
J 

T.B.M.M. 
ZABIT CERİDESİ 

— < > > ^ > • •c-c-c-» • 

•• •• • » ON UÇUNCU İNİKAT 
1 2 - XII-1929 PERŞEMBE 

Münderecat 
Sayfa 

1 — Sabık zabıt hulâsası 30 
2 — Havale edilen evrak 30 
3 — Nutuklar 31 
1— Başvekil İsmet Paşa Hazretlerinin, 
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1 - SABK ZABIT HULÂSASI 
Nurettin Ali Beyin riyasetlerile açılarak, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Uruguay ve İtalya 
Hükümetleri arasında mün'akit mukavelename 
ve tahkimnamenin tasdiki hakkındaki kanun 
lâyihaları müzakere ve kabul edildikten sonra 

Lâyihalar 
1 — Anadolu - Bağdat Demiryolları ve 

Haydarpaşa Liman ve Rıhtım İdaresinin 1926 
senesi hesabı kafisi hakkında kanun lâyihası 
( Divanı Muhasebat Encümenine ) 

Tezkereler 
2 — Memurin maaşatımn tevhit ve teadülü 

hakkındaki kanunun tefsirine dair Başvekâlet 
tezkeresi ( Bütçe Encümenine ) 

3 — Muallim mektepleri inşaatından müte
vellit davalarda istihdam edilecek avukatlara 
verilecek ücret için bütçe formülünde tashihat 
icrasına dair Başvekâlet tezkeresi ( Bütçe 
Encümenine ) 

4 ~~ Heyeti Mahsusaca nisbeti askeriyeleri
nin kat'ına karar verilmiş olan zabitandan Âlî 
Karar Heyetinde haklarındaki Heyeti Mahsusa 
kararının ref'ine karar verilmiş olanlara tekaüt 
maaşının hangi tarihten itibaren tahsisi lâzım 
geleceğinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezke
resi ( Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe Encü
menlerine ) 

Reis — Meclis in'ikat etmiştir efendim. 
Ruzname mevadımn müzakeresine başlama-

perşembe günü toplanılmak üzere celse tatil 
edildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Yozgat Tokat 

Nurettin Ali Avni Süreyya Tevfik 

Mazbatalar 
5 - Muamele vergisi kanununun üçüncü 

maddesinin birinci fıkrasının tefsiri hakkında 
3/181 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Maliye 
Adliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları ( Ruz-
nameye ) 

6 — Gümrük muafiyetine ait bazı hususi 
kanunların meriyetlerinin devam edip etmiye-
ceğiııin tefsiri hakkında 3/343 numaralı Başve
kâlet tezkeresi ve Maliye ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları ( Ruznameye ) 

7 - Posta ve Telgraf ve Telefon Umum 
Müdürlüğünün 1929 senesi bütçesinde 10 000 
liralık münakale yapılması hakkında 1/536 
ve Millî Müdafaa Vekâleti 1929 senesi bütçe
sinde 15 000 liralık münakale yapılması hak
kında 1/534 ve muhtelif devairin 1929 senesi 
bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri arasında 
münakale yapılması hakkında 1/530 ve Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Vekâletinin 1929 senesi 
bütçesinde 39 000 liranın münakalesine dair 
1/542 numaralı kanun lâyihaları ve Bütçe 
Encümeni mazbatası ( Ruznameye ) 

dan evvel Başvekil İsmet Paşa Hazretlerinin 
beyanatı vardır. 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

-***&*&&•$?***• 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 15,5 

Reis — Kâzım Pasa 
Kâtipler: Ruşen Eşref B. ( AFYON KARAHİSAR ) , Süreyya Tevfik B. ( TOKAT ) 
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3 - NUTUKLAR 

t: İ 

İ — Başvekil ismet Pasa Hazretlerinin, 
Paramızın kıymetini yükseltmek için ittihaz 
olunacak tedabire müteallik nutukları 

Başvekil İsmet Paşa ( Malatya ) — 
Milletin Çok Saygıdeğer Vekilleri ; 
Millî para üzerine düşündüklerimizi milletin 

Büyük Meclisine söylemek için müsaade iste
rim. Çıktığından beri millî para, her sene niha
yetinde bir miktar tenezzül kaydetmiştir. Son 
beş, altı senelik tenezzülün sebepleri şunlardır: 
Bir çok seneler kapalı, mahrumiyet içinde kal
mış memleket sulh ile.nefes aldıktan sonra bir 
çok ihtiyaçlarını hariçten tedarik etmek mec
buriyetinde kaldı. Hazır yiyen geçmiş asırla
rın kötü mirası olarak, açık bütçe ile memleket 
idare etmeğe çalışmak, alışılmış bir hastalıktı. 
Sonra üst üste bir kaç yıl verimsiz ve kısır 
geçti. Bunların hepsinden mühim olmak üzere 
daha doğrusu bunların hepsine asıl sebep ola
rak memlekette millî iktisadın kifayeti gibi bir 
düşünce vatandaşın ve cemiyetin fikrinde yer 
tutmamıştı ( Çok doğru sesleri ) . 

Oeçen senelerin sebeplerini, bu suretle hu
lâsa edebilirim. İçinde bulunduğumuz senenin 
muhasebesi ise şubur : Bizim için çok ağır ve 
zahmetli sayılacak didinmelerden sonra Devlet 
idaresinde açık bütçe belâsı bertaraf edilmiştir. 
Güç kazanılan bu eyiliği zikrederken bilhassa 
kaydetmeliyim ki açık bütçe tehlikesi artık eyi 
doktorların tekayyüt ve nezareti altında nük-
setmiyecek bir hastalık değil, her idare adamının, 
her vatandaşın önüne, görünerek gelir bir mikrop 
olmuştur. Atide hiç bir zaman bu mikrop bün
yemize müessir olamıyacaktır. İktisat ve istihsali
mize esaslı olarak eyi tesir eden bir müessir de, 
şimdiye kadar vatanda bütün teşkilâtı ve ka-
nunlarile en son ilim esaslarına müstenit, 
bir Devletin ve içtimaî varlığın kurulmuş 
olmasıdır ( Alkışlar ) . Dahilî ve hericî pole-
tikada istikrar ve emniyet havası, iktisadî 
inkişafa temel olacak amillerdendir. Bu mües
sirlerin semerelerini her sene istihsalimizin 
gösterdiği artma ile hissetmiş oulunuyoruz. 
İktisadî kifayet endişesi bütün zihinlerde belir
miştir, Henüz duygu halinde bulunan bu 
endişenin umumî hayata yapacağı, yapması 
lâzım olan tesirleri henüz tatbik etmeğe 
başlarmş değiliz. Şimdi bu sene için top

lanan ve millî paranın tenezzülüne sebep olan 
yeni amillerden bahsedeceğim .Bunun birincisi; 
haricî borçların tediyesine başlanmasıdır. Bu 
seneki tediyeler için daha evvelden ihtiyatlı ve 
hazırlıklı bulunmak sayesinde haricî tediye 
menfi tesirini maddeten fazla hissettirdi deni
lemez. Fakat bu bir amildir ki her sene mev
cut ve müessir olacaktır; ve bunun tesiri diğer 
tedbirlerle muvazeneye getirilmek lâzım gele
cektir . Diğer taraftan borcu tanımak, bir 
mukaveleyi müstekimane tatbik etmeye çalış
mak, emniyet ve itibara müsbet tesir eder 
avamilden addolunmak tabiidir. 

Yeni gümrük tarifesinin tatbiki vesilesile 
bazı tüccarın isabetsiz telâşından bu kürside 
daha evvel bahsetmiştim. Bu telâş yüzünden 
az zamanda memlekete yığılmış olan malların 
tesiri son haftalarda menfi olarak pek ziyade 
göze çarpmıştır. 

Menfi tesîratm hepsinden mühim olmak 
üzere para tenezzülünün ruhlarda uyandırdığı 
endişeyi, buhranı zikretmeliyim. Masum ruhlar, 
kendi on lirasını tehlikeden kurtarmak için 
döviz tedarikine kalkışmışlar ve her kesin aynı 
telâşı ile kendi on lirasını değil, evini, dükkâ
nım, tarlasını, istikbalini tehlikeye atacağını 
farkedenıez olmuşlardır.; Kötü niyetli ve iman
sız olanlar için meydan, zehir saçacak tam bir 
fırsat gösteriyordu. « Devletin mubayaa ihtiyacı 
ilerde daha fazladır, Devlet paranın kıymetini 
tutabilmek için bütün servetini sarfetmektedir. 
Hükümet millî parayı düşüre düşüre 
sıfıra yaklaştıracak sonra az bir bedel 
ile parayı piyasadan toplayup Devlet Bankası 
açacak ve yeni para çıkaracak » gibi şayialar 
her keşi parayı atmağa teşvik ediyordu. Şüphe 
yoktur ki millî paranın kıymeti üzerinde en 
kötü tesir yapan amil ruhlarda husule gelen 
emniyetsizlik ve buhrandır. 

Şimdi size vaziyetin ciddî olarak mutalea-
sını ve tedbirlerini arzedeceğim. Millî iktisat 
maliye, millî para için bildiklerimizi, kanaat-
larımızı yıllardır bu memleketin pek çok 
işlerinde ve tecrübe mektebinde edindîk. 
Fakat size cesaretle söyleyebiliriz ki bildik
lerimize itimadımız, tedbir addettiklerimizi tat
bik etmekte sebatımız sarsılmaz derecede sağ
lamdır / Bravo sesleri ) . 
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fiır ihsanın da, bir Devletin de maişet ve 

Siyaset yolu kendi takatini doğru tartmakla 
tayin olunabilir. Muktedir olduğundan feda 
etmemek, muktedir olmadığına girişmemek, 
doğru tartının ilk mizanıdır ( Çok doğru ses
leri). Bu mikyas hayatta kazandığı ile geçinen 
kanaatkarı ve alnının terile mütemadiyen ka
zancını arttırmaya çabalayan çalışkanı ve terek-
ki edeni yaratır. 

Millî paranın altuna nazaran sabit bir kıy
met alması bütün kuvvetimizle varmaya çalı
şacağımız, varmaya çalıştığımız hedeftir (Bravo 
sesleri). Millî paranın düşürülerek ortadan 
kaldırılması değil, millî paranın daha ziyade 
kıymetlendirilerek altuna bağlanması bizim 
bütün gayret ve kuvvetimizi sarfettiğimiz baş
lıca hedeftir ( Alkışlar ) . Bedava kazançları 
için bunun aksini vatanda söyleyenlere ve 
yayanlara, Türk Milletinin bütün kuvvetile, 
birbirinden müessir iki can yakıcı ceza tatbik 
edeceğiz ( Bravo sesleri, alkışlar). Cezanın 
birisi millî parayı kıymetlendirerek pek sevdik
leri bedava kazançlarını temelinden mahvey-
lemektir / Alkışlar ) . İkinci ceza her cürmü 
gördükçe mücrimi kanuna teslim etmektir. 
Bir şahsın emniyetine ve servetine kastedenin 
cezası düşünülürse bütün vatandaşların ceple-
rindekine, yuvalarındakine kastedenin cezası 
elbette tasavvur edilemiyecek Kadar ağır 
olacaktır (Alkışlar) . 

Millî parayı kıymetlendirmek ve tutmak için 
türlü fedakârlıkla hesapsız döviz tedarik edip 
satmak; düşündüğümüz tedbirlerden değildir. 
Bir çok memleketlerde bir kaç kerre tecrübe 
edilmiş olan bu usulün sakatlığı tereddüt 
götürmez bir bedahettir. Bizim düşündüğümüz 
başlıca tedbir; bütçe muvazenesi gibi bütün 
memleketin tediye muvazenesinde açıktan 
kurtulmaktır (Şiddetli, alkışlar) .Bu memleket 
Devlet mubayaatı; vatandaş sarfiyatı ve mem
leketin inkişafı için harice çıkarmağa mecbur 
olduğu paralar kadar, lâakal o kadar, harice 
mal ve sây satmak yani istihsal etmek lâzımdır, 
buna mecburdur . 

Size nazariyatta ifadesi en kolay, bilfiil 
tahakkuk ettirilmesi bu asrın insanlarının ve 
cemiyetlerinin başlıca meşgalesi olan bir 
mevzudan bahsettim. Bu mevzu hemen bütün 
dünyanın başlıca müşterek derdidir. 

Vaktile hükümetlerde bütçe muvazenesi de 

2-İÖ29 C : 1 
bu zaviyeden görülürdü, yani Devletin büturi 
ihtiyaçları evvela tespit olunur sonra bu 
ihtiyaçları karşılayacak menbalar aranırdı. 

Yer yüzünde elan bu usulü takip edebilen 
hükümet kaldı mı? bunu bilmiyorum, bizim 
eyi bildiğimiz şey, bütçe muvazenesi için 
evvelâ Devletin menbalarını, gelirini hesap 
etmek ve ihtiyaçlarını bu gelirin hesabı için
de kısıp çerçevelemektir (Çok doğru sesleri). 
Umumî servetin artmasile imkân bulduktan 
sonradır ki yeni ihtiyaçlar için masraf açabili
yoruz. Bütçe açığının bütün keşmekeşlerinden 
ve dertlerinden bu usulle kurtulduk. 

Fakat asıl hayrete şayan olan netice , bu 
günkü ahval ve şerait içinde, Devletin ihtiyaç
larının en eyi, en çok, bu usul sayesinde te
min olunabilmesidir. O halde iktisadî açığı 
kapamak için, iktisadî inkişafı temin etmek 
için de bu usulü tatbik edeceğiz. Bu memle
ket bütün vatandaşların her vasıta ile kazanıp 
harice mal ve sây olarak gönderdiği kıymet
ten daha fazla, hariçten kıymet alamıyacaktır 
(Bravo sesleri). Devletin ve milletin bütün 
uzuvlarının harice tediye ettiği, bütün vatan
daşların harice sattığı sây ve malın bedelini 
aşmıyacaktır. 

Memleketin resmî ve hususî bütün ihti
yaçları ve bütün inkişaf arzuları kendi 
istihsalâtile çerçevelendirilecektir. Hariç 
ten, daha çok, daha pahalı, vesait tedariki, 
ondan evvel daha fazla kazanıp elde satılacak 
daha çok kıymet bulundurmağa bağlı tutula
caktır ( Alkışlar ) . 

Bu esaslara göre size bugün yaptıklarımı
zı ve yarın yapacaklarımızı arzedeyim. Bütün 
vekâletlerin bütçeleri dahilinde hariçten tedarik 
etmeye mecbur oldukları, henüz sarfolunmamış 
ihtiyaçlarını derhal tevkif ettik. Bütün memlekette, 
hususî idarelerde ve belediyelerde, tasavvur 
edilip henüz bir mukaveleye bağlanmamış olan, 
haricî masrafları kamilen durdurduk. ( Güzel 
sesleri ) . Yani, bir liranın harice çıkarılması 
için İcra Vekilleri Heyetinden müsaade almak 
lâzım gelecektir ( Bravo sesleri) . 

Eğer mülâhazatımız ve tedbirlerimiz tasvi
binize mazhar olursa bu aldığımız tedbirler 
Devletin bütün resmî memurları için yeniden 
kuvvetlenmiş bir emirdir. Bu emrin şuurla ve 
samimiyetel tatbikine yardım ve dikkat etmele
rini huzurunuzda bir daha Devletin bütün teş-
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fcılâtının bütün memurlarından talep 
( Bravo sesleri, alkışlar ) . 

Hemen yarısı sarfolunmuş bir bütçenin 
ikinci devresi için aldığımız bu tetbirlerin 
tesiri mühim olacağım ümit ediyoruz. Bahusus 

" ki haricî tediyenin hazır bulunan son taksitin
den başka bir tediye^borcu bu sene için kal
mamış gibidir. Fakat bu tetbirin asıl tesiri, 
"mühim tesiri gelecek sene daha ziyade görü
lecektir. B. M. M. nin yeni bütçesini tatbik 
etmek bize nasip olursa, sene başı ilk işimiz 
bütün Vekâletlere ve bütün teşkilâtlara döviz 
bütçesi tebliğ etmek olacaktır. ( Bravo sesleri, 

.. Alkışlar ) . Bu senelerden mukavelelerle devredi
lecek tediyeler başta, tediye ettiğimizden daha 
fazla gelir temin edecek işler onun arkasında 
olacaktır. Bunların haricinde her hangi bir 
haricî tediye Heyeti Vekilede evvelâ 
tetkik edilmek icap edecektir. Semereli iş
lerin dövizleri de tabii Heyeti Vekilenin 
Kararile tatbik olunabilecektir . Gelecek sene 
için bu tedbirin tesiri ne kadar mühim olaca
ğını tesavvur etmek müşkül değildir . 

Efendiler ; 
Şimdi iktisadî açığın girift olan, güç olan 

asıl millî kısmına geliyorum. Devlet hayatında 
olduğu gibi millet hayatında da kendi menbaına 
yani istihsaline kifayet etmek endişesi: işte asıl 
büyük tedbir budur. Millet kendi istihsalinden 
fazla sarfetmiyecek kanaatkar bir hayata girmek 
mecburiyetindedir ( Bravo sesleri Şiddetli 
alkışlar ) . 

Size yakında millî tasarrufu daha ince ve 
isabetli mûtaleaya yarayacak bazı rakamlar 
getireceğiz. Fakat ehemmiyetsiz bir misal 
olmak üzere şimdi haber verelim ki bu mem
lekette senede beş milyon liralık kahve ve iki 
milyon liralık çay içilmektedir. Geniş orman-
larile meşhur, henüz demiryolu uğrağı olmı-
yan bir şehrimizde elektirik tesisatı için lâzım 
olan direkleri demir olarak harice ısmarlama
lardır. 

Emin B. ( Eskişehir ) — Ceza verin 
ceza ! 

Başvekil İsmet Paşa ( Devamla ) — 
Eğer istihsalimiz kifayet etmiyorsa ve çalışkan 
vatandaş ekmekle kahve arasında muhayyer 
kalacaksa onun kahveyi teıcih.edip dermansız 
düşmemesi için gücümüz yettiği kadar kulağına 
bağıracağız ( Bravo sesleri alkışlar ) . Güzel 

İ2-İ£-102Ö 
ederim 

Û : i 
lavanta sürünmüş, ince ipekliler içinde Türk 
kızlarının cılız ve ciğeri çürümüş bir hale 
gelmesine muvafakat etmiyeceğiz ( Alkışlar ) . 

Anadolu dağlarının sarı çiçeklerini başına 
takarak, gürbüz vücutla cephane taşiyan anaları 
gibi kızlarımızın sağlam vücutlu ve yerli ipek-
lerile dağ çiçeği kokusunu dalgalandırarak her 
şeyden evvel küvetleri, kanaatkarlıkları, tasar-
ruflari ile kendi yuvalarını yıkılmaz kaleler 
gibi sağlamlaştırmalarını istiyeceğiz (Sürekli 
alkışlar). Milli tasarruftan bahsederken evvela 
kızlarımızın vazifelerinden bahsetmem pek ta
biidir. Çünki bir yuvaya millî tasarruf ve ka
naatkârlık bir defa - kadının dikkati ve tekay-
yüdü ile - yerleşdikten sonra erkeğin buna 
mukavemet edebilmesi maddeten müşkül ola -
çaktır ( Çok doğru sesleri ) . Bin belaya karşı 

koyan, bin musibeti ezip yenmek ile meydana çikan 
millî mevcudiyet mahza millî maişeti tanzim 
edememek yüzüdden tehlikeye dûşûrüimiyecektir 
( Alkışlar ) . Aklı eren bütün vatandeşların 
şuurunu uyandırmak ve bu uğurda Devletin 
bütün kuvvetlerini harekete getirmek kat'İ 
kararımızdır (Alkışlar). Nazik bir mevzuun 
bütün taraflarını anlatmış olmak için şunu 
ilâve etmeliyim ki sözkrimde mukavelâtın 
itibarını sarsacak ve vatandaşlara haricî mallara 
karşı cebrî ve telkini boykot ilham edecek bir 
mana yoktur. Böyle teşebbüslere şimdiye kadar 
olduğu gibi bundan sonra da asla müsaade 
etmiyeceğiz. Bilinmelidir ki milletlerin münase
betlerini tanzim eden muahedeler, milletler 
arasında alış veriş temin ettiği için millî 
kazancı da temin . edecek olan başlıca 
çaredir . Devletin ittihaz edeceği tedbirleri 
medenî bir devletin hukuku dahilinde bulunan 
tetbirlerden alıyoruz. Millî tasarruf, yerli mal 
istihlâki gibi tetbirleri şuurlu, yaşamak isteyen 
her müstakil milletin düşündüklerinden, yap
tıklarından seçiyoruz. Kezalik millî iktisat. 
muvazenesinin samimî arzularından ihtikârları 
ve dahilde fiat muvazenesinin lehlerine ihlâli 
için ümit çıkarmak istiyecekleri umduklarından 
mahrum etmeye çalışmak mühim bir meşgale
miz olacaktır (Alkı lar). Millî iktisadı kifa
yetsiz olarak hayat sürükleyen millet ciğerlerini 
mütemadiyen kemirerek kendini yiyen bir vücut 
halindedir. Yaşamak kudreti, her ölçüyü aşacak 
kadar sağlam ve temelli olan Türk milleti kendi 
kendini yemek vaziyetine asla düşmiyecektir 
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İ : İS İâ-İİ 
( Alkışlar ) . Bu uğurda B. M. M. nin alabi
leceği tetbirler ve memleketten icap ederse 
isteyeceği fedakârlıklara, ferağatlara ancak 
ahmaklar hudut tasavvur edebilir f Alkışlar J. 

İşte Efendiler: millî parada iktisadî kifayet 
âmili; üzerinde düşündüklerimiz ve kararlarımız 
bunlardan ibarettir. Bu seneki buhrana geçici 
bir amil olan fazla istok ithali şimdiden tesi
rini kaybetmeğe başladı. Son iki aydaki ithalât 
geçen senenin aynı aylarına nisbetle hemen 
yarıya yakın derecesinde düşmüştür. 

Devlet Bankasının tesisine ve mahiyetine 
dair bazı malûmatı da şimdiden vermeyi fay
dalı görüyorum. Bu bankanın sermayesi şim
diki millî para üzerine vücuda getirile
cektir, Bu bankanın bütün vatandaşların em
niyetine B. M. M. inden çıkacak hususî bir 
kanuna istinat etmesi, sermayesine milletin 
ihtiyarî olarak iştiraki için aksiyonların arze-
dilmesi mtısammemdir. Bankanın vazifeleri ka
mınla tayin ve ilân olunacaktır. Fakat anlayan
lar tabiî görsün hayale kapılanlar hayret etsin, 
şimdiden söyleyeyim ki, bankanın ilân olunan ilk 
vazifeleri arasında millî paranın altun üzerinden 
tespiti kaydı bulunmayacaktır. Alttın üzerinden 
millî paranın tespiti bütçede, devlet mübaya-
atında, millî iktisadiyatta ve bütün vatandaş
ların tasarrufatında düşündüğümüz tedbirlerin 
neticesi olarak yapılacaktır ( Alkışlar ) . Bunu 
Hükümet, B. M. M. ve bütün millet hazırlaya
caktır. 

Bu hazırlıklar millî paranın kıymetinin tec
rübelerle yerinden oynamaz bir hale geldiğini 
gösterecektir. Filî istikrar denilen bu netice 
hasıl olduktan sonradır ki kâğıt paramıza kar
şılık vaz'ı gibi binnisbe çok kolay bir tedbire 
sıra gelecektir. Devlet bankasının tesisi ile kat 
edeceği mesafeler hakkında her şeyi söylemiş 
oluyorum. 
. MilJÎ paradan bahsederken bütün milletin 

el bir! iğ ile çalışmasını lüzumlu gösteren mev
zulara temas ettik. Hakikatta sade bir işe değil 
zorlu bir işe girmiş olduğumuzu biliriz . 
Fakat zor ; netice elde etmekten zevk alan 
sportmen gibi bu milletin birikip kalmış zorlu 
işlerim başarmaktan zevk duyan mülî mücade
leciler ruhunu bütün tazeliğile muhafaza 
ediyoruz, ( Alkışlar )!. Eğer bu işJer her rast 
gelenin derhal yapabileceği şeyler olsaydı ba
şarabilmek için B. M. M. idaresini beklemeye 

ti. i 
hacet kalmayacaktı. 

Beyanatımda zayıf idrakli veya zayıf imanlı 
olanın gözüne kestirmeyeceği yahut bedbinlikle 
göz önüne alabileceği şeyler bulunabilir. Böyle 
kendini aldatmak isteyen zayıf yaradılışlara 
Büyük Devlet ve millet meselelerini sır olarak 
tutmak ve hakikî tedbir yerine tılsımdan bahs 
etmek daha ziyade yaraşır. Ancak yetişkin, hür 
milletlere millî tehlikeler ve millî tetbirler 
haykırılabilir (Alkışlar). 

Yetişkin, hür ve büyük bir milletin idare-
resinde mes'uliyet sahibi olan vatandaş gibi 
vaziyetten tehlikeden tedbirden icabında feda
kârlıktan göz diktiğimiz hedef karşınında bir 
çok ileri geri dalgalanmaktan, fakat sönmez 
tükenmez azmü himmetten ve behemehal ka
zanılacak kat'î muzaffer i yelten bahsolunabilir 
( Şiddetli alkışlar ) . 

Büyük Millî Mücadelelerde zafere giden 
yolun başında ruhların emniyeti ve bizzat kendi 
mevcudiyetinin sağlamlığına itikat edilmesi 
vardır . Osmanlı İmparatorluğunun inhitat 
devirlerini ve son demlerini mühürleyen? 
şey aklı erer ve münevver geçinenlerin, 
ve mes'uliyette bulunanların her çetin iş 
başında ( biz bu işin hakından gelemeyiz ) 
vehminde olmalarıdır. Bu kanaat onların 
şahsî kudret ve faaliyetlerini ilk andan 
kemirirdi. İlk müşkilât ile, her mücadelenin 
tabiatından olan devir devir aksi tecelliyat 
derhal mağlubiyeti nefislerinde iman haline 
getirirdi. Her Milli mücadelede hazır olan en 
büyük cevher yani milletin kendisi ise ilk anda 
onlara itimadını kaybeder, yardımını esirgerdi. 
Bundan daha tabiî ne olabilirdi? Şimdi biz 
size Millî mücadelecilerin ruhu ile halk idaresi 
adamlarının kanaatile söyleyeceğiz. Nakadar 
zorlu ve çetin olursa olsun hiç bir millî me
selenin halli millî şuurun ihatası haricine 
çıkacak kadar muğlak ve milletin tırmanıp 
tepesine irişemeyeceği kadar sarp değildir 
( Alkışlar ) . 

Her şeyden evvel fertçe ve Devletçe birbirimize 
güvenerek ve birbirimize yardım ederek ve 
dayanarak bu yeni mücadeleyi , millî para, 
millî iktisat, millî tasarruf mücadelesini beheme
hal başaracağımıza itimat etmeliyiz (Alkışlar ) . 
Kafi neticeye varıncaya kadar millî paranın 
ileri, geri göstereceği dalgalardan asla ürkme-
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meliyiz, aşla yılmamalıyız , ( Alkışlar ) asla 
ür.kmeyeceğiz ve yılmayacağız . 

Bu kürsüden, Millet Vekillerinin huzurunda 
kat'î kanaatla beyan ve ilân ederiz ki millî 
parayı muhafaza edenler asla kaybetmiyeeekler, 
behemehal kazanacaklardır (Alkışlar ) . 

İşte Efendiler , büyük bir millî meseleyi 
izaha çalıştık. Bu meseleyi kafi muvaffakiyetle 
neticelendirmeyi muhakkak görüyoruz . Eğer, 
bu mücadeleyi bize emanet edecek iseniz , 
bunu itimadınızla göstermenizi rica ederiz 
(Şiddetli ve sürekli alkışlar ) . 

Emin K. ( Eskişehir ) — Efendim ; 
Başvekil Paşa Hazretleri bu mesele hakkında 
bütün düşünülen tedabiri Hükümetimizin 
ittihaz etmiş olduğunu buyurdular. Cümlemiz 
hürmetle dinledik. Ancak mesele memleket 
şümul olduğu için bendeniz de bir meb'us 
sıfatiîe hissiyatımı aynen ifade etmeği menafii 
memlekete muvafık gördüm. Affınızi rica 
ederim. 

Bu mes'ele hakkında bendenizin düşündü
ğüm şu idi: 

Paramızın son senelerde verdiği manza
raya bakıyordum. Bunda tabiî bir inip çıkma 
yoktu. Türk milleti her fedakârlığı yapar. 
Ancak iktisadî sahada tam manasile icap eden 
tedbirleri alamaz diye bu nokta üzerinde Hü
kümet ve mileti bâzı şeye icbar etmek için 
alınmış sunî bir tedbir gördüm. Halbuki cidali 
milliyi başa çıkaran bu nesil ortada mevcut 
iken bu cihetlerin de başa çıkarılacağından şüphe 
etmişler, gaflet etmişlerdir. Şimdi bendeniz şöyle 
düşünüyorum: yüz elli «milyon liralık kağıt 
paramız var; iki yüz milyon lira mükellefiyet 
vardır; ve bu da idarei hususiye, belediye, 
şimendiferler ve vapurlar gibi sabit ve muay
yen yerlere sarfedilmektedir. 

Sonra İsmet Paşa Hükümeti ise bütün aldığı 
tedbirlerde şimendüferinde ve sairesinde gayesi 
tamamen istihsale matuftur. Şimendüfer, diyo
ruz, o da iktisadın haricinde değildir. Filan yerde 

çürüyen bir buğdayı, memleketin bir yerinde açlık 
zuhur ettiği zazman oraya yetiştiremiyoruz. 
Şimendüfer bu gibi şeyi kaldırırsa memleket 
de daha fazla istihsal yapacak demektir. 
Binnetice şimendifer işi de iktisadî bir hareket
tir. Sonra su işleri yapıyoruz. Geçenlerde hesap 
ettik, mühendislere sorduk; sırf Eskişehir ha
valisinde Sakarya, Porsuk ameliyatı, dört mil 

yon dönüm yer suluyor. Buarazi münavebe île 
ekilmek suretile kırk bin vagon zahire ihraç 
edebilir. Tabiî memleketin daha kaç dane 
Eskişehri vardır ve Devlet te her tarafta bu 
adımları atmıştır. 

Ecnebi parası yükseldiği vakit ecnebî para-
sile muamefesi olan tiftik ve üzümün fiatının da 
yükslmesi lazımdır. Hayır yükselmiyor. Tiftik 
yine olduğu yerde duruyor. Dahilde et 30 
kuruşu muhafaza ediyor. Buğday on kuruşta 
duruyor. Peki ya harice satılan ve ecnebi 
parasile muamelesi yapılan şeylerin fiyatları
nın da yükslmesi lazım değil mi.? Bendeniz 
vaziyete baki yorum; bu gayri tabiidir. Devletin 
bu işi ciddiyet ve ehemmiyetle tutacağına kail 
olmiyanların İsmet Paşa Hazretlerinin buyur
dukları gibi tezviratlarından diyelim bir takım 
evhama kapıldıkları görülüyor. Kalıyor ki bizim 
yüz elli milyon liramız var. İki yüz milyon 
Devlet vergisi veriyoruz. Devlet, vergi ne ise 
aynen alacak, şimendifer aynen alacak, şu 
halde sabit ve muayyen bir fiatla bir menbaı 
sarfiyat vardır. Biz artık beş milyon, on milyon 
gibi harici muvazenemizde bir ingiliz lirasına 
ihtiyacımız olursa, bunun esiri mi olacağız? 
Olamaz, bu millet ki dünyada her şeye taham
mül etmiştir. Meselâ Fransızlar sıkıştıkları vakit 
bir kap yemek yiyelim, derler. 

Halbuki, bu millet, şu üç dört sene geçen 
kurak zamanlarda ihtiyacını ottan tedarik 
ederek, yene hükümete bar olmamış bir millet
tir. Elhamdülillah şimdi öyle bir zaruret yok
tur. Hükümetin her alacağı tetbiri milletin 
harfiyen tatbik edeceğine bendeniz şüphe 
etmiyorum. Sonra bir de milletimizin manzarai 
umumiyesine bakalım, başka memleketlerde 
iş bulamiyan bir milyon, iki milyon gibi bir 
nüfus Hükümetin bütçesine bar oluyor. Bizim 
memleketimizde ise, karınca kararınca, herkes 
et buluyor et yiyor, ekmek buluyor ekmek 
yiyor ve ne de olsa Hükümete bar ölmıyor. 
Böyle bir milletin, böyle bir Devletin parası 
neden ingiliz parasından aşağı olsun ! » 

Bunu havsalama aldıramiyorunı. Bazı hata
larımız olmamış değildir. Fakat her şeyin bir 
zamanı vardır. Biz bu zamanı bekledik. Böyle' 
milletşümul bir vaziyete gelmesini de belki 
Hükümet beklemiştir. » 

Mesela : Bu sene işittiğime nazaran doğru 
ise İstanbul piyasasına ilk anlarda hariçten 4 
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milyon liralık zahire girmiş, bugün Anadolumın 
içerilerilerinde buğdayın okkası l o kuruşa 
inmiştir. Bunun sebebi şu imiş : vesaiti nakli
yenin ucuzluğu ve gümrük muafiyeti... dahil-
dekiler için derhal Hükümet seri tedbirler 
alamamış, şimendifer tarifnsini indirmemiş- belki 
bendeniz izam ediyorum - senevi 7-8 milyon 
ingiliz liralık hatta ormanlarımız tam manasile 
işledüdiği takdirde 30 milyonluk ihracat yapa
bileceğimize kaniim. Maalesef şimdiye kadar bu 
hususu ihmal ettik. Meselâ: İzmire kereste kıt
lığında 30-40 milyon metre mikabı kereste geli
yordu . Zevkprestlikten kendimizi tecrit edip bilâ-
sebep hariçten mal getirtmeyip hasımlarımızın 
yaptığı gibi hareket edersek - hele Başvekil 
Paşa Hazretlerinin işaret ettikleri cidali millî 
ruhile bu tedbiri tatbik edersek - iki sene sonra 
kâğıt paramızın ingiliz parasile müsavi olacağına 
kaniim. Çünki, memleketimiz bakirdir. Htr 
neresine uğransa bir menbaı hayat ve istihsal 
bulunur. Başka memleketler, işletilmiş en son 
randumam alınmıştır. Bendeniz hükümetten 
bir ricada daha bulunacağım. Hariçten gelen 
müeseesatı maliyenin bir az başı boştur. 
Oelişi güzel bırakılmışlardır. Tarzı mesaileri 
memlekete acaba hangi cihetten muzur 
olabilir, onların kârına kimsenin göz koy
duğu yok, tetkik edilmemiştir. Bu mües-
sesatın çalışma tarzları hükümetçe bilinmiş 
olmalıdır ve kazançları meşru ve makul bu
lunmalıdır. Bu gibi müessesatın sun'î olarak 
memleket sermayesini çekip götürmesinden 
telâş eden adamlarla temas ettik. Devletin 
iktisadî muvazenede bir parça müsaadekâr ve 
müsamahakâr davrandığından, Devlet Bankası
nın ecnebi parası alarak teesüs edeceğinden, 
ve fazla miktarda ingiliz parası mubayaa 
etmek iztirannda bulunulduğundan, Devletin 
ecnebi parası esas ittihaz edilerek mukavele yap
makta hassasiyet göstermediğinden, şu ve bu 
gibi vaziyetlerden bahsettiler. Şimdi şükran ve 
minnetle görüyoruz ki Hükümetimizce her 
hususta tedabiri ciddiye alınmıştır ve bendeniz 
çok kat'î imanla inanmışımdır ki; gelecek 
mahsul alındıktan sonra, memlekette bu gün 
gördüğümüz manzaranın tamamen aksi müşa
hede olunacaktır. Gerçi propaganda, reklâm 
gibi vasıtalara tevessül etmeği bilmiyoruz. 

Fakat Hükümetin arzettiğim gibi şimendüfer 
yapmış petrol sarfiyatını azaltacağım diye 

sudan elektrik istihsal etmiş olduğunu gördük. 
Hükümetin su işlerinde tuttuğu yol mutlaka 
muvaffakiyete varacaktır ve bendeniz bütün 
efradı millet gibi - kendi hesabıma- çizilen 
bu programa, tamamen sadık kalacağıma ve 
tatbiki için harfiyen çalışacağıma yemin ederek 
kürsiden iniyorum. 

Reis — Başvekil İsmet Paşa Hazretleri 
Meclisten itimat talep ediyor. Yoklama yapı-. 
lacaktır. Yoklama sırasına göre reylerinizi 
istimal edersiniz efendim. 

Ara neticesi tebliğ edilinceye kadar rey 
verenler lütfen yerlerine tekrar otursunlar (Rey
ler toplandı ) . 

Rey vermiyen varsa reylerini versin. Âra 
istihsali hitam buldu. 

Başvekil Paşa Hazretlerinin nutukları hak
kında bir kaç takrir var, okunacak: 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİNE 

Başvekil İsmet Paşa Hazretlerinin çok kuv
vetli ve kıymetli nutkunun tabettirilerek köy
lere kadar neşir ve tevziini teklif eyleriz. 

Kütahya Samsun Erzurum 
Niyazi Asım Adil Aziz 

YÜKSEK REİSLİĞE 

Başvekil İsmet Paşa Hazretlerinin irat bu
yurdukları çok yüksek ve irşatkâr nutuklarının 
tap ve bütün vatanın evlâtlarına iblâğ edilme
sini teklif ederiz. 

İstanbul Antalya Şarki Karahisar 
M. Ziya Ahmet Saki Mehmet Emin 

YÜKSEK REİSLİĞE 

Başvekil Paşa Hazretlerinin nutuklarının 
tab'ı ile köylere kadar dağıtılmasını teklif 
ederim 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

YÜKSEK REİSLİĞE 

Başvekil Paşanın çok kıymetli nutuklarını 
takdirlerle alkışlarız. 

Bu nutkun basılarak bütün köylere tevziini 
teklif ederiz. 

Kırşekir Denizli Gazi Antep 
Lııtfi Müfit Mazhar Müfit Remzi 
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Keis — Efendim ; nutuk zabıt ceridesile 
neşir ve ilân edildikten sonra bu takrirler re
yinize arzedilecektir. Kabul edildiği takdirde 
Meclisçe tabolunur ve köylere varıncaya kadar 
tevzi edilir. Esasen zabıt ceridesinde neşredile
cektir. 

Efendim; 239 zat rey vermiştir. Muamele 
tamamdır. 239 rey ile yani mevcudun ittifa-
kile Hükümete itimat olunmuştur ( Alkışlar ) . 

Başvek i l İ s m e t P a ş a — Teşekkür ede
rim, arkadaşlar, kat'î muvaffakiyet için zerre 
kadar şüphem yoktur ( Şiddetli alkışlar ) . 

Kesim Ata lay 15. ( A k s a r a y ) — 
Arkadaşlar, bugün en çok sevinenlerden biri
si de bendenizim. ( Hepimiz sesleri) Yıllardan 
beri benim yürüdüğüm yolu biliyorsunuz 
(Hangi yolu sesleri ) . Meteliğin kıymetini bil
meyen Türk değildir, diye bu kürsüden bağır

dım: Meclis âzası, meb'uslar , memurlar yeri) 
kumaş geymeğe mecbur olması lazımdır, diye 
kumaş numuneleri getirdim . Yeneceğe ait 
olan şeyler getirdim . Halka iş bulalım diye 
bağırdım; şükür Tanrıma; bu gün o dileğime 
eriştim. Dün bizi zaferden zafere koşturan, 
Memlekete bu güne kadar görülmemiş 
şeref ve şan kazandıran İsmet Paşa Haz
retleri iktisat cidalinin, iktisat harbinin önüne 
düşerek milleti yeni zafere, yeni kazanca, yeni 
şana, yeni şerefe doğru sevkediyor., yürütü
yor, yöneltiyor. Paşa yürü! hak ta seninle, 
halk ta seninle, gönüller de seninle ( Bravo 
sesleri ) . 

Reis — Efendim vakit geçti . Bu günkü 
müzakere hitam bulmuştur. Meclis cumartesi 
günü saat 15 te içtima edecektir. 

Kapanma saati : 16,15 

*£^-$fcs.= 

Hı'ikıııııete Hinıat r ey l e r i n in ne t ices i 

Adana 
Hilmi B. 
Kadri B. 
Kemal B. 

Afyon Kura hisar 
Ali B.. 
Haydar B. 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzim B. 
Ruşen Eşref B. 

Aza adedi : 316 
Reye iştirak edenler : 239 

Kabul edenler : 239 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak ctmiyenler : 75 
Münhaller : 2 

/ Kabul edenler ] 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakki B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Ha Üt Ferit B. 
Ri.fat B. 

Sami B. 
Şaktr B 
Talat B. 

Antalya 
Ahmet Saki B. 
Dr. Cemal B. 
Hasan Sıtki B. 
Rasih B. 
Süleyman Şevket B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B 
Dr. Mazhar B. 
Mitat B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Fahreddin B. 
Hayreddin B. 
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İsmail Hakkı B. 
Kâzım Paşa 
Memet Akif B. 
Osmanı Niyazi B. 
Sadık B. 

Bayazıt 
İhsan B. 
Hâlit B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Rasim B. 

Bitlis 
İlyas Sami B. 
Muhittin B. 
Muhittim Nami.B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Şefik, Lutfi B. 
Esat B. 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Senih B. 

Cebeliberektt 
Ali Rıza B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Memet B. 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Talât B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münür B. 
Ziya B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 

Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
İshak Refet B. 
Kâzım Pş. 
Rüştü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Zeki Mesut B. 

Elaziz 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Nakyeddin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B* 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Ali Ulvi B. 
Emin B. 
Sait B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hacim Muhiddin B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

Gümüşane 
Halil Nihat B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakari 
İbrahim B. 

İçel 
Hakkı B. 

İsparta 
Hakim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

istanbul 
Akçoraoğlu Ytısuf B. 
Dr, Norettin Ali B. 
Fuat B. 
Hüseyin B. 
İhsan Pş. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Hüseyin B. 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münür B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Vasıf B. 

Kars 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Baha Tali B. 
Dr, Sadreddİn B. 
Faik B. 
Halit B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Cemal B. 
Hâşan Fehmi B. 
Memet Fuat B. 
Refik B. 
Velet B. • 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Doktor burhaneddin B. 
Doktor Halit B. 
Hasan Ferit B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Doktor Fuat B. 
Memet Nahit B. 
Şevket b. 

Kırşehir 
Hazım B. 
Lutfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemaleddin B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Rağıp B. 
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