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BAŞKAN — Celseyi açıyorum efendiler, 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hülâsası okunacaktır : 

Yetmişsekizinci İçtima 

15 Mart 1341 Pazar 

Birinci Celse 
Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde bilinikat zap

tı sabık hülâsası kıraat ve aynen kabul ve evrakı va
ride ait oldukları mahallere havale olundu. 

*-
Donanma Cemiyetinin ilga ve emvali menkûle 

ve gayri menkulesinin müsaderesi hakkındaki karar
namenin Meclis Ruznamesine ithaliyle bir karar it
tihazına dair Dahiliye Encümeni mazbatası kıraat ve 
kabul ve Ilıca - Palamutluk demiryolu imtiyazına ait 
mukavele ve şartnamelerin birer suretlerinin gönde
rildiğine dair Başvekâlet tezkeresi hakkındaki Da
hiliye Encümeni mazbatası kıraat ve Karesi Mebusu 
Vehbi Beyin takriri veçhile ka'bul olundu. 

Badehu Ankara'da inşası mukarrer Yenimahal
le'ye muktazi arazi ile bataklık ve merzağı mahalle

rin istimlâki hakkındaki kanun lâyihasının müzake
resine geçilerek birinci ve ikinci maddeleri tadilen ka
bul ve üçüncü madde olarak ilâveten teklif olunan 
madde nazarı itibara alınan takrirle birlikte Encü
mene tevdi ve teneffüs için celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
Kâzım Paşa tarafından kuşat edilerek Ankara Şe

hir Emanetince bazı arazinin istimlâki hakkındaki 
kanun lâyihasına üçüncü madde olarak ilâvesi 
teklif olunan ve Encümenden tadilen gelen madde 
aynen kabul edildiği gibi kanun lâyihasının son 
madeleri dahi aynen kabul olundu. Kanunun He
yeti Umumiyesi verilen onbeş imzalı takrir üzerine 
tayini esami ile reye vaz ve 26 redde mukabil 121 
rey ile kabul edildi. 

Müteakiben tütün ve sigara kâğıdı inhisarı hak
kındaki kanun lâyihasının müzakeresine iptidar edil
di. Bir müddet müzakereden sonra Pazartesi günü 
itçima edilmek üzere celseye hitam verildi. 
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indelhace 
Lâyihalar 

/. — Zahire, un, kepek ve emsalinin 
men'i ihraç hakkında kanun lâyihası. 

REİS — Ticaret Encümenine havale olundu. 
Mazbatalar 

1. — Adana Mebusu İsmail Safa Bey ve altmışye-
di refikinin; Seferberliğin devamı müddetince ziraat, 
ticaret ve ,;anat erbabının tecilleri hakkında (2/457) 
numaralı teklifi kanunisi ve reddine dair Müdafaai 
Milliye Emilmeni mazbatası. 

REÎS — Okunacatkır: 
Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 

Heyeti Umumiyeye 
İsmail fiafa Bey ve rüfekasınm müecceliyeti zi

raiye hakkındaki teklifi kanunisini Müdafaai Milli
ye Vekili Keçep Bey ve Erkânı Harbiyesi Umumi
ye Reisi satıisi Kâzım Paşanın huzuru ile müzakere 
ettik. 

Teklif sahipleri diyorlar ki (herhangi bir sefer
berlik olursa olsun devamı müddetince ziraat, tica
ret hayatı sarsılır harbin kazanılması için buna mey
dan yermemek lâzımdır. Nitekim Cihan Harbinde, 
Mücadelei Milliyede ziraat, ticaret ashabı bu sebep
ten tecil olmdu. Binaenaleyh maksat harbi temin et-

-mek için zraat, ticaret ve sanayi erbabının silâh al
tına alınmaması yalnız bugün için değil bundan son
ra da vukuu gelecek herhangi bir seferberlikte lâzım 

var mı efendim? (Hayır sesleri) Aynen kabul edilmiş
tir. 

2. — EVRAKI VARİDE 
cemmüünde hasım taraf bir tek nefer hususunda 
hasis davranırken, ziraati, ticareti ve bunun gibi da
ha sair bir kısım efradını silâh altına almakta müsa
maha gösteren milletler bilâhara o ziraat sahalarını 
tüccarlarının servetlerini hasmını ordularına veya mil
letlerine ikram etmeye mecbur kalır. 

Tehlike, yalnız bu istisnalarla adet ve zaman üze
rinde hasma tefevvuk bahşetmekle kalmaz. Ordu
nun hali seferberiye konulması esnasında bütün mil
letinin maneviyatı ile bir hamlede başlamıyan taraf 
bu işi başa çıkarmaya maddeten de muktedir ola
maz, Esfarı salife bu hususta misallerle doludur. 

ve zarurîdir. Bu hususta kanun tespit edilmelidir.) 
Bu mütalâanın esası doğru değildir. Harp, bir mille
tin mukadderatını tayin eder. Bir harbin kaybedilme-
siyle milyon arca servet, senelerce vücuda gelen emek
ler mahvolur ve nihayet milletin hayat mevcudiyeti 
tehlikeye grer. Binaenaleyh bir harbin kazanilması 
için ona aü bilcümle teferruatının tanziminde tekâ-
sül ve müsjumaha etmemek sureti katiyyede lâzım
dır. Alelumıım seferberlikte muharip taraftar her
hangisi hududa ordusunu en çok adette ve en seri 
olarak toplaca o hasmına tefevvuk edip harekete ge
çer ve ilk muharebeyi dahi kazanarak maneviyatını 
yükseltir. Bu hali, seferin nihayetine kadar muha
faza ve ondan tamamiyle istifade etmek de artık 
ordu başkumandanının dirayetine kalır, işte bu se
bepten bütün milletler ordularını hudut üzerinde en 
azamî bir kıvvetle ve en seri olarak toplamak için 
yekdiğeriyle rekabet ederler. Bu rekabeti fevkalâde 
karşısında iş kıtalar ve günler ile değil, tek bir ne
fer ve saatlerle hesap edilmektedir. Orduların bu te-

Bu misalleri ve tecrübeleri görerek acı acı cezası
nı çekmiş olan düveli muazzamanın kavaninini, harp
te bilaistisna bütün efradının silâh altına alınmasını 
ve maddî, mânevi bütün kuvvetlerinin yalnız harbin 
kazanılması için sarfını amirdir ve nitekim bizimki 
Jo oyled'i. 

Deniyorki, Harbi Umumide erbabı ziraati tecil 
için tanun neşredilmiştir. 

Gerek Harbi Umumide, gerek istiklâl Mücadele
sinde ziraat erbabının tecili için hiçbir kanun yok
tur. 

Yalnız Harbi Umuminin üçüncü senesinde har
bin siper muharebatına tahavvülüyle daha ne za
mana kadar devam edeceği meçhul kalınca, 1333 Ni
san tarihli mükellefiyeti ziraiye kanununun neşrine 
mecburiyet hâsıl olmuştur. (1) Fakat bu kanun - ki 
sulhun akdi- ile feshi mukayyettir. - Ziraat erbabının 
tecilini değil bilâkis hizmeti askeriye ile mükellef ol-
mıyan ve ondört yaşını ikmâl etmiş kadın ve erke
ği hükümetin göstereceği mıntıkayı zer etmekle mü
kellef kılmıştır. Yalnız; bilâhara bu kanunu tatbik 
için - fakat bu kanuna mugayir olarak yapılan ni
zamnamede dahi ancak silâh altına alınmamış ve 
gayri müsellah arazi shiplerine de mezuniyet veril
miştir. 

(1) Mükellefiyeti ziraiye kanununun birinci mad
desi çiftçiliği sanat mutat ittihaz etmiş tasarruf ve is
ticar tarikiyle arazi sahibi bulunmuş ve hidematı as
keriye haricinde kalmış olan Osmanlıların zükür ve 
ziraatle meluf ünasından ondört yaşını ikmal etmiş 
her ferdi ziraat nezaretince tayin olunacak miktarda 
zer iy at t a bulunmak ve senei atiye için nadas yap
mak üzere tarafı hükümetten mükellef tutulabilir. 
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Kanuna mugayir olan nokta: Kanun, hizmeti as- j 
keriye ile mükellef olmıyanlara dairdir. Nizamna
me ise: Silâh altına alınmıyan ihtiyat ve müstah-
faz gayri müsellâh efradı bu meyana ithal etmiştir 
ve sonra ne kanunda, nizamnamede olmıyan bazı ti
caret ve vagoncu ashabına da hususi emirlerle tecil 
vesikası verilmiştir. Hemen bütün sınıfları silâh al
tına alınan ve ne kadar devam edeceği belli olmıyan 
ve Harbi Umuminin mabadı addedilen İstiklâl Mü
cadelesinde de şimdi mefsuh olan mezkûr kanunun 
kendisine mugayir olan nizamnamesi biraz tadilâtla 
tatbik edilmiştir. Binaenaleyh hatırlamak lâzımdır ki 
bir kaç sınıfı değil hemen bütün sınıfların silâh altına 
alındığı Cihan Harbinin seferberliğinde bile hiç bir 
devlet efradını silâh altına almak hususunda en ufak 
bir istisna yapmayı hatırından bile geçirmemiş ve-va
ziyeti ne derecede mühim olursa olsun bir şahıs hak
kında dahi istisna yapmak hususunda çok şiddetli 
ve sert hareket etmiştir. 

Netice herhangi bir seferberliğin bidayetinde 
değil sonraları dahi harbin vaziyeti anlaşılmadan 
erbabı ziraat vesairenin tecili hatırdan bile geçemez. 
Bugünkü vaziyet ise, karşımızda seferberliğini biti
rerek süratle tecemmu eden muntazam bir hasım or
dusu bulunmamakla beraber en âzami suretle bas
tırılması lâzım gelen bri isyan vardır. Alınacak ted
birlerde ikinci derecedeki bir menfaat için gösterilecek 
ufak bir ihmal ve ademi muvafakiyetin netayici, 
akıbeti bilinemez felâketler vücuda getirebilir ve bu
nun cezasını daha azim fedakârlıkları daha büyük 
tedbirler yapmak suretiyle bütün millet ödemeye mec
bur olur. 

Hedef biran evvel behemehal isyanı bastırmak 
olunca en azamî bir süratle mahallinde toplanması 
mümkün olabilen en fazla küvetlerin isyan sahası 
hududunda tecemmüünü icap ettirir. Nitekim sürat
le seferberliğini ikmal eden kıtaatı yani mevcudunu 
bine iblağ eden ve eksiklerini tamamlıyan taburla
rın alayı harekete geçmiş ve isyan sahasına vasıl ol
muştur ve biraz sonra da takibata girecektir. Tam 
bu sırada erbabı ziraat ye ticaret vesairedir diye bir 
kısım efradı terhis etmeye kalkışmak diğerlerinde 
de bu bahane ile silâh altından sıvışmak hissini uyan
dırmak yalnız adeden değil manen de kıtaatı sar
sacak bir keyfiyettir. 

İşte bu mülâhazata binaen Encümen gerek bugün 
için gerek atideki herhangi bir seferberlik için mü-
ecceliyeti ziraiye hakkındaki kanunu reddetmiştir. 

Yalnız teklifi kanunideki tabir veçhiyle memleke
tin hayatı ziraiye ve ticariyesinin bugünkü mevzii 
seferberlikte yine memleketin bir cüzünde dahi sar
sılması hususunda ki endişeye mahal olmadığını söy
lemek isteriz. Evvelâ: Umumi seferberlikte olduğu 
gibi hemen bütün yirmi iki sınıfı silâh altına alınarak 
yalnız geride kadınlarla ihtiyarlar kalmamıştır ki zi
raat ve ticaretin tevekkuf edeceği fikri hâsıl olsun. 
Seferberlik icra edilen mahalde dahi sınıfların kısmı 
âzami serbesttir. 

Saniyen : Harp üç seneden beri başlamış da ne 
zaman biteceği meçhul bir tablo arz etmiyor ki, ati 
hakkında endişeye düşmeye mahal olsun. 

Usatın âzami iki ay içinde bastıralacağı kaviy-
yen memuldur. 

Reis Mazbata Muharriri 
Afyonkarahisar Rize 

Ali Ekrem 
Kâtip Aza 
İzmit Gaziantep 

İbrahim Kılıç Ali 
Aza Aza 
Aza Aza 
Bolu 

Cevat Abbas 
Aza Aza 
Aza Aza 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Muhterem arkadaş
lar! memleketin müdafasını düşünmek hepimizin her 
Türk'ün, bu milletin her ferdinin vazifesidir. Aynı 
zamanda vatanın herhangi köşesinde çıkan çıbanı da 
tedavi etmek hepimizin boynumuzun borcudur. Bun
lar gayri kabili inkâr, gayri kabili münakaşa haki-
katlardır ve bu hususta, hedefi göstermek hususunda 
Müdafaai Milliye Encümeni ile tamamen hemfikiriz. 
Hedef, isyanı tamamen bastırmaktır. Biz de bunda 
müttefikiz (pekâlâ sesleri). Yalnız - müsaadenizle 
ifademi sonuna kadar dinleyiniz - ondan sonra iti
raz buyurursunuz. Yalnız bir nokta var efendim, 
Müdafaai Milliye Encümenince dermeyan edilen es
babı bendeniz varit görmüyorum. Çünkü bir kere 
Müdafaai Milliye Encümeninin mazbatası tama-
rniyle bir harp haline, bir seferberliğe aittir ve esas 
itibariyle seferberlik planları da düşmanı hariciye 
karşı yapılmış olan plânlardır. Hakikaten Müdafaai 
Milliye Encümeninin mazbatasında, devletlerin seri 
toplanmasından ve bu suretle yekdiğerine rekabetin
den ve en seri surette ilk muharebeyi kazanmasından, 



ve 

edeı 

tek saat 
düşmanı 
haricî 
line 
edeyim ki 
zuhur 
zabıtanın 
zifeyi ifa 
vei askerimi 
bında 
eder. Şu 
mazbatasında 
haricî ile 
değildir 
takip eden 
sunufu 
mekte 
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tek neferden bahsediliyor. Bütün bunlar 
haricî ile - Harbi Umumide olduğu gibi -

düşmanlarla, müthiş düşmanlarla çarpışmak ha-
maksiır ve buna müteveccihtir. Şu noktayı arz 

esas itibariyle memleketin bir tarafında 
herhangi bir hadiseyi bastırmak kuvvei 

vazifesidir. Ancak, kuvvei zabıtanın bu va-
edemediği zamanlarda istisnaî olarak kuv-
e, kuvvei zabıtaya müzaharet eder ve ica-

yertne kaim olur, emniyeti dahiliyeyi temin 
İmalde mesele, Müdafaai Milliye Encümeni 

da beyan edildiği veçhiyle düşmanı 
ve müthiş bir harp şeklinde mevzuubahs 

bu merkezde iken, Harbi Umumi ve onu 
Mücadelei Milliye devrinde bile bir kısım 

bilhassa memleketin çiftçi unsurunu tecil et-
ittif^k hâsıl olmuştur. 

Hal 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Yalnız çift
lik sahiplen. 

İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Evet, gaz sa
hipleri değl. 

NİYAZİ BEY (Devamla) — Müdafaai Milliye 
Encümeni mazbatasında her ne kadar mükellefiyeti 
ziraiye kanununun buna taallûk etmediğini ve bun
dan sonra yapılmış olan nizamnamelerin kanuna mu
gayir oldu|;unu ve bunun esasen mükellefiyeti ziraiye 
kanununun da, harbin üçüncü senesinde 1333 tari
hinde mevzuubahs olduğunu dermeyan ediyorsa da, 
bunlar da gayri varittir. Çünkü bir kere mükellefi
yeti ziraiye kanunu her ne kadar 2 Nisan 1333 tarih
li ise de, bu 1332 tarihli bir karar, daha doğrusu 
kanunu muvakkatin Meclisçe tasdik edilmiş bir şek
lidir. Bu kstrar 1332 senesi 13 Şubatında Meclisi Me-
busana gel: niş, Meclisi Ayanda 3 Martta müzakere 
edilmiş, Moclisi Ayandan 24 Mart 1333'te iade edil
miş, 28 M[art 1333 tarihinde Meclisi Mebusandan 
tekrar çıkrrış. Baştan aşağı tetkik ettim. Esasen 1332 
tarihinde Hükümetçe ilân edilmiş olan bir kanunu 
muvakkatin ki; o zaman ki salâhiyetlerine binaen ve 
maatteessüf suiistimal edilerek böyle birçok kanu
nu muvakkatler çıkarılmıştır, onların da tasfiyesi lâ
zımdır. Bu, bir kanunu muvakkatin Meclisçe tadilen 
tasdik edilmiş bir şeklidir. Binaenaleyh bu ihtiyaç, 
Müdafaai ] vfilliye Encümeninin ifade ettiği veçhiyle 
Harbi Umuminin üçüncü senesinde görülmüş bir 
ihtiyaç değildir. İkinci nokta, müecceliyeti ziraiye 
hakkında ahkâmı ihtiva eden nizamname de kanuna 
mugayir delildir. Çünkü, esasen mükellefiyeti ziraiye 
kanunu, birinci maddesinde zikredildiği veçhiyle çift

çi Osmanlıların zûkür ve ziraatle meluf inasından 
14 yaşını ikmal etmiş efradın zeriyatta bulunmalarını 
mecburiyeti hakkında ve üçüncü maddesi de «bu 
mükellefiyeti zirâîyenin temini için köy ve kasaba 
çiftçilerini kendi zeriayatını ikmalden sonra çift hay-
vanatiyle beraber ancemaatin muhtacı muavenet gö
rülecek asker ve fukara aileleri tarlalarında çalış
maya mecbur etmek» maksadını hadımdır. Yani mü
kellefiyeti ziraiye kanunu değil müecceliyeti, hatta 
mevcut hukuk ve kavaide tamamen aykırı olarak 14 
yaşını ikmal etmiş erkek ve kadın ziraatle mükel
lefiyeti ve diğer eşhasın da asker ve fukara ailele
ri tarlalarında çalışmasını icbar mahiyetindedir. 

Şüphesizki, memleketin menafii umumiyesi na
mına bu gibi hususatta uzun uzadıya münakaşat ol
muş, bu gibi kuyudat kabul edilmiştir. Halbuki mü
ecceliyeti ziraıyeye ait ahkâmı da ihtiva eden 1333 
tarihli nizamname bu mecburiyetin suveri tatbikiye-
sinden başka, beşinci ve onu müteakip altı ve ye
dinci maddeleriyle müecceliyeti ihtiva eden ahkâmı 
ihtiva ediyor. Bu ahkâm esasen mükellefiyeti askeriye 
kanununun sebebi vazıha mugayir değildir. Belki 
kanun 14 yaşını ikmal etmiş olan çiftçi her ferdin 
zeriyatta bulunması mükellefiyeti hakkındaki ah
kâmı ihtiva ettiği halde nizamname, dahili esnan olan 
yahut hizmeti askeriye ile mükellef olan askerin bir 
kısmının müecceliyetini teyit etmektedir. Esasen bu 
kanunun Meclisi Mebusanda hini müzakeresinde, Hü
kümetçe yine daha evvel 1332 tarihinde neşredilmiş 
olan nizamname Meclisin Encümenlerine verilmişti 
ve muhtelif mebus ve ayanın müzakere ve münaka
şalarından da anlaşılıyor ki nizamnamenin bu mü-
ecceliyete ait olan kısmına değil, diğer bazı ahkâmına 
o zamanki Meclisi Umumî Azası itiraz etmiştir. Şu 
halde bu müecceliyete ait olan ahkâmın, kanuna mu
halif olduğu mevzubahs olmamıştır ve olamaz da. 
1337 tarihinde Mücadelei Milliye esnasında aynı za
ruret takdir edilmiştir ve bu nizamnameyi muaddil 
bir surette bir nizamname daha Heyeti Vekilece tes
pit edilmiştir - ki o zaman salâhiyetleri vardı - ilân 
edilmiştir. 

Yine bu nizamnamenin ahkâmı kanuniyeye mu
halif olmadığı sununla da barizdir ki zannedersem 
Konya Mebuslarından bir zat tarafından 1337 tarihli 
nizamnamenin, erbabı ticaret hakkındaki bir mad
desinin şekline ilişilmiş ve bunun ilgası Hükümete 
yazılmıştı. Yani müecceliyeti askeriyeye ait ahkâmı 
ihtiva eden nizamnamenin mükellefiyeti ziraiye hak
kındaki kanunla tearuz ettiği ve buna zıt bulunduğu 
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mevzubahs değildir. Diğer cihetten bu müecceliyeti 
ziraiye 'bir zaruretin ve bir ihtiyacın mahsulüdür. 
Harbi Umumi içinde bu ihtiyaç çok vasi ve çok 
mühim olduğu cihetle, kanunla on dört yaşını ik
mal eden her fert ziraata icbar edilmiştir. Biz bu
gün Elhamdülillah böyle bir ihtiyaç içinde değiliz. 
Fakat buna mukabil memleketin müdafaasiyle, daha 
doğrusu emniyeti dahiliyeyi alâkadar eden bir ted
birle memleketin iktisadiyatı telif edilmek lâzımdır. 
İktisadi zararların önünü almak ancak bunun ka
bulü ile kaimdir. Bu, bugünkü mevzii seferberlikte va
rit olduğu gibi, bundan sonra herhangi bir surette -
bir seferberlik ilânına mecbur olmamızı şüphesiz ar
zu ederiz - Vaki olacak seferberliklerde bu ihtiyaç 
daima gözümüze çarpacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; müecceliyeti ziraiyeye ait 
olan ahkâmın tatbiki de müşkül değildir. Zira bu 
gerek Harbi Umumî içinde gerek müteakip olan 
Mücadelei Milliye devresinde tatbik edilmiştir ve 
son zamana ait, Mücadelei Milliyeye ait kuyut elde 
mevcuttur. Ziraat odalarının, ziraat müdürlerinin 
buna dair elde vesaiki vardır. Bendeniz iddia etmi
yorum ki bu teklif edilen şekil aynen kabul edilsin, 
bunun tetkiki ve memleketin her iki ihtiyacını telif 
edecek şeklin vaz ve kabulü Heyeti Celilenize aittir. 
Bu münasebetle bugün aldığım ve birçok arkadaşlara 
da, gelmiş olan telgrafı da okuyayım. «Pamuk siyase
tini tasvip edip biz çiftçilerin hamisi olan Hükümeti
mize malumdur ki biz çiftçilerin büyük nehirlerin na-
ziri olacak derecede akıttığımız kanlar netcesinde ka
zandığımız zaferi gasp etmek istiyen nankör ifritleri 
ezecek askerimizi hergün güle güle hareket ettirdik 
ye ettirmekteyiz.» 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Şu halde 
teklifinizi fiilen reddetmiş oluyorlar. 

NİYAZİ BEY (Devamla) — Müsaade buyurunuz 
devam edeyim: «Yalnız çiftçi kısmından bir kısmı 
için de istihsalâtiyle erzak temin etmek üzere, teklif 
edilen müecceliyeti ziraiye kanununun muaddilen de
ğil, külliyen Müdafaai Milliye Encümenince red
dedildiğini gazetelerde okuduk ve buna da ihtimal 
veremedik. Memleketin hayatı iktisadiye ve ziraiye-
sinin muhafazası için bu teklifin Heyeti Umumiyece 
kabul buyrulmasına müzahereti devletleri rica olu
nur.» Birçok imzalar. 

Efendim; bu hususta maddelerin birisinin şu şe
kilde diğerinin şu şekilde kabul veya tayyedilmesi 
Heyeti Celilelerine aittir. Yalnız prensibi kabul et
melidir. Yani ihtiyacatı askeriye, müdafaai memle

ket, emniyeti dahiliye ihtiyacını telif edecek bir şe
kil bulunmalıdır. Ezcümle bütün makinistler tahtı 
silâha alınıyor. Bir makinist bu bir iki ay içinde 
20 - 30 bin liralık iş görür. Bütün makinistler git
tiği zaman memleketin ziraati durur. 

Memleketime ait bir noktayı bildiğim için arz 
edeyim. Adana'nın yalnız 30 milyon liralık pamuk 
zeriyatı vardır. Bu zeriyat mevsimi de şimdidir. Bu 
mevsimde zeriyat olmazsa pamuk ziraatı kalmış de
mektir. İkinci nokta; pamuklara kurt arız olması 
dolayısıyle bunlarla mücadele etmek zarureti hâsıl 
olmuştur ve çiftçiler daha ziyade çalışmak mecburi
yetinde bulunmuştur. Keza hububat için böyledir. 
Adana, hububatı en erken yetiştiren bir memleket
tir. Mayıs nihayetinde, Haziran iptidalarında mahallî 
pazarlara değil, hatta İstanbul pazarlarına bile hu-
bubt sevk eder. (Ne vakit sesleri) Haziranın iptida
sında sevk eder. Memleketin bugünkü hububat ihti
yacı da malumdur. Hububatın bugün en fazla dik
kat edilecek mevsimine bakınız. Önümüzdeki aylar 
içinde çapa vardır, bendeniz müsaadenizle memleket
ten misaller getirmek mecburiyetinde kalıyorum. Esa
sen dava yalnız benim memleketimin değil, bütün 
memleketin davasıdır. Mesele, filân veya filân mın
tıkanın vaziyeti ziraiyesi değildir. Muvakkat bir za
man için istisnai bir tarzda dahili emniyetin muha
fazası maksadiyle ilân edilen ve binaenaleyh düşmanı 
hariciye de taallûk eden bir mesele olmıyan, sırf da
hilî isyanın itfası için ilân edilen seferiberlikte za
rureti iktisadının nazarı itibare alınması ve ihtiyacatı 
ziraiyenin mutedil bir şekilde tatminidir. Demiyorum 
ki, iddia etmiyorum ki sevkedilen efrad geriye gön-
derilsin. Bunu istemek şüphesiz beyhudeyi talep et
mektir. Sevkedilmemiş olan efrattan bu şeraiti haiz 
olanlar kalır, sevkedilmiş olan efrattan da kabul 
edilecek evsafı haiz olanlar kısa ve muayyen bir za
man içerisinde meselâ bir ay içinde istibdal edilebi
lir. Bunların istibdali için icap eden masraf bunların 
avdetlerinde istihsalâtı memlekette yapacakları hiz
metle katiyyen kabili kıyas değildir. 

Hülâsa, muhterem arkadaşlar; bu ihtiyaç bilhassa 
bütün faal ve müstahsil unsuru, çiftçi unsuru tahtı 
silâha alınmış olan yerler için daha fazla daha bariz
dir. Bu hususta karar Heyeti Celilenizindir. Tekrar 
arz edeyim, memleketin müdafasında, emniyeti da
hiliyenin muhafazasında, her hangi yerde çıkan çiba-
nın izalesinde hepimiz müttefikiz, yalnız bu iki ihti
yacı telif etmek Heyeti Celilelerine aittir. (Kâfi ses
leri). 
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REÎS — Efendim; teklif sahibi teklifinin esbabı 
mucibesini izah etti. Encümenin mazbatasındaki es
babı muçibeyi de mazbata muharriri izah edecek
tir. Eğer f)u izahat kâfi görülmez de müzakere açmak 
lâzım gelrse o vakit ruznameye alırız. Tab ve tev
zi eder, sırasiyle müzakereyi açarız. Mazbata Muhar
riri Bey esbabı mucibeyi izah edeceklerdir. (Müza
kere umumî açılsın sesleri). 

Müzals eratı umumiye yoktur efendim. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ EKREM BEY (Rize) — Efendim! 
teklif sahipleri çok mühim, hayati ve mesuliyetli bir 
meseleye iair teklif yapmışlardır. Ben öyle zannedi
yorum ki tekliflerinin derecei ehemmiyetinin belki 
farkında değillerdir. (Oooo sesleri). 

İHSAN HAMİT BEY (Ergani) 
zam vardı]'. Söz isterim. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Tamamen 
dayız. 

Takrirde im-

farkın-

EKREM BEY (Devamla) — Mesele çok mühim 
ve çok esaslı olduğu için belki icap ederse uzun söz 
söylemek de lâzım gelecektir. Evvelâ tekliflerinin 
iki noktası: ıı arz edeyim : 

Teklif sahipleri şunu istiyorlar; Yalnız bugünkü 
mesele için değil, herhangi bir seferberlikte ziraat, ti
caret ve sanayi erbabı tecil edilmelidir. İşte aynen 
okuyorum, «Bugün olduğu gibi bundan sonra da 
herhangi bir sebep tahtında yapılacak olan sefer
berlikte de bu hususatın temini daha ziyade zarurî ve 
lâzımdır» diyorlar. Binaenaleyh Müdafaai Milliye 
Encümeni mazbatası bu noktai nazardan mütalâasını 
kaydetmiş ve onu müdafaai etmiştir. Arkadaşlar; har
bin ne mühim bir mesele olduğunu burada söyleme
ye lüzum soktur. Bunu bütün hakikatiyle herkes bi
lir. Harp 3ütün bir milletin bütün mukadderatını 
tayin eder. İnsan bunu düşündüğü zaman bir harbin, 
böyle senelerce sarf edilen emeklerin milyonlarca lira
ların ve nihayet bir milletin mukadderatının hesabını 
bir anda tayin ettiğini düşündüğü zaman dehşet için
de kalır. Bx sebepten bütün milletler bu kadar şümul
lü bir meseleyi harp meydanında halledebilmek için. 
hazardan itibaren harbe ait en ufak teferruatı titiz 
bir surette tetkik ve ihmale meydan vermeksizin ta
yin ve tespi i ederler. 

Billrsitıi: s ki harp olduğu zaman tarafeyn, ordu
larını en âiiami kuvvet ve en seri bir zamanda hudut 
üzerine sevk; etmek ister. Bu o kadar mühim bir me
seledir ki, bunda ordusunu âzami kuvvetle toplama-

yan, zamanında geciken derhal harbin ilk safahatını 
kaybedebilir ve bu ilk ademi muvaffakiyet düşmana 
bir tefevvuk bahşeder ve bu tefevvuk, hata yapıl
mışsa harbin nihayetine kadar devam edebilir. Bi
naenaleyh tarafeyn bir nefer ve bir saat hususunda 
gayet titiz ve ince bir hesapla hareket etmeye mec
burdur. Pekâlâ karşıki taraf böyle herhangi tek bir 
nefer hususunda hasis davranırken - çünkü teklif her
hangi bir seferberliğe ait olduğu için böyle sözlerin 
sarfına lüzum görüyorum - diğer tarafta böyle zi
raat, ticaret ve sanayi erbabını tecil etmekten bahse
debilir mi? Eğer böyle bir kanun kabul ederek ve şu 
bu erbabındandır diyerek birçok kimseleri tecil eder
se, ilk anda tefevvuku adediyi karşıki tarafa verir ve 
bu müsaade neticesinde tecil ettiği erbabı zürraın, 
yaptığı ziraat sahalarını da bilahare düşman ordusu
na ikram etmeye mecbur kalır. Bu gayet tabiîdir. 
Yalnız tecilin neticeii mazarattı buradan gelmez. Ma
neviyat gibi en mühim kuvveti sarsar. Söyleyeceğim 
şey, bugün için de aynı ile mevzuubahistir. 

Meselâ : Bugün, bir kısım efradı bırakmak kı
taat içinde diğer efradın maneviyatına sirayet eder. 
Bu efrat da tecil edilmiş olan arkadaşlarını taklide 
yeltenir ve nihayet bu tecilden istifade etmek için 
yol arar ve bu, bir ordunun maneviyatına tesir eder. 
Seferberlik gerek harici düşmana olsun ve gerek da
hilde ufak bir kısım üzerinde olsun milletin maddi 
ve manevi bütün azim ve iradesiyle başlanılması lâ
zım gelen muazzam bir meseledir! Bu hususta istis
nalar yapmak maneviyata tesir eder. Seferberlik lâ
zım gelen sürat ve kuvvet cihetiyle başa çıkarılamaz. 
Arkadaşlar; fazla izahat vermeye mecbur oluyorum. 
Çünkü mesele çok mühimdir. Beni mazur görünüz. 
Bu mesele artık atide dahi mevzuubahsedilmemelidir. 
Zannediliyor ki seferberlik olduğu zaman, harp baş
ladığı zaman erbabı zürra tecil edilecektir. Bu ola
maz ve buna dair misal getirmek için Harbi Umumî 
ve İstiklâl Mücadelesinden bahsediyorlar. Ne Harbi 
Umumî ve ne de İstiklâl Mücadelesinde tecil için 
kanun yoktur. Mazbatada buna dair fazla izahat ve
rilmiştir. Harbi Umumî ve İstiklâl Mücadelesinde 
Hükümet, dikkat buyurunuz, bütün efradını bugün
kü gibi bir kaç sınıf" değil, bütün efradını, hemen 
yrimi iki sınıf efradı birden tahtı silâha almıştır. Böyle 
olduğu halde seferberliğin bidayetinde hiç kimsenin 
hatırından geçmemiştir ki zirat ve ticaret erbabı tecil 
edilebilsin. Harp başlamış, bir seneyi geçmiş iki seneyi 
geçmiş,- görülmüş ki, harp nihayet siper muharebatına 
tahavvül etmiş, bütün sınıflar da silâh altındadır ve 
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o zaman harbi idame etmek için ziraata ehemmiyet 
vermek lâzım gelmişti. Mükellefiyeti ziraiye kanu
nu neşredilmiş, fakat dikkat buyrulursa mükellefi
yeti ziraiye kanunu silâh altında bulunan efradı ter
his etmemiş, on dört yaşını ikmal eden kadın erkek 
fertleri, hizmeti askeriye ile mükellef olmıyan fert
leri Hükümetin göstereceği bir sahayı zer etmekle 
mükellef kılmıştır. Binaenaleyh Harbi Umumî gibi 
muazzam bir meselede dahi üçüncü sene yahut Ni
yazi Beyin dediği gibi haydi ikinci senede olsun o 
zaman dahi kanun kimsenin tecil ve terhisini değil 
hizmeti askeriyenin haricinde kalmış olan ve on dört 
yaşını ikmal eden kadın ve erkeği ziraatla mükellef 
kılmıştır. Nerede ziraat, ticaret erbabının tecili için 
kanun neşredilmiştir? Söylesinler işte bu kanunun 
üzerine bir nizamname yapılmıştır. Bu nizamname, 
tatbiki için yapıldığı kanuna mugayirdir dedim. Evet, 
nizamname kanuna mugayirdir ve bu bir hakikattir, 
tebeddül edemez. Çünkü nizamname gayri müsel-
lehâ ayrılmış ve silâh altına alınmamış ihtiyat ve müs-
tahfez efrada ziraatla mükellef olmak üzere mezu
niyet verilmesine dair olarak tespit edilmiştir. Ma
mafih yine silâhlı silâhsız kimsenin terhisini söyle
memiş ve silâh altına almmıyan silâhlı olanlara dair 
de bir kayıt koymamıştır. Evet ne olursa olsun bir 
nizamnamedir. Fakat tatbiki için yapıldığı kanuna 
mugayirdir. Binaenaleyh bu nizamname İstiklâl Mu-
harebatında da, biraz tadilâtla kabul edilmiş ve tat
bik edilmiştir. 

Hülâsa tekrar ediyorum. Ziraat ve ticaret erbabı
nın tecili için bir kanun yoktur. Harbi Umumi gibi 
hemen hemen 22 sınıfın birden silâh altına alındığı 
bugünkü gibi mevzii bir mahalde birkaç sınıf değil 
ve harbin ne kadar müddet devam edeceği bilinemi-
yen zamanlarda dahi olmamış. Binaenaleyh bundan 
sonra değil herhangi bir seferberlik vukuunda, harbin 
başladığı ve devam ettiği zamanda bile ziraat, ti
caret ve sanayi erbabının tecili hakkında bir teklif 
yapmak hatırdan bile geçmemelidir. 

Bugünkü vaziyete gelince : Karşımızda seferber
liği çabuk ikmal etmiş muntazam bir ordu teşkilâtı 
ile çıkmış bir kuvvet yoktur. Haricî bir düşman ile 
de harbetmiyoruz. Fakat âzami bir suretle bastırıl
ması lâzım gelen bir isyan vardır. Binaenaleyh böyle 
karşımızda âzami bir süratle bastırılması lâzım gelen 
bir isyan olunca yapılması lâzım gelen şey de âzami 
süratle en çok kuvvetleri isyan sahasına sevk etmek
tir. Hedef budur. Bunun üzerine ikinci derecede olan 
bir menfaat için, makinistler toplanacak ziraat şöy

le olacak, diye yukarıda söylediğim aynı mahzurları 
vücuda getirmek doğru değildir. Bu menfaat ikinci 
derecede kalan bir meseledir. Evvelcede arz ettiğim 
gibi birinci derecedeki iş isyanı bastırmaktır. Bu hu
susta yapılacak en ufak bir müsamaha ve yarım ted
bir olabilir ki bir ademi muvafakiyete sebebiyet ve
rebilir ve hatıra gelmeyen bir felâket ihdas edebilir. 
tşte o zaman bu millet bunların cezasını çeker, daha 
fena neticeler karşısında kalır ve o zaman daha bü
yük tedbirler almak mecburiyeti hâsıl olur. 

Hülâsa efendiler! devam eden harbin vaziyeti 
anlaşılmadan herhangi zürraı veya tüccarı tecil et
meyi düşünmek muvafık değildir. Söyleyeceğim söz
ler bundan ibarettir. Tekrar arz ediyorum arkadaşlar! 
bu neticeyi iyice tetkik etmek lâzımdır. Gerek bugün 
için, gerek bundan sonrası için olsun, harp başlama
dan ve başladıktan sonra, netayicini anlamadan ve 
neticenin nereye varacağı bilinemeden erbabı zürraı 
tecil etmeyi düşünmek doğru değildir ve böyle bir 
vaziyet karşısında tecilden bahsetmek hatırdan bile 
geçmemelidir ve geçemez. 

İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Efendim! 
teklifte de imzam vardır. Müsaade buyurulursa arz 
edeyim. 

REİS — Neyi efendim? 

İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Noktai naza
rımı efendim! 

REİS — Müsaade buyurunuz! teklif sahiplerinden 
Niyazi Bey, esbabı mucibesini arz etti. Mazbata Mu
harriri Bey de cevaben esbabı mucibesini arz etti. 
Eğer bu izahat kâfi görülmezse müzakeratı umumi
ye açarız. (Kâfi sesleri, reye sesleri). 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim! izahatı 
kâfi görenler lütfen ellerini kaldırsınlar.. Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmeyenler ellerini kaldırsınlar.. 
izahat kâfi görülmüştür efendim. Binaenaleyh maz
bata reddi mutazammındır. Şu halde Müdafaai Mil
liye Encümeni mazbatasını reye koyuyorum. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsınlar.. Aksini reye ko
yuyorum. Kabul etmeyenler ellerini kaldırsınlar.. 
Mazbata kabul edilmiştir efendim. 

2. — Seferber kıtaat zabitanına ikişer maaş nis-
tinde avans itası hakkında (1/653) numaralı kanun 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 

(Kütahya) — Reis Bey söz isterim efendim. 
REİS — Ne hakkında efendim? 
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MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Ruzname hakkında efendim. 

REİS - 4 Buyurunuz! 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) J— Muhterem arkadaşlar! Bugünün bütçe 
müzakeresine muhassas bir gün olduğunu -biliyorum. 
Fakat Heyeti muhteremeniz bütçeye muhassas günler 
de bile, Heyeti Celilenin tasvibine, takdirine mahrum 
olursa, bazı mühim ve müstacel mevadı müzakere et
mek teamülünü yaptığı için bundan cüret ve cesaret 
alarak, şimdi mevzuubahsolan seferber kıtaat zabita-
nına ikişer maaş nisbetinde avans verilmesi hakkın
daki kanunjun derakap müstacelen ve tercihan mü
zakeresini ıjica edeceğim. Esasen kanun lâyihası pek 
ufak bir şeîdir. Müsaade buyrulursa esbabı mucibeyi 
kısacık arz edeyim. 

Vekâletinin 
ikraz 

Malumu 
ise zabitanat 
Milliye 
emeliyle 
ettim. Zabitjana 
para mevcuı 
ettiğim gibi 
müracaatlar 
cak 
nefsedebilecik 
ber olmuşlardır 
Yine bu seneki 
üzere 
tinde avans 
ederim, 
yeti Celile blunu 
di ruznameye 

ruzumerre 

seferber 

esasen 

âliniz kıtaat seferber olmuştur. Şimdi 
seferi zam yoktur. Bendeniz Müdafaai 

Heyeti Celilenizi tasdi etmemek 
sandığı bulunup bulunmadığını tetkik 

ikraz edilecek ve avans verecek bir 
olsaydı bu parayı verecektim. Fakat arz 
böyle bir şey yoktur. Birçok kıtaattan 
aldım. Malûmu âliniz zabitanımız an-

ihtiyaçlarını defedecek ve kifâfı 
bir mevkii malidedirler. Şimdi sefer-

ve ailelerini bırakıp gitmişlerdir, 
maaşlarından mukassaten alınmak 

kıtaat zabitanına ikişer maaş nisbe-
itası hususundadır. (Kabul sesleri). Rica 

kanun pek kısadır, zannederim He-
bilâmunakaşe kabul edecektir. Şim

alinsin müzakere edilsin. 

REİS — 
alınmıştır. Vşkil 
resini teklif 
keresi, müstaceliyet 
edilir. Binaemaleyh 
yorum: Kabyl 
meyenler el 
Derakap yari 
rincisi olmak 
Kabu letmeyenler 
mistir. 

Efendim; kanun lâyihası ruznameye 
Bey müstacelen ve derakap müzake-

ediyorlar. Malûmu âliniz derakap müza-
i kabul edildikten sonra reye vaz 
evvelâ müstaceliyetini reye koyu-

edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul et-
kaldırsın.. Müstaceliyeti kabul edilmiştir. 

bugün müzakere edilecek mevadın bi-
üzere kabul edenler lütfen el kaldırsın.. 

lütfen el kaldırsın.. Kabul edil-

füsul 
3. — Müdafi 

bütçesinin 
lira tahsisat 
lik Müdafaai 

aai Milliye Vekâletinin 1341 senesi 
ve mevadı muhtelifesine (10 997 000) 

\lâvesi hakkında (1/644) numaralı, keza-
Milliye Vekâletinin 1341 senesi bütçesi

ne (1 661 000) lira tahsisat ilâvesi hakkında (1/647) 
numaralı ve 1341 senesi bütçesine mevzu tahsisatı mes
tureden Müdafaai Milliye Vekâletine ait elli bin lira
ya daha altı yüz bin lira ilâvesi hakkında (1/649) nu
maralı üç kıta kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
4. — Zabitan muhassesatına mütedair 360 numa

ralı Kanunun birinci maddesine bir zeyl ilâvesi hak
kında (1/529) numaralı kanun lâyihası ve Müdafaai 
Milliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbata
ları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
5. — Mensubini askeriyenin tezyidi muhassesatı 

hakkında (1/610) numaralı kanun lâyihası ve Müda
faai Milliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri maz
bataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

Tezkereler 
1. — Memurin Muhakemat Encümeni azasından 

uzun müddet mezun bulunan Giresun Mebusu Hacim 
Muhittin Beyin yerine haizi ekseriyet bulunan Karesi 
Mebusu Haydar Adil Beyin kelevvel vekâleten Encü
mene devamı hakkında Memurini Muhakemat En
cümeni Riyasetinden mevrut tezkere : 

Riyaseti Celileye 
Memurin Muhakemat Encümeni Azasından olup 

mezunen gitmiş olan Giresun Mebusu Hacim Mu
hittin Beyin uzun müddet gelemeyeceği anlaşılmış ol
duğundan namzetler meyanında en çok rey kazanmış 
bulunan Karesi Mebusu Haydar Adil Beyin kelev
vel vekâleten Encümene devamı esbabının istikmal 
buyurulması rica olunur efendim. 15 Mart 1341 

Memurini Muhakemat 
Encümeni Reisi 

Niğde 
Mehmet Ata 

REİS — Tensip buyuranlar lütfen el kaldırsın... 
HAMDİ BEY (Bozok) — Vekâleten olmaz efen

dim. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Vekâlet ne de
mektir? Olamaz efendim. 

REİS — Efendim; geçen de Ata Beyin mezuniyeti 
esnasında yine Haydar Adil Beyin vekâleten deva
mını Heyeti Celile tensip etmişti. Heyeti Celilenin 
tensip ve kararı üzerine bu usul dahilinde karar istih
sal ettik. 
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HAMDİ BEY (Bozok) — Yanlış bir karardır. Na-. 
sil olur efendim? 

REİS — Tensip edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir efen
dim. 

2. — Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinin vaza-
ifi hakkındaki kanun lâyihasının berayi tetkik iade
sine dair Başvekâlet tezkeresi : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti Celilesinin va-

zaifi hakkında 27.1.1341 tarih ve 6/778 numaralı 
tezkere ile takdim edilmiş olan lâyihai kanuinyenin, 
Ordu ve Müdafaai memleket için hayatî esasatı ve 
müessesatı sairei devletle sıkı irtibatı bulunması hase
biyle, muhtelif no'katı nazara göre tetebbu ve tetkiki 
ieabedeceğinden tekrar takdim edilmek üzere, berayi 
tetkik ve mütalâa istirdadı Müdafaai Milliye Vekâle
ti Celilesinden işar edilmiş olmakla iadesine müsaade 
buyurulmasım rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REÎS — Mezkûr lâyiha nizamname! dahilinin 
35 nci maddesi mucibince hükümete iade edilmiştir 
efendim. 

Takrirler 
1. — Karesi Mebusu Mehmet Vehbi Beyin; ka

bul olunan kanunların şimdiden tabet t irilme si hakkın
da takriri (41261) 

REÎS — Divanı Riyasete havale ediyoruz. 
VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; Heyeti Ce

hle takririmi bilmiyor, onun için izah edeceğim. Me
busları vazifesi memleketlerine dönünce müntehipla-
rına hesap vermektir. «İşte bu sene zarfında umumî 
olarak çıkan kanunlar şunlardır» demektir. Halbuki 
biz bu sene çıkardığımız kanunları, mecmua halinde, 
gelecek sene alıyoruz. Tabiî buradan gidince elimizde 
bir şey bulunmuyor. Böyle bir kanun kabul edildi 
idi. Görmedik idi. Geldi idi, gelmedi idi diye bir sürü 
münakaşat oluyor. Binaenaleyh bendeniz diyorum ki 
her kanun kabul edildikçe tabedilip forma halinde 
mevcut bulunur, biz buradan giderken kanun hazır 
olur, mecmua halinde tevzi edilir. Alır gideriz. Ne 
vakit gideceksek yarın, bir ay sonra, beş ay sonra, 
o vakit elde hazır bulunur ve yeniden tabı meselesi 
mevzubahis olmaz. (Pekâlâ sesleri.) Hususi bir misal 
arz edeceğim : Âşâr Kanunu buradan çıktı vilâyata 
tebliğ edildi. Karesi resmî ceridesi ve orada çıkan hu
susi bir ceride; âşânn üçüncü maddesindeki «yüzde 

sekiz verilecektir» diye olan kısmı yüzde yirmi yazı
yor. Buradan valiye bir telgraf yazdık : Rica ederiz 
bunu tashih buyurunuz, gazetede zühul olmuştur. Her 
iki gazetede böyle yazıyor, tashih edin, dedik. Cevabı 
geldi diyor ki; kanun telgrafla böyle gelmiştir. Mer
ciinden tashih ettiriniz diyor. 

Bendeniz rica ediyorum; kanunlar buradan gider
ken elimizde bulunursa böyle ve bu gibi yanlışlıklar 
dahi olsa bunun imkânı kalmaz. Ve bunları bizim de 
beraber götürmekliğimiz borçtur. (Çok doğru sesleri.) 
Binaenaleyh şimdiden yalnız kabul ile geçmesin ve 
eski Meclisin zabıt cerideleri gibi olmasın. Tabedil
sin ve bize giderken verilsin. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim; bir kere takrir okunsun. 

REİS — Efendim; kavanin mecmuaları senei iç-
timaiyei atiye iptidasında matbu olarak azayı kirama 
verilir. Vehbi Bey, eğer Meclis tatil edilirse tatili mü
teakip tab ve tevzi edilmesini teklif ediyorlar. Müm
kün olursa Divan bunu elbette nazarı dikkate ala
caktır. 

SÜLEYMAN SİRRİ BEY (Bozok) — Reis Bey; 
evvelce her kanun çıktıkça şöyle bir forma halinde 
tab ve tevzi ediliyordu, bu sene bu adet kalktı. En
cümenlerde bir kanuna bakmak istiyoruz. Elde mev
cut nüsha yok. Kavanin kalemine gidip defterlerden 
aramak mecburiyetinde kalıyoruz. Bu da mümkün ol
muyor. Binaenaleyh bu da zabıt gibi tevzih edilsin, 
sonra idare nasıl isterse o suretle telif etsin. 

REİS — Efendim; kanun lâyihaları kabul buyu-
rulduktan sonra ayrıca tab ve tevzi ediliyordu. Fakat 
bunun israf olduğu düşünülmüş ve o suretle kaldırıl
mıştır. Eğer Heyeti Celile bunu kabul ederse Divanı 
Riyaset vazifesini yapar. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Müsaade buyurulur-
sa bir şey arz edeceğim. Kavanin mecmuaları mah
dut tabedilmesin. Eşhas da istifade etsin. 

REİS — Efendim; bu evvelce verilen bir takrir 
münasebetiyle görüşülmüş ve nazarı dikkate alınmış
tır. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Reis Bey; mesele ne ol
du? Bu Meclisin kendi hakkıdır. Ne zatıâlinizin ve 
ne de Divanı Riyasetin hakkıdır. Doğrudan doğruya 
Meclisin hakkıdır. Kavanin mecmuamızı şöyle yapa
cağız, böyle yapacağız diye biz karar verebiliriz. Me
seleyi yine kapatıyoruz! Reye vaz edersiniz Heyeti 
Celile ya kabul eder veya reddeder. 
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REİS 4- Efendim! Divanı Riyaset Meclisin tati
lini müteakip bütün kanunların kül halinde tab ve 
tevziini yapjar, Meclise arz eder. 

VEHBİJ BEY (Karesi) — Nasıl olur efendim? Di
vanı Riyasejt ne karışıyor? 

REİS -f Efendim! Matbaanın vaziyetine göre He
yeti Celileyje Divanı Riyaset arz edecektir. 

VEHBİ I BEY (Karesi) — Biz size mi tabiyiz? Si
zin kararınıza itti'ba etmek mecburiyetinde miyiz? 
Siz mi bize tabisiniz? 

REİS -f Efendim; teklifi âlilerini Divanı Riyaset 
tetkik edip | onun muntazaman ifası esasını arz ede
cektir. Karâr vermek Meclisi Âlinin hakkıdır. 

KÂZIM! VEHBİ BEY (Ergani) — Efendim! Bir 
takrir verilmiştir. Onu reye koymak mecburiyeti ka-
tiyesi karşımdasınız. Tefsir ediyorsunuz. Bu Mec
lisi Âlinin Salâhiyeti dahilindedir. İcabı icra edilecek
tir diye birj karar verebilir. Bir teklifi vâki olmuştur. 
Reye korsunuz. 

I 
. REİS -4 Pekiyi efendim! Tatil kararını müteakip 

kavanin mecmuasının tab ve tevziini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Azayı Kiram Muamelâtı 
L — Harekâtı askeriye mıntıkası İstiklâl Mahke

mesi reisi intihabı: 

REİS — Hacim Muhittin Beyin istifası üzerine 
yerine bir zat intihap edilecektir efendim. 

Efendim! İstiklâl Mahkemeis reisinin intihabına 
başlıyoruz. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Efendim; ruz-
namede vilâyatı Şarkiye İstiklâl Mahkemesi denili
yor. Vilâyatı Şarkiye İstiklâl Mahkemesi değildir tas
hih edilsin. İskan mıntıkası İstiklâl Mahkemesidir. 

REİS — Efendim!' Harekâtı askeriye isyan mıntı
kası İstiklâl Mahkemesidir. 

(Intihabata Artvin dairei intihabiyesinden başlan
mıştır.) 

Efendim! Reylerini istimal etmeyen rüfeka lütfen 
reylerini istimal etsin! İstihsali ârâ muamelesi hitam 
bulmuştur. (Tasnifi ârâya bakura Münir Bey (Ço
rum), İsmail Kemal Bey (Çorum), Necmeddin Molla 
Bey (Kastamonu) memur edilmişlerdir. Teneffüs için 
celseyi beş dakika tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; Saat : 3,10 

*>•-<« 

REİS —! 

İKİNCİ CELSE 

Bedi Müzakerat; Saat : 4,10 

REÎS — İsmet Bey 

Kâtipler : Hakkı Bey (Van), Şeref Bey (Diyarbekir) 

Celseyi açıyorum efendim. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Seferber 
petinde avarfs 
lâyihası ve 

kıtaat zabitanına ikişer maaş nis-
itası hakkında (1/653) numaralı kanun 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası (1) 

REİS — Müzakere edeceğiz. 

Kanun layihasının Heyeti Umumiyesi hakkında 
mütalâa varj mı efendim? (Hayır sesleri.) Maddelere 

(1) îşbul kanun lâyihası zabıt ceridesinin nihaye
tine raptedifmiştir. 

geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 
Seferber edilen kıtaat zabitan ve mensubini as
keriyesine ikişer maaş nispetinde avans itasına dair 

Kanun 
Madde 1. — Seferber edilen kıtaat zabitanı dai

me ve mensubini askeriyesiyle silâh altına davet olu
nan ihtiyat zabitanına ve kıtaat ile hareket eden mu
hasip mesul ve maiyetine bir sene zarfında mukassa-
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tan tevkif olunmak şartiyle maatâhsisat fevkalâde iki 
maaş nispetinde avans verilir. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Kabul ses
leri.) Birinci maddeyi reyinize arz ediyorum. Aynen 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksinfreye koyu
yorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Birinci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Tarihi neşrinden itibaren mer'i olan 
işbu kanunun hükmü 1341 senesi seferberliğine mah
sustur, 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesleri.) 
İkinci maddeyi aynen kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... İkinci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Müdafaai 
Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır ses
leri.) Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun Heyeti Umumiyesini reyi âlinize arz edi
yorum. Kanunun Heyeti Umumiyesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın!.. Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

2. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
(1/506) 

A) TİCARET VEKÂLETİ BÜTÇESİ : 

REİS — Efendim; Ticaret Vekâleti bütçesinin mü
zakeresine başlıyoruz : 

Buyurunuz Besim Atalay Bey! 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Arkadaşlar! 
'Bir memleketin iktisadiyatını yükseltmek için her şey
den evvel o memleketin iktisadî muvazenesinin temi
ni lâzımdır. Hangi şeydir ki kâinatta parasız yapılır? 
Maarif için mi para istemez, imar için mi para iste
mez, asker için mi para istemez? Her şey için her za
man yürümek için kudrete, kuvvete ihtiyaç vardır. 
Bu da ancak iktisadî muvazenenin temini ile kabil 
olur. Hatta bir memlekette ahlâkiyatın tereddisiyle 
iktisadiyâtın tereddisi beraberdir. Eğer biz memleket
te ahlâk tereddi etmişse biliniz ki, iktisadiyatla bera
ber tereddi etmiştir. Bir memlekette maarif yoksa, 
parası yoktur. Bir memlekette yol yoksa, parası yok
tur. Bunun hepsi paraya, iktisadiyata mütevekkiftir. 
Halkı, kahve köşelerinde dedikoduya ve birbirinin 

aleyhinde kuyu kazdırmaya sevkeden esbap, işsizlik ve 
parasızlıktır. Açlık sofuluğu bozdurur derler. Mem
lekette para fıktanı, iş fıktanı devam ederse o mem
leketin hiçbir müessesesinden hayır beklemek kabil ve 
mümkün değildir. 

Arkadaşlar; biliyorsunuz ki memleket maddeten 
işgale maruz kalmış, her taraftan düşmanlar hücum 
etmiş, bütün kuvvetlerimizi bütün kabiliyetlerimizi, 
bütün mefkurelerimizi toplayarak o düşmanı kovma
ya uğraştık. Arkadaşlar; bugün nasıl askerî seferber
lik yapıyorsak, memleketi düşmandan nasıl korumak 
çarelerini aradık, bulduysak memleketin iktisadiyat 
sahasında da yükselmesi için bütün kudret ve kabili
yetlerimizi ve bütün fikirlerimizi bir araya getirerek 
derlemek, toplamak ve düşünmek mecburiyet ve ızdı-
rarındayız. Bunu böyle yapmazsak bütün emekler 
berhavadır. İktisadî mesailin muvazesine ve sureti ce
reyanına girmezden evvel iki türlü beyanatta buluna
cağın. Evvelâ ticareti dahiliye ve ticareti hariciyeyi 
mütalâa edeceğim. Ticareti dahiliye ve hariciyemiz ol
dukça bizim lehimizdedir. Bendeniz nikbinim. Ticareti 
dahiliyenin büyük bir kısmı Türklerin eline geçmiş
tir. Eski memuriyet gürültüsü, memuriyet kavgası, 
memuriyet peşinde koşmak hevesi kalmamıştır. Fakat 
en çok yapabildiğimiz iş bir bakkal dükkânı açmak
tan ibarettir. Bu şüphesiz gayrı kâfidir. Ticareti dahi
liyenin inkişafı için birçok engeller vardır. Bu en
geller tadat edildiği zaman evvelemirde dizbarko de
nilen bir belâ vardır. Bu memleketin başına bir belâ
dır. Geçen sene de arz ettiğim halde dizbarko mese
lesi için esaslı bir çare ve tedbir düşünülmemiştir. Bu 
bir kapitülâsyondur. Biz nasıl siyaset sahasında ka
pitülâsyonları kırıp attıksa, iktisadiyatta da ayağımı
zın önüne gerilen bu gibi maniaların bu gibi engel
leri kırıp atmak lâzımdır. Bu gibi engeller devam et
tikçe iktisadiyatımızın inkişafından emin olmak doğru 
değildir. 

Ticareti dahiliyeyi mütalâa ederken, bütün ticaret 
şehirlerimizi gözönüne getirmek lâzımdır. Meselâ : İs
tanbul, Samsun, Trabzon, İzmir, Mersin gibi mem
leketlerin ticaretini teshil etmek icabeder. İzmir'de ti
careti teshil etmek için işgal altından kurtulduğu gün
den beri hiçbir şey yapılmamıştır. Halbuki İzmir'de 
az para ile yapılacak çok şeyler vardır. Bu yüzden İz
mir, eskiden Avrupa ve Amerika ile yaptığı muame
lâtı ticariyenin ancak onda birini yapabiliyor. Bina
enaleyh İzmir'in eski mevkie isadı için herhalde aci
len yapılacak birtakım şeyler vardır. Bunların yapıl
ması icabeder. Evvelen bir transit ambarı ister. İzmir' 
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de esaslı b r transit ambarı yoktur. İzmir, ithalâtının 
çoğunu tstatıbul vasıtasiyle yapıyor. Halbuki İzmir' 
in arkasında büyük bir hinterlandı vardır. Bu, başka 
yerlere nispetle daha ziyade tazyik altında bulunuyor. 
Doğrudan «jloğruya İzmir, Avrupa ile muamelâtı ti-
cariyede bulunsa, değil fazla, hatta eski nispetinde İz
mir'in ihracatı temin edilse şüphesiz ki orada halkın 
refahı daha ziyade temin edilmiş olur. Meselâ İzmir' 
de bir tüccar mal getirtiyor. Transit ambarları bulun
madığı için altı günde malını kaldırmazsa transit res
mini vermeye mecbur tutuluyor. Altı günde kaldırma-
yabilir. Çünjkü birçok esbap ve sevaik vardır. Tüc
carı mecburi etmek doğru bir iş değildir. Bir de İzmir' 
de üzüm *ve i incir mesaili vardır. Bunların teşrihi uzun 
sürecektir. Geçen sene hükümet müstahsillere muave
net edeceğini vaadettiği halde yapmamıştır. Vereme
yeceği bir para için niçin vaadda bulunuyor? 

Kartal'a inicin büyük demişler, bilirsiniz o hikâye
yi, binaenaleyh yapacağımız işi evvelâ düşünmeli, ta
şınmalı, ondlan sonra sana para vereceğim veya verme
yeceğim diye katî bir şey temin etmeli. O adamlara 
para vereceğiz dedik, onlar ona göre işin geniş tuttu
lar. Sonra plara veremedik. Sükutu hayale uğradılar. 

Sonra esaslı olarak İzmir'de bir de palamut me
selesi vardır Eskiden şimendiferlerden uzak olan yer
lerin palamutlarını meselâ; Gediz, Simav havalisinin 
palamutlarına ucuz naklederlerdi. Bugün hepsinden 
aynı tarifeyi istiyorlar, aynı şeyi tatbik ettikleri için 
Gediz ve Sjmav havalisinin milyonlarca kantar pa-
lamutu çürüpıektedir. Palamut ihracatının sekteye uğ
ramasının bjirinci sebebi, şimendiferlerin müşkülât 
göstermesidir. İkincisi : Amerika'nın palamut çekme
meye başlamasıdır. Vaktiyle bizden üç bin kantar 
mal alan Aı|nerika bugün gayet az miktarda mal alı
yor. Bunun esbabı taharri edilmelidir. 

İzmir'in ihracatı meselesinden bir de bütün mem
leketi alâkadar eden tütün meselesi vardır, tütünlerin 
bir kısmı niemlekette işlenmiyor. Amelenin hakkı 
olarak beş ıfrilyon lira harice gidiyor. Tiryestede ya
pılan bir takım antrepolarda, mağazalarda bizim tü
tünlerimiz tasnif ediliyor. Avrupa'ya yarayan Avrupa' 
ya ayrılıyor. Amerika'ya yarayan Amerika'ya ayrılı
yor. Hülâsa bir tasnife tabi tutuluyor. Bunlar mem
leketimizde yapılmalıdır. Yapılmadığı için memleke
tin ve bilhassa amelenin beş milyon lirası Avrupa'ya 
gidiyor. 

Sonra İzmir mesailini mütalâa ederken halıcılık 
gözönüne gelir. Eskiden bilhassa Şark halıları, Ana
dolu halıları Demirci, Simav, Gördes halıları her ta

rafta aranırken bugün müthiş bir sükuta uğramıştır. 
Esbabı muhteliftir. Almanya'da halı fabrikaları te
şekkül etmiştir. Avusturya'da halı fabrikaları vardır. 
Köstence'de teessüs etmiştir. Bilhassa bizim her türlü 
teşebbüsatımıza engel olmak isteyen, ezelî ve ebedî 
düşman olan Yunanlılarda da halıcılık tesis edilmiş
tir. Bunlar Türk halısı diye Avrupa'ya ihraç ediliyor. 
Yunanistan'daki halıcılığa dair acaba ne düşünüyo
ruz? Geçen sene bendeniz bir kanun teklif etmiştim. 
Mamul ipliklerin ademî ihracı hakkında idi. Vakıa 
bu esaslı bir tedbir değildi. Hasan Beyefendinin de o 
vakit itiraz buyurdukları veçhile muvakkat bir tedbir
di. Arkadaşlar, düşmana ben, esaslı bir gebertici bir 
yumruk vurmazsam acaba acıtmak içinde mi bir yum
ruk vuramam. Bundan da mı memnunum? Tuhaftır 
haliâlem. Bilen söyler, bilmeyen söyler. Benim bu ka
nunum üzerine herkes söz söyledi, herkes işe karıştı ve 
nihayet o kanun güme gitti. 

Halıcılığın tedennisinin esbabından başlıcası da 
eski millî zevkin bozulmasıdır. Bu bir felâkettir. Türk 
kadınının eskiden kendisine mahsus bir zevki vardı. O, 
bugün bozulmuştur. Eşkâli hendesiyeyi böyle tezyi
natta kullanmak kabiliyet ve kudreti - ki muhayyile
yi doğrudan doğruya işleten birşeydir - bozulmuştur. 
Bir parayı, bir evi, bir yaprağı doğrudan doğruya 
halının üzerine nakşetmekte kıymet ve ehemmiyet 
yoktur. Fakat bir şekli hendesiyi tezyinatta istimal 
etmek, en büyük kudreti hayaliyeyi gösterir ki, eski 
Türk halılarının kıymetini artıran budur. 

Sonra boya meselesi gelir. Gerek boya meselesi
nin, gerek resim meselesinin ıslâhını vekili hazır bey
efendi düşünüyorlar. Ben de Tanrı Tâala Hazretle
rinden muvaffakiyet dilerim. 

Ticareti dahiliyemizi sektedar eden engellerden bi
risi de temettü meselesidir. Buna senelerden beri çare 
bulunamamıştır. Geçen sene arz ve istirham ettim. Bu 
sene de istirhamımı tekrar ediyorum. Meselâ bir kom
şu vardır ki 300 bin lira ile muamele yapıyor, diğeri 
de beş bin lira ile muamele yapıyor. Bunların her iki
si de aynı temettüe tabi oluyorlar. Bizim halkımıza 
karşı suizan değildir, fakat vakidir. İngilizler gibi 
vicdan vergisi vermeyi itiyat edinmiş olsaydık şüp
hesiz ki bu gürültülere hiç mahal kalmazdı. Sen ma
ğazayı kaç kuruşa isticar edersen et senden de aynı 
•temettüü alıyorlar. Ondan da aynı temettü alıyor. 
Birisi 300 - 400 bin lira ile muamele yapıyor. Diğeri 
ev parası ile iş yapıyor, yine aynı temettüe tabi olu
yor. Bunlar esaslı surette tetkik edilmelidir. Bunlar 
iyi tetkik edilmediği için bilhassa orta esnafı fazla 
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yıkıyor. Ankara'da nispî bir kalabalık vardır, nispî bir 
alış veriş cereyan ediyor. Fakat memleketin diğer ak
samını tetkik edin, Eskişehir'i dinleyin, uzaklara git
meye hacet yoktur. Burası nasıldır arkadaşlar! Ahvali 
iktisadiye, vaziyeti iktisadiye ne merkezdedir? Nasıl
dır? Rica ediyorum. Çok fena ve çok berbattır. 

Sonra icarlar meselesi de ticareti dahiliyeyi sekte-
dar eden sebeplerden biridir, icarlar gittikçe artıyor. 
Şüphesiz bu icara verdiği parayı çıkarmak için tüc
car elindeki mala zam ediyor. Bu, hem halkı eziyor, 
hem tüccarı eziyor. Bir de şimendiferlerden yardım, 
teshilât görmek lâzımdır. Şimendiferler şâyânı tak
dirdir. iyi işliyor, Türk kabiliyetini iftiharla gösteren 
bir numunedir. Bunu söylemekle beraber, tamamen 
lâzım gelen teshilât ve tesriatı yapamıyor. Bunun için 
de hükümet bir parça ihtimam etmelidir. 

Bunun için size bir misal arz edeyim : 133 sandık 
yumurta bir istasyondan yükleniyor. Tam bir ay son
ra Haydarpaşa'ya varıyor. Tabiî yolda bozuluyor ve 
kumpanya hiçbir şey dinlemiyor. Uşak'tan Göbülü 
Zade Sadık Bey halı balyaları gönderiyor. Halıları 
çalınıyor. Halı balyalarını sıkıştırmak için makine ge
tirtiyor ve üzerini telle bağlıyor. Halılar yine çalını
yor. Ne oluyor? Nereye gidiyor? Sekiz aydan beri ce
reyan eden muhaberatın ardı arkası kesilip bir türlü 
bu adamın halıları bulunmuyor. 

Sonra; ticareti dahiliyeyi teshil için ve bilhassa 
köylünün hukukunu muhafaza için büyük şehirlerde 
borsalar tesis etmelidir. Burada bir tiftik meselesi var
dır, bir sakızlık belâsı vardır. Bizim hiçbir tüccarımız 
yoktur ki - gücenmesinler - hemen hepsinin maiye
tinde bir ermeni, Kirkor, Karabet, Ohannes vardır. 
Tiftiği bunlar alır. Bunlar, köylerden sakızlık diye ke
serler, bilmem ne diye keserler, keserler oğlu keser
ler. Bunlara son verilmek için herhalde burada bir tif
tik, bir yapağı, bir zahire borsası ister. Bu, ta geçen 
sene temenni edilmişti. Hâlâ bir şey yapılmamıştır. 

Sonra, ticareti dahiliye meselesinde, yeni yeni be
liren anonim şirketlerini de mevzubahis etmek iste
rim. Biliyorsunuz ki, memleketin her tarafında ufak 
ufak anonim şirketleri vücude gelmiştir. Fakat bu şir
ketlerin yüzde biri payidar olamamıştır. Bunun birta
kım esbabı vardır : Bizde anonim şirketleri nizamna
mesi yapıldığı zamanla bugünkü zamanın ihtiyacatı 
ve telâkkiyatı değişmiştir. Anonim şirketi nizamna
mesinde müessislere, heyeti idaresinde bulunan azaya 
ait bazı mevat teşdit edilmelidir. Anonim şirketlerin
den birisi bir iş yapıyor. Meselâ tiftik alıyor. Tiftik 
yükselirse müessislerin kendileri'namına muamele ya
pılıyor. Tiftik düşerse şirket namına oluyor. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Çok doğrudur. 
BESİM ATALAY BEY (Devamla) — Bunun bir

çok emsali vardır. Bunun önünü almak için ahkâm 
teşdit edilmelidir. Vakıa hükümet, ara sıra gönderdiği 
adamlarla anonim şirketlerini teftiş ve tetkik ettiriyor, 
kontrol ettiriyor. Fakat bu kadarla kalıyor. Çünkü 
daha fazlasını yapmak için nizamnamede sarahat 
yoktur. Bu sebeple halkın anonim şirketlerine olan 
teveccühü yavaş yavaş azalmaya başlamıştır. Kor
karım ki büsbütün zevale uğrayacaktır. Bu yüzden 
memlekette gayrı münkeşif olan, saklanmış olan ser
maye saklı kalmaktadır. Sermayesini saklamak iste
meyenler de ecnebi tahvilâtına, ecnebi hisse seneda-
tına para verecektir.-Memleketin sermaye ihfıyacı ol
duğu halde kendi paramızdan eller istifade edecektir. 
Binaenaleyh hükümetin müdahalesini istemiyorum. 
Hükümetin müdahalesi bilhassa pek nazik olan ikti
sadî işleri akamete uğratır, felce uğratır. Fakat hü
kümet bu gibi şirketlerde kontrol vazifesini ifa et
sin. Heyeti idareden, yahut müessislerden birisi, arz 
ettiğim gibi bir yolsuzluk yapacak olursa onun cezası 
da teşdit edilsin. 

Ticareti dahiliyemizin terâkkisi için arz ettiğim ba
zı şeylerden birisi de : Ticaret dersleri için açılması 
lâzım gelen kurslardır. Türk Ocağında meselâ alafran
ga konser yerine, musiki yerine - o da olsun ya - usul 
defteri diye bir ders açılsa ticaret dersleri açılsa fena 
olmaz zannederim. Bizim tüccarımızın hemen kısmı 
azamî - görüyorum ve biliyorum - usulü defteriye mu
vafık defter tutmayı bilmiyorlar. Şüphesiz onların iş
leri yavaş yavaş büyüyor. Ecnebilerle temas geliyor. 
Onun tuttuğu defter ve tutmuş olduğu usul ve ikti
sadî cereyanlar hakkındaki fikri, karşısındakine em
niyet telkin edemiyor.., Bu hususta bizden daha evvel 
terâkki etmiş milletlerin tutmuş oldukları yolu tut
mak icabeder. Bilhassa ticaret kursları, usul defteri 
dersleri herhalde açılmalıdır. Bunu Ticaret Vekâleti 
mi açacak? Yoksa cemiyeti hayriyeden birisi mi aça
cak? Herhalde bu sene mühim merakizden bazıların
da bu gibi kurslar açılmalıdır. Bizim buna çok ihtiya
cımız vardır. 

Ticareti hariciyemize gelince : istanbul meselesi 
ile karşılaşırız. İstanbul meselesi hakkında, orada top
lanmış olan iktisat komisyonunun gayet güzel ve gayet 
esaslı raporları elimizde bulunuyor. Onları ayrı ayrı 
teşrih etmeyi zait görüyorum. Yalnız onların nazarın
dan kaçmış olan bazı ufak tefek nokatı arz edece
ğim : Evvelâ şurasını bilelim ki İstanbul'un ticareti 
her gün bir miktar daha eksiliyor, her gün bir miktar 

— 614 — 



1 : 79 16 , 3 . 1341 C : 2 

daha siniyor, bir miktar daha kayboluyor. Ve beri ta
rafta bize rpukabil olmak üzere Selanik'te bilhassa 
Pire'de düşmanımızın gerek ticareti dahiliyesi, gerek 
ticareti hariciyesi her gün bir miktar daha artıyor, bir 
miktar daha yükseliyor. Biz kanun perestlikten, şekil-
perestlikten, hülâsa beceriksizlikten bir türlü işleri
mizi kurtararak 'bir mecrayı salime îsâl edemiyoruz. 

Size bir misal arz edeyim : İstanbul limanına kâ
nunuevvel zarfında (343) vapur gelmiştir. Bunların 
bir kısmı eşyasını boşaltmış, bir kısmı transit olarak 
geçmiştir. Halbuki Pire limanına bu müddet zarfın
da doğrudan doğruya eşyasını boşaltmak üzere (598) 
vapur gelmişjtir. Aradaki farka bakınız. Pire'den Bal
kanlara mal sevketmek, İstanbul'dan Balkanlara sev-
ketmekten şüphesiz daha uzun mesafesi vardır. Yani 
Balkanlara İstanbul'dan mal sevketmek daha kolaydır. 
Böyle olduğu halde vapurlar Pire'de - bizim aksimize 
olarak - teshilât görüyor. Çünkü antrepolar vardır. 
Tahmil ve tajhliye mesaili tamamen halledilmiştir. Biz
de olduğu gibi hammallar tasallutu, hamallar salta
nı yoktur. Bizde hâlâ gedikler ve bir takım taammül-
ler devam edip gidiyor. Arkadaşlar, Meclisi Âliniz 
milletin ruhundan kopar iradelerle bir çok gedikleri 
yıktınız. Fakat hammallar gediğini bilfiil hâlâ yıka
madınız. Ambargo ve dizbargo gediğini hâlâ bir türlü 
yıkamadınız. Arkadaşlar; bunlar yıkılmadıkça ticareti 
dahiliye ve hariciyemizde emniyet ve serbesti kabil 
değildir. | 

Ticareti hariciye meselesinde bilhassa vaktiyle Ka-
radenizin yurhurta ihracatı birinci olarak gelirdi. Bu-

ihracatı eskisinin onda biri derecesin
dedir. Bunun| birçok esbabı vardır. Menhus Harbi 
Umumî mille :in amudu fıkarisi olan köylüyü her şey
den evvel ezrjıiş, herkes onu soymayı, onu kahretme-

daha huvale uğratmayı gaye bilmiş ve 
uğramıştır. Bunun neticesi olarak köy

lüde istihsal kabiliyeti azalmıştır. Bugün yumurta es
kisi kadar ihraç edilmiyor. Esbabından birisi iyi se
çilmiyor. Evvelce memlekette hıristiyanlar vardı. On
lar yumurta işlerinde haizi tecrübe idi. Yumurtalar 
iyi seçilmediğ için bizim yumurtaların fiyatında Mar-

yi, onu biraz 
köylü huzale 

silya'da bazı 
küçülmüştür. 

tenezzüller vaki oluyor, sonra tavuklar 
İyi gıda alamıyor. Memlekette zahire

nin azlığı buıja da şüphesiz tesir etmiştir. Sonra alel-
ekser sandığa koyduğumuz zaman arasına koyduğu
muz talaşları samandan koyuyoruz. Fransa gibi bazı 
memleketlerde bilhassa Amerika'da samanla talaş bir 
takım hastalı!darın sirayetine vasıta olduğu için bu 
menedilmiştir. Kereste melketinde böyle samanla am
balaj yapmak kadar iptidaî ve ayıp bir şey olmaz. 

; Para getiren ve ihracat temin eden eşyalarımızdan 
birisi de sabunlarımızdır. Bu da huzale uğramış de
nebilir. Bunun muhtelif esbabı vardır. Birincisi sa
bunların eski nefasette yapılamamasıdır. Sabunlar es
kisi gibi yapılamıyor. Sabunlara bir takım hileler ka
rıştırılıyor. Bu eskiden inkişafa mazh'ar gibi görünen 
bir sanattı. Bir çok ameleyi çalıştırıyor, ufak serma
yeyi her gün nümalandırıyordu. Fakat bu da her gün 
bir miktar daha azalıyor. Bunun sebeplerinden birisi 
soğuk su sabunu diye son zamanda çıkarılan sabun
dur. Halbuki Fransa bile bizim tabiî kokulu olan 
beyaz sabunlarımızı çekerdi. Romanya ve Bulgaris
tan, hatta Fransa Türk sabunu namı "altında yapılan 
sabunlar yerine Midilli, Yunanistan sabunu çekiyor
lar. Bizim buna bir türlü rekabet edemediğimizin 
sebeplerinden birisi şehiremanetinin lüzumsuz vergile
ridir. Halbuki Yunanistan almıyor. Meselâ her kilo
sunda yirmi para okturuva alınıyor. Mamul sabunun, 
yağdan, sodadan okturuva alıyor. Hani softa
nın birisi yörüklere cerre gitmiş, fitreden bahse baş
lamış, çocuktan da lâzım gelir, büyükten de lâzım 
gelir, ölüden lâzım gelir, diriden de lâzım gelir de
miş, bunu dinleyen ihtiyar bir yörük karısının bir da
nası ölmüş, hocaya «dana derisinden fitre lâzım ge
lir mi?» diye sormuş hoca «,bu mesele hatırımda yok
tur. Dur, hele bir kere karakaplıya bakalım» demiş 
ve eline aldığı kitaptan «İnnellezi kütire, gönden de 
olur fitre, ayak bütün, baş bütün, imamındır büsbü
tün» diye uydurma bir ibare okumuş. Kadın «aman 
hoca efendi, ayağım çıplak bir çarık olsun bana ver» 
demişse de hoca kitabın kavlinden çıkamayacağı için 
bir şey vermemiş. Bütün deriyi almış. 

O kabilden olmak üzere sodasından al, yağından 
al, hatta arkadaşlar çuvalından okturuva alınıyor. Bu 
kepazeliktir. Rica ederim ayıptır. Memlekette inkişaf 
etmek istidadını gösteren bir sınıfı boğmak demektir. 
Şehiremanetinde acaba hiç memleketi düşünen ve 
seven bir kafa yok mudur? Ticaret Vekâleti bu işe 
müdahale etmiyor mu? 

Ticareti hariciyemizin terâkkisi için ticaret ataşe
lerinin bir gün evvel tayin ve izamı lâzımdır. Bunu 
geçen sene Hasan Beyefendiden istirham etmiştim. Bu 
sene belki bunları tesis etmek şerefi Cenani Beyefen
diye ait olacaktır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Geçen sene bunlara ait tahsisat Meclisi Âliden redde
dilmişti. 

BESİM ATALAY BEY (Devamla) — Ticareti ha
riciye mesailinde gümrükleri unutmamak lâzımdır. 
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Gümrükler hakkında maliye bütçesinde lâzım gelen 
sözü söylediğim için tekrar etmeyeceğim. Bu husus
ta da gümrükte geçen rezaletleri tstanbul İktisat Kon
gresinin raporları teşrih etmiştir. Herhalde ona bakın, 
başınızı ellerinizin arasına alın! Arkadaşlar bir gün ev
vel bu yolsuzluğa bu hırsızlığa mani olun. Bu bizim 
için ayıp olmuştur, şin olmuştur. Arkadaşlar bana de
diler ki gel gösterelim, beraber gidelim, seni memur
lar tanımadıkları için gözünün önünde para verelim 
dediler. Bu vaki oluyor. Gayrı kabili inkârdır. Bunun 
önüne nasıl geçilecekse fazla mı para verecekler? 
Çünkü bu verilen paranın harcı içindedir. 

Sonra arkadaşlar; kredi meselesi, en mühim bu 
kredi meselesidir. Tüccarın ruhu kredidir. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Osmanlı Bankasına ne 
buyurursunuz? 

BESİM ATALAY BEY (Devamla) — Ona da ge
leceğim. Biliyorsunuz İstanbul'daki bankaların hiçbi
risi tahvilât üzerinde kredi yapmıyor. Tüccarın elin
de tahvilât vardır. Tahvilâtı götürüyor. Bana para ver 
diyor, vermiyor. Hatta İstanbul'daki bankaların kısmı 
azamî kredi üzerine, muameleyi kaldırmışlardır. On
lar yalnız kambiyo üzerine muamele yapıyorlar. Kam
biyo spekülâsyonlarından kazandıkları para ile kendi 
masraflarını örtüyorlar. Kredi temini için herhalde hü
kümetin müdahalesi bir dereceye kadar nafi olabilir. 
Sermaye meselesidir; para meselesidir beni hükümet 
para vermek için mecbur edemez. Fakat memlekette 
muvazenei iktisadiye temin edebilmiş olsa herhalde 
kendiliğinden kredi işleri açılacaktır. Bu hususta açıl
mış bir iki müessesemiz, meselâ tüccara kıymetli elini 
uzatan İş Bankası ve İtibarî Millî müessesesi gibi mü
esseselerimiz azdır. Bugünkü vaziyetleriyle her tarafa 
yetişecek kabiliyette değildirler. Bunlardan büyük 
ümitlerimiz vardır. Fakat bunları, maksadı ve bugün
kü ihtiyacı temin edecek vaziyette görüyoruz. Çünkü 
sermayeleri azdır. 

Ticareti hariciye meselesinde bilhassa memleketin 
itibarî iktisadisi için gazetelerimizin neşriyatının sa
lim br mecraya ircaı lâzımdır. Bereket versin, o oldu. 
Bunların şimdiye kadar yapmış olduğu patırdı, gürül
tü, kepazelikler memleketin itibarî iktisadisi üzerinde, 
arkadaşlar, emin olunuz ki mühim cerihalar açmıştır. 
Biz emniyet telkin etmek istediğimiz ecanip üzerinde 
şüpheler tevlit etmiştir. İşte yolsuz matbuatın, ahlâk
sız matbuatın memleketin hayaı ikisadiyesi üzerinde 
açıkları cerihalar, yaralar pek feci bir surette kendi
sini gösteriyor. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Meydanı ıs
sız buldunuz, 

BESÎM ATALAY BEY (Devamla) — Hayır mey
danı ıssız bulmadığım zamanda da onlardan çekinme-
dim. Hakkımda senelerce bağırdılar. Arkadaşlar; yü
rüyebilmek için bilirsiniz ki muvazene lâzımdır. Bir 
çocuk ilk defa yürüyemez. Çünkü muvazene nedir, 
bilmez. Muvazenesini temin ettiği gün yürür. Biz te
min etmiş olduğumuz siyasî istiklâlimizi tahkim et
mek ve mileli fazıla adadına geçmek için herhalde tut
tuğumuz yolda yürümek icabeder. Fakat arkadaşlar 
bir bacak tasavvur ediniz ki kanı çekilmiş, kudreti 
kalmamış o yürüyebilir mi? Birdenbire yıkılır; bir
denbire düşer. 

Tekrar ediyorum : Bütün kabiliyetlerimizi, bütün 
mefkurelerimizi bu işe aklı eren bütün adamları bu
lup adeta iktisadî seferberlik ilân etmek mecburiye
tindeyiz. Memlekete on para nasıl fazla girer. Mem
lekette nasıl bir avuç fazla zahire istihsal edilir, bir 
koyun nasıl fazla büyütülebilir? Bunları düşünmek 
mecburiyet ve ızdıranndayız, arkadaşlar; sonra mem
lekette mevcut olan para ve sermaye, memleketin ihti
yacı iktisadisini temin ve tatmin edemez. Bunu bir 
kere katî olarak bilelim. Memlekete hariçten para cel
bine ihtiyacımız vardır. Bunu nasıl getireceğiz eski za
manda memleket, Basra'dan îşkodra'ya kadar uzanır
ken maaşatı umumiyeyi verebilmek için istikraz ya
pan efendilerin yaptığı gibi yaparak maaşatı umumi-
yeye sarfetmek suretiyle bir şey teklif edecek değilim. 
Bu yolda gelecek para, memlekete zarardır. Memle
kete vehn arız olur. Fakat arkadaşlar! Memlekette ba
zı yapılacak mühim hatlar, Mersin'e yapılacak olan 
bir liman, Trabzon'a yapılacak bir liman, herhangi 
bir yerde yapılacak olan bir fabrika, hükümet bütçesi, 
hükümet varidatı ile yapılacak olursa ve biz ilelebet 
bu yolda gidecek olursak paramızın bir, iki, üç ve 
beş misli düşeceğine emin olunuz. Çünkü memleket
ten mütemadiyen para çıkıyor, buna mukabil hiçbir 
para memlekete geldiği yoktur. Aldığımız eşyayı ya 
dolarla alıyoruz, ya İngiliz parası ile alıyoruz. Her 
gün menbamdan biraz daha kuruyan bu şey yarın ne 
olacaktır? İstirham ediyorum, memlekette liman yap
mak, yol yapmak için bazı teşebbüsatı nafiaya giriş
mek için zararsız ecnebi sermayeleri bulmalıdır. Mem
lekette nüfuzu iktisadî temin etmeye çalışan sermaye
lerin şüphesiz ki aleyhindeyim. Buna vatanımı sev-
mekliğim daima mani olur. Fakat zararsız sermaye bu
labilir miyiz? Elbette buluruz. Araştırmalıyız. Bu hu
susta uğraşmalıyız. Memlekete sermaye gelmezse, 
memlekete para girmezse kambiyomuzun daha fazla 
düşeceğinden emin olunuz. Bugün söylüyorum. Bel-
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sene size bunu tekrar etmek ızdırarında 
. Siz, bir memleketin ticaretini tasavvur edi

niz ki, ithalâtı ile ihracatı arasında (60) milyon lira
lık açık pulunsun. Bu açık bulunursa o memleketin 

bir araya gelir mi? Memlekete herhalde pa-
zaruret ve ihtiyacı karşısındayız. Bu para

yı ya madenleri işletmek, ya liman yapmak yahut şi
mendifer yapmak gibi muhtelif turuk ve vesaite mü
racaat ederek temin etmek lâzımdır. Başka türlü halâs 
ve refah yoktur. 

EMÎN 
yoktur. 

BEY (Eskişehir) — (60) milyon bütçe açığı 

BEStM ATALAY BEY (Devamla) — Bütçe açığı 
değil efenşim! İthalât ile ihracat arasındaki açığı arz 
ediyorum. 

Salâhı iktisadinin husule gelebilmesi için evvelâ pa
ra bulmak meselesi vardır. Hükümetimizin banknot 
kesmemedeki siyaseti maliyesi her halde âkilâne ve 
çok şayanjı şükrandır. Fakat arkadaşlar! Herhalde 
memleketti biraz altın nakit bulunmalıdır. Nereden 
gelirse geldin biraz para ithal edilmelidir. Sonra lüks 
eşya men edilmeli. Görüyorsunuz; memleketin her 
tarafında lavanta, her tarafında tül, her tarafında dan-
telâ. Baştaa aşağıya kadar bütün ecnebi mamulâtı, bü
tün ecnebi) mahsulâtıdır. Buna kısmen olsun nihayet 
vermelidir.! Ruznamemizde çok hayırlı, çok güzel bir 
kanun lâyihası vardır. Adeta âşârı lağv eden Kanun 
kadar mübarektir. Yerli mensucat giymek hakkındaki 
kanun lâyihası, bugün İran Hükümeti bile, memurları
nı yerli mensucatı giymeye mecbur etmiştir. 

Arkadaşlar! Memlekete vaki olan ithalâtın yüzde 
sekizi yalnlz yünlü mensucata aittir. Düşününüz, ta
savvur buyurunuz dışarıya ne büyük para gidiyor. Hal
buki bunlar - iyi kötü - memlekette yapılabilir ve ya
pılıyor. Vaktiyle burada, Manisa'da, Diyarbekir'de,hat-
ta Trabzoni'da, Rize'de yapılmış olan mensucatın hiç
bir tanesi bugün memlekette kalmamıştır. Çünkü bun
lara itibar etmedik, revaç vermedik, bunu tamamen 
unuttuk. Acaeta bir mirasyedi siyaseti takip ettik. 

Sonra Ticaret Vekâletine mühim bir vazife daha 
düşüyor. o| da küçük sanayiin himayesi. Çok hırsıcan 
ile çalışmalıyız. Bir meteliğin kadrini bilmeliyiz. Bir 
metelik için canımız titremeli ve elimizden gideceği 
için o paramın arkasından bin defa titremeliyiz. Sanayii 
cesimiye vücuda getirmek şimdilik imkânsızdır. Fakat 
sanayii sagireyi himaye etmeli arkadaşlar. Neden doğ
rudan doğruya Avrupa'dan nal gelsin? Bu, iki ufak 
makine ile yapılan bir şeydir. Nalbant esnafı mahv 

olmuştur. Binaenaleyh bunun üzerine yüksek gümrük 
vaz etmeliyiz. Nal ve mıhın memlekette yapılmasını 
terviç etmeliyiz. Çilingir esnafı mahv olmuştur. Avru
pa'dan kapı şokeleri geliyor. îyi, kötü bizimkileri kul
lanalım. Sonra kova geliyor. Bu, sacı bükerek yap
maktan ibarettir. İptidai bir sanattır, iptidai bir,ma
kine bunu yapabilir. Avrupa'dan kürek geliyor. Bun
lar memlekette pek güzel yapılabilir. Bunlar ufak 
sanayidir. Memlekette az sermaye ile yapılabilir. 
Memlekette de beş, on para kalır, işsizler de iş bulur. 

Sonra Hükümet mubayaatında dahili emtiamızı 
daima diğerlerine tercihan almalıdır. Maalesef bu ol
muyor. Herhangi bir daireye giderseniz giden Vekilin 
önünde, müdürün önünde, hatta en ufak bir kâtibin 
önünde billurdan yazı takımı görürsünüz. Mutlaka bil
lur olmalı, sonra ayağının altına Avrupakâri paspas 
görürsünüz. Hulâsa herkes, Meclisi Âlinizde bile, her
hangi bir şeye bakacak olursaniz mutlaka Avrupakâri 
olduğunu görürsünüz. (Eskiden kalma sesleri.) Bugün
kü de aynı şeydir. Memleket mamulâtı, memleket 
mahsulâtı alınmıyor. Memleket mahsulâtına karşı 
büyük bir istikrah vardır. Meselâ Hacıbektaş taşın
dan gayet güzel yazı takımları oluyor. Vaktiyle Kü
tahya'da, Erzurum'da güzel yazı takımları yapılırdı. 
Sivas'ın gayet güzel bir nevi kırmızı taşı vardır, ondan 
da bunlar yapılabilir. Bu gibi ufak sanayie ehemmi
yet verilmeli. Bunlar ufak görünür, üzerindeki kıy
metleri lâşey gibi görünür ama; bunlar kıymetlidir. 
Ehemmiyetsiz değildir. Bunlar yüzlerce aileyi geçin
dirmeye vasıtai maişet olacak şeylerdir. Avrupa'dan 
gelen bu gibi eşya üzerine fazla gümrük vaz ederek 
yerli eşyamızı aramızda terviç etmeliyiz. Hatta moda 
haline getirmeliyiz. Mekteplerimize gidiniz, Kütahya' 
nın çinisinden bir tane göremezsiniz. Daima frenk 
mamulâtı görürsünüz. Bunları Maarif ve Ticaret Ve
kâletleri leyli mekteplere tavsiye etmeli, hatta icbar 
etmelidir. 

Sonra kömür meselesi de bir belâdır, arkadaşlar, 
Samsun - Sivas hattına bile Avrupa kömürleri ısmar
landığını istihbar ediyoruz. Bizim şimendiferlerimiz 
senede 150 - 190 bin ton kömür sarf ederler. Bu suretle 
mühim bir sermaye harice gitmiş olacaktır. Bizim kö-: 
mürlerimjz için bunların bula bula bulukları sebep bun
ların lave ve griple olmaması imiş, yani yünmüş ve 
elenmiş değilmiş, bunlar bahanedir. Affedin, kimseye 
bir suizan atıf etmeye salâhiyetim yoktur. Fakat her
halde dışarıdan mubayaa daha kolay olur zannediyo
rum. Onun için dahilî sermayemiz, harice doğru akıp 
gidiyor. 
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Sonra bir şey daha var. Hükümet, bu sene mubaya- j 
ata aşağı yukarı ellimilyon liraya yakın bir para ver
miştir. Bunu verirken şüphesiz dolar aldı. Şilin aldı. 

Traverslerin bir kısmı, ağaçtan yapılamaz mı idi? 
Şüphesiz yapılırdı. Neden yapılmadı? 

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Daha ucuz 
çıkar. 

BBSÎM ATALAY BEY (Devamla) — Tabiî efen
dim! Bu kadar meşe ormanları var. Yayuat ve layu-
sa meşe ormanları var. Halk, açlıktan huzale uğramış
tır. Cide havalisinde, Murat havalisinde, İçel havali- I 
sinde geniş meşe ormanları bulunduğu halde bunlar
dan istifade etmiyerek sen, git Avrupa'dan demir tra
vers getir. İtalya'da bile traversler ağaçtır. 

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Fransa'da, 
İtalya'da, Rusya'da, Mısır'da ve birçok yerlerde ağaç 
traversler kullanılıyor. 

BESİM ATALAY BEY (Devamla) — Arkadaşlar! 
Şimdi ticareti hariciyemizin ıslahı için en mühim bir 
meseleye geçeceğim. Bir türlü çıkamayan bir kambiyo 
kanunumuz vardır. Vakıa şuna inanım vardır ki kam-. 
biyo; kanunla, manunla ıslah edilir şeylerden değildir. 
Fakat herhalde % 1 tesiri olur. İthalâtı iîe ihracatı 
mütevazin olmayan bir memlekette kambiyo buhranı 
kadar tabiî bir şey yoktur. Kambiyo meselesi, mu-
vazenei iktisadiyenin müvellidatmdandır. 

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Kambiyo 
Kanununu iktisat Encümeni hazırladı, çıkardı ve gön
derdi. Bir senedir Muvazenei Maliye Encümeninde-
dir. 

BESÜM ATALAY BEY (Devamla) — iktisat En
cümeni çok çalışıyor. Neme lâzım Allah var. Hele Re
isi muhterem yakalayıp götürüyor. 

İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Kompliman ya
pıyorsunuz. 

BESİM ATALAY BEY (Devamla) — Arkadaşlar! 
Avrupa'da hükümetler; kendi bankalarında, evvelâ 
kendi tahvilâtlarını bırakırlar, kendi tahvilâtlarını ora
da hıfzettirirler ve kendi tahvilâtlarına orada bir kre
di temin ederler. Tetkik buyurunuz. Osmanlı Banka
sında bizim tahvilâtımız hemen laşey mesabesindedir. 
Buna mukabil, Osmanlı Bankasında ellimilyon franklık 
ecnebi tahvilâtı vardır. Rica ederim, sözde Osmanlı 
Bankası olan ve bu memleketin hayatı iktisadiyesine 
hizmet etmekle mükellef bulunan bir bankada elli 
milyon franklık ecnebi tahvilâtı bulunursa bu banka 
vazifesini yapmış mıdır? 

ZEKİ BEY (Gümüşane) — İsmi Osmanlı Bankası. 

BESİM ATALAY BEY (Devamla) — Arkadaşlar; 
her Devletin; kendi bankalarında, kendi tahvilâtına 
kredi temin etmek, hukuku tahliyesindendir. Biz, bunu 
olsun yapamıyoruz. Biz ecnebi sermayesi bekliyoruz. 
Beklemek lâzımdır. Fakat bilmek lâzımdır ki biz kendi 
sermayemizi bile muhafaza edemiyoruz. Daha mün-
keşif iyi ve büyük bankalar teessüs ve tevessü etmedi
ği için mevduatın bir kısmı taşraya gidiyor. İş yaptık
ları paranın, serhmyenin kısmı mühimmi kendi para
mızda*. 

Kambiyo meselesi için bir de komiser meselesine 
temas edeceğim. Hani-eskiden birisini Manastır'a Vali 
tayin etmişler. İdare edememiş ve neticede «Manastır'ı 
idare edemedi»' dedikleri zaman «Yahu! Ben kırk tane 
kiliseyi idare ettim. Bir Manastır'ı idare edemiyecek 
miyim?» demiş. Şahsa temas ediyorum. Af buyurunuz, 
yüreğim yanıyor. Kemal Bey isminde bir zat komiser
dir. İstirham ediyorum. Bugün esaslı tahsil görmüş, çe
kirdekten yetişmiş, alış veriş yapmış bir adam; ancak 
Avrupa'nın kambiyo oyunları karşısında, iktisadî ce
reyanları karşısında sendeliyerek yürüyebiliyor. Mer
sin'de Gümrük Müdriilüğü yapmıştı. Gazeteler, aley
hinde kıyamet koparmıştı. Bağırdılar, çağırdılar. Ko
lonya meseleleri filân... Sonra oradan aldık. İstanbul'a 
Gümrük Müdürü yaptık. Kıyamet koptu. İdare ede
medi. Sonra Bursa'ya komiser yapıldı. Rica ediyo
rum, istirham ediyorum bu zata şahsen çok hürmetim 
var. Fakat bu dolabın şeysi değildir. Bu işi yapamaz, 
yapamaz. 

İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Bu dolabın ma
nasını anlayamadım? 

BESİM ATALAY BEY (Devamla) — Ehli değildir. 
Bu işin ehli değildir. Mütareke zamanında kambiyo; 
350 - 400 kuruş iken bir sene sonra beşyüz, bir sene 
sonra altıyüz, bir sene sonra yediyüz, bu sene sekizyüz 
idi. Her sene yüzer yüzer artar ve bir türlü inmez. 
Bu sene birden bire dokuzyüz yetmişe kadar fırladı. 
Dokuz kırka kadar indi. Nihayet dokuzyüze insin. 
Daha aşağı inmesinin imkânı yoktur. Bu hususta bir
çok sebepler vardır. Demin arz ettiğim gibi girenin 
çıkandan çok fazla olması bir, sonra yine demin arz 
ettiğim gibi İstanbul'da müessesatı maliyenin hiçbirisi 
kredi üzerine muamele yapmıyor. Onlar bütün mas
raflarını; tahvilât üzerine ve bilhassa bizim para üze
rine temin ediyorlar. Bir zamanlar bankalar aylık 
bilançolarını neşretmeye mecbur tutulmuşlardı (Nere
de sesleri). Müsaade buyurunuz. Bunu yaptırmamak 
için her çareye baş vurdular, sözü geçecek arkadaş
lara ricacı gönderdim, hâlâ bu temin edilememiştir. 
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Baakaiarmiher. ay bilanço neşretmelerini- temin edecek 
iyo meselesinde yüzde beş; bir salâh hu-

getiriliriz, Çünkü o vakit bunları» yaptıkları 
ar. 
mesailinde âmil olanlardan- birisi de sar-

Bunların mühim bir kısmı Türk değildir. 
hemen hepsi geçimlerini bu yolda temin 

Sarrafları daima'kontrol etmek ve - onların da-
infazı nazar etmek için orada, çok kudretli 

istihdam etmek lâzım gelir. 

Sonra-kambiyonun böyle birden bire yüzelli kuruş^ 
fırlayrvermesinde Genç ve havalisinde doğan hain ve 
melun bir isyanın da' tesiri olmuştur. O isyanın ehem
miyetsiz olduğu anlaşıldıktan sonra bir dereceye ka
dar tenezzül vaki olmuştur. 

Miyorstmuz ki düşmanların bizim aleyhimizde 
yaptıkları propagandalardan başlıcası; Hıristiyanlar 
Türkiye'derj çıktıktan sonra, Türkler ticarî kabiliyette 
bulunmadıkları için, memleketin iktisadiyatı hercü-
merç olacaktır, yolundaki propagandalardır. Arkadaş
lar!. Bu batıldır. Maruzatıma başlarken arz ettiğim 
gibi, memlekette herkeste para kazanmaya, iş tutma
ya, istihsale doğru bir heves uyanmıştır. Bu çok şa
yanı şükran bir şeydir. Bugün Avrupa'ya ihracat ya
pan tüccaranın yüzde otuz, otuzbeşi Türklerdir. Marsil
ya'da 5 - <j tane Türk evi açılmıştır. Bunun için ne 
kadar övünjsek, ne kadar iftihar etsek yeridir. Yavaş 
yavaş memlekette ticaret, istihsal çoğalıyor, ticarete 
âkın çoğalıyor. Sanayiin himayesine doğru bir meyil 
vardır. Bunu daha müsmir, daha semeredar, daha iyi 
bir mecraya doğru götürebilmek için her halde el ele 
verip çalışmak zamanıdır. Herşeyden evvel bir iktisa
dî Millî Meclisi Âlisi teşekkül, etmelidir. Meclis dahi
linden, Meclis haricinden bu işlere vâkıf zevat getiril
meli, bunlar bir müddet için. bir kongre yapmak-, Ti
caret Vekâleti, Maliye Vekâleti, Ziraat Vekâleti kendi
lerine .mahsus birtakım şubeler ayırmalı, hangi yol
dan gidilecekse esaslı surette orada, tespit edilmeli, bu 
bir prograrri olmalıdı». 

Arkadaşlar, programsız: hiç bir işte muvaffakiyet 
temini kahŞ. değildir. Gelişi güzel yürümek zamanı 
geçmişti»., 

Sonra ne mühim mesele de Emlâk Bankasıdır. 
Bunlar temjenniî muhal kabilindendir. Elimizde ser
maye olmadan ne yapabiliriz? Fakat bir de Emlâk 
Bankasını temenni etmek de benim için bir şeyder. 
SMX&.teşkilâtlırnülkiyemifcde bu hususta hâizi te
sirdir. Geçen sene de bunu arz ettim. Arkadaşlar, kel
lim; kellim layenfav teşkilâtı mülkiyemiz hâlâ eski 

derebeylik usulünde kalmıştır. Birisi' mabeyne ça$f$& 
meselâ.; bert nejeyi istiyorum. Filan yeri, £üan: yere 
iltihak edilsin. Bu kadar gayrı tabiî, bu kadar ayfeırü 
teşkilât*, mülkiye olmaz. Bu da bizim iktisadiyatım*-
za mühim engeller yapıyor. Bunun birçok misalteri 
vardır. Uşak, Kütahya işte en beliğ misaldir. Uşak'ın 
teneffüs- ettiği hava adalar ha-vasıdtr. Öbürüsü Mar
mara Havzasına aittir. Gördüğü güneş ayrı-, halası 
ayrı, sathımaili ayrı, arasında binlerce metrelik dağ
lar, binlerce metrelik geniş uçurumlar vardır. Ne 
suyu o tarafa akar, ne güneşi- o tarafa bakar, sen 
ille. oraya bakacaksın-, onun, mülhak olduğu yerden 
çok fazla ticareti ve çok fazla tenevvürü ve çok faz
la teşe&büsatı iktisadiyesi var. Rica ederim, arka
daşlar hâlâ sen şuraya merbut kalacaksın, hâlâ sen 
buraya tabi kalacaksın, böyle şey olur mu? Bundan 
dolayı memleketin iktisadiyatının ne. kadar rahneda?. 
olduğunu sîze teşrih etmek istemem başınızı ağrıtı
rım. 

Arkadaşlar, hülâsa edeyim. Gerek ticareti dâhiliye 
ve hariciyenin bir ân evvel hayırlı yollara girmesi ve 
paramızın yükselmesi, itibarı devletin daha ziyade 
kesbi resanet etmesi için tutulacak yolları bir Mec
lisi Âlii iktisadî tayin edecektir. Böyle dar çerçeveler 
içerisinde muayyen ve pek az bir zamanda söylenen 
sözler, yapılan temenniler her haldre heba olacaktır. 
Herhalde vekilinin, bunların mühim bir kısmını in
taç edeceğinden eminim. Buna. iman ediyorum. Bu 
işin çok ehlidir. Fakat arkadaşlar, her halde böyle 
bir meclis olmadıkça böyle bir dimağı mütefekkir 
şeklinde toplanıp, onlar memleketin ahvali umumi-
yei iktisadiyesi hakkında esaslar çizmedikçe tuttu
ğumuz yol o kadar semeredar bir yol olamaz. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Muhterem arka' 
daşlar; memleketin hayatı ticariye ve iktisadîyesin-
den bahsederken en büyük hakikat; hakayiki bütün 
üryanlıği ile görmektedir. Bu vaziyet görüldüğü ve 
tespit edildiği takdirde bunlar için yapılacak çareler 
mevcut değildir, zannedilmesin. Bu çareler her halde 
mevcuttur. Yalnız bendeniz memleketin hayâtı ikti
sadiye ve ticariyesinden bahsederken ilk evvel nazm 
dikkate almak istediğim mesele, Ticaret Vekâleti 
memleketin mahsulât ve mamulâtıv dahiliyesinden 
bahisle bütün şehirlerde ticaret odaları vasıtasiyle 
gösterilmiş olan tüccarınım esamisini mübeyyin bir 
liste yapılmış mıdır? Şimdiye kadar bunu bir yerde-
görmedim. Gönül arzu ederdi ki, İstanbul'da oturatt 
tüecar herhangi bİK suretle yapacağa bir mubayaa için, 
Ticaret Vekâletinin kendisine irae etmiş olduğu- bir* ka* 
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taloğu alsın ve o katalogda vekâletin ve ticaret odası
nın göstermiş olduğu simaları görerekten bunlara ken
di derdinin, kendi arzusunun isafına dair mektuplar 
yazsın ve ondan malûmat alsın. Türkiye'de ticaret me
sailinde suhulet olmak üzere bu derdi islâh etmeliyiz. 
Yani islâh edilecek mesail ticaret odalarıdır. İstihbara
tıma nazaran bu ticaret odaları için ticaret encüme
ninde ihzar edilmekte olan bir lâyihai kanuniye var
mış. Çok temenni ederiz ki, o lâyihai kanuniye bir an 
evvel ikmal edilerek Heyeti Celileye gelsin ve tasdiki
nize iktiran etsin. Memleketimizin herhangi bir kısmın
da tüccar satacağı m'alm kıymetini bilerekten satma
lıdır. En büyük felâket buradan başlar. Geçen sene 
Erzurum'da bulunduğum zaman orada bağırsak me
selesi tesadüf ettim. Bu kazaların bir kısmında bağır
sağın kıymeti takdir edilmediği için şu veya bu va
sıta ile oraya gelen tüccarlar halkın elinden - kendi 
menfaatleri icabatından olarak pek ucuz mübayaatta 
bulunduklarını kemali teessüfle gördüm. Halbuki hal
kımızı irşat ve yevmi intişar etmek ve Ticaret Vekâ
leti tarafından mazharı himaye olmak üzere ticarî ve 
ziraî bir gazeteye ihtiyaç vardır. Bu gazetenin mem
leketin ticaret odalarına, vilâyat merkezlerine, kaza 
merkezlerine ve belediyelere meccanen gitmesini Ti
caret Vekâletimiz temin etmelidir. Bu fazla bir pa
rayı iltizam etmeyecektir. Meselâ İzmir, İstanbul, 
Trabzon ve Samsun gibi büyük olan ticaret merkez
lerinin her günkü piyasasını bilmek bir tüccar için 
hatta bir köylü için dahi herhalde lâzımdır. Bu ted
bir ufak tüccarları; büyük sermayedarların keyfi ha
reketinden kurtaracaktır. 

Sonra efendiler, ticareti hariciye bahsine gelince; 
şimdiye kadar ticareti hariciyemiz hakkında şehben
derlerimizin tanzim ederek vekâlete gönderdikleri ra
porları bu gazete tamamen neşretmelidir. Evet, Da
hiliye Vekâleti bunları haftalık ve aylık risalelerle 
neşr ve tamim ediyor. Fakat Vekâletin bu suretle 
neşr ve tamim etmiş olduğu piyasa ahvalini müşir ve 
ahvali iktisadiyeden bahis olan bu raporlarımızdan 
acaba hangi tüccarımızın ve Anadoluda kaç kişinin 
haberi vardır ve kaç kişi okumuştur? Yevmi bir kaç 
gazete ile bu raporlar neşredilecek olursa memleke
timiz piyasası her yerde belli olur. Memleketimizin 
Hamburg'ta şurada, burada mahsulât ve mamulâtı 
dahiliyemizin ne gibi fiyatlar ettiğini ve hangi liman
larda mahreç bulduğunu anlamak tüccara lâzımdır. 
Ve bu da Ticaret Vekâletinin vazifei esasiyesinden-
duv v 

Efendiler! Bir iki sene zarfında şayanı şükran olan 
bir mesele varsa, Besim Atalay Beyin çok güzel izah 

buyurdukları veçhiyle ticaretimiz gittikçe inkişaf et
mektedir. Yani ticaretimiz bugün İslâm eline geçmiş
tir ve bunlar tedrici surette tekâmül ederek doğrudan 
doğruya Avrupa piyasası ile alış veriş etmeye başla
mışlardır. Ortada şimdiye kadar müzmin , bir hale 
gelen etabli kelimesi meselesi vardır. Çok ümit edi
yoruz ki yakında bu kelime ve mesaili siyasiye hal
ledilir. Orta yerdeki, birtakım ecnebi tufeyliler çı
karılır. Bu suretle Avrupa fabrikatörleri tabiatiyle 
doğrudan doğruya bizim tüccarımızla anlaşmış ola
caktır. Bizim de Avrupa'dan mubayaa edecek her
hangi bir ihtiyacımız varsa - ki inşallah yakında bu 
ihtiyaç bertaraf olur - doğrudan doğruya kendi tüc
carlarımızla muamele yapılmış ve bu tufeyliler orta
dan kaldırılmış olur. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Avrupa' 
da bulunan komisyoncular buradan giden Rumlar, 
Ermenilerdir.: 

ZEKİ BEY (Devamla) — Bu vaziyet dahilinde ve 
ticaretimizin muntazam surette kanalları tayin ve tes
pit edildikten sonra haricin rebabetine karşı memle
ketimizdeki mamulât ve mahsulâtı dahiliyenin mu
hafazası meselesi tahaddüs eder. Bunları da herhan
gi bir vesile ile zirde arz edeceğim veçhiyle hükümet 
himayesine almak, hükümet için ve memleketin inki
şafı için bir borçtur, bir vazifedir. 

Efendiler; ticaret programımızın içerisinde ilk ev
vel ıslâh edilmesi lâzım gelen limanlar meselesidir. 
İstanbul, Samsun, Trabzon, İzmir ve Mersin liman
larına gelen ecnebi veya bizim sefinelerimizden her
hangisine olursa olsun Avrupa'nın ve her memleketin 
limanlarında olduğu gibi nasıl lâzım gelen teshilât ifa 
ediliyorsa bizim limanlarımızda da bu teshi
lât biran evvel kendilerine irae edilmelidir. 
Sefain birçok müşkülâta maruz kalıyor. Çanakkale li
manından içeriye gelen bir sefainei ticariye İstanbul'a 
geliyor. Demir atıyor ve gümrük ve polis merakizi 
vapurun geldiğinden haberdar olmuyor. Vapur saat-
larca düdük çalıyor. Daha garibi olarak da vapur 
kumpanyası vapurun, ismini yazarak hükümete, yani 
gümrüğe bir pullu istida veriyor ve «benim vapu
rum geldi» gibi bir kelime ifade ederek gülünç bir 
vaziyet ihdas ediliyor. Halbuki gümrüğün ve poli
sin onun geldiğini vaktiyle haber alması vazaifi esa-
siyesindendir. Bunların kontrol muamelesi vardır. 
Akdeniz boğazından gelen herhangi bir vapurda; 
Makriköy, Ayastefanos açıklarından gerek sıhhiye, 
gerek gümrük ve gerek polis ve rüsumat memurları 
bir istimbotla gidip vapurun içine girerek ifayı va-
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zife etmesi 
lerde bu işi 
memuru vapura 
İstanbul limanına 
murları gelir 
bekler, hattî, 
dildiği için 
murların Hey< 
görmedikten 
değildir. Bulların 
cu vapurlarının 
dim olacaktır 
vakit bile 
kendisinin eibabı 
hangi bir menzilde 
yere gider 
rat ve suhulete 
mizde liman 
bırakmış oku 
ve varidatımız 

kabildir. Karadeniz Umanlarından gelen-
yalnız sıhhiye memuru görüyor. Sıhhiye 

girer girmez orada pratikasını verir, 
kadar gelir, vapura ne gümrük me

ne polis kontrolları. Orada saatlerce 
yolcu bile dışarıya çıkmaktan menne-

ÎU vaziyetten müştekidir. Çünkü bu me-
eti Umumiyesi bir araya gelip vazifesini 
sonra yolcuların dışarıya çıkması kabil 

ıslahı, gelen eşyayı ticariye ve yol-
biran evvel daha fazla inkişâfına hâ-

Efendiler; karada yolculuk ettiğiniz 
a gidiyorken arabacı, yolcusunun ve 

istirahatını temin etmek için her-
kendisine en fazla hizmet edilen 

Eğer bize gelen ecnebi vapurları bu su-
mazhar olacak olurlarsa memleketi-

hayatı daha ziyade inkişaf eder, bunların 
ğu paralardan da hayatı iktisadiyemiz 
daha ziyade menfaatdar olur. 

sonra 
İkinci 

diklikten 
min bir hak 
Bu kürsüden 
ettiğim haldjs 
Efendiler, 
kümet bir 
üzerinde 

görüyoruz, 
bir takım 
zımdır, 
vakit bu 
gümrüklerde 
haniki 
cak ile, arka 
de tahammü. 
dir. Bakınız, 
fark oluyor,1 

tinyağı lstan|t> 
yor. Fakat 
yüz para 
dahilinde 
kişâfını isti 
ğunuz veçhil^ 
şişe 
fecidir 
İstanbul'a 
vapurdan 
yesi ise (5221 

lavantanın 
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mesele; liman meseleleri bu suretle halle-
memleketimizde öteden beri müz-

gelen tahmil ve tahliye meselesi vardır. 
Heyeti Celilenize müteaddit defalar arz 
elan halledilmiş bir mesele değildir. 

ir emaneti bir nizamname yapar, hü-
kknun yapar, lâkin bunların yalnız kâğıt 

kaldıklarını maalesef pek acı şahitleriyle 
anbul'da tahmil ve tahliye mesailinde 

mkvunacıları asrı bir şekle ifrağ etmek lâ-
Mavınacılık bugünkü şekli hazırıyla hiç bir 

mepılekete müfit bir unsur olamaz. Sonra 
vinçler olmadıktan sonra yani fenni mi-

gümrjiklerde çalışmadıktan sonra kol ile, ba-
ile olan bu vaziyete artık bu memleket-
edilemez. Bu biran evvel ıslâh edilmeli-

tahmil ve tahliye rüsumundan ne kadar 
arz edeyim: Ayvalık'tan bir kilo zey-
ul'a yirmi para ücreti nakliye ile geli-

•tapurdan mağazaya kadar beher kiloya 
misarif gidiyor. Rica ederim bu vaziyet 

ticaretimizin, hangi iktisadımızın in-
yjorsunuz? Çok güzel derhatır buyurdu-

İzmir'de Alman Konsolosuna gelen bir 
geçirmiş olduğu macera ne kadar 

Sonıja efendiler, ikinci misal; Amerika'dan 
kapar bir ton buğday (450) kuruşa geliyor, 

irmene kadar bu ton buğdayın nakli-
kuruştur. (Esbabı sesleri). Tahmil, tah

liye ve mavanaeılık meselesidir. Eğer hükümet ve 
alâkadar olan makamat bunları ıslah eder ve asrîleş-
tirirse ortada hiç bir mesele kalmaz. Yok eğer böyle 
yaptığımız kanunlar kâğıtlar üzerinde kalacaksa yap
maya hiç lüzum yoktur, 

Tahmil, tahliye meselesi bittikten sonra gümrük
te ikinci bir meseleye şahit oldum. Heyeti Celilenizin 
de manzum olmuştur. Gümrükten muamelesi hitam 
bulup çıkacak olan bir malı almak için tüccar kam
yonla gidiyor, gümrüğe yanaşıyor, müsaade buyuru
nuz ben malımı götüreceğim diyor. Çünkü bütün mu
amelesi hitam bulmuştur. Hayır efendiler; kamyonla 
tüccar kendi malını olsun götürmek kudretine malik 
değildir. Mutlaka görmüş olduğunuz oradaki manda 
arabalarına yükletecektir. O manda arabalarıyla 
İstanbul'da diz çökerek, kapanarak müruru uburu 
kat ederek götürüp mağazasının önüne yıkacak ve 
arabacı da istemiş olduğu ücreti almış olacaktır. 
Efendiler; bu da 'bir nevi inhisardır. Hayatı ticaret 
böyle inhisarlar tahtında inkişâf edemez. Bunları 
da daiirei aıidesi halletmelidir. Bizde ticaret denil
diği vakit efendiler, gümrük ve ticaret meselesi bir 
birlinin aynıdır ve yekdiğerinin lâzımı gayrı müfa-
nikıdır.; 

Sonra efendiler! Vapur meselesi başlar. Liman
da gece mesaisi, Har'bı Umumiden evvel İstanbul 
limanında bir vapur, pratikalarım verdikten sonra 
gerek tahmil ve tahliye mesailinde gece serbest bu
lunacaktan istediği gibi dahildeki yükünü alır ve dı
şarıdan gelmiş olanlar da mevcut olan yükü harice 
ihraç ederdi. Efendiler! Bu menedilmiştir. Bunun 
meni ne gibi esbaptan mütevellit olduğunu bilmiyo
rum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Kaçakçılık. 

ZEKİ BEY (Devamla) — Eğer bu kaçakçılık-
sa, o vapurun başında bulunmak ve gümrük almak 
için memurlara hükümetin verdiği para nedir? O 
memurlar onların başında ispatı vücut eder. Harbi 
Umumiden: evvel bu kaçakçılık olmuyor mu idi, b» 
kaçakçılık yeni mi çıktı, yoksa o vakitte de var mı 
idi? Var idi de, o vakit bunu yapmak kabil de
ğil mi idi? Şimdi limanımıza vapurların gelmeme
sine 'başlıca esbap budur. Her hangi bir tüccar 7 - 8 
mavuna bir yük yüklemiş, ihraç için ikindi vakti 
vapurların yanına yanaşıyorlar, 1, 2, 3,,5, 7 mavuna 
alır, geride iki mavuna kalır. Grup oldu mü vinç
ler işlemekten memnudur. Boşanan mavunalar ged 
gider ve bu iki mavuna - içinde dört çuval daıbi kal-. 
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vem oh**- vapufua yanında beMeşsek,: me«feuriyetia-
de* ka4ır. Nifin? Mademki Iknaa dahitedk, vetevM. 
bur mal. İstanbul'dan yüklenmiş* İzmir'e gideeek, ol
sa bil% bu, aynı. şerait datoiiinde cereyan ediyor. 
Efendiler; bu günah değil midir? Bir masama eğer 
3 tondan fazla ise 15 lira yevmiye alır. Halbuki 
grup zamanından sonra yarım saat bile geçse bir 
yevmiye daha yani 15 lira daha alır, şaraf söktüğü 
vakit isterse, on dakika kalsın, bir yevmiye daha 
alır ki 45 lira eder. Hangi tüccar binlerce lirasını 
oraya bırakır?' Muşamba parası, bekçi parası, o 
da ayrıdır, işte hayati ticariye böyle engeller kar
şısında hiçbir vakit inkişâf edemez, ne vakit hükü
met bu gibi muameleleri kaldırır, yani gümrükten 
kırtasiyecilik kalkar, konşimento gibi sair hususat 
teshil ve tesri edilir ve bunların biran evvel'muame
leleri yapılır, liman muameleleri, eşyayı ticariye 
(manifesto) muameleleri süratle intaç edilir, o va
lkit ticaretimiz dalîa ziyade inkişâf eder. 

İstanbul'da*. bir de nakliye meselesi vardır. Bir 
vaçujdaa, diğer vafHira nakliye meselesi on sekkt me
murun, elinden geçer. 

Efendiler; limanlar meselesi bu suretle hitam 
bulduktan sonra İstanbul'da en mühim 'bir mesele 
de- antrepo meselesidir. Triyestever İskenderiye'de 
on. vagon şekerin, fiyatı, antreşıosigorta,, maniplâsyon. 
masarifi, de dahil, olduğa- halde üçbin lif a tutuyor. 
Bizde ise. (9 500) lirada* efendiler. Şeker ticareti ve 
manifatura ticareti bizden, çakarak Triyeste ve Port-
sa.it limanlarına intikal etmiştir. Bumm esbafouu 
arz edeyim-.- Evvelce İran; şekerini doğrudan doğ
ruya transit. merkezi olarak. İstanbul'dan çekerdi. Hal
buki bizim elimizde bulunan antrepolar, bir ay, yir
mi gün kadar müddetlerle konan bir maMaTi- -ister 
bir gün, ister bir ay dursun - bir aylık ücret alır» 
Hattâ o hk ayı* bir. gün teeavüz. ederse yine bir ay
lık. ücreti tamemen alır. Sonra bu vaziyet dairesinde 
nhtım dairesinin gösterdiği birçofe müşkülât vardır. 
Çünkü Heyeti Cetilenizin malûmuâlilemdk ki hükü
metle mukavalesini. akdedip rıhtımı işgal ettiği va
kit bir (yarant) meselesi vardır. Varant ne demek
tir? Hec »hangi bic tüccar emfceai ticariyesM' geti
rip, de vapurdan* ruhtım- kumpanyasının ihzar etmiş: 
olduğu bir depoya- k©yacak. Ve o depoda gümrük 
v&m&yv kudret ve kabiliyeti ve. fazla sermayesi 
yâafcsa* depodan! yana rıhta», kumfanryasiûdaa emtea-
sıaıa kıynifiti r mukabilinde ainıı§ olduğu bir ilmü
haberi. her. hangi bir Imnkaya* götürecek olursa, o 
bankam vası*aiiyie> kamdasın» verilen parayı ister gö

türür» güiıırük: rüsumuna verir; ister: götürür* ter
hin eder. Banka ve müessesat bilirler ki eve* güm* 
rük deposunda bu adamın şu evrakla beraber şu ka
dar bin lkadık malt mevcuttur. Rıhtım kumpanya
sı bunu yapmamıştır. Pek ender olarak birkaç ki
şiye evvelce yapılmıştır. Bunun yapılmamasının se
bebi nedir? Bunun esbabı şudur: Rıhtım kumpan
yasının sermayesi Osmanlı Bankasınındır. Osmanlı 
Bankasının fazla antrepoları vardır. Osmanlı Ban
kası bir eşyayı ticar.l-y;; rıhtıma çıktıfctan sonra ken
di ardiyelerine çeksin, kendi ardiyelerinde bunlarr 
sigorta ederekten. bu muameleyi yapsın. Efendiler, 
yüzlerce,, binlerce ton sikleri havi olan bir eşya,, 
rıhtıma çıktıktan sonra Osmanlı Bankasının ardiye
sine götürüp de varant etmeye ne mecburiyeti var
dır? Rıhtım kumpanyası taahhüt ettiği işi neden 
ifa etmiyor? Hattâ bu mesele münasebetiyle Nafia 
Vekâleti Bütçesinde bunu söylemek istedim. 

Rıhtım kumpanyasının bir de palamar rüsumu 
vardır. Bunu, bugün Maliye Vekili Beyefendi de 
iyi bilirler. Bugünkü palamar rüsumunun halka 
yaptığı müşkülâtı ve tüccarımız, üzerine yaptığı' taz-
yifcatı müteaddit defalar arz ettiğim halde şimdiye 
kadar hiç bir vekilin çıkıp da bu hakayıkı tefrik ede
rek; evet bu mesele şöyledir, dediğini görmedim. 
Maalesef rıhtım kumpanyasının tarifesinde, vapur 
gelir, rıntıma rampa ederse, rıhtım üzerine çıkara
cağı ticariyeden kumpanya bir ücret alır. Lâkin 
rıhtım olmayan açık bir denizde mavnalara çıkar
dığı vakit de 'hangi kanunla hangi hakla vergi tahsil 
eder? Rıhtım kumpanyası, ohtım parası alır. Na>-
fia Bütçesinde Nafia Vekili; hayır, böyle değildir 
böyle bir şey yoktur, dediler. Efendiler! Vekilin şi
fahi cerhiyatına rağmen, çok. sayam dikkat ve 
çok sayam şükrandır, ki, İstanbul'da neşredileny Ti
caret Odasının ve Ticaret Birliğinim vücuda getir
miş oldukları, bir kitapta edillesiyle beraber bu me
seleyi meydana konmuş ve orada bu zikredilmiştir, 
Efendiler; 

Ticareti dahiliyemizde halıcılık meselesinden de 
Heyeti Celilenize ıbir parça bahsetmek isterim. Şim
diye kadar Şark'ta halıcılığın merkezi İstanbul ola
rak tanınmıştır. İran haliları kamilen İstanbul'a ge
lir ve İstanbul'dan Avrupa'ya giderdi. İran halıla
rı İstanbul'a geldiği vakit İstanbul'da 'boyanır, İs
tanbul'da yıkanır, İstanbul'da yıpratılır ve İstan
bul'da tasnif edilirdi ve noksan yerleri varsa, onlar 
da İstanbul'da ikmal ediliyordu. Bu vaziyet daire
sinde, İstanbul'a giren İran halılarının beher kilo-

http://Itf.v3.t341
http://sa.it


'âti ir 
sundan 
(kanunu 
iki rnisîine 
zîl editeişt 
tüecaranı 
rutmuyordı 
zon'dan 
yalnız bu 
sevk .edilen 
rın 
dedilirşe v^ 
nırsa (150) 
cağı bir 
lira da bu 
miz, halkımız 

br 
h'<sr 

Seyrisefain 
da alacağı 
hatırıma 
şâfı için 
te her şeyi 
radan doğtjuya 
şevki içinJ 

muavenet 
vele âkted^rek 
Bunu lıer 
yapabilirdi 
birçok malın 
lan hakktıiâaki 
de nafi ol 

4en hakların 
mekteyiz 
ça dahildeki 
ve hah 

Bu okra 

den bahsetmek 
-dır. Şirke! 
tinizin malumatı 
zerler. 
dım. Bu 
vanini 
cut mudur 

MALftte 
Lâyiha eünpizdedir 

ZEKÎ 
«ayeti Cel 
nuHİa iş 
de Mr şey 
dan son 
aidesinin 

t : 79 U". 3 .1341 C ; 2 

hüjcüm©t yedi kuruş resim aljrdı. Hiibuki 
mucifeiiiace bu resim yedi kuruştan on 

iblâğ edilmiş ve tekrar ;dokuz misline ten-
Su vaziyet dairesinde feu rüsumu Iran 

içermeyi muvafık görmediler. Çünkü ko-
Doğrudan doğruya Batum'dan, Tmb-

transit suretiyle Amerika'ya sevk ettiler, 
sene zarfında transit suretiyle Amerika'ya 

halının miktarı 15 bin denktir. Bunla-
u hesap ettim. Beher denk yüz kilo ad-
kilosundan kemafissabık yidi kuruş ah-

bin lira para yalnız hükümetimizin ala-
•rti'ktardır. Bundan başka 2 - 3 yüz bin 
ameliyat istanbul'da icra edilirken amele-

alaeaktı. Aynı .zamanda bu para 
kumpanyasının ve diğer kumpanyaların 
bir paradır. Seyrisefain dediğim vakit 

şey geldi. Ecnebiler iktisatlarının inki-
şeye teşebbüs ediyorlar. Çünkü ticaret-

meşru görüyorlar. îran halılarının doğ-
Trabzon veya Batum'dan Amerika'ya 

İstanbul'daki İran hastanesine ufak bir 
^nukaibili Iran Sefarethanesiyle bir muka-

kendi vapurlarına tahmil ediyorlar. 
halde bizde yapabilirdik, biz de (Antat) 

Şimdi gümrüklerde, birçok yerlerde, 
tezyidi rüsumuna mukabil, îran hah-

rüsumtm bilâkis tenzilini daha ziya
n a kaniim. Memleketimizde İmal edi-

îran halıları içerisinde satıldığını gbr-
Memîeketimize îran halıları uğramadık-

halı ticareti günlbegün sükût etaıiştir 
imâl etmekte oldukları halılar 

da, tüccarların, halkın elinde kalmıştır. 

Efendiler! Heyeti Celîlenize biraz da şirketler-
isterim. Bizde şirketler kısım, kısım-

ve ııkumpanyalardan hsr k«smi, Mküme-
olmadan -diyebileceğim ki «alma ge-
bu tabirden başka bir ıtaMr buflama-

l^edir efend&er? Sigorta şirketleri için fca-
arasırida yapılmış bir kamın mev-

laeağı* 

sanatkârlarının 

meızuamız 

VEKİLİ HASAN &EY (Trabzon) — 
gelmiştir. 

i£EY (Devamla) — Me vakit bu lâyiha 
leye gelir ve kabul ediirse o zaman bu-

g^rjaiefeilir. Şaı söylediğim dakikada elimîz-
yofctur. Efradı millet bu ieumpanyalar-

müştekidir. Bunun için de Vekâleti 
ı-dikkatini celfoederîm. 

eli' 

«isreee 
njizarı 

BfeSüler! ŞkfcaÖer denildiği vakk 4>i»ie İki mdû 
şirket vardır. Biri, dahilde fcoodi panâımtzfaı ken
di sfimıayemizle, kendi ^nesaimûde vücuda ^gelen 
millî şirketlerdir, -diğeri .de hariçtan gden şirket
lerdir. Bir ecnebi .sermayesine daima muhtacız. 
•Hayati iktisadimizin inkişaf ve temini için isteriz k i 
daima ecnebiler bize .gelsinler. Kavanini mevzuamı-
za itaat -ve ka^anini ıne\^uamız dairesinde iıareket 
e t e ek şaptiyle bunknn meınlekeiimizde paralarını 
iletmesini arzu etoıeysen hiçbir fert yoktur. Yalnız 
Ticaret VekâMinin şirketler meselesinde ihdas .etti
ği bir vaziyet vardır ki bendeniz buna taraftar ola-
mıyacagım, Belki ben hatalı düşünüyorum. Hü-
ıküraet gerek dahilî ve gerek hariçten^elecek her han
gi bir şirketle memieket dahilindeki menafii lemin 
etmek ve ona bir emniyet ilka eylemek için o mü
esseseye -veya şirkete sermaye vererek hissedar ol
mak istiyor. ^Efendiler; biz o kadar rengin bir mil
let miyiz ki halktan vergi namiyte tahsil-etariş ol
duğumuz bir "parayı hailem İhtiyacı dururken dahil
deki -veya ^mriçten gelen 'brr şirkete vermek taraf
tarı oluyoruz? 

Effiadüer; hendeniz ticaret, hiikümet eiiyie -yü-
rün^z kanaatindeyim «e bunun aleyhiodeyim. Ni
çin? Düşünüyorum J u yaraı ben bir M>ri!kaitör «1-
sam bir iahrika açsam, hükümet de benim fabrika
ma esham olanak elli bin Ura ile iştirak etse -ben dai
ma kofkacak düşüneceğim. Çünkü ben hükümeti 
azıcık darılttığım, azıcık güvendirdiğim vakit beni 
daima hırpalamak, ezmek kuvvet «e kudretime ma
lik olacaktır. Ticaretten en ziyade l â a m olacak 
istikrar ve sükûndur. İstikrar ve sükûn devam et
tikçe halk kendi ticaretini yürütebilir. Gerek.tica» 
ret ve gerek ziraat hususunda memleket sükûn ve 
sstîkrar bulduktan sonra mfflet bütün bunları yap
maktan çekinmemiştir. Yoksa hükümetin, doğru
dan doğruya bir müessesatı ticariyeye şerik olarak 
girmesi, o şirketin menafii iktisadiyesinin iekişa-
fını değil, bilâkis aksini tevlit etmiş okrr. Memleket
te biz millî ticaret şirketlerini yaşatmak istersek 
her şeyden evvel bize bir sanayi bankası lâzımdır. 
Çok temenni ederiz ki İnşallah hükümet böyle bir 
~%anka vücuda getirmeye mtmffak olur. Böyle bir 
banfcanm mevcudryetîyie o sş«ke^teP'keödilermi ida
re ederler. Şirket 'meselesi her *şeyâetı evvel kredi 
ve îffbar mesetesidir. Bizim d^&ilıle mkişaf ettirmek 
ist-edîfimiz şirketler ise bu gîfei iaraayi batmaların
dan, easali kesiresini temenni e l t i m i z diğer iş 
bankali&rittdan is*îfade ede%İhV Bc^sbi bankadan 
bize bu menafii ve bu muvaffakiyeti temin «demez. 
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Osmanlı Bankası île diğer bankaların vaziyetlerini 
bilâhare arz edeceğim. 

Efendiler! Biraz da fabrikalar meselesinden bah
sedeceğim. Bir milletin serveti umümiyesi onun fab
rikalarıdır. Bir memlekette fabrika ne kadar çok 
olursa o memlekette refah ve saadet o kadar çok 
olur, amelesi iş bulur, halk zengin olur. Fabrika
sı olmayan memleket ise memleketimiz gibi fakir ve 
zaruret içerisinde kıvranır gider. Biz bir taraftan 
fabrikalarımızın inkişafını temine çalışırken diğer 
taraftan önümüze bir İstihlâk Kanunu çıktı. Istih-
lâkat Kanununun vahim ciheti buradadır, tstihlâ-
•kat Kanununda her hangi bir suretle hariçten ge
lecek mesnuattan, memlekette mukabili olanlardan 
alınacak rüsum gibi bir istihlâk resmi alıyoruz. 

Efendiler; Maliye Vekili Sabıkı Beyefendinin tek
lif ettiği veçhiyle Encümen Reisi Beyefendi ile görüş
tüm. Bugün manifatura ticaretinden almakta ol
duğumuz resmin aslı alınması icap ediyorken zanne
diyorum ki bundan bir misli daha yani evvelce bir 
kilo manifaturadan 20 kuruş alınırken bugün yirmi 
kuruş daha alınmasına gidiyoruz. Gerek İstanbul 
Ticaret Odasımn ve gerekse İstanbul tüccaramnın 
vekâleti aidesîne müracaatlarına zannediyorum ki 
Ticaret Vekili Beyefendi muvafakat edecekler ve 
Maliye Vekili Beyefendi de bunu asli olarak kaibul 
edeceklerdir. Hakikat de budur. Kanunda bu hu
sus tasrih edilmemiştir. Bugün bir kiloda 28 kuruş
tur. Bunun üzerine 28 kuruş daha zammedilecek 
olursa kendilerine hiçbir hakkı hayat verilmemiş 
olur. Fabrikalardan bahsediyorken bendeniz Hereke 
Fabrikasının bugünkü vaziyetinden biraz bahsetmek 
isterim. 

Efendiler; elimizde mevcut olan Hereke Fabri
kası çok şayanı teessürdür ki kendi ihtisasatının ha
ricinde olan bir daireye merbuttur. Eğer doğru ise 
bugün işittiğimize nazaran İstanbul Vilâyetine rap-
tediliyormuş. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Onu kim dedi? 

ZEKİ BEY (Devamla) — Çok temenni ediyorum 
ki istihbaratım hakikat değildir. Efendiler! Hereke 
Fabrikası bugünkü vaziyeti dahilinde senevi (180) 
bin metre kumaş çıkarıyor. Bu müessese himmet ve 
gayretlerle vücuda gelmiştir. İstanbul'da hükümetin 
elinde bulunan Feshane ve ondan başka bu gibi mü
him fabrikalar meyanında bir şirket olarak Karamür
sel Fabrikası vardır. 

| Biz hiç olmazsa bu gibi müessesatı vücuda ge
tiremiyoruz. Bari, eski kalanları yıkmıyalım, onla-

I rı tahrip etmiyelim. Memlekete hadim olan bu gibi 
I müesseselere elden geldiği kadar yardım ederek hü-
I kümet himayesine alsın. Feshane Fabrikası Müda-
I' faai Milliye Vekâletinin elinde bulunuyor. 

Efendiler! Heyeti Ceİilenizden soruyorum, Fes-
I hane ile Müdafaa! Milliye Vekâletinin arasında ne 
I münasebet vardır? Bugün meydanda bir Ticaret 
I Vekâletimiz vardır. Alâka ve münasebeti dolayısiy-
I le Hereke ve Feshane fabrikaları1 doğrudan doğruya 
I Ticaret Vekâletine verilmelidir. Eğer bunlar Tica

ret Vekâletine verilmez de askeriyenin, Maliyenin 
elinde kalacak olursa biz bu fabrikaları memleketi-

I mize nafi olacak bir vaziyet dahiline sokmak halin
den çok uzak bulundurmuş oluruz. Feshane aske-

k rin elinde kalıyor. Askere ne lâzımdır? Senede şu 
I kadar şayat ve battaniye lâzımdır. Çok rica ederim, 
I bugün İstanbul'da, Avrupa'da bile emsali bulun-
I mayan bir ispirto fabrikası ciheti askeriyenin elinde 

bulunuyor. Acaba o fabrika ile ne yapabilmiştir? 
İyi bildğime nazaran geçen sene Almanyalılar gel-

I mislerdi sordular, ne kadar ispirto ihraç ediyorsu
nuz? 600 kilo!... Biz size yevmiye bin kilo ispirto 

I vereceğiz, dediler ve bu fabrika 1 800 kilo ihraç 
I eder diye, rapor verdiler. Lâkin bunların işletecek 

bir kuvvet lâzımdır efendiler... Muazzam bir terti
bat ve üzerinde birçok müdür, memur, amir, her 

I şey var. Fakat faaliyet sahasında bir şey yoktur. 
Hükümet hiçbir vakit ticaret yapamaz, tüccar ola-

I; muz. Yapar nazariyesini atmalıyız. Daha doğrusu 
isterim ki hükümet esas itibariyle bir şirket tesis 

I etsin ve bunları bir şirkete versin. Bu olmadığı tak
dirde hiç olmazsa devairi aidesine tevdi etsin ve de-

I vairi aidesi bunların inkişâfına çalışsın. 

Hereke fabrikasına gelince ben bu fabrikayı gez-
I dim. Bugün bu fabrikanın muhtelif şuaıbatında iki, 
I üçyüz bin liralık kadar bir nevakısı vardır. Reka-
I bet kabul etmeyecek derecede kumaş imal eden bu 
I fabrikanın bir filâtör makinesi noksandır, Feshane 

aynı vaziyettedir. Karamürsel aynı vaziyettedir. Bu 
üç fabrikaya hükümet yarım milyon lira kadar bir 

I istikraz yapacak olursa bunlar memlekete senevi 
I 800 bin metre kumaş vereceğini taahhüt .ediyorlar 

efendiler, bu memleket senevi 800 bin metre ku
maş istihlâk edemez. O halde senevi kumaş için ver-

I diğimiz binlerce lira harice. çıkmamış olur. Biz söz
de her şeylere teşviki sanayi kanunu vardır diye, 

I memleketimizde sanayiin terakkisini arzu ediyoruz. 
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Fakat fiili 
Bu fabrikalara 
yaptık? 
bin, ikiyü^; 
leniz bu 
tır? Here 
şartiyle 
hüt ediyor 

senede 

yat sahasına gelince; bir şey yapmıyoruz. 
şimdiye kadar ne gibi bir muavenet 

rhangi bir bütçede bir fasıl için üç yüz 
bin lira zammıkabul eden Heyeti Celi-

fjubrikalara ne gibi bir muavenet yapmış-
e fabrikası bir filâtör makinesi getirmek 

400 bin metre kumaş vereceğini taah-
if endiler! 

Vilâyetkrdeki sanayi mektepleri de aynı vaziyet 
dahilindedir. Bunlara da hiç kimse bakmıyor. 
Her idarei hususiye bir sanayi mektebi vücuda ge
tirmiştir. Ufak tefek bir masraf yapılmıştır. Mem
lekete usta yetiştirir çalıştırır. Lâkin bunlar da ay: 
m vaziyetindir. Ticaret Vekâleti elini atmalı ve bun
lara da muavenet etmelidir. 

Karaköy 
kasından 
iş için 
tin öteden 
bütün bu 
tiihdamı.. 
gezdirdim. 
içerisinden 
rak ettim 
Yoksa 
hep Türk 
de bir efendi 
le bir 
yevmiye iU 
dım ki 
ediliyor 
rici çalıştı 
Sonra birisi 
yanıma 
miz bu 
renmek 
iş öğrenmet; 
düğümüz 
başka bize 
ne İktisat 
lerdi ki bu 
ve şirketler^ 
çektir. 
muamelât 

\ e 
hadüane 

yüztme 

maaş 
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Efendilejr; biraz da istanbul'daki Osmanlı Ban-
bjahsetmek istiyorum. Bu defa ufak bir 

şubesine uğradım. Bizim ve mille-
^eri bu kürsüden bir feryadı vardı. O da 
ibi müesseselerde Türk memurlarının is-

Bankaya girdiğim vakit şöyle bir göz 
Türk. memurları olarak bütün bankanın 

on, onbeş tane memur görebildim. Me-
sordum. Siz burada memur musunuz? 

misiniz? Çünkü oraya buraya koşan 
ıhemurları idi. Diğerleri tuvaletleri yerin-

gibi oturmuşlar, sorduğum memur şöy-
baktı. Korkma dedim. Biz burada 

çalışıyoruz, dedi. Tahkikatımla anla-
da verilmiyor. Yevmiye ile istihdam 

îfsas kadrosuna sokmamıştır, kadro ha-
Bu vaziyet çok şayanı teessürdür. 

geldi, bu vaziyetimden istifade ederek 
ı ve dedi ki efendi. Bizim vaziyeti-

Biz buraya adam akıllı bir iş öğ-
girdik, fakat bulunduğumuz vazifeler 

kabiliyetinde değildir. Bizim burada gör-
fe al şu kâğıdı, şuraya ver. Ondan 

bir vazife gösterilmemiştir. Geçen se-
Vekili Hasan Beyefendi bize vaat etmiş-

gibi bankalarda ve diğer müesseselerde 
le muamelât Türkçe olarak cereyan ede-

Efindiler! Birkaç şirkete uğradım, bütün 
F[ransızcadır. Türkçe yoktur. 

YUSUFl AKÇURA BEY (istanbul) — Ben de 
gördüm, doğrudur. 

ZEKİ BEY (Devamla) — Efendiler; bu memle
ketin asıl ovlâdı biziz. Onlar bu memlekette zen
ginlemenin ve menafii iktisadiıyenin kolayım ve usu-

nyor. 

yanaştı 
şek İdedir. 
için 

yazıt 

lünü biliyorlarsa, bu memleketin lisanı ile, bizim 
lisanımızla hareket etmeye mecburdurlar, Yoksa 
biz onların lisanlarına ittiıba etmeye hiç mecbur de
ğiliz. 

TUN ALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Zeki 
Bey; iftira etme, bir kere sen analisanını kullan
mıyorsun. 

ZEKİ BEY (Devamla) — Sizden öğreneceğiz 
Beyefendi! Onlar kendi lisanlarını tatbik ediyorlar 
da acaba bugün Türklerde, Osmanlı Bankasındaki 
memurlardan daha seri, daha muntazam ve daha 
selis Fransızca konuşan memurlar yok mudur? Pek 
fazla vardır. Niçin bunlar o bankaya girememiş? Ve 
hiçin bunlar orada memur olarak istihdam edilme
miştir. Bu memleketin sermayesi ile servetiyle şim
diye kadar semiren Osmanlı Bankası acaba onbeş 
memur almayı çok mu görmüştür? 

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Komiser
ler hakkiyle vazifesini ifa etmiyorlar. 

ZEKİ BEY (Devamla) — Oraya da geleceğim 
efendim. Efendiler! Bankalar denildiği vakit esas 
itibariyle mevzuübahsolan şey, şanj, mübadele, spe
külâsyon meselesidir. Bir defa bankaların islâm 
tüccarlarına göstermiş olduğu müşkülât Heyeti Celi-
lenizin malûmudur. Yalnız bir milletin ithalât ve 
ihracatında müsavat olduktan sonra dahi her han
gi bir memleket, her hangi bir millet için onun 
parasında bugünkü vaziyet dahilinde birçok fark 
olacaktır. Bu yalnız ihracat ve ithalât müsavatı de
ğildir. Bugün Fransa gözümüzün önündedir. Fran
sa'nın irhalâtiyle, ihracatı arasında pek az fark var
dır. Bugün frank ne vaziyettedir? Mühim bir fark 
vardır. Bizce en büyük mesele, dahildeki mamu'lât 
ve mahsulâtımızın harice ihracında doğrudan doğru
ya bu gibi bankaların tavassut ve tüccarımızın elin
deki malı kendi ardiyelerine depo etmek ve sonra 
bu malları Türk parası ile satarak bu şanj farkını 
bankalara inhisar ettirmek lâzımdır. Sonra efen
diler! İkinci bir mesele olarak Romanya ve Bulgaris
tanlın külli surette bizim piyasamızda mübadele me
selesini meydana getirmeleridir. Bundan dört ay 
evvel Romanya ve Bulgaristan piyasamızdan almış 
olduğu mal mukabili müthiş surette şanj farkını top
lamıştır. 

Spekülâsyon meselesinde efendiler, istanbul'da 
birtakım ecnebilerin, daha doğrusu yahudilerin oy
namış oldukları roller pek mühimdir. Buna mukabil 
geçen sene bendenizin de bulunduğum Ticaret Encü
meninde bir kanun yapılmıştı. Hükümetin bir teklifi 
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vardı. Bu teklif Encümenden çıkmıştır. Besim Ata-
lay Beyin söylediği gibi Muvazenei Maliye Encüme
nine gitmiş ve şimdiye kadar orada kalmıştır. Bakı
nız büyük bir fark ve temettü yapan bir tüccar hak
kında yapılan bir şeyi arz edeyim. Bir gazeteden ik
tibas ediyorum, gazeteler bunu büyük harflerle yaz
mışlardı. («Haymbetoroya» namında bir banker hiç
bir lüzumu mübrem olmaksızın sırf spekülâsyon 
maksadıyle külliyetli miktarda îngiliz lirası almış ve 
İngiliz lirasının tereffüüne sebep olduğu için borsa 
Meclisince isticevap ve muhakeme ediliyormuş. Bu 
haberi okuyunca «Haym Betoroya» ya çok hiddet 
ettik. Fakat böyle cürmü meşhut halinde yakalan
masına nazaran cezasının ağır olacağını düşünerek 
azıcık acıdık. «Acaba küreğe mi mahkûm olacak, 
nef mi edilecek, zincirbent hidematı şakkada mı 
kullanılacak? Diye kendi kendimizden sordurduk 
Nihayet dün, akşam gazeteleri Haym Betoroyanın 
cezasının borsa "meclisince tespit edildiğini yazdılar. 
İngiliz lirasının tereffüüne sebep olan, tüccara yüz 
binlerle lira zarar ettiren ve kendisi de binlerle kaza
nan bu herif elli lira cezayı nakdiye mahkûm olmuş!. 
Elli bin lira kazanıp da elli lirasını feda etmeye razı 
olmayan kim vardır? (Ağır ceza sesleri.) 

Mesele kolay ve basit, eğer bir memleketin ha
yatiyle oynadıktan ve iktisadiyatını ve sermayesini 
istediği gibi sarstıktan, binlerce lira kazandıktan 
sonra Hükümete elli lira verip kurtulacaksa ortada 
bir şey yoktur. Öyle ise.. Bunu herkes yapsın. Efen
diler! Bizim kanunlarımız bu kadar âciz midir? Rica 
ederim bu gibi adamlara lâzım gelen terbiyeler ve 
lâzım gelen cezalar verilmeyecek midir? Ve memle
ketin hayatı iktisadiyesi düşünülmeyecek midir? Vak
tinizi fazla işgal ediyorum. Maruzatımı burada kese

ceğim. Yalnız bu sene Ticaret Vekâletinin yapmış 
olduğu şeyler içinde şayanı şükran bir cihet vardır 
ki, onu da arz edeyim. İşittiğime nazaran Ticaret 
Vekâleti, memleketin mamulât ve mesnuatı dahiliye
sini sabih bir sergi halinde bir vapura koyarak ve 
sahildeki tüccarlarımıza malumat vererek onları 
doğrudan doğruya Avrupa limanlarına gönderip hem 
teşhir etmek ve hem de tüccarlarımızı limanı olan 
yerlerde bulunan şehbenderlerimiz vasıtasiyle oranın 
tüccarlarıyle tanıştırarak Avrupa'ya tanıtmak için 
büyük bir teşebbütte bulunmuştur. Bunun için çok 
teşekkür ederim. 

REİS — Efendim; ekseriyetimiz kalmadığı için 
makamı riyaset diğer söz alanlara söz veremiyor. 
Yalnız evvelki celsede yapılan İstiklâl Mahkemesi 
Reisi intihabatı neticesini arz edeceğim. 106 aza in
tihaba iştirak etmiştir. Bir aza da istihsali ârâdan 
sonra rey verdiği için hariç bırakılmıştır. 87 rey 
Mazhar Müfit Beye, bir rey Fuat Beye ve bir rey 
de Naci Bey (Elâziz) e verilmiştir. 17 müstenkif var
dır. İntihabın nisabında ekseriyet varsa da nisabı 
müzakere olmadığı için gelecek celsede intihap ya
pacağız. (O ne demek sesleri). 

Efendim; 87 rey, 175'ün ekseriyeti mutlakasıdır. 
Nisabı karar diye buna derler. Nisabı müzakere ol
madığı için ikinci bir intihap daha yapacağız. Eğer 
nisabı karar olmasaydı o celsede intihaba devam 
edecektik. Bu dakikayı arz ediyorum. Onun için ge
lecek içtimada tekrar intihap yapılmak üzere ruzna-
meye alıyoruz. 

Yarın bermutat içtima etmek üzere celseyi tatil 
ediyorum. 

Hitamı Müzakere; Saat : 06.00 
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5EFERBEÜ KITAAT ZABİTANINA İKİŞER MAAŞ NİSPETİNDE AVANS İTASI HAKKINDA BAŞ

VEKÂLETTEN MEVRUT (1/653) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE MUVAZENEt MALİYE 

ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye 
Ba 

Kalemi Mahsus 
Başvekâlet 

Cumhuriyeti 
let 
Müdüriyeti 

Adet 
6/1279 

4 . 3 . 1341 

Büy|ük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Ahvali [hazıra hasebiyle seferber edilen kıtaatın 
zabitan ve mensubini askeriyesi ile tahtı silâha celbo-
lunan ihtiyat zabitanına ihtiyaçlarının tehvini için 
maaşfarından mukassatan istiyfa edilmek şartıyle 
matahsisatı fevkalâde ikişer maaş nisbetinde avans 
itası Müdafaai Milliye Vekâleti Celilesince teklif edil
miş ve keyfiyet icra Vekilleri Heyetinin 1 1 . 3 . 1341 
tarihli içtimamda tetkik ve mütalâa olunarak bu 
baptaki kanun lâyihasının Meclisi Âliye arzı takarrür 
etmiş olduğundan esbabı mucibeyi havi tezkere su
reti musaddakasıyle birlikte lef fen takdim kılınmış-
ttr. Mukte;sasının ifa ve neticesinin imhasına müsa
ade buyruîmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

BAŞVEKÂLET HUZURU SAMİSİNE 

Ahvali hazıra sebebiyle seferber vaziyete giren 
kıtaatın zabitan ve mensubini askeriyesiyle silâh altı
na alman ihtiyat-zabitanının hemen umumî denecek 
derecede malî cihetlerle zarurette olduklarına meb-
ni bunların bulundukları mahallerde terk eyleyecek
leri çoluk çocuklarının idarelerine ve aileleri bikes 
bulunanların da ebeveynleri neztlerine şevklerine 
kâfi parayj malik olmadıklarından ikişer maaş nis
petinde avans suretiyle para verdirilmesi birinci ko
lordu kumî fidanlığından ehemmiyeti mahsusa ile ri
ca olunmaktadır. İdareleri maaşa münhasır bulunan 
zabitan ve memurin ve mensubini mumaileyhinin 
huzuru tam ve cemiyeti hatır ile vazaifi mevduala-
nnı ifa edebilmeleri geride bırakacakları çoluk ço
cuklarının stirahatlarını temine mütevakkır olaca
ğından cidten kendilerinden azamî fedakârlık bek
lenilen mumaileyhimin mukassatan maaşlarından 
kat ve tevkifi cihetine gidilmek üzere hiç olmazsa 

birer aylık maaş ve tahsisatları nispetinde avans ita
sını tahtı elzemiyette görüyorum. Bu lüzum ve ehem
miyet makrunu takdir fehimaneleri buyurulduğu hal
de 1341 senesi zarfında mukassatan kesilmek üzere 
birer aylık maaşları için indelhesap lüzumu tahak
kuk eden yüz on yedi bin elli bir liranın avans su
retiyle. sarf ve itası tahtı karara alınarak Maliye Ve
kâletine tebligat icra ve neticesinin emir ve işarına 
müsaadei fehametpenahilerini arz ve istirham eyle
rim efendim. 

11-. 3 . 1341 
Müdafaai Milliye Vekili 

Recep 

LÂYİHAÎ KANUNİYE 
Madde 1. — Seferber edilen kıtaat zabitanı dai

me ve mensubini askeriyesiyle silâh altına davet olu
nan ihtiyat zabitanına ve kıtaat ile hareket eden mu
hasibi mesul ve maiyetine bir sene zarfında mukas
satan tevkif olunmak şartıyle matahsisatı fevkalâde 
iki maaş nispetinde avans verilir. 

Madde 2. — Tarihi neşrinden itibaren meri olan 
işbu kanunun hükmü 1341 senesi seferberliğine mah
sustur. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Müdafaai 
Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

12 . 3 

Başvekil 
İsmet 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

Nafıa Vekili 
Süleyman Sırrı 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

1341 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Hamdullah Suphi 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 
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MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ 

MAZBATASI 

Ahvali hazıra hasebiyle seferber edilen kıtaatın 
zabitan ve mensubini askeriyesi ile tahtı silâha celp 
olunan ihtiyat zabitanına ihtiyaçlarının tehvini için 
maaşlarından mukassatan istiyfa edilmek şartıyle 
maatahsisatı fevkalâde ikişer maaş nispetinde avans 
itası hakkındaki kanun lâyihası tetkik ve müzakere 
olundu. Hükümetin esbabı mucibesinde dermeyan 
eylediği mutalâat Encümenirmzce muvafık ve varit 
görülmüş olmakla kanun lâyihası aynen kabul edil
miş ve berayi tasdik Heyeti Celileye arz ve takdim 
kılınmıştır. 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Reisi Namına 

Trabzon 
Şefik 

Aza 
Hakkâri 

Asaf 

Aza 
Maraş 
Mithat 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Aza 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 

Aza 

Aza 


