleti kendisi ihzar edip Meclise tasdik ettir-

174 



î : 187 5. 
miyerek halktan, mesalik erbabından istiyecekse 
doğru Ibir hareket taMbetmiş olmaz. Zannederim 
veçheyi verecek Vekâlettir. Vekâlet ancak ieabe-
den veçheyi ihzar için harice, erbabına müracaat 
edebilir. Ben istedim ki, Vekâlet şimdiye kadar 
çalışsın ve memleketin siyaseti iktisadiyesi hak
kında lâzımgelen umumi kanaatlerinin hntutu 
esasiyesini çizsin ve bütün memlekete ilân etsin, 
yalnız bir kongre âzası değil, bütün memleketteki 
iktisat erbabı bunun üzerinde imali f ikretsinler 
ve kanaatlerini bildirsinler. 

NEBÎZADB HAMDÎ B. (Trabzon) — İşte 
çalışıyor ve çalıştığını iddia ediyor. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Hamdi Bey 
arkadaşımız, çalışıyor diyor. Bendeniz de iktisat 
Vekili Bey arkadaşımızın çalıştığıma kaaniim, 
yalnız çalışmasının şekline itiraz ediyorunı. Di
yorum kİ: Evvelâ kendisi buradaki asıl vazifesi
ni yapsın, ondan sonra ortaya koyacağı esas üze
rine mütehassısların reyini toplasın. Fakat, bu
günkü yaptığı tarzda ortada bir esas olmadan âza
sı adedi bine varan muhtelif mesalik erbabından 
mürekkebölan büyük bir kongre müzakeratını nâ
rı bir hudut dâhilinde tutmak ve bir noktaya te
merküz ettirmek imkânı yoktur. Biz şu Mecliste
ki müzafceratımızda da çok defa bunun misalini 
görmüşüzdür. Eğer muayyen Ibir program, bir 
esas ellerine verilmemiş ise, herkes aklına geleni 
ortaya atacak ve müzakerattan hiçbir faide, hiç
bir netice hâsıl olmıyacaktır. 

NECÎB B. (Ertuğrul) — Ne zarar hâsıl ola
caktır? 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Hiçbir faide 
hâsıl olamıyacak dedim. Beyefendiler! Alelade 
şahsi, ferdî bir mesele hakkında olsaydı bu suale 
cevap vermezdim. Fakat mesele umumidir, bir 
iktisat meselesidir. Trabzon'dan kalkan bir ada
mın bilânetice dağılacak olan bir kongre için elli 
lira sarf etmesini bendeniz yine bir zarar addede
rim. îki bin kişi, iki yüz bin lira sarf eder. Neti
cesi hiçten ibaret olacak bir. içtima için şöyle bir 
zamanda böyle iki yüz bin liranın sarfını müt
hiş bir zarar addederim. İşittiğime nazaran 
Gebze kazası göndereceği murahhaslar için 
ahaliden yüz lira toplamıştır. Bu ahalinin ge
çineceğinden fazla parası yoktur. 

. Efendiler! iktisat Vekâletinin bir risale -ha
linde tertibedip kongre azasına verecek oldu
ğu mesailden kaydedebildiğim nıkat; kredi 
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meselesi, itibarı malî, Ziraat Bankası nasıl ol
malı ve daha sair birtakım şeylerdir. Bunlar 
İktisat Vekâletinin vazifei asliyesindendir. Elin
deki mütahassısları vasıtasiyle bunlar hakkın
da verilecek en salim kararın iktisat Vekâle
tinden çıkması lâzımgelir. Binaenaleyh bu me
sailin her biri hakkında muhtelif meslek ve 
ihtisas sahibi olan kongre âzalarının muayyen 
ve müşterek bir noktai nazarı, bir fikri ola
maz zannederim. Banka mütehassısları, banka 
hakkında karar verecek, ormancılar orman hak
kında karar vereceklerdir. Yoksa ormancılar
dan meselâ banka hakkında fikir, mütalâa 
talebedilemez, her meslekin memlekette müta-
hassısları vardır. Vekâlet bu mütahassısl ardan 
mesleklerine aidolnıak üzere ayrı ayrı alacağı 
malûmattan mükemmel bir lâyiha tertibedip 
Meclise tevdi edebilir. Noktai nazarınım anlaşıl
mış olduğunu zannediyorum. İktisadiyat itiba
riyle ne kadar geri olduğumuzu, ne kadar ça
lışmak lâzım olduğunu - âcizane - bilenlerdenim. 
En çok geri kaldığımız noktanın da bu olduğu
nu itiraf ederim. Fakat bendeniz diyorum ki; 
gerek iktisat mesailinde olsun ve gerek me
saili sairede olsun. (Lüks) e kaçmıyalım. 
(Lüks) e kaçıyoruz efendiler. İktisat Vekâle
tinden soruyorum, soracağım şey, gerçi esas 
itibariyle Nafıa Vekâletine, dolayısiyle de ik
tisat Vekâletine aittir. İktisat Vekili memle-
ketin iktisadiyatını her noktai nazardan temin 
etmek vazifesiyle mükelleftir, her an ve da
kika ve ne gibi şerait dâhilinde olursa olsun.. 
Şuradaki İstanbul hattı elimize geceli dört beş 
ay oldu. Belki de daha fazla oldu. Bu beş ay 
zarfında yevmiye istanbul; Romanya ve Bul-
garya'ya ve Amerika'ya elli bin lira un, buğ
day parası veriyor. Bu feci vaziyet böyle du
rurken iktisat Vekili Bey diyor ki istihsalâtı 
artıracağım. Anadolu'da mevcut buğdaylar 
ise çürüyor. (Bravo sadaları) Rica ederim. 
Bunun temini için iktisat Vekili geceyi gündü
ze katıp da bugün acaba neden şuradaki nak* 
liyatı temin etmemiştir? Efendiler rica ederim:, 
altı veyahut beş ay .zarfında yevmiye elli bin 
liranın neye baliğ olacağını düşününüz. Vekil 
Beyin bunu benden daha iyi bilmesi lâzımge- • 
lir. Eğer iktisat Vekili Bey Meclisten tahsi
sat isteselerdi; bu şimendifer hattının tamiri 
için bu Meclis istedikleri parayı kendilerinden 
esirger miydi? İktisat Vekilinin ağzından böyle 
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bir şey işittiniz mi? Böyle bir talep ile karşını
za gelmiş midir? Rica ederim memleketin bu
gün âcil olan ihtiyacı budur ve buna mümasil 
şeylerdir. Fakat Vekil Bay âcil ve kabili icra 
olan işleri yapmıyor da. lüks olan, Avrupa'
da bâzı mütalâatı celbedecek mahiyette bulu
tlan muazzam bir is yapmak istiyor ki bunun 
neticesi de sıfırdır. 

Daha söyliyeeeğim. var. Bugün İktisat Ve
kâletinin elinde en mühim menabii servetimiz, 
menabii tahliyemiz vardır. Bunların en birincisi, 
en basit vesaitle, asgari tedabirle memlekete 
menfaat temin edecek olan ormanlardır. Fakat 
hayrettir efendiler! Evler yıkılmıştır, onmanîiar-
dan kereste çıkaramıyoruz, maden ocakları için 
Romanya'dan direk getirtiyoruz. İktisat Vekili 
Bey şu vekâlette bulunduğu beş - altı ay zarfın
da yalnız "Romanya'dan direk almaktan bizi 
kurtarmış olsalardı namına bir heykel dikilme
sine razı olurdum. Efendiler bu âcil ihtiyaçlar, 
bu vazifeler düşünülmemiş, siyaseti iktisadiye 
diye birtakım lüks mesail peşinde koşulmuş
tur. Ben bunu tayibetmiyorum. Fakat bugün 
evvelâ elimizde meveudolan işe bakalım ve bun
lardan sonra diğer muazzam mesaili iktisadiyo-
ye geçelim. 

Efendiler zannediyorum ki, noktai nazarım 
anlaşılmıştır, Suitefsir edilmesin. İktisadiyatın 
aleyhinde değilim. Fakat her meseled* olduğu 
gibi iktisadiyat mesailinde de ehemmi mühimme 
tercih etmek lâzımgeldiği kanaatindeyim. Evve
lâ mevcut ve yapılması kudretimiz dâhilinde 
olan mesaili yapalım. Bunları yaptıktan sonra 
fazlasını istiyelim. Mesele bundan ibarettir. Ben
denizin kongrelerine esas itibariyle aleyhinde 
bulunduğum zannedilmesin. Böyle yüz bin kon
gre akdolunsun. Fakat bugün kongre akdolun-
mak günü değildir. Kongrenin tesbit edecek ol
duğu mesaili muazzamadan daha ufak, daha ba
sit birtakım mesail vardır ki, bunların hiçbirisi 
yapılmamıştır. Memleket bundan dolayı birçok 
zararlara giriftar olmaktadır. Son sözüm budur 
efendim. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD ESAD B. — 
Efendim, Ali» Şükrü Beyefendinin tenkidlerine 
birer birer cevap vermekliğime müsaade ediniz 
ve baştan başlıyarak not ettiğim itiraz noktala
rına cevap vereceğim. Gazete ve Meclis mesele
sinden bahsettiler. Tekrar ediyorum efendiler, 
bu, gazete şayiası değildir. Resmî bir teşebbüs-
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tür. Sırf İktisat Vekâletinin teşebbüs ve teşvi
kiyle olmuştur ve onun neticesidir. 

HÜSEYİN B. (Erzincan) — Meclisin habe
ri yok. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD ESAD B. 
(Devamla) — Meclisin haberi yok buyuruyor
lar. Bendeniz bu mesele için Meclisi Âlinin ka
rarını istihsal etmek vazifesiyle İktisat Vekâle
tinin mükellef olduğunu bilmiyordum ve bugün
kü kanaatim de bu, İktisat Vekilinin vazifesi 
dâhilinde değildir. Bir İktisat Kongresinin top
lanması için Meclisin mezuniyetini istihsal et
mek, meğer ki buna dair bir kanun çıkar. Diğer 
mesailde olduğu gibi İktisat Vekâletinin vazi
fe ve salâhiyetini tâyin buyurmuş olsa idiniz, 
İktisat Vekili de buraya gelir, istihsali mezuni
yet ederdi. Yoksa bendenizin kanaatime göre 
İktisat Vekâleti vazife ve salâhiyeti dâhilinde 
dolaşarak yine vazife ve salâhiyetinin en kıy
metli parçalarından birini vücuda getirmeye 
çalışmıştır. 

SÂMt B. (İçel) — Öyle bir şey demedi. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD ESAD B. 
Bendenize göre dendi, efendim. 

İkincisi; kongre istişari mahiyette... Efendi
ler! Bendeniz böyle bir söz söylemediğim kana
atindeyim. İstişari olacağına dair bir söz söyle
medim. Yalnız İktisat Vekâletinin kongre aza
larını tenvir için bir lâyihaeik hazırladığını ve 
bunun sırf istişari mahiyette olduğunu söyle
dim. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — lcrai mahi
yette olduğunu söylediniz. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD ESAD B. — 
Müsaade buyurunuz. Efendim! Bendeniz zatı 
âlinizin güzel cümlelerini teker teker dinledim. 
Aynı şeyi zatıâlinizden isterim. Lâyihanın sırf 
tenvir ma'ksadiyle yazıldığını söyledim. Kongre 
istişari mahiyette olsaydı kıymeti. azalırdı, de
dim. Kongre hâkimdir, reşittir. Çünkü, bunlar 
memleketimizin en ziyade iktisat âmillerinden, 
memleketin iktisadiyatının öz evlâtlarındandır. 
İktisat Vekâletinin düşünebileceği kadar liya
kat ve iktidara maliktirler. İktisat Vekâleti 
yalnız hatırına gelen ve memleketin hayatı ik-
tisadiyesiyle çok alâkadar olduğuna kaani bu
lunduğu bâzı meseleleri - o da kongre heyeti 
faalesinin tasvibiyle - yazdı ve bakınız bu da 
düşünülecek mesailden midir? diye soruyor. 
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Yoksa efendiler, iktisat Vekâletinin bir siya
seti iktisadiye programı yoktur, şöyledir, böy
ledir sözü varidolamaz. Her yerde ve en büyük 
mesailde bile milletin arasına müracaat edile
bilir. Araya müracaatın her meseleye göre ma
hiyeti değişir. Siyasi nıesail olursa, Hükümet 
Meclise müracaat eder. Daha ufak mesail olur. 
Mercileri müracaat eder. İktisat mesaili olur. 
İktisat Vekâleti müracaat eder. Yoksa iktisat 
siyasetini çizmemiştir, şöyledir, böyledir demek 
doğru değildir. Mamafih şunu da arz edeyim ki 
efendiler; Hükümet iktisat âmillerinin irşada-
tından kendini müstağni görmüyor ve onların 
irşadına daima muhtaçtır. (Alkışlar) Sonra 
efendiler iktisat siyasetini çizmek bizim Teş
kilâtı Esasiye mucibince - Muhterem Ali Şükrü 
Beyefendiye şu ciheti de hatırlatırım - iktisat 
siyasetinin programı kendi salâhiyeti dahilin
dedir. Çünkü, vekiller muta olan Teşkilâtı Esa-
siyemiz veçhile veçhelerini Meclisten alırlar. 
Âza intihabediniz, gönderiniz! diye de bir karar 
vermedik. Hattâ verdiğimiz emirlerde arzu 
eden gelir, arzu etmiyen de gelmez tebligatını 
verdik. Yoksa şunu bunu cebren gönderiniz, 
demedik. Hattâ harcırahları da olmadığını 
kendi keselerinden para sarf ederek bu işe ge
lebileceklerini söyledik. Şu veya bu köylüden 
para alınmış ise bu memleket kanun memleke
tidir, mahkemeler vardır, adliye vardır, o gibi
ler takibedilir, tecziye edilir. Binaenaleyh, bu 
gibi mesaile meydan verebilecektir diye İktisat 
Vekâletinin iktisat âmillerini davet etmemesi bil
mem doğru mudur? Efendim iktisat âmillerinin 
teşebbüsü şahsiye taallûk eden işleri kendi kendi
lerine yapabilmeleri için, onlar reşittir demiştim. 
İktisat âmilleri, yine aynı şeyi tekrar ediyorum, 
meselâ efendiler! Kulüpler açacaktır, çiftçi sen
dikaları açacaktır, bunların hepsini yapacaktır. 
Bunların hepsini bir araya toplıyarak düşündür
mek, yalnız filân kazaya ve filân köye mahsur 
kılmıyarak bütün Türkiye'ye teşmil etmek, bun
lar İktisat Kongresinde teşebbüsü şahsi dâhilinde 
yapılacak elan işlerdir. Buna dair karar verme
leri elbette işi daha ziyade teshil eder. Kanunla
rımız ve nizamnamelerimiz mucibince salâhiyet
leri haricinde bulunan şeyler hakkında temenni-
yatta bulunuyorlar. Her yerde Hükümet bunları 
maalmemnuniye şeref telâkki eder. Bunlar karar
larını Meclise veya Hükümete bildirirler. Hattâ 
arzu ederler, isterler, fakat efendiler kongre on 
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beş günde toplanabilir, bir ayda toplanabilir. Çün
kü kongrenin şu kadar gün toplanacağını biz tâ
yin ve tahdidedemeyiz. Bidayette de ara ettim; 

; İktisat Vekâletinin vazifesi, İktisat Vekâletinin 
rolü teşebbüs ve teşvikten ibarettir. Bâzı memle-

\ ketlerde bu gibi kongreler kendi kendilerine top-
! lanırlar. Fakat efendiler! Bâzı memleketlerde Hü-
j kümetin teşvikiyle toplanırlar. Bilirsiniz efendi-
! ler; uzun yıllardan beri mütevali mesaili harbi

ye ve siyasiye yüzünden memleket mühmel bir ha
le gelmiştir, irşada ve teşvika muhtaçtır. Bunun 
için de İktisat Vekâleti düşünmüş ve bu işe teşeb-

! büs etmiştir. Yani halkın kendi kendine toplan
masına veya iktisat Vekâletinin teşvikiyle top
lanmasına dair kanunlarda hiçbir kayıt ve hiçbir 
mümaneat görmedim. Yani bunun memnu ve gü
nah olduğuna dair hiçbir kayda tesadüf etmedim. 
Ali Şükrü Bey, Gümrük karan için nâfi' bir şey 
söyliyebilirler mi? Buyurdular, evet efendiler. 
Oraya gelenler elbette ittihazı mukarrerat edebi
lirler. Söz söyliyebilirler, düşünür, düşündükleri
ni, gördüklerini bütün millete olduğu gibi müma
silleri olan meclislerine ve hükümetlerine de arza 
kaadirler. Efendiler, gümrük meselesinde «Bun
dan dolayı sıkılıyoruz. Şu gümrüğü lâğvediniz, 
şu gümrüğe zammediniz» demek elbette halkın 
hakkıdır ve vazifeleri bunu temenni etmekten 

I ibarettir. 
| MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) — 
t Aşarı da istemeyiz diyecekler. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD ES AD B. (De
vamla) — Beyefendi! Elbette halkın bu hususta 
da söz söylemeye hakkı vardır. Fakat Aşan iste
meyiz diyeceklerini nereden biliyorsunuz? Herke
sin hürriyeti kelâmı vardır ve o hukuku tâbiiye-
sinin en aziz bir parçasıdır. Bunu her yerde söy
liyebilirler. 

Buyurdular ki, memleketin siyaseti iktisadi -
yesini çizmek hakkı yajnız ve yalnız Meclisindir. 
Efendiler! hakikaten böyledir. Fakat İktisat Kon
gresinin, memleketin öz iktisat evlâtlannın ikti-
ssat siyasetime dıaıir söyleyecekleri şeyleri dinlemek 
de aeaJba MeclM Âlinin en mukaddes vazaifii dâ
hilinde değil midıir? 

Süs meselesine ıgeotiler. Efendiler! Bunlar 
hep telâkki ve ızihniyet ımeselesiddr. Efendiler bâzı 
işler olur ki. bazılarınca süs telâkki edilebilir ve 
bâzılannca da pek pratik Ibdr iş telâkki edilebilir. 
Bendeniz bunu süs (telâkki etmedim. En pnaitik iş
lerden telâkki etrtim. Çünkü İktisat Vekâleti ve 
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Meclisi Âli haç şüphesiz arzu eder ki, 'memleketi
mizin her tarafında bir inkişafı iktisadi hâsıl ol
sun. Bunu ikini yapacaktır? Efendiler! Kuru tas
lar, kuru topraklar, kuru ormanlar kenidi (kendi
lerine söyliyerük mi bunu yapacaklardır? Onla
rın ûmilleri vardır, onlar iktisat âmilleridir. Top
lanacaklardır, görüşeceklerdir, şu asi şöyle yapa
lım, bu işi böyle yapalım diyeceklerdir. Teşebbü
sü şahsiye aidolan kısımlarını yapacaklardır ve 
yapaımryacaklarmı da Hükümet ve Millet Mecli
sine bildirerek yapılmasını arzu edeceklerdir. 
Şimdi bir kere memleketimizin birbirini tanımı-
yan öz e vlâtlıai'inı bir araya getirerek birbirini ta
nımayı, teshil etmeyi, bendeniz pratik ve amelî 
bir iş olarak buldum. Erzurum'un iıKrtisaıt âmili 
İstanbul'daki tüccarı tanınmaz. Fakat Aınerika'-
daki bir tüccarı tanır. Memldketimiz kendini-tanı-
ınıyan bir iktisat memleketi 'haline geldi. Arzu et
tik bu kongre dolay isiyle kendi kendini tanısın. 
Orada yekdiğerini tanınmaya doğgu gitsinler. 

Efendim istihsialâti'n artırılmaısından bahset
tiğim için ısöz söylediler. Efendiler bendeniz is-
tihsalâtifmızın tezyidi demedim. İstihsalin tanzimi 
dedim. Nazarı dilkkaıtlerini celibederim. İstihsalin 
tanzimi demek, istihsalin aıiıtırılımıası mânasını ifa
de etmez. Mamafih istihsalâtiimızm artması da el
bette gözümüzün önünden kaçmaması ieaıbeden 
mesaili ifetisadiyemizdendir. Eğer istihsalimizi ar-
tırajmıyorsaik bugünkü 'iktisadi ve malî vaziyeti
mizi düzeltmek imkânı yoktur. Mütemadiyen faz
la ithalât ve mütemadiyen az ihracat yapacağız ve 
mütemadiyen hanice karşı borçlu kalacağız. İtha
lât ve ihracatımız da tevazün vücuda getirmek im
kânı .yalnız istiıhsalâtıımızın vücuda getii'iljmesiyle 
kabil olacaktır. İşte bunu da düşünüyoruz. Fakat, 
bendeniz bunda da tanzim dedim. 

Efendim ormanlarraniizın şöyle böyle yapılma
sından bahis buyurdular. 'Bu iş bendenizin de 
gece ve gündüz düşündüğüm bir iştir ve yakında 
nasıl ki,- alâit've edevatı ıziraiye 'meselesini Mec
liste gördiUeree, ormanlarınmın da işlemekte ol
duklarını 'görecekleridir. (İnşallah sadaıları) Ve 
müzakere etmekteyiz. Uzun yıllar hatfb içinde kal 
mış ve her hareketi ecnebilerin müdahalesiyle 
akim bırakılmış bir imemleketıte bütün mesaili ik-
tisadiy^nin bir ıgünde ifa edilınesi ıkalbillyetini 
kendimde görmemekteyim. Fakat .mütemadiyen 
çalışıyoruz. Orman meselesini hiçbir zaman unut
madık. Maden meselesini de unutmadık. Bir ta
raftan bunlar da olmaktadır. Fakat bunlar 
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olurken İktisat Kongresini de ihmal etmeyi 
bendeniz muvafık bulmam. Evvelâ şunu yapa
lım, bunu yapalım, sonra oraya gelelim diye 
dügünnıedim. Hepsine birden başlanır, hepsi 
birden yapılır. 

Bendenizin heykelinden bahsettiler. Efendi
ler, bendeniz bundan çok müstağniyim ve Türk 
köylüsünün yıkık kulübesinde yaşamayı en bü
yük şeref ve saadet telâkki ederim. Bu heykel 
meselesini kendilerine terk ediyorum. Beni ta
nıyanlar pekâlâ bilirler ki, böyle dâvalar, dertler 
arkasında koşanlardan değilim. Arzu ederim ki 
son nefesim Türk kulübesinde geçsin ve onun 
dertlerine iştirak edeyim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) —• İnşallah 
herkesin. 

MAHMUL ESAD B. (Devamla) — Nafıa 
Vekâletiyle alâkadar olan bir iş hakkında ben
denizi muhatap tuttular. Kendilerini insafa da
vet ederim. Çok doğrudur. Mütemadiyen na
zarı dikkati eelbetmekteyim. Fakat ne' yapa
lım. Memleketin vazaifi taksim edilmiştir. Ben
deniz gidip müdahale edemem ve Meclise bir 
ınaddei kanuniye getirerek İktisat Vekâleti 
namıa Karaköy'de demir ferşetmek için iki yüz 
bin lira istersem zannedersem Heyeti Celile
ri iz bana güler. Buna dair yapacağım şey, 
doğrudan doğruya Heyeti Vekilede mevzuu-
bahsetmek, nazarı dikkati celbetmektir. Ben
deniz bunları yapıyorum. 

İktisat Kongresi münasebetiyle bir noktayı 
daha arz edeyim. Diğer memleketlerin tarihlerine 
bakıldığı zaman hemen her tarafta iktisadiya
tın inkişafı bu suretle başlamış olduğu görü
lür. Macaristan'ın iktisadiyatını çizen bundan, 
elli altmış sene evvel toplanan büyük bir kong
re olmuştur. Bizde çizemezler mi? Çizerler. 
Efendiler! Türk milleti yalnız harb milleti 
olarak kabiliyetini göstermemiştir. Bunu söy-
liyenlere reddederiz. Tarihçe sabittir; Türk Mil
leti ikitsadiyatta da, edebiyatta da en ileri 
giden bii' millettir ve bugün Türk milletinin 
nabızlarında vuran kan yine aynı kandır. 

TAHSİN B. (İzmir) —• Tebrik ederim seni. 
ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Türk Mil

letinin arkasında ben de iştirak ederim. 
İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ HÜ

SEYİN RAUF B. (Sivas) .— Efendim sabık 
meslekdasım Trabzon Mebusu Şükrü Bey fil
vaki esasen Harbiye! Bahriye için tahsil gör-
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müş olmakla 'beraber son zamanlarda ticaretle 
de iştigal ettiler ve hakikaten iktisadiyatta 
da tböyle sual soracak kadar oehreleri vardır. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — İnşallah 
sizin de cevap verecek kadar vardır. 

HÜSEYİN RAUF B. (Devamla) — Mesleki 
gemici olan Şükrü Bey, zannetmeyin 'ki, endişe 
ediyorum, zannediyorum ki, Şükrü Bey de bu 
kongreye gitmek arzu edecek ve bu suretle Mec
lisin nisabı ekseriyetine tesir edecektir. Hal
buki kendilerini muarız gördüm. Efendim.me
selenin şeklini İktisat Vekili arkadaşım müdel
lel bir surette söylediler ve muvazzah • olarak 
Heyeti Aliyenize arz ettiler. Bu İktisat Kong
resinde, yani ismi ecnebi olan ve iktisat ile ha
yatını kazanan hakiki muktesitleri bir araya 
toplayıp koklaştıraeak, görüştürecek olan bu 
içtimada fayda var mıdır? Hiç şüphesiz fayda 
vardır. Memleketimiz inşallah yakında ittihaz 
buyuracağınız kararla hututu hadidiye ile bağ
lanacak, meadin ve ormanlar işliyerek inkişaf 
edecek. Binaenaleyh böyle bir kongreye evlâ-
bittarik lüzum vardır. Memleketin aksamı muh-
telifesinden gelecek çiftçiler orada toplanacak. 
Senin toprağın hangi sabanı ister, benim ara
zim hangi harman makinası ister diye bunu 
tesbit eder ve sami sıfatiyle bulunan İktisat Ve
kili bu talepleri tetkik ve tetebbu ederse fay
dasız mı olur? Bu itibarla bendeniz böyle bir 
kongrenin muzır olmak cihetini anlıyamadım. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Muzır deme
dim. 

HÜSEYİN RAUF B. (Devamla) — Muzır 
olmazsa hiç olmazsa müfidolacak, hiç olmazsa 
memleketin muhtelif aksamında yaşıyan kar
deşlerimizin yekdiğeriyle görüşmesini, tanış
masını mucibolur. 

Ondan sonra efendiler, bâzı refiklerimiz bu
yurdular ki; burada meşru mümessilleri var
dır, onlar vasıtasiyle yaparlar. Hiç şüphesiz 
onu da yaparlar. Burada mümessilleri var diye 
onu bizzat yapmanın, salâhiyetleri haricinde 
kaldığını iddia edemeyiz. İsterlerse vekillerine 
müracaat ederler, onlarla da görüşürler, düşü
nürler, karar verirler, hükümete arz ederler, 
bizim ihtiyacımız budur derler, Hükümet tetkik 
eder, telif eder, icabederse kanun şeklinde He
yeti Aliyenize arz edilir. Biz burada varken 
başkası toplanmasın demek dar düşünmektir. 

HÜSEYİN AYNİ B. (Erzurum) — öyle de-
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medik efendim. 

HÜSEYİN RAUF B. (Devamla) — Zatıâli-
nize dediniz demedim, yani böyle sözler de var
dır. 

HAKKI HÂMl B. (Sinob) — Rica ederiz 
Rauf Beyefendiden söyliyeceği sözleri sual tak
riri dairesinde söylesinler. Sonra herkez söz al
mak mecburiyetinde kalacak, o vakit Nizamna
menin tadil edilmek zarureti hâsıl olacaktır. Bu 
söylenilen sözler ona ait değildir. Mevzuubah-
solamaz. 

HÜSEYİN RAUF B. (Devamla) — Takrir
de söylenmiyen sözler kürsüde söylenmiştir. 

HAKKI HÂMl B. (Sinob) — Onlara cevap 
verin. 

HÜSEYİN RAUF B. (Devamla) — Ona ce
vap veriyorum, harfiyen ona cevap veriyorum. 
Dikkat buyurdunuzsa söylenen sözlere ehemmi
yetle cevap veriyorum ve not almışımdır. ikin
ci mesele; bunlara verilecek harcırahla mem
leketimizin serveti umunıiyesi zarardide olacak 
deniyor. Ben bu kongrenin Marsilya'da topla
nacağını zannetmiyorum. Yine memleket için
de bir noktada içtima edecektir. 

ALI ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — O parayı 
Loyd vapurları alıyor. 

HÜSEYİN RAUF B. (Devamla) — Karadan 
gelmek zahmeti mi ihtiyar buyuruyorlar. 

ALt ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Edemezler 
efendim, yolumuz yoktur maatteessüf. 

HÜSEYİN RAUF B. (Devamla) — Her hal
de kongrede beş veya on murahhasın birkaç yüz 
lira sarf etmesine tekabül edecek bir menfaatin 
temin edileceğine kaaniim. Şimendiferlerin Ka-
raıkoy kısmının tamir edilmesinin İktisat Ve
kili Beyden sual edilmesini işittim. Tabiî aynı 
sualin daha evvel bana varidolması lâzımdır. 
Efendiler, Karaköy kısmının tamiri için Hükü
metiniz eline geçtiği andan bu dakikaya kadar 
kemali faaliyet ve âzami ehemmiyetle' çalış
mıştır. Malî vaziyetimiz, askerî vaziyetimiz, ik
tisadi ihtiyacat, askerî zaruretler, asgari bir za
manda işe başlamak imkânını istihsal etmiştir. 
En seri bir surette ikmaline çalışıyoruz ve ya
kında hitam bulacaktır. 

Ormanlar meselesi hakkında Şükrü Beyin 
hakikaten müteessir olmasında hakkı vardır. 
Çünkü, kürek ile direkten bahsettiler. Gemici
lerimiz Romanya'dan direk ağacını alırlar. Ni
çin bizim ormanlarımızdan çıkmıyor? 
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ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Maden ocak

larından bahsettim. 
HÜSEYİN RAUF B. (Devamla) — Maden 

ocakları da keza. Malûmuâliniz hakikaten dün
yanın en zengin ormanlarına malikiz. Fakat da
ha bugüne kadar olmıyan ve inşallah bundan 
sonra âzami faaliyetle başlıyacak olan yolları
mız meselesi vardır ki, bugünün mesailine hâ
kimdir. Onun için İnebolu, Kastamonu orman
larından kereste l^esip Zonguldak'a nakletmek
le kalanları vapura yığdırıp yahut halatla nak
letmek arasında büyük nakliye farkı olur. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Yok efendim, bu iş 
doğru değil. (Handeler) Ormanlar meadinin 
tepesinde duruyor. 

HÜSEYİN RAUF B.^ (Devamla) — Onun 
için inşallah, o kısım ahalinin muhterem me
busları olan arkadaşlarımız yakında o halkı ten
vir edecekler ve kendileri mesailerini ibzal bu
yuracaklardır ve yollarını ihzar edeceklerdir. 
Memleketimizde baştanbaşa Türk ağacı isti
mal edilinceye kadar sabretmemiz lâzımdır. 

Yollar hakkında da nafıa kongresi yapalım. 
iktisat Vekili arkadaşımız bana bidayette böyle 
bir teşebbüsten malûmat vermişti. Ankara'da 
olacaktı. Bilâhara vesaiti nakliye suhuleti dola-
yısiyle izmir'i tensibettik. Bu münasebetle He
yeti Aliyenize şunu arz etmek isterim; bâzı rü-
fekanm kongreye iştirak etmek üzere teşrif ar
zusunda bulunduğunu işittim. Efendiler, mem
leketlerinden intihabedilmiş olabilirler. Fakat 
ilk intihabedilmiş oldukları zamanı ve ahvali 
göz önünde bulundursunlar ve intihaplarında 
halkın istihdaf ettiği kudsiyeti ve ehemmiyeti 
derpiş buyursunlar. Bu kongre âzası arasında 
ziraat meselesini kendileri kadar hüsnü ifa 
edecek, düşünecek birçok köylü kardeşlerimiz 
orada mevcuttur. Fakat millet mesailinin en hâr 
ve had bir şekilde mevzuubahis bulunduğu 
böyle bir zamanda arkadaşların iktisat Kon
gresine gitmeyi muvafık göreceklerine kaani 
değilim. 

SALÂHADDlN B. (Mersin) — Neye tari
hini değiştirmiyorsunuz ? 

HÜSEYİN RAUF B. — O itibarla arz edi
yorum ki, Teşkilâtı Esasiyemiz mucibince vazi
yetin tebeddülü katisinde münhasıran Meclisi
nizin karariyle hareket mecburiyetinde bulu
nan Hükümetiniz... 
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HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbe'Mr) — Hangi ka

rar? 
HÜSEYİN RAUF B. — Türkçe söyledim, 

Firenkçe lâkırdı kullandım mı? Türkçe söyle
dim galiba. Hiçbir zaman nısab ekseriyetin kay
bolacağı şekle evet diyemez. Bu noktayı vazifei 
milliye olarak Heyeti Aliyenize arz etmek mecbu
riyetindeyim. 

DURAK B. (Erzurum) — Meclis takdir ede
miyor mu acaba?... Şüphesiz Meclis de takdir edi
yor. 

HÜSEYİN RAUF B. — Maruzatım bu ka
dardır efendim. 

REtS — Müsaade buyurursanız arz edeyim. 
Sual takririnde nisap meselesi vardır, malûmuâ
liniz Heyeti Celilenin bir kararı vardır. Divanı 
Riyaset bu dakikaya kadar bu kararı aynen ifa 
etmektedir. Bu kararda iki yüz azadan fazla ol
madıkça her hangi şekilde olursa olsun o arka
daşların Meclisten inf ikâkine Divan karar veremez. 

ALI ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Vekil Beyefen
dinin söylediği sözlerin birçoğuna cevap vermiye-
ceğim. Gayet kısa olarak bâzı nıfeatma cevap ve
receğim. Efendim, Reis Paşa Hazretleri buyuru
yorlar ki; iktisat Vekiliyle olan mesele bitmiş
tir. Heyeti Vekile Reisine cevap veriniz, Fakat 
Heyeti Vekile Reisi Beyefendi de aynı nıfcata te
mas ettiğinden müsaadenizle ona da cevap verece
ğim. Yalnız en mühim bir nokta vardır ki, mü
saadelerine mağruren onu sormak isterim, çünkü 
gayet mühimdir. Kongrenin dstişari mahiyette 
olduğunu söylemişlerdi. Böyle bir şey söyleme
dim, buyurdular. Değilse nedir? Icrai mahiyette 
midir? Onu izah buyurmadılar. Biri budur. 

RAG-IB B. (Kütahya) — Şirket teşkil ede
mezler mi, banka açamazlar mı, sendika yapa
mazlar mı? 

ALI ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Efendiler! 
Kongre hakkındaki sözlerden benim anlıyabildi-
ğim netice itibariyle müfidolafbileceği nokta, ce
miyet teşkil edebilmesi imiş. Şimdiye kadar hepk 
niz de biliyorsunuz ki, memlekette bu tarzda zi
rai, iktisadi mahiyette pek çok cemiyet teşekkül 
etmiştir. Kongre ile teşekkül etmeye bendenizce 
lüzum yoktur. Eğer bu gayeyi istihdafen bu kül
fet ihtiyar ediliyorsa bendenizce fazla bir zah
mettir. Yalnız Heyeti Vekile Reisi Beyefendiye 
bir cevap vereceğim, Buyurdular ki; kongreye 
herkes, gemiciler, iktisatçılar ve saireciler gelir-

I 1er. Efendiler her memlekette kongre olur, Fakat 
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kongre aynı meslek veya münasebettar mesalik 
erbabı arasında olur. Yoksa böyle her meslek er
babından mürekkep çorba şeklinde, aşure gibi 
kongre olmaz. (O., sesleri) tlmî cevap isterim, 
ilmî cevap. Efendiler; ben gemiciydim, bankadan 
anlamam, binaenaleyh banka işlerinde reyim ola
maz. Avrupalılar beyefendinin buyurduğu gibi 
ziraat kongresi yapmıştır, fakat bunun içine ne 
dülgeri, ne gemicisi, ne fabrikatörü, ne bankacısı 
ne bilmem, nesi girmiştir. Binaenaleyh bahsedile
cek ımesai'1 itibariyle, malûmatları arasında dağ
lar kadar fark olan ve hattâ hiçbir nispet, müna
sebet bulunmıyan iki bin kişinin müzakeresinden 
bir netice çıkacağına ben kaani değilim, ne kadar 
iddia 'ederlerse etsinler. 

Efendiler; kongrenin .açılmasına vekâlettin ta
vassut etmesi günah mildir dediler. Biz günahtır' 
demedik. Yalnız bizim bildiğimiz kongreler ihti-
yacatı 'mahalliye üzerine yapılan teşkilâta malı ad
liyelerden doğar. 

BÎR SES — Kim demiş? 
ALÎ.ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Ben diyorum). 

Aksini iddia eden varsa buraya gelsin... Meselâ 
(bir memleketin çiftçileri birtakım ihtiyacat altın
da zebun kalır ve bu ihtiyacat hakkında umumi 
düşüncelerini tesbit etmeik ve bu bapta Hüküm et
ten veçhe almak üzere mümessillerini, vekillerini 
bir 'araya toplarlar. Bunlar aralarında bir kongre 
akdederler. îşte kongreler böyle doğar ve böyic 
doğarsa her halde müsmir neticeler verir. Sonra 
Vekil Beyefendi bendenizin sözlerimin birçoğunu 
meselâ heykel meselesindeki ifadatımı yanlış te
lâkki buyurdular. Bendeniz demiştim ki, memle
ketin şu günkü âcil ihtiyaçlarını tatmin etmiş ol
saydı heykelini yapardım. Yoksa ben heykeli ko
lay kolay kimseye vermem. Bu gibi muazzam 'me
saili düşüneceğimize bugün mülbrem olan ihtiya-
eatımızı tatmin çaresini arasaydıık daha iyi bir is 
görmüş olurduk. 

Sonra efendiler; .gümrük maselesra.de söz söy
lemeye bu adamların hakkı yok mudur, onlar ef
radı milletten değil midir? buyurdular. Efendi
ler bu bir siyaset oluyor. Yani ben güya o kon
gre âzıasınm aleyhinde iımdşiım veyahut mesaili 
milliyeye dair söz söylemesinler diyormuşum gibi 
bir fikir ihsas edilmek isteniyor. Efendiler; bura
da Hürriyeti şahsiye Kanunu için barbar bağıran 
bir arkadaşınızın hiçbir vakit kimsenin hürriyeti 
şahsiyetine tecavüz aklından geçmez. Ben mem
lekette herkesin «öz söylemek hakkı olduğunu ka-
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bul etmiş ve bu noktai nazardan bu kanunu şid
detle müdafaa etmiş bir arkadaşınızım. Yalnız 
bir nokta var. Gümrük mesaili hakkında bunların 
.söyledikleri sözü, verdikleri kararı dinlemezsek, 
reddedersek doğru olmaz. Gümrük mesaili umu-
yesi hakkında söz söylemek lâzım ise milletin 
gönderdiği resmî ve meşru vekilleri olan sizler 
söylersiniz. Şimdiye kadar yaptığınız gibi şim
diden sonra da yaparsınız. 

Sonra Meclisten veçhe alınır yolundaki be-
yanatımo karşı buyurdular k i ; Meclis bana bu 
hususta veçhe vermedi. Efendiler; veçhe alın
makla verilmek bendenizee yekdiğeriyle memzuç-
tur. Veçhe istenilmekle verilir. Gerçi Meclis is
terse, lüzum ıgörürse re'sen de verir. Binaena
leyh eğer Vekil Beyefendinin yapaeağı daha 
bâzı mühim mesail var da Meclise müracaat et-
miyerek Meclisin kendiliğinden veçhe vermesi
ni bekliyorsa daha çok beklerler. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Son söz nedir? 
ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendiler! 

Bizde keramet yoktur ki. Vekil Beyin dimağın
dan geçen mühim projeden haberdar olalım da 
kendilerine veçhe verelim. Veçheyi Vekil Be
yin gelip bizden istemesi lâzımgelirdi. 

MAZHAR MÜPÎD B. (Hakkâri) — Jandar
ma Kanunu yine kaldı. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Peki efen
dini fazla söylemiyeceğim. Vazgeçtim. Heyeti 
Vekile Reisi Beyefendiye yalnız şunu söyiiye-
ceğim ki, mademki, bugünkü vaziyet itibariy
le mebusan arasından intihabedilen murahhas
ların kongrede hazır bulunmalarını muvafık 
görmüyorlar, o halde bunları intihabeden zeva
tı muhteromenin hakkı intihaplarına hürmeten 
olsun kongrenin tarihi inikadını biraz tehir et
tirsinler. Bu kadar aceleye sebep nedir acaba? 
Eğer halkın sözüne, reyine hürmetkar isek hal
kın ; arkadaşlarımız arasından intihabettiği mu
rahhasların da kongrede bulunmaları lâzımdır. 
Binaenaleyh arkadaşlarımızın bulunbileeeği za
mana kadar kongrenin talikinde ne beis var
dır? Kongre i;k tasavvur veçhile neden Anka
ra'da toplanmıyor? 

TAHSÎN B. (izmir) — Nizamnamei Dahilî
ye mugayirdir bu. Fazla söz söylenemez. 

ÎKTÎSAT VEKÎLÎ MAHMUD ESAD B. — 
Alı Şükrü Beyefendiye cevap vereceğim. Efen
dim Ali Şükrü Beyefendi dünyanın hiçbir ye
rinde böyle kongreler toplanamıyacağma işaret 
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ettiler ve 'dediler İd; bu ıkongre olur ama bir 
ziraat kongresi, bir gemiciler kongresi, 'kürefc-
çiler, ilâahirihi böyle kongre olursa köy pazarına 
döner. Efendiler bir kere kendilerine hatırlat
mak isterim 'ki, iktisat bir (küldür. Kürekti, 
çiftçi, sanatkâr, iktisat denilen bir küllü, par
çayı vücuda getiren parçaHardır. Bunların hep
sinin bir arada karar vermesinde ilmen hiçbir 
mahzur yoktur. Ve dünyanın her tarafında ya
pılmaktadır. Farzımuhal olarak yapılmamış. Pe
ki efendiler; biz hep gördüğümüz gibi yapan bir 
millet miyiz? Biraz da ieadetmek kabiliyetini haiz 
değil miyiz? (Haiziz sesleri) Biraz da kendimiz
den yapalım. Efendiler, Ali Şükrü Beyin haberi 
zannederim yoktur; isviçre'de daima böyle kon
greler toplanır, tüccarlar ve çiftçiler bir araya 
gelir, orada görüşürler. Binaenaleyh iktisat kon
gresi bir çorba değildir, bir İktisat kongresidir 
ve bu memleketin öz iktisatçı evlâtlarından mü
rekkeptir. «Kongrenin vazifesi iıstâşari değildir» 
demişim, «Şu halde icrai midir?» diyorlar. Efen
diler; bunu kâfi derecede izah ettim. Teşebbüsü 
şahsi ile yapılabilecek işleri derhal yaparlar. San
dıklar, cemiyetler amele sendikaları açarlar. Ame
le ve çiftçiler ve tüccar ittihadı vücuda getirebi
lirler. Kanun ve nizamca ittihaz ettikleri karar
ları Millet Meclisine ve Hükümetine bildirirler. 
Dünyanın bütün medenî milletlerinde olduğu gi
bi yapılmasını isterler. 

Pratik işlere ehemmiyet vermediğimizden 
bahsettiler. Yine efendiler büyük »bir iş yapama
dığıma kaaniim, mahduttur yaptığım şeyler. Fa
kat arz ediyorum. Asırlardan beri yüzüstü kalan 
iktisadiyatı bir anda düzeltmek istiyorlarsa ma
atteessüf (bendenizde, o kuvveti göremiyorum. Şa
yet kendilerinde görüyorlarsa o mevkii maalifti-
har terk ederim ve oraya geçiririm kendi elim
le... Zannediyorum ki, bu müşküldür. Ve İktisat 
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Vekâleti yıllardan beri memleketi kavuran veba
yı bafcariyi kaldırmıştır efendiler. (Henüz geç
medi sesleri) Evet tamamen geçmemiştir. Ben de 
biliyorum. Geçen sene Ankara'da gözünüzün 
önünde öküzler ölüyordu. Bu sene görüyor mu
sunuz efendiler? 

Sonra dediler ki: Bu gibi işler teşebbüsü şah
si ile yapılır. Teşebbüsü şahsi ile yapılmaz. Efen
diler! Ali Şükrü Beyefendi Türk tarihini araş
tırsınlar. Teşebbüsü şahsi memleketlerin ru
hiyatına göredir. Meselâ İngilizlerdeki te
şebbüsü şahsi başkadır. Bizde bu gibi 
şeyler mutlaka Devletin ve Hükümetin irşat 
ve teşvikiyle yapılırdı. İslâm tarihinde de böyle 
idi. Fakat İngiliz psikolojisine, ruhiyatına uyan 
bir şeyi memleketimizde beklersek tufan olur. 
Heykelde tamahkâr davrandılar. Zaten ben ta-
mahkâr olduklarını bildiğim için onu kendilerine 
terk ve hibe ediyorum. 

NAFIA VEKİLİ FEYZİ B. (Diyarbekir) 
— Reis Beyefendi müsaade ediniz. Bendeniz de 
cevap vereyim. 

REİS — Nizamnamei Dahilîye riayet ediniz. 
Efendim, Elcezire Cephesi İstiklâl Mahke

mesine yaptığımız şimdiki intihapta (194) zat 
reye iştirak etmiştir. Binaenaleyh, muamele ta
mamdır. (115) rey kazanarak Yasin Bey (Ga-
zianteb) intihabedilmiştir. (Allah muvaffakiyet 
versin sesleri) 

Efendim, Ergani Mebusu Nüzhet Beyin tam 
mııhassasatı hakkındaki istihsali araya (109) 
kişi iştirak etmiştir. Binaenaleyh, muamele ta
mam değildir. İkinci defa reye vaz'edilecektir. 

Efendim, Çarşamba günü saat 1 de içtima 
etmek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 5,05 
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İçtimai âti 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 
İstanbul Vilâyetinin Şehremanetiyle tevhidi 

hakkında Heyeti Vekileden mevrut lâyihai ka
nuniye 

Arpaçay - Sarıkamış ve havalisi demiryolla
rının 1339 senesi tahsisatı hakkında Heyeti Ve
kileden mevrut lâyihai kanuniye 

İstiklâl Madalyası K'anununa zeyolmak üze
re Oltu Mebusu Rüstem Beyle rüfekasmm tek
lifi kanunisi 

Bilûmum, şirket ve müesseselerde Türkçe li
sanının kabulü hakkında Amasya Mebusu Ömer 
Lûtfi Beyin teklifi kanunisi 

Harcırah hakkındaki Kanunun tadiline dair 
Kütahya Mebusu Cemil Beyin teklifi kanunisi 

İkamet yevmiyeleri hakkında Kütahya Me
busu Cemil Beyin teklifi kanunisi 

Adapazarı Fabrikası meselesinde hukuku 
milliyenin ziyama meydan verilmemesine dair 
İzmit Mebusu Sırrı Beyin temenni takriri 

Eşkıya tarafından gasbedilen nukudunun 
tazmini hakkında Bayezid Mebusu Şevket Be
yin takriri 

Siird Mebusu Mustafa Sabri Efendinin, Ban
dırma kazasında tütün zerine müsaade olunmma-
sına dair temenni takriri 

İstanbul maaş ve masarifatı için 4,5 milyon 
liralık avans itasına dair lâyihai kanuniye 

Malkara ahalisinin lıarba da sulh kadar âşık 
olduklarına dair Malkara Belediye Riyasetinin 
telgrafı 

İkinci defa reye konacak mevad 
Ergani Mebusu Nüzhet Efendinin, tam tahsi

satı 
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ruznamesi 

(İntihabat) 
İzmir İstiklâl Mahkemesi 

Encümenden mevrut mazbatalar 
Siird'in Badi karyesinden Şeyh Ismailoğlu 

Şeyh Reşid'in bakıyei müddeti cezaiyesinin affı
na dair lâyihai kanuniye hakkında Adliye Encü
meni mazbatası 

Topal Mehmed ve rüfekası hakkındaki hük
mün ref'iyle evrakın Adliye Vekâletine iadesine 
dair Adliye Encümeni mazbatası 

Ercişli Mehmedoğlu Mustafa, ile Nadiroğlu 
Mahmud'un maluliyetlerine, binaen bakıyei müd
deti cezaiyelerinin affına dair kanun hakkında 
Adliye Encümeni mazbatası 

Memo bini Hüseyin'in maluliyetine mebni ba
kıyei müddeti cezaiyesinin affına dair Kanun 
hakkında Adliye Encümeni mazbatası 

Çelebi Kara Hasanoğlıı Ahmed ve rüfekası 
hakkındaki hükmün ref'ine dair Adliye Encüme
ni mazbatası 

Battal'm Halil hakkındaki hükmün tasdikma 
dair Adliye Encümeni mazbatası 

Dâvavekili Hıfzı Efendi hakkındaki hükmün 
tasdikine dair Adliye Encümeni mazbatası 

Müzakere edilecek mevad 
Jandarma tahsisatı hakkında lâyihai kanuni

ye * 
Hariçten ithal edilecek ziraatte müstamel me-

vaddı müştaile ve hayvanat hakkında lâyihai ka
nuniye 

Kanunu Cezanın 203 ncü maddesinin tadiline 
dair teklifi kanuni 

iv*«i 
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