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1 — SABIK ZAEIT HÜLÂSASI 

Kâzım Paşa tarafından açılarak, İcra Vekilleri j günü toplanılmak üzere celse tatil edildi. 
Heyetinin istifa ettiğine ve yeni kabinenin İsmet . Reis 
Paşa tarafından teşkil edildiğine dair Riyaseti 
Cumhur teskereleri okunduktan sonra perşembe | Kâzım 

Kâtip Kâtip 
Afyonkarahisar Yozgat 
Ruşen Eşref Avni 

Kâtipler 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 14 

R e i s — Kâzım Paşa 

Süreyya Tevfik B. ( TOKAT ) , Avni B. ( YOZGAT ) 

Reis — Meclis in'ikat etmiştir. Başvekil Pasaj 
Hazretleri yeni kabinenin programını Meclise arz-1 edeceklerdir. 

2 — BAŞVEKİL İSMET PAŞA HAZRETLERİNİN TEŞKİL ETTİKLERİ YENİ KABİNENİN 
PROGRAMI 

Başvekil İsmet Pş. (Malatya) — 
Muhterem efendiler; 
Hükümetin takip edeceği siyaset umumî ve ana 

hatlarile senelerdenberi takip olunan hatların ayni 
olacaktır. Dahilde bu umumî siyasetin ifadesi 
Cumhuriyet icabatının mütemadi bir tekâmül 
takip etmesi vatandaşın huzur ve emniyetinin, 
çalışmak ve inkişaf etmek gayelerinin engelden 
masun bulunması, (alkışlar) vatanın ve milletin 
harsî ve içtimaî birliğinin muhafaza ve takviye 
edilmesidir. (Alkışlar) Haricî siyasetimizin vuzuhu 
dahilde ve hariçte daha bariz olduğu kanaatindeyiz. 
(Çok güzel sesleri). Komşularla dostluk rabıtaları
nın her muzmarden azade olan bir samimiyet 
ve dürüstlük ile takviyesini, millî mücadeleden 
beri teessüs eden dostluk münasebatının muhafaza 
ve takviyesini yeni dostlukların lâyik oldukları 
kıymetle takdir edilmesini beynelmilel ihtilâfların 
hakem usulile hallinin aranmasına velhasıl millî 
hak ve menfaat icabatının nazarda tutulmasına 
müstenittir. 

Celâl Nuri B. (Tekirdağ ) — Tam avrupalı bir 
siyaset.. 

Başvekil İsmet Paşa (Devamla) — Eeski dost
lukları takviye ve bize yeni dostlukları temin eden 
bu mücerrep siyasette devam edeceğiz. Türkiyenin 
coğrafî mevkii ve beynelmilel vaziyetinin talep 

ettiği , münasebat ve itibarı temin için hnassas 
bulunmamız tabiidir. Vatanın emniyet ve masu
niyetinin talep ettiği hadlre dahilinde millî müda
faa mesailinde ihtiyatlı ve tedbirli bulunmağı 
zarurî ve elzem addediyoruz. (Bravo sesleri alkışlar) 
Cumhuriyete kadar daima ihmal görmüş olan vatan 
imarı ve muvasalatı faaliyetimizin başlıca bir 
sahası olacaktır. (Alkışlar) Şimendifer siyasetinin 
ilk büyük^ hedeflerini^elde etmelte*",olö!uğümuz bu 
^5neîerSe her^âlîa#"mnlî"birlik"ve""emniyet ve 
iktisadî kudretin inkişaf ve suhulete mazhar ola
cağından şüphemiz yoktur. (Alkışlar) 

Maarif' siyasetimizde meslekî tahsil ve ihtisas, 
az masrafla çok netice arayan amelî bir mahiyet, 
mekteplerimizi her türlü menfi tesirattan münezzeh, 
ahlâk ve intizam cephelerini bilhassa ehemmiyetli" 
tutan bir zihniyet ve yeni bir kuvvetle devam 
edeceğiz. (Alkışlar) 

İçtimaî hastalıklarla mücadele etmek-başlıca 
farikası olan sıhhat ve içtimaî muavenet faaliyeti
miz idame ve tevsi olunacaktır. ( Bravo sesleri ) . 

Büyük adlî ıslahatın bütün esasları muhafaza 
ve takviye olunacaktır. 

Usullerde tatbikatın verdiği tecrübelerle mem
leket ihtiyaçlarının talep ettiği tadilât ve tekâmü-
lâtı aletdevam tahakkuk ettirmeğe çalışmak hede
fimizdir (Bravo sesleri). Cumhuriyetçi ve halkçı 
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bir millî hayatın masuniyet ve inkişafını ve bilhas
sa siyasî faaliyet ve mücadeleler içinde vatandaş 
haysiyet ve şerefinin müdafaasını bir kelime ile 
siyasî, millî ve iktisadî inkişaf için ilk şart olan ni
zamın masuniyetini kanunları ve lıâkimlerile itmi
nan ile adliyemiz müemmen bulunduracaktır (Al
kışlar). 

Millî iktisatta mesleğimiz malûmdur. Bizim ka-
naatımızca Hükümetin her sahada faaliyeti nihayet 
millî iktisat için ya bir faide temini, ya bir enge
lin bertaraf edilmesi gibi bir iktisadî gayeye 
teveccüh ettirilmek lâzımdır. İktidarımız: da
hilinde olan bütün gayretlerimizi bu uğurda sar-
fedeceğiz. Ziraî istihsâlin maruz olduğu hususî 
müşkülât nazarımızı ehemmiyetle eezbetmektedir. 
Bu uğurda bir Hükümetin iktidarında olan bütün 
tedbirleri almak başlıca meşgalemiz olacaktır. 

Millî iktisadın diğer sahalarında, malûm olan 
programımıza yeni bir şey ilâve edecek değiliz. 
Yalnız iş kanunu ve işçilerin vaziyetlerinin İslahı ile 
bilhassa meşgul olacağımızı kaydetmek isteriz (Al
kışlar ) . . 

Malî siyasetimiz, bütçe muvazenesine müstenit 
tasaiTufkârane bir siyasettir. Vergilerin islâh ve 
tekâmülü yolunda senelerdenberi scbatkâraııe de
vam eden tekayyüdat bizim mes 'uliyetimiz zama
nında da vasi tatbikata zemin olacaktır. Millî pa
ranın kıymetini korumak için yeni Hükümet dahi 
çok dikkatli ve hassas olacaktır. 

Takatimiz haricinde bir yük olduğu vakit olan Os
manlı borçlarında âdilâne ve kabili tatbik olan 
amelî bir tesviyeye varmak için bütün hüsnü ni
yetimizi sarf edeceğiz ( Alkışlar). 

Muhterem efendiler; 
Siyasetimizin her sahada umumî hatlarını zik

rettikten sonra, şimdi günün meseleleri üzerinde 
müfredatlı olarak, tedbirlerimizi ve fikirlerimizi 
arzetmek için müsaade isteriz: 

Recep B. (Kütahya) — Buyurun! 
Başvekil İsmet Pş. (Devamla) — 1 - Başlıca 

İstanbul ve İzmir limanlarında tatbik olunan ve 
galat olarak vasi manalı bir tabir ile liman inhi
sarı denilen Millî Tahmil ve' Tahliye şirketlerinin, 
bu işlerin serbest zannedildiği zamanlara nisbetle 
bir terakki ve tekâmül temin ettikleri sabittir. 
( Çok doğru sesleri) Liman hizmetlerini biz, ser
best işler zümresinden değil, âmme hizmetlerin
den telâkki ediyoruz. Bu sebeple âmme hizmeti 
cihazını tamamen kurmak imkânı hasıl olunciya 
kadar nisbeten buna en yakın olan mevcut millî 
teşekkülleri kaldırmıyacağız (Bravo sesleri). Mas
raflarını azaltmak, vasıtalarını eyileştirmek ve ço
ğaltmak, hedefimizdir. Gitgide kanun ve mukave
leler ahkâmı ve imkânımız dahilinde de rıhtım hiz
metlerini âmme hizmeti cihazı dahiline almağa ça
lışmak takip ettiğimiz hattı harekettir. 

2 - Memurin maaşatındâ teadül kanunu ile te
kaüt kanunu, alâkadarların refah ve hukukunu 
tevsi edecek surette tekemmül ettirilmeğe çalışa
cağız, (Bravo sesleri) Fakat bu kanunlarda tenzilât. 

yapmak temayüllerine asla. muvafakat etmiyece-
ğiz ' (Alkışlar, oravo sesleri). 

o - İcra ve iflâs kanununda borç için hapsin 
kalkması, ilamsız icra gibi esaslardan geri dönmek 
mutasavver değildir. (Alkışlar) Bu esaslar haricinde 
kalan noktalarda memleketin ihtiyacına göre 
tecrübelerin talep ettiği tekâmülât ve tadilâta bit
tabi tevessül edeceğiz. 

4 - Gerek mübadillerden, gerek diğer vatan
daşlardan borçlanma sureti ile kendilerine' arazi 
verilmiş olan küçük çiftçilerin bu sebepten müte
vellit borç yüklerini tahfif için tedbirler teklif 
etmeği düşünüyoruz. (Bravo sesleri) 

5 - Vergiler: 
Arazi vergisi: Bunda şayanı nazar başlıca nok

ta kıymet takdirindedir. Kiymet takdirini yeni 
bir usule rapteden tecrübe kanununun bu sene 
vereceği neticeleri bütün memlekete teşmil edebi
leceğimizi ümit ediyoruz. 

İratsız arsalar, bataklıklar, çalılıklar vergile
rinde tenzilât teklif edeceğiz. Orman, bağ, meyva' 
ağacı yetiştirecek olanlara uzun müddet muafiyet 
teklif etmeği düşünüyoruz. (Alkışlar) 

„ Müsakkafat: Umumî ve hususî tadilât şartları
nı hafifleştirecek teklifatta bulunacağız. Yeni kâr-
gir inşaat için mevcut muafiyetin teşmil ve tevsiine 
tevessül musammemdir. 

Belediye resimleri ile tapu ve intikal harçla
rında esas olan kiymet miyarının mükellef lehine 
mühim surette tadili mukarrerdir ( Alkışlar ) . 

Kazanç. : Tatbikatının İslahında esaslı tedbir
ler teklif olunacaktır. 

Sayım : Alınan resim ile hasılat arasında bir 
tevazün ve ahenk daima düşünülmüştür. Eğer fi-
atlarıu gidişi bu tevazünü ihlâl ederse vergide ta
dilât tabiidir. 

Veraset ve intikal: Bir haddi asgarî tayini ve 
ev eşyasının istisnası ve kanunu medenî icabatı ile 
hem ahenk kılınması musammemdir. 

Muamele vergisi : Bunun gerek ihracat ve gerek 
dahilî mamulâta tesiratı malûmdur. Hükümet 

her iki istikamette esaslı bir faide teminine bilhassa 
çalışacaktır. 

Vergilerde düşündüğümüz tadilâtı zikrettikten-
sonra bu noktayı bilhassa tebarüz ettirmek isteriz. 
Devlet hazinesinin kudret ve intizamının halelden 
masuniyeti başlıca hayat esbabındandır. Bu sebep
le Büyük Millet Meclisinin yeni bir kanunu ile ta
dil olnnuncıya kadar mevcut kanunlar ile tayin 
edilmiş mükellefiyetler behemehal istihsâl ve tat
bik olunacaktır (Alkışlar). 

Mütemadi bir tekâmül ve tadile tabi olan vergi
lerin cibayetinde her hangi tereddüdü asla müsa
maha etmiyeceğiz (Bravo sesleri ) . 

Muhterem Efendiler! her şeyden mühim olan mes
ele Büyük Millet Meclisinin idaresine ve iradesi
ne kendi haricinde her hangi bir tesirin. mües
sir olamıyacağına kat 'iyetle inanılmasıdır. ( Alkış
lar). Bu uğurda elindeki bütün vesaiti kul
lanmak İcra Vekilleri Heyetinin başlıca vazifesi 
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olacağında asla şüphe edilmemelidir. ( Alkışlar). 

Eğer bu maruzatımızın- tatbik ve takibini muva
fık görürseniz müzaheret, ve itimadınızı izhar bu
yurmanızı istirham ederiz ( Alkışlar ) . 

Reis — Söz istiyen varmı? 
Fethi B. (Gümüşane) — Efendim; sözeı başla

mazdan evvel Başvekil Paşadan bir şey 'sormak 
isterim. (Kürsüye sesleri) Evvelâ bu sualime cevap 
alacağım, ondan sonra. Maliye vekili Beyefendinin, 
tadillerini teklif edeceği yergi kanunları meya-
ııında traktörlerden alınan resmin de tadilini teklif 
edeceğine dair, gazetelerde' beyanat intişar 
etmiştir. Bu noktada Hükümetin kararı nedir? 
anlamak istiyorum. 

Başvekil İsmet Pş. (Malatya) — Traktör ver
gisini soruyorlar. Vergiher hakkında izahat verir
ken, en mühim ana hatlarını ve büyük kısımlarım 
söyledim. Traktör vergisi, mahiyeti itibarilc büyük 
bir mevzu değildir. Onun ilgasını düşünüyoruz. 

Fethi B. (Gümüşane) — Muhterem arkadaşlar; 
söze başlamazdan evvel geçen perşembe günkü 
zapta ait bir hatayı tashih etmek isterim. Evvelce 
olduğu ve benim bildiğim gibi zabıt hulasası okun
madığı için, bu tashihi şimdi burada, kürsüde 
yapmak mecburiyetinde kaldım. Zabıt ceridesinin 
(17) inci sayfasında «bu öyle bir hayaldir ki dünya 
cennetinde kalmadı» diye Maliye vekili Beyin 
sözü vardır. Ona mukabil de bana atfen «ben de 
aksini iddia etmedim» sözü yazılıdır. Ben böyle 
bir söz söylemedim ve bunun her vakit aksini 
iddia ederim. Zaptın bu suretle tashih olunmasını 
rica ederim. 

Efendiler, Meclisi mutadından evvel içtimaa 
davet ederken Hükümet sebep olarak keçen hafta 
kabul ettiğimiz kanunu göstermişti. Bu gün görü
yoruz ki Meclisin meşgul olacağı mesele yalnız bu 
malî kanun değilmiş. 

Başvekil, bütün kabinenin istifasını vermiş ve 
nısfına yakın azasını kabineden çıkarmış, yeni bir 
çehre ile ispatı vücut etmiş ve Meclisten itimat is
temiştir. 

Haziran ayında M.eclis dağılırken ittifakı ara ile 
itimat almış olan Hükümet ne gibi bir mecburiyet 
altında ve ne gibi tesirlere tabi olarak istifa etmiş
tir? • • 

Daha bir buçuk ay evvel Hükümet gazetesinde 
âdeta nim resmî mahiyette intişar eden bir tebliğde, 
beş sene için Hükümetin dahilî ve haricî siyase
tinde asla bir tebeddül olmıyacağı ilân edilmişken 
bu kadar kısa bir fasıladan sonra Adliye, İktisat, 
Maarif ve Nafıa gibi mühim vekâletlerin başka el
lere tevdi olunmasını mecburî kılan sebepler nedir? 

Bazı Hükümet gazetelerinin de büyük bir inşi
rah duyduklarını ilândan çekinmedikleri bu tebed
düller nasıl bir siyasî vaziyet üzerine zaruret ha
lini almıştır.' Bunun Hükümet ağzından izah olun
ması lâzımdır. 

' Ümit etmek isterim ki, dört mühim vekâlette ve
killerin değişmesi yalnız şahısların tebeddülüne; 
münhasır değildir. : i 

Hükümetin şimdi okuduğu beyannameyi hazır
lamak için beş günden beri çalışmış olması da 
gösteriyor ki geçen haziran Meclisin ittifakı ara 
ile itimadını alan Hükümet bu fevkalâde içtima-
dan bilistifade hiç. olmazsa bazı vekâletlerde siya
setini tebdil etmek ve yeniden itimat reyi almak 
ihtiyacını hissetmiştir. 

Bu ihtiyaç neden olmuştur? Bu ihtiyaç neden 
hasıl olmuştur. Bunu ben kendi noktai nazarıma 
göre izah edeyim. • 

' Efendiler, bu ihtiyaç Cumhuriyetimizin parlâ-
mento hayatına yeni bir fırkanın dahil olmasından^ 
doğmuştur. 

Serbest Cumhuriyet Fırkasının henüz bir. bu 
ç.uk aylık bir hayatı vardır. Fakat fırkayı doğurarj 
ihtiyaçlar, yani münakaşa hürriyeti ve Büyül 
Mecliste bir karşı fırka tarafından Hükümet işle 
rjmin murakabesi o kadar derinden hissedilen ilıti 
yaçİar idi ki, bunların zaruretlerine katlanmak 
mecburiyeti derhal kendini göstermiştir. Serbesj 
münakaşa ve serbest murakabe tesirini yalnız Hü[ 
kûmet üzerinde göstermekle kalmamıştır. 

Bir haftadanberi Cumhuriyet Halk Fırkasında 
bu fırka meb'uslarının Hükümete karşı yaptıkla 
rını yine Hükümet gazetelerinde okuduğumuz 
şiddetli tenkitler Hükümet fırkasının da serbest 
münakaşanın feyizli semerelerinden istifade et
tiğini göstermektedir. 

Az zamanda bu kadar faydası görülen fırka
mızın teşekkülü aleyhine bazı yanlış telâkkiler 
mahsulü olarak fena propagandalar da işidilmekte-
dir. Meselâ, benim İzmir seyahatimde vukua gelen 
tezahürlerin kıymet ve ehemmiyetini düşürmek 
için karşılamağa gelenlerin bir takım serhoşlardan, 
serserilerden ibaret olduğuna dair raporlar yazıldı. 
Başta milliyet gazetesi olmak üzere bazı gaze
teler Fethi Beyin mütemadiyen yankesicilerle, ka
çakçılarla ve asıl ve hüviyeti malûm olmıyan 
kimselerle teşriki mesai ettiğini yazmakta kusur 
etmediler. 

Bir taraftan komünistlerin, diğer taraftan mür
tecilerin tahrikatına alet olduğum, yolunda ten
virat'baş gösterdi. Fethi Beyin ismi mahallî Hükü
met memurlarının raporlarında kaçakçı, yankesi
cilerle bir arada geçmekte idi. O çirkin propaganda 
bir kartpostal şeklinde Meclis koridorlarına kadar 
girmiştir. 

Efendiler, biz bunlardan müteessir ve mükeü-
der değiliz. Serbest münakaşanın ve serbest mu
rakabenin her gün ziyadeleştiğini gördüğüm men
fa at lan, yörüdüğümüz yolun ne kadar doğru 
bir yol olduğunu isbat edip durmakta iken hangi 
maksada hizmet fikrile yapıldığını bir türlü. anla
madığım 
olamaz. 

bu propagandaların asla ehemmiy •fetı 

Anlıyamadığım bir zihniyet var: Amele, Hîilk 
Fırkasına mensup oldukça iş yolundadır! vaktaki 
bu Amele Halk Fırkasına intisap etmek hakkini 
serbest fırka lehine istimale başlar; o zaman iş 
değişir. Derhal iktisadî meslekler ihtilâfı meydku 
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aılr. Devletçilik ve liberalizm nazariyelerile bu 
meselenin halli çareleri . aranılır. Efendiler, na-
zari-yeler ih'tilâfile- bu meseleyi -.ha] için zah
met çekeceğimize amelenin neden gayri memnun 
olduklarını tahkik etsek daha doğru olur zannede
rim. Rica ederim iktisadî menfaatin hangi fırka 
proğramile daha eyi temin olunacağını fark ve tem
yiz etmek hakkını hiç kimseden nezetmiyelim. 
Bilûmum ameleyi komonist telâkki etmek doğ
ru mudur? 

Efendiler, vaktaki bir zat Halk Fırkasının mu
temedidir, onun ahlâk ve evsafına asla toz kon
durulmaz, fakat bu mutemet Serbest Cumhuriyet 
Fırkasına intisap hakkını istimal ettiği dakikadan 
itibaren hiç te şayanı itimat bir adam değildir. 
Mürtecidir, fesatçıdır, ahlâksızdır. Bu mantıksız
lık gülünç değil midir? fırka işlerine bu kadar 
şahsiyat karıştırılırsa hepimizin gayesi olan normal 
bir murakabe hayatını tesise imkân kalır mı? 

Diğer mühim bir propaganda daha var. îzmir-
de, Manisada, Aydında, Balikesirde ve bir çok ka
zalarda tezahürler yapan halk kendiliğinden top
lanmamıştır. Bir takım muharrikler bütün bu hal
kı kukla gibi istedikleri yerlerde toplamışlardır. 
Buna bir aklı selim sahibi nasıl inanabilir? hay
retteyim. Bu muharrikler ne vasi bir şebeke ha
linde memleketin her tarafını ihata etmişler? 
Bunların mevcudiyetinden nasıl olupta kimse 
haberdar olamamıştır. 

Haydi Başvekilin bununla meşgul olmadığını 
kabul edelim. Ya Dahiliye vekili, ya valiler, polis
ler, jandarmalar, taharri memurları ve sair memur
lar, bunların hiç biri ifayi vazife etmemiş midir? 
Bunların da ifayi vazife etmediklerini kabul edelim 
ve her gün halk ile temasta bulunmak vazifesile 
mükellef olan Halk Fırkasının müfettişlerei, vilâ
yet, kaza nahiye mutemetleri bunlarda bu muhar
rikleri görmediler mi ve Hükümeti haberdar etme
diler mi bu hayret olunacak bir şey değil midir?. 

. Efendiler; ben bu muharriklerin kimler olduğu
nu, neler olduğunu bu kürsüden size haber verece
ğim. Bu muharrikler Hükümetin bilhassa malî ve 
iktisadî siyasetidir. Ancak bu malî ve iktisadî si
yasettir ki bütün halk tabakalarına bu kadar derin 
bir memnuniyetsizlik vermiştir. îşte muharrikler bu 
memnuniyetsizlikler ve bu şikâyetlerdir. Size bir 
muharrik daha haber vereyim. Cumhuriyet Halk 
Fırkasının taşradaki teşkilâtıdır. Şayanı memnuni-
yetdir ki, yine Halk Fırkası bu son muharriki ber
taraf etmek teşebbüsü almıştır. 

Fakat asıl büyük muharrik, Hükümetin malî ve ik
tisadî siyasetidir ki el 'an meydandadır. Vakıa kabine 
dahilinde bazı vekilleri değiştirmek suretile bu mem
nuniyetsizliklerinde sebeplerini izaleye : ça 
lışmıştır. Bir buçuk aylık fırkamız 
bunu da memleket hesabına kaydedilmiş 
bir menfaat telâkki eder ve onunla iftihar 
eder. Fakat fırkamız bu cüz'i tebeddülün bu derde 
kâfi deva olmadığı kanaatindedir. 

Efendiler, yine diyorlar, ki, Fethi Bey ve arka

daşları temiz adamları.,/. Cumhuriyetçidirler, 
kendilerinin mürteeilerle teşriki mesai ; edecekle» 

,rini asla düşünmüyoruz. Kendilerini tenzih ederiz. 
Fakat Fethi Beyin ve arkadaşlarının malûmatı ha
ricinde ve onların namü, hesabına komünistle^*, 
mürteciler harekete geliyorlar. 
•_ Rasih B. (Antalya) —- Değilmi? 

Ali Feti B. (Devamla) — Tekrar fes giydiril 
ceğinden,' arap harflerinin iade olunacağmda|n 
bahsediyorlar. înkilâp tehlikededir. , 

Efendiler, bu ne demektir? kendilerine bu ka
dar itimat edilen ve maksat ve mefkureleri bu ka
dar tenzih edilen Fethi Bey ve arkadaşları bu te
şebbüslerinde muvaffak olamazlarsa o halde Cum
huriyet icabatından olan serbest murakabe haya
tına girmekten, fırka teşkilinden, sarfınazar e 
mek lâzımdır. J 

Eğer Fethi Bey Cumhuriyetin Türkiyemizde 
normal olması ve ebedileşmesi için gördüğü bütün 
teşviklere rağmen fırka teşkil edemezse veya fırka 
teşkili bazı yanlış düşünenlerin iddiaları gibi inkı
lâbı tehlikeye düşürecekse o halde daha uzun bir 
zaman için fırka teşkilinden sarfınazar etmek daha 
uzun bir zamanda Mecliste murakabeyi tek bir 
fırkaya terketmek icap eder. Maksat bu ise, bunu 
açıkça ifade etmek daha dürüst bir hareket olur. 

Halbuki hakikat böyle değildir. Benimle teş
riki mesai eden arkadaşlar, bütün aşk ve imanlarile 
cumhuriyetçidir, lâyiktir, milliyetçidir. Bunu 
kuvvetle ve iftiharla söylemek isterim. 

Hakikat şudur efendiler: Halk malî ve iktisadî 
sıkıntıdadır. Vergiler halkın tediye kabiliyeti ile 
mütenasip değildir. Bir takım esassız dedi kodıi 
larla vakit gaip edeceğimize derhal halkın dert
lerine mümkün olduğu kadar çare bulmağa çalış
malıyız. Vatana ve aziz Türk milletine ve Cumhu
riyete karşı bu çareleri bulmakla mükellefiz. Bu 
bizim vicdanî borcumuzdur. 

Efendiler, demek istemiyorum ki memleketimizde 
mürteci kalmamıştır. Tekrar fes giymesini. istiyen 
ve arap harflerini arzu eden hiç yoktur demiyorum. 
Hayır böyle bir iddia hatırımdan geçmez. Cümhul 
riyetimizin ve müşterek idealimizin düşmanları olan 
bu muzır insanlara karşı birlikte cephe almak ve 
bir safta mücadele etmek hepimizin daima en azii 
bir vazifesi olacaktır. (Bravo sesleri, alkışlar) Fal 
kat ben şunu demek istiyorum: Halkı her gün, her 
saat tazyik eden malî ve iktisadî sıkıntıları unuj 
tarak yalnız mültecileri düşünmek ve bu düşünce 
ile Cumhuriyetin normal bir hayata girmesini gel 
ciktirmek pek hatalı bir harekettir. 

Efendiler, bu bahsi kapatmazdan evvel daha biı 
noktaya temas etmek mecburiyetindeyim. Diyorlar 
ki, Serbest Fırka Gazi Hazretlerinin kendilerim 
beraber olduğuna ve bu fırkayı Hükümeti devirJ 
mek maksadile teşkil ettiğine dair propaganda ya-j 
pıyor., Hayır efendiler, ne ben ne de arkadaşlarım] 
Gazi Hazretlerinin yüksek gayelerine karşı büyüÜ 
bir hürmetsizlik olan böyle yalandan propoganda 
yapmaktan veya propagandaların yapılmasına,'mü-
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saade etmekten münezzehtir. Bunu sureti kafiyede 
tekzip ederim. 

Serbest Cumhuriyet fırkasının Beşiktaş ocağı 
açılırken davetli olmıyan ve ocağa bir nisbeti bulun-
mıyan bir doktor cebinden bir kâğıt çıkararak oku
mağa ve hazır bulunanları emri vaki karşısında 
bulunmağa teşebbüs'eder. Bu davetsiz hatibin man
tıksız ve manasız sözleri sui tesir icra eder ve bu 
sözlerin hiç olmazsa intişar etmemesi için tedbirler 
alınır, aradan bir hafta geçer. îstanbulda intişar 
etmiyen bu sözler nasılsa Hakimiyeti Milliye sayfa
larında, yer bulur. 

RaşihB. (Antalya) — Tabii meydana çıkarıla
cak. . ' " 

Fethi B. (Devamla) — Tekrar biz bu sözlerin 
fırkamızla münasebeti olmadığını ve fırkamız ef-, 
kârını asla temsil edemiyeceğini beyan ettik. Ar
tık buna inanmamak ve bu nokta üzerinde ısrar 
etmemek icap etmez mi? 

Efendiler, fırka teşkili için yazdığım mektuba 
Gazi Hazretlerinin lütuf buyurdukları cevabı her 
türlü sui tefehhümleri izale için neşretmekten 
başka hiç bir propagandada bulunmadım, fırkamı
zın teşekkülü Cumhuriyetin esaslarından telâkki 
edildikten sonra başka türlü propaganda yapılması
na asla ihtiyacımız yoktur. Büyük Mürşidimiz Gazi 
Hazretlerinin Cumhuriyeti Türk vatanında ebedileş
tirmek için kalbinde büyük bir aşk taşıdığına be
nim sarsılmaz imanım varken bu yüksek gayeyi 
küçük düşürecek dedi kodularm meydan almasına 
asla meydan vermedim ve vermiyeceğim. 

Tarihte misli görülmiyen yüksek bir nazar ve 
derin bir ihata ile Türk Cumhuriyetinin ihtiyaçlarını 
keşfeden ve zamanı gelince bu Cumhuriyetin ebe
dileşmesi için icap eden siyasî teşekkülleri hüsnü 
telâkki ve tasvip eyleyen Büyük Halaskarın mef
kuresine karşı o kadar nihayetsiz bir hürmetim 
ve merbutiyetim vardır ki, beni eyi bilenler bu 
mefkureye en küçük bir hizmeti ifa etmekle nasıl 
hayatımın sonuna kadar müftehir ve bahtiyar ya
şayacağımı pek âlâ takdir ederler. 

Cumhuriyet mefkuresinin bütün milletin ruh 
ve vicdanında ebedileşmesi gayesile Cumhuriyetçi 
ve lâyik karşı fırkanın teşekkülünü hüsnü telâkki 
etmek suretile Besicümhurumuz ve Büyük Halas
karımız Gazi Hazretleri şimdiye kadar Türk vata
nına yaptığı emsalsiz ve tarihî hizmet ve muvaffaki
yetlerine zamîmeten minnetle yad olunmağa lâyık 
yeni bir hizmet yapmış ve Türk milletinin ebedî 
şükranına bir daha hak kazanmıştır. 

Adlî siyaset 
Şimdi Hükümetin yeni programını gözden geçi

relim : 
Ba programa göre; 

ic ra ve iflâs kanununun bazı cihetleri tadil oluna
caksa da hapis kararının iade edilemiyeceği ve bu
nun bir fırka prensibi ittihaz olunduğu anlaşılmak
tadır. 

Hükümet kendi alacakları için mükellefleri 
hapsetmekte devam edip durmakta iken borç. için 

hapsedilmenin medenî bir gaye olmadığını ileri sür
mek nasıl mümkün olabilir? O halde Hükümetin 
mükellefleri hapsettiği zaman gayri medenî bir ha
reket yapmış olduğu kabul olunmak lâzım gelir. 

Binaenaleyh tatbikatta böyle bir prensip mevcut 
değildir. Bu halde bütün tüccar ve esnaf arasın
da itimadı ve itibarı baltalayan icra ve iflâs ka
nununu buhranı iktisadî nazarı itibare alınarak 
tadil etmek lâzımdır. ' 

Ümit ederim ki yeni Adliye Vekili teşkilâtı 
esasiye kanunu dairesinde mahkemelerin istiklâli 
mefhumunu mahfuz tutacak ve mahkemelerde da
vaların sür'atle rüyet ve intacını temin edecektir. 
Programın iktisadî kısmına geçiyorum. 

Mahmut Esat B. (îzmir) — Bundan evvel mah
kemelere müdahale vaki miydi, bu ciheti tasrih 
etsinler. • 

Ali Fethi B. (Devamla) — Müsaade ediniz. Söz 
alır söylersiniz, cevap veririm efendim. 

Programın iktisadî kısmına gelince; dahilî ma-
mulât ve masnuatımızı büyük bir tazyik altında 
birakan muamele vergisinin kaldırılacağı hakkında
ki vait bir takım kayit ve şartlara tabi tutulmuştur. 

Keza ticaret erbabına küçük memurların vasi 
takdir salâhiyetleri karşısında bunaltan ve sui is-
timallero ve iflâslara sebebiyet veren kazanç ver
gisinin ne yolda tadile uğnyaeağma dair sarih bir 
fikir edinmek mümkün olmamıştır. 

Umumî iktisat siyasetine gelince bu hususta da 
sarih bir fikir edinmek istedim ve Hükümetin ge
çen nisanda neşrettiği iktisat programını gözden ge-
geçirdim. İtiraf edeyim ki, Hükümetin aylarca ça
lışması mahsulü olan bu vesika bir programdan zi
yade mütearife kabilinden umumî malûmatı ve na
sihatleri ihtiva eden bir risaledir. Baştan başa bir 
takım tavsiyelerden ibaret olan bu vesika yolların, 
limanların ve şimendiferlerin yapılması lüzumun
dan memlekette emniyet ve asayiş tesisi iktisadiya
tın inkişafı için esas olduğundan ve 
sair her kesin bildiği bedihiyattan bahsetmekte ise-
de muhteviyatında hangilerinin yapıldığına ve han
gilerinin yapılacağına ve bilhassa nasıl yapılaca
ğına ve ne gibi tedbirler alındığına dair tek bir 
kelime yoktur. Son para buhranı üzerine büyük 
bir itina ve ehemmiyetle bu buhrana çare bulmak 
için tanzim edilen iktisat programının mahiyeti 
bundan ibarettir. Bir buhran iktisat kitaplarında 
münderiç umumî malûmatı bir araya toplamakla 
hallolunmaz. Bu buhranın izalesi ve memlekette 
iktisadiyatın inkişafı için ne gibi tedbirler alınmış
tır ve ne gibi tedbirler alınacaktır. Bunu saraha
ten söylemek ve bunun icraat ve tatbikatına giriş
mek suretile hallolunabilir. 

iktisat programından bir misal istemlisiniz? 
36 inci maddeyi okuyalım. (Madde 36: hububat

tan buğday ithali vakidir. En fazla ithal olunan da 
pirinçtir memleketin buğday • ve pirinç ihtiyacını 
temin etmek güç olmamak lâzımdır.) 

Diğer, bir madde; ( Madde 38: Balıkçılar ve a-
lelûmum deniz istihsalâtı her suretle teşvik ve hi-
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maye edilmeğe lâyiktir. Bu mevzu memleketin mü
him bir istihsâl istikameti addolunmak icap eder.) 

. Bir madde daha okuyalım. ( Madde 35: Hayvanı 
mahsulâttan, yumurta istihsâl ve ihracı memlekete 
büyük kazanç teminine müstaittir.) 

Madde 39: « Hayvanı mahsulâttan deri ve sa
nayii memleketin müstait olduğu ve süratle seme
re alabileceği bir mevzudur. Dericiliğin büyük 
noksanı esasen hayvanlarımızın ıslahı nisbetinde 
bertaraf edilecektir. Ancak bugünkü derilerimizin 
ve sanayiinin yapa bildikleri derecede millî ve 
resmî istihlâklerde teşvik edici tedabir alınmak 
faideli ve müessirdir. Dericilikte büyük bir servet 
köylümüzün tabaklanmamış çarık geymesinden 
gayboluyor. Halkın tenviri ve dahilde ufak tabak 
esnafının takviye ve teşviki geyilen çarığın tabak
lanmış kullanılmasını temin etse büyük bir millî 
servet tasarruf edilmiş olur.» 

İşte bütün program bu meal ve manada bir ta
kım nasihati ardan ibarettir. Eğer Hükümetin ik
tisat programı bu ise memleketimiz ihtiyacına gö
re düşünülmüş, tatbikatına geçilmiş bir programı 
yok demektir. 

İşte bu proğramsızlıktır ki • iktisadiyatımızı 
mühmel bırakmış millî sanayiin inkişafına hail 
olmuş ve binnetiee bu günkü sıkıntıları tevlit 
etmiştir. 

Dahilî siyasete geçiyorum: 
Muhterem Dahiliye vekili memurların polis 

ve jandarmanın belediye intihabatı işlerine müda
halelerini menedememektedir, bu bir feciadır, si
yasî rüşt sahibi olduğunu isbat etmiş olan Türk 
milletinin serbestçe ve nezahetle intihap hakkını 
istimal edebilmelerini görmek bütün cumhuriyetçi
ler için bir gaye olmak lâzımdır. Maalesef bunun 
Bursa vilâyetinde Eskişehir, Adana, Antalya vilâ
yetlerinde Kocaili vilâyetinde ve müteaddit ka
zalarda bütün müntehiplerin huzurunda hükümet 
memurları tarafından vaki olan müdahaleler ve teh
ditler bu gayeyi muhterem vekilin temin edemedi
ğini göstermektedir. Bursa vilâyetinde valinin bir 
çok kazalarda memurlar, muallimler, muhtarlar ve 
ihtiyar heyetleri huzurunda gayri kabili inkâr 
tehditleri ve müdahaleleri vaki olmuştur. Şimdiye 
kadar bu valinin müntehiplerin hakkına vaki olan 
tecavüzlerini tahkik için olsun bir müfettiş bile 
gönderilmemiştir, müntehiplerin Teşkilâtı Esasiye 
kanununda musarralı olan hak ve hürriyetlerinin 
alenen Hükümet memurları tarafından ayaklar 
altına alınmasına karşı seyirci kalmak bir Cum
huriyet Hükümetinden intizar edilemez. Bu şerait 
altında bilhasa malî ve iktisadî ve dahilî siyasetleri 
bu derece gayri ilmî programsız ve kanıma riayet
siz olan kabineye fırkamız itimat edemez. Malî 
programa göre arazi kanununun tatbikatında 
görülen mahzurları şikâyetleri ref için gcqcn sene 
kabul edilen tecrübe kanunu üç muhtelif mmtaka-
da. yakında tatbika başlanacak ve bu tatbikattan 
eyi netice alınırsa bu tecrübe kanununun mem
leketin her tarafında tatbiki için Mecliseten mü

saade istenecektir. Boş arsalarla şehir haricindeki 
bahçeliklerden fazla vergi alındığına kani olan 
Hükümet bunların tenzilini teklif edecek yeniden^ 
bağ orman ve yemişlik yetiştirenler için vergi 
muafiyeti verilmesi hakkında da teklifte bulu
nulacak müsakkafat vergilerini tahfif için bu ka
nunun tadili hakkında bir teklif Meclise getirilecek 
kazanç kanunu üzerindeki haklı şikâyatı da 
nazarı dikkate alarak tadilât teklif olunacakm,ış. 
Seyyar amele ile seyyar satıcılar üzerindeki kazanç 
vergisi mükellefiyeti ref olunacaktır. Sayım vergisi 
de tadilâta uğrayacaktır. Traktör vergisi ilga oluna
cak fakat çift hayvanatından vergi alınmağa devam 
edilecektir. Muamele vergisinin ihracat emtiasından 
alınan kısmı ilga olunacak bütçe mülâhazaları müsa
it olduğu takdirde dahilî mamulât ve masnuattan 
alınan kısmı da kaldırılacaktır. Görülüyor ki, bun
dan evvelki İsmet Paşa kabinesi yeni İsmet 
Paşa kabinesinin malî siyasetinden bir 
çok noktalarda ayrılmaktadır. O halde ver
gilerin ağırlığına ve tahfifleri lüzumuna bu günkü 
kabine de kani olmuştur. Halbuki biz bu fikirle
ri ileri sürdüğümüz zaman ( Devlet üzerindeki te-
slratı nazarı dikkate almaksızın vergiler ağırdır 
diye propaganda yapmak doğru değildir) diyordu
nuz ve vergilerin ağırlığını kabul etmek istemiyor
dunuz!. Asıl sizin sözlerinizclir ki, milletin iktisadî 
kabiliyeti üzerindeki tesiratı nazarı dikkatcalınmak-
sızm söylenmiştir. Nihayet efkârı umumiye kar
şısında geri döndünüz ve şimdiye kadar üzerine toz 
kondurmak istemediğiniz kanunların bir çoklarını 
tadil etmek zaruretinde kaldınız vergiler ağıdır de
mek propaganda yapmak değildir. Bunu propa
ganda zannedebilmek için bu günkü demokrasi ce
reyanlarından tamamen uzak kalmış ve Cumhuriyet 
mefhumunu anlamamış olmak lâzımdır. (Gürültü
ler o sesleri ) . Bir Cumhuriyette vatandaşlar vergi 
bahsini açık münakaşa ettikleri zaman bakınız ba
kınız vergilerin ağırlığından bahse cüret ediyorlar 
diyen bulunursa ve bunu diyenler Cumhuriyetin 
Maliye vekâleti gibi mühim bir sandalyesini işgal 
ederlerse onlara Cumhuriyetin icabatını hatırlat
mak cümlemizin borcudur. Ulu orta söz söylemek 
zamanı geçmiştir. Bundan böyle söyliyeceğiniz söz
lerin efkârı umumiyede akisler yapacağını düşün
mek mecburiyetindesiniz. ( Gürültüler ) . Değirmen
ci masallarile bir Devletin malî itibarına dokunan 
meseleleri halledemezsiniz. Memlekette iflâslar bir
birini takip etmekte iken « iflaslar her zaman 
ve behemehal memleket için mahzur değildir» de
mekle siyasetinizin bir çok iflasları intaç eylediği 
hakikatini saklıyamazsınız. Bu muaddel malî si
yaset üzerine söylenecek söz pek çoktur. Fakat 
yeknezarda pek ziyade dikkati calip olan nokta t-
raktörlerden alınan verginin ilga olunacağına ve 
fakat çift hayvanatından eskisi gibi vergi alınaca
ğına dair fikii'dir. 

Bu günlerde devletçilik siyaseti diye bir mü
nakaşa açıldı. Anlaşılan çift hayvanatından vergi 
almak ve fakat traktörler sahiplerini bu vergiden 
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muaf tutmak devletçilik siyasetidir. Vergide ada
let; vergi karşısında bütün vatandaşların müna-
vatı kaideleri - ki demokrasinin en esaslı prensiple
rindendir - henüz devletçilik nazariyatı arasına gi
rememiştir. Sivas nutkunda Türk milletinin pek 
arzu ettiği bir siyaset olarak gösterilen bu devlet
çilik siyasetini anlamak için şimdiye kadar bu siya
sete müsteniden yapılan işleri gözden geçirelim: 

'İspirto ve müskirat inhisarı: Hükümet bida
yette bu inhisarın Devlet namına idaresini bir 
Lehli grupa vermekte mahzur görmüyor. Bu grup 
hayli zaman kendi memleketinden getirdiği muzır 
ispirtoları Türkiyede Devlet inhisarı namına sat
mağa devam ediyor. Bir takım zehirlenme vakaları 
hasıl olduktan maada grupun senevi taahhüt eyle
diği varidatı teminden âciz olduğu anlaşılıyor, 
grup aleyhine dava açılıyor, nihayet Hükümet, 
müskirat inhisarını doğrudan doğruya idareye 
karar veriyor. Bu işte devletçiliğin, ecnebi kapi
talistlerin Devlet inhisarlarını idare etmesine mü
saade ettiği görülmektedir. 

Liman inhisarları: Sermayeyi Hükümet doğru
dan doğruya hazineden veriyor, şirket tesis ediyor. 
Fakat şirketin idaresi tamamen hususî şahıslara ter-
kolunuyor. 

Bu işde de devletçilik Devlet sermayesini hu
susî adamlar vasıtasile işletmek ve umumî hizmet
leri hususî adamlara bırakmak suretinde tecelli 
ediyor. 

Barut inhisarı: Bu inhisar Devlet elinde iken 
Hükümet bir ecnebi şirketle ortak oluyor, ve ken
disi bu inhisarın en büyük müşterisi iken evvelce 
daha ucuza mal ettiği barut ve mevadı infilâki-
yeyi bundan böyle daha pahalıya satın alamğa 
mecbur oluyor. Bu iş de devletçilik, bilfiil Devlet 
elinde bulunan bir inhisarın idaresini bir ecnebî 
şirkete devretmesi gibi bir şekil alıyor. 

Yazılıp bozulan şimendifer ınukaveleleri _ de 
c\eyJjeJt§iliİ£jıum 
tait değildir. ."""̂  

Daha misalini istersiniz? Yolları ele alalını: 
îsmet Paşa Hazretlerinin Başvekâleti zamanın

da Meclisten 9 kânunusani 1340 tarihli bir yol mü
kellefiyeti kanunu çıkıyor. Bu kanun mucibince 
umumî yollar Devlete ve hususî yollar meclisi 
idarelere bırakılıyor. Aradan bir buçuk sene ge
çiyor. Ayni Başvekil Devlet ve vilâyet yollarının 
tevhidi hakkında bir kanun teklif ediyor. Bu ka
nunla umumî ve hususî yolların inşa, tamir, idare 
ve hüsnü muhafazası tamamen idarei hususiyelere 
devrolunııyor. Dikkat buyurunuz, burada devlet
çilik,' Devlete ait vezaifi hususî idarelere devret
mekten ibaret oluyor. Bu kanunun üzerinden iki 
buçuk sene geçtikten sonra 12 haziran 1929 tarihli 
şose ve köprüler kanunu çıkıyor. 
,. Ayni Başvekil bu defa Türkiyenin bütün şose ve 
köprülerinin inşa ve tamirlerini Nafıa Vekâletine 
alıyor. " 

Her tebeddül birbirine tamamen zıt bir şekil ar-
zetmek su ret ile dört sene zarfında üç defa yol 

siyaseti değişiyor. , > 
Görülüyor ki, Muhterem Başvekil daimî bir 

tekâmül halindedir. Mütemadiyen kendi yaptı
ğını bozmakla meşguldür. Devletçilik siyaseti de 
bu tahavvüllcr arasında muhtelif şekil ve manzara
lar arzetmektedir. En son şekli çift hayvanatından 
vergi almak ve fakat traktörleri vergiden affetmek 
suretinde tecelli etmiştir. Traktörler ve çift hay? 
vanatı ayni mahiyette, 'birer sai âleti değil mi
dirler ? hangi halkçılık, hangi Devletçilik kaidesi 
müreffeh çiftçiyi vergiden affettiği zaman müreffeh 
olmıyan çiftçileri vergi yükü altında bırakmakta
dır! Muhterem Maliye .vekili bir bütçe müzakeresi 
esnasında' vergilerin sıkletinin daha çok şehir-, 
liler üzerine yüklenmesi rejimini, takip ettiğini 
ve köylüleri bu yükten mümkün mertebe kurtara
cak bir vergi siyasetini iltizam ettiğini söylemiş
tir. Bu sözlerle traktörler muaf tutulurken 
çift hayvanatından vergi almak nazariyesi nasıl 
telif olunabilir? , 

Bir Devletin maliyesi tatbikat ve filiyatta 
eseri görülmij^en • yaldızlı ifadelerle idare olunmaz. 
Hakikî ve ciddî tetkik neticesinde teayyün edecek 
ihtiyaçlara göre vergi sistemi kabul ve filiyatta ona 
sadık kalmak lâzımdır.. Bilâ tetkik vergi kanunları 
teklif etmek ve bunları ticaret ve sanayi ziraat 
üzerindeki muzır tesiratı hayli devam ettikten 
ve şikâyetler ayyuka çıktıktan sonra tadiline kal
kışmak işte bugün mustarip olduğumuz iktisadî 
sıkıntılar gibi acı neticeleri tevlit eder. 

Bu gayri ilmî sistemin maliyemizde devam ede
ceğinden pek çok korkmaktayım. Müteaddit vergi 
kanunlarının tadillerini teklif edeceğini bildiren 
Hükümet buna mukabil masraf bütçesinde ne gibi 
tasarruflar yapmak niyetinde olduğundan bahset
memiştir. Programda bu cihet. tamamen meskût 
kalmıştır. Halbuki ne gibi masraflar kabili tehir
dir. Bunu kararlaştırmadan vergileri tadile kal
kışmak hangi malî kaidelerle kabili izahtır. Bu 
münasebetle şunu da söyliyeyim ki serbest Cumhu
riyet Fırkasının barem ve tekaüt kanunlarına 
muarız olduğu hakkında ortada bir şayia deveran 
ediyor. Bize atfedilen bu fikir propagandadan 
başka bir şey değildir. Fırkamızın şiarı rastgele 
her kanunu yıkmak değil iktiza edenleri prensip
lerimiz dairesinde makul bir şekle sokmaktır. 
Meselâ; şimdiki tekaüt kanunu birinci, ikinci ve 
üçüncü Büyük Millet Meclisinde âza bulunan 
zevata rütbe ve memuriyet nazarı itibare alınmak
sızın seyyanen on bin kuruş üzerinden tekaüt hakkı 
veriyor. Bundan maada evvelce vekâlette bulu
nanlarla halen vekil : olanlara ve istikbalen ola- • 
caklara velev bir> gün Devlet memuriyetinde bulun
muş olsun 150 lira tekaüt maaşı bahşediyor. 

îşte biz hiç.bir hakka sığmıyaıı bu gibi garibe
leri İslah etmek isteriz.1 

Barem kanununa gelince; bunun da esasını 
değil emsal ve nisbetlerini gözden geçirmek 
ve her memurun hakkını âdilâne bir nisbette tesbit 
etmek niyetindeyiz. 
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Eeis — Hükümet tarafından söz istiyen var mı ? 
Adliye Vekili Yusuf Kemal B. (Sinop) — 

Serbest Cumhuriyet Fırkasının muhterem lideri
nin mütaleatından yalnız adliyeye taallûk eden ci
het hakkında bir iki söz söylemek istiyorum. Mak
sadı eyice kavrayamadım. Serbest Cumhuriyet Fır
kasının istediği, borç için efrat arasındaki müna
sebetlerde de hapsi iade etmek midir, yoksa efrat 
arasındaki münasebetlerde hapis caiz olmadığı gibi 
Devlet alacaklarında da hapsi kaldırmak mıdır? 
İkisini de münakaşa edelim. Bir kere bir ferdin 
alacağını vermiyeni hapsetmekle, 'Devletin alacağı 
nı vermiyeni hapsetmek, ikisi bir değildir. Ferde 
karşı borcunu ödememek, yalnız ferde karşı borcu
nu ödememektir. Buna biz hukukta medenî bir 
borç deriz. Fertler arasındaki münasebetten son
ra bir de bir camia ile olan münasebetler vardır. 

Beyefendiler! Pek alâ biliyorsunuz ki; verginin 
aslı nedir? Devlet alacağının aslı nedir? zorla alı
nan şeydir; cebren alınan şeydir, kanun yapılır ve 
o kanuna istinaden alınır, ihtiyarî değildir. Kanun 
yapıldıktan sonra mükellef onu mutlaka verecektir. 
Binaenaleyh Devlete olan borcunu ' ödemiyen 
kendine karşı da hiyanet etmiş demektir, kendine 
ait olan vazifesini yapmamıştır. Çünkü kendi ço
cuğu da o para ile okuyacaktır. Yani bunun en kı
sa ifadesi, Devletin kendisine karşı ifa edeceği va
zifeler, o para ile yapılacaktır. Sonra kanunun 
maddesi hatırımdadır. Müsaade ederseniz tahsili 
emval kanununun maddesini okuyayım: 

(Vergilerini tediyciden imtina eden ve zahirde 
emvali meııkulcsi bulunmadığı ve serveti naktiyc-
sinin vücudu mensup oldukları kariye ihtiyar mec
lislerinin tasdiknamesilc tebeyyün eylediği halde 
tahsilat komisyonlarının talebi ve mahallî en büyük 
mülkiye memurunun emri üzerine nihayet bir malı 
hapis ile tediyei deyne icbar edilir. Yani bir 
kere hapis müddeti bir mahtır, sonra Devlete olan 
borçtur. Kanun « hal » nazarı itibare alınmak lâzım 
gelir, diyor. Efrat arasındaki borçlar için hapis 
işe son şekle göre ya bir sureti tesviye gösterecek
tir ve yahut hapishaneye gidecektir. Umumî şek
li sövüyorum. Ufak şartlarla teferruata girmiyo
rum. Ben muhterem liderin mensup olduğu fır
kanın adından serbesti anlıyorum. Pek serbest dü
şünenler, insanların bütün serbestilerini, cemiyetin 
menfaatile mahdut olmak üzere hüriyette arayan
lar, borç için hürriyetin tahdit edilmesini nasıl 
tensip ederler? ( Alkışlar ) 

Borç için hürriyet tahdit edilmemelidir. Fakat 
borçlular da alacaklıları şu veya bu suretle aldat
ma! i mıdır? Hayır! buna da müsaade etmemelidir. 
Onun içindir ki; biz programımıza koyduğumuz ve 
burada kaydettiğimiz gibi borç için hürriyeti tahdit 
etmiyeeeğiz. Camia müesseselerinin bakası her ke
sin ' menfaati iktizasındandır. Onun için camiaya 
karşı vazifesini yapmadığı için hapsedilecektir. Ay
ni zamanda alacakların en.sağlam ve .en.kavi bir 
surette• alınması yolunu da. arayacağız ve temin 
edeceğiz. (Şiddetli alkışlar) -..,.. 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. (İzmir) 4 -
Muhterem beyefendiler! Bu günü bendeniz sabır
sızlıkla bekliyordum. Nihayet memlekette yıllar
dan beri beklediğimiz fikir üzerine bir fırka tees
süs etmiştir. Ve bu gün onun kıymetli ve muhte
rem liderine, bütün mevzulara temas ederek fikir
lerini birer birer söylemek fırsatı açılmış bulunu
yor. İtiraf edeyim ki şimdiye kadar söylenen 
sözler arasında umumî tenkit mahiyetini geçecek 
her hangi bir fikir kokusu veren beyanata tesadüf 
etmiş değildim. 

Bu gün Hükümet programını okuyor; bu gün 
Hükümet ilmî, iktisadî, idarî, siyasî bir çok 
mevzulara temas ediyordu. Fikir partisinin fikir
lerini ve kanaatlerini bu münasebetle duymak zev
ki için hazırlanmış, intizar ediyordum. Gördüm 
ki şimdiye kadar olduğu gibi bu gün de o in
tizarım beyhude oldu.- Muhterem lider oldukça 
uzun .süren beyanatının en büyük kısmını kendi
sini ve partisini ve gazetelerde söylenen sözlerini 
müdafaa için buraya çıkmıştır. Beyanatları aral 
snıda hiç bir fikri esasî bulmadım. Maliyeye ait 
olan kısmı ve doğrudan doğruya beni alâkadar 
eden mevzu olmak itibarile daha büyük bir dik
katle dinledim. « Buhran vardır, vergiler ağırdın 
Hükümetin takip ettiği malî ve iktisadî siyaset 
bu günkü buhranı yaratmıştır. Ve nihayet bizim 
partimiz çıkar çıkmaz bütün malî siyaset tadil 
edilmiştir. Belki de eyi olabilecek bir yola geçtij 
ğinizi görüyorum. » Bu manayı ifade eden sözlere 
çok hayret ederim. Her hangi bir hususî musaj 
habe esnasında böyle bir iddia ile karşı karşıya 
kalmış bulunsa idim Muhterem Fethi Beyefendi] 
nin kanaati şeklinde kendisini teselli eden ve son 
cümlenin manasına mukabele etmek istemezdim 
Bırakırdım. Varsın zannetsinler ki; kendi te-\ 
sirlerile politikamız tadil edilmiştir. 

Mesele mühim ve memlekete ait olduğundan 
kendilerini uyandırmak mecburiyetindeyim. Biz 
bu mevzu üzerinde senelerdir yalnız sözle değil 
fikirlerimizle yörümekteyiz. Bu, filiyata istinat 
eden kanunlar halinde tekevvün eden icraatımızla 
sabit olmuştur. İşte bir iki misal: 

Tapu harçlarının binde 55 den binde yirmi be
şe indirilişi, geçen senenin değil evvelki senenin 
bir hareketi neticesidir. Gerek bendenizin, gerek 
Bütçe encümenlerinin seııelerdenberi bu yüksek 
kürsüden vaki olan sözleri arasında yavaş yavaş 
memleketin istikrara gitmesini ve binaenaleyh ver
gilerde bir istikrar ve bir tenzilat ve bir tahfifat 
yolu tutulması icap ettiğini müteaddit defalar bu 
kürsüden söyledik ve bunu memleketin gazeteleri 
yazdı. Kezalik yine geçen seneki icraattandır ki 
hububat ve hububattan mamul nesneler üzerinden 
ihraç dolayisile ve halı ipliklerinden imal dölayisile 
alınmakta olan muamele vergisini lâğvettik, bir az 
sonra bunların ihracını başkaca teshil edebilmek 
için vesaiti nakliye üeretlerindn mümkün olan 
azamî tenzilâtı yaptık. Bundan başka gelen 
halı transit' 'ticaretin i tahkim için bir kanun ya-
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pildi. Alelûmum müsekkafat, kazanç ve arazi ver
gilerindeki şikâyat ta bilhassa usullerimizdeki 
bazı noksanların, tatbikdeki bazı yanlışlıkların 
birer birer halkı izaç etmesinden neşet etmekte 
olduğunu gördüğümüz içindir ki geçen sene bir 
senelik bir hazırlık neticesinde Fethi Beyin kabul 
ettiği tecrübe kanununu çıkardık.Çıkardığımız tec
rübe kanununun manasını herkes bilir ki hâkim 
vaziyetten Hükümeti almak ve mükellefleri tem
sil eden heyeti • ihtiyariyeleri hâkim vaziyete 
geçirmektir. Yani verginin takdirinde halk hâ
kim ve icap ederse müşteki, Hükümet olacaktır. 
Bu kadar tadilât ve tebeddülat sadece halkımızı 
memnun edebilmek için yaptık. İcraat ve usıüler-
deki noksanlarımızı tamamlamak için yaptık. Bil
miyorum bu izahımdan sonra da Fethi Bey diye
bilirler mi ki partileri çıktıktan sonra bütün bun-

t. lan yaptık. Bundan maada kazanç vergisi bizde 
çok az bir maziye maliktir. Bu kadar az bir ma
zi içinde nasıl olurda yapılmış olan bir kanun, 
tatbik, müşahede, şikâyet ve tadil safhasına 
girebilir. Onun için biz iki sene tatbik ettikten 
sonradır ki kanunda halkın şikâyetini ihtiva eden 
kısımlar için bu işi en eyi bilen adamları bir ara
ya topladık ve bu şikâyetin en büyük kısmını 
bertaraf edebilmek için uzun boylu müzakere
den sonra hazırladığımız lâyihai kanuniyeyi Bü
yük Meclise yine geçen sene yani Serbest Fırka
nın doğumundan evvel takdim etmiş bulunduk. 
Bütün bunların hepsini acaba Serbest Fırka te
essüs etti de onun için mi yaptık. Hâlâ bu kana-
atta mıdırlar? 

Nasıl bir muayyen istikamette çok zaman evvel 
başladığımız mesaiyi teksif etmiş ve o yolda yörü-
müş isek bu sene de en ziyade yapılması matlup 
ve mültezem olan bir çok İslâhatı; yine Hükümetin 
programı münascbetile daha bu günden Meclisi 
Âliye ve efkârı umumiyeye tevdi etmekte bir fayda 
mülâhaza ettik. Ayni zamanda şu faydayı da 
görmek istiyorduk ki burada yapmakta olduğumuz 
tadilâtın doğru olup olmadığı, doğru veya eğri 
olduğu ''fikirlere istinat edip etmediği, bu 
yüksek kürsüden mutalea ve tetkik edilsin 
Kat'iyen oraya yanaşmıyorlar sadece bütün bu 
buhranı takip ettiğimiz millî siyaset husule getir
miştir. Amma ilâcı bir sırdır ki'; söyliyemezler, 
işte biz bu ilâcı işitmek, dinlemek istiyoruz. 

Muhterem Fethi Beyefendi Hazretleri yine 
vaki olan gazete neşriyatına istinaden - bendeniz 
istinaden kelimesini kendilerini tekzip etmek için 
snöylemiyorum yalnız o yazıları henüz okumadığımı 
bildirmek için soyuyorum. Şimdi duyduğum 
sözleri hakikate gayri muvafık görünmiyor-onım için 
vergiler ağırdır sözünün ilmî ve amelî bir faydası 
olamayacağı hakikî ve malî bir fayda istihsali için 
evvel .'emirde o mevzuun baştan aşağıya kadar 
mutalea edilmesi icap edeceğini ve ne gibi tesirat 
altında memleketimizin ve hatta dünya yürüyü
şünün vergileri arttırmağa doğru götürdüğünü ve 
ne gibi vergilerin tedricen tezayüde doğru git-

I tiği ve ne gibi icabat ve zaruretler vesilesile Dev] 
Jetlerin her hangi bir istikrar vaziyetine geçtiklerini 
bilmek lâzım gelir demiştim. Yine iddia ediyorum 
ki bu böyledir. Her memleket harptan sonra 
bütün vergileri tedricen ve muntazaman artmıştır 
adetlerini nisbetlerini kısmen tezyit etmiştir, o ka| 
dar ki hiç bir harp ve darpla alâkası olmıyaıj 
memleketler bile ve paranın kıymetinin sukutilo 
hiç alâkası olmıyan memleketler bile bu mütemadi 
tezayüdden yakalarını alamamışlardır. Vergile] 
rin harbi takip eden senelerde mütemadiyen 
artmasının en başlıca sebebini para kıymetinin mü] 
temadiyen sukut etmesinde aramalıdır. Bundan 
maada harbin açmış olduğu yaraları bir an evvel 

I tamir edebilmek arzu ve endişesinde aramalıdır 
I Kezalik bundan maada bütün Devletlerin milliyetçi] 
lik politikasını amme hizmetlerinin bir an evvel daim 
mükemmel ifa edilmiş olması kanaatinin umumi] 
leşmesinde aramalıdır. İşte bu kanaatler ve zaru] 
retlcr ve bu sebepler Türkiyede de ayni şekilde 
tecelli ettiği için memleketimizde de vergilerin 

I adedi ve nisbetleri mütemadiyen artmıştır. Fakat 
daha geçen sene, mücadeleye girmiş olan ve paranın 
istikrarını bir an evvel istihsal edeceği kanaatini 
taşıyan Hükümet, ayni kanaatle birlikte vergilerde 
de bir istikrar yolu aramaya başlamıştır. 

[ Bu izahatımdan sonra öyle ümit ediyorum ki 
Muhterem Fethi Beyefendi «kanunlarınıza toz 
kondurmak istemezdiniz» cümlesinin yerinde 
istimal edilmemiş bir cümle olduğu kanaatin 
edineceklerdir. Mütemadiyen kanunlarımızı tekâl 

j müle doğru işletiyoruz, ve harakâtı umumiyet 
cihanla ahenktar olarak işletiyoruz ve memleketin 
umumî ve iktisadî vaziyeti ve halicin hareketlerini 
daima göz önünde bulundurarak işletiyoruz. En 
ufak bir rakam malûmatı arzedecek olursam bu 
umumî seyirde komşumuzolan milletlerin de yakal 
larını kurtaramadıkları vazihan görülür. 1913 de 
Bulgaristan da 32 milyon dolarlık bir bütçeye mal 
likti. 1929 bütçesi 48 milyon dolara varmıştır 
Yunanistanınki de 33 milyon dolar idi. Elyevm 
125 milyon dolardır. Sırbistamn 25 milyon dolart 
di. Elyevm 139 milyon dolan buldu. Bizdeki cet 
nebi menabimden aldım - ayni - senelerin rakamlal 
rını söyliyeceğim. Biz de 1913 de 134 milyon olan 
varidat 250 milyon dolarda masraf kısmını ihtiva 
eden bir bütçe vardı. 1929 bütçemizde mütevazin 
olarak 106 milyon dolardır. İsviçre bütçesi de bu 
devir zarfında 100 milyon franktan 350 milyona 
çıkmıştır. Malî ve iktisadî hadiseler hudutlar haril 
cinde tutulmaz ve tutulduğu zaman eyi netice veri 
mcz. Her millet umumî ceryanların altında aynı 
istikamette yürümek zaruretini ergeç hisseder. İht 
timalki buradaki rakamlardan memleketimiz küçült
müş olduğu nazarı itibare alınarak kâfi derecet 
de bir ahenk ve nisbet çıkarmanın doğru olmadığı 
söylenebilir. O noktadan da tahlil edilecek olursa 
görülür ki bu ı-o kamlar bizim diğer memleketlere 
nazaran, seyrimizin çok bati olduğu kanaatini vat 
zihan kendilerine verir. Büyük vergilerimizin üt 
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zerinde bir az evvel arzetmiş olduğum İslâhat ve 
tadilât yillardanberi başlamıştır. Bu sene de ayni 
istikamette devam edeceğiz Biliyoruz ki işleri
mizin ne. sonunda hatta ne de ortasındayız. Mü
temadiyen bu seyrü hareketi takip edeceğiz. Fet
hi Beyefendi pek alâ bilirler ki kazanç vergisi 
üzerinde dünyanın her yerinde münakaşalar yillar
danberi devam etmektedir. Elycvm ayni tadilâtı İtal
ya ve Belçika da yapmak mecburiyetinde kalmışlar. 

Barem kanunile tekaüt kanunu hakkında umumî 
manasile, kanunları muhafaza etmek politikası ve 
siyasetini takip etmekte olduklarını, ancak bunun 
içinde bazı maddelerin behemehal tadil ve İslahı 
icap edeceğini söylediler ki böyle ise eğer bütün 
itirazları her hangi bir kanunun bir maddesini ta
dil ettirmekten ibaretse veya ehemmiyetsiz bazı mad
deleri tadil edilmek isteniyorsa yalnız o madde 
mevzubahs edilmek icap ederdi. Yoksa kanunun 
mutlak olarak ismi zikredilerek bu kanun eyi de
ğildir, tadil edilmelidir manasını veren sözlere ve ya
zılara cereyan verilmemek lâzımdır. Barem kanunu 
etrafında karşı tarafta oturan arkadaşların ve on
lara mensup gazetelerin - mensup demeyim, mürevvi-
ci efkârı diyeyim, belki daha doğru olur - söyledik
leri bir söz vardır ki kat 'iyen hakikatle alâkası yok
tur. Yüksek memurlara çok para vermişiz. Bilakis 
efendiler Cumhuriyet, başladığı günden itibaren 
küçük memurlara daha çok para vermiştir. 
Büyük memurlara daima çok daha az vermiştir. 

.Harpten.evvel küçük memurların aslî maaşları 
yüz kuruştan başlıyordu. Bu gün Cümuhııriyette 
maaşları bin kuruştan başlıyor. Kanun bin. kuruş
tan aşağı olan maaşları tamamen bertaraf etmek 
kaidesini istihdaf etmektedir. Büyük memurların 
aslî maaşı katiyen böyle değildir. Hiç bir fazlalık 
yoktur. Bu yüz kuruştan başlıyan maaşları bin ku
ruşa, 1 500 den 2 000 kuruşa, 2 500 kuruşa alettedriç 
çıkardığımız halde büyük memurların aslî maaş
larında böyle bir tezayüt yapmadım. Bu maaşla
rın emsallerinde de büyük maaşlar lehine kati
yen bir fazlalık yoktur. Belki aksi vardır. Ba
rem kanunundan evvel bu memlekette (53) derece 
memuriyet vardı. Bu (53) derece memuriyet tah
sisatı fevkalâde, makam tahsisatı, ihtisas üc
reti, uzaklık ve pahalılık zamları gibi bir silsi-
lei tezayüt ve zamlarla yer yer memuriyet 
memuriyet değişen hatsiz hesapsız zamlarla içinden 
çıkılmaz bir hale gelmişti. Ve böylece bu 
(53) derece (353) dereceye vasıl olmuş
tu. Biz bütüu bunları barem kanunu ile (19) dere
cenin içine aldık. Bundan maada barem kanunu 
yapılmazdan evvel her bütçe yapıldıkça iki büyük 
mahzurla karşı karşıya kalıyorduk. Bunlardan 
biri bu sene Devlet memurlarının adedi ne olacak
tır, belli değildi. İkincisi, her memurun aldığı 
maaş ne olacaktır, belli değildi. Bu iki mahzur da 
barem kanunile bertaraf edildi. Kezalik bir dere
ceden diğer bir dereceye intikal etmek için muay
yen müddetler kondu. Terfi intizam altına alındı. 
Âli ve orta tahsillere kıymet verildi. Bir de bu güne 

kadar müstakar olmıyan ve her gün 3,5 kuruşljuk 
zam için mesleğini, dairesini tebdil eden memu
rin kütlesinde bu kanunla büyük bir istikrar AÜ-
cüde getirdik. Öyle zannediyoruz ki bu takdfre 
değen bir iştir. 

Tekaüt kanunundan bahsetmekle zannediyo
rum ki bu noktaya ilişiyorlar. Mesleği öteden 
beri memuriyet olduğu halde meb'us bulunan, 
meb'us olmuş olan zevatın alması lâzım gelen.te
kaüt maaşını fazla görüyorlar, Bir de yelev bir 
saat, bir gün olsun vekillik etmiş ise bunun yüz 
elli lira gibi bir maaş almasının ne. gibi bir hiz
mete mukabil olacağını anlamadığını ifade buyu
ruyorlar. Öyle zannediyorum ki, kos koca bir 
tekaüt kanunu içinde bula bula İm kadar kusur 
bulmuşlar ise o kanunumuzun çok mükemmel bir 
kanun olduğu bir kât daha teeyyüt etmiş demek
tir . Bir kere mesleki memuriyet olan meb'uslar 
meselesi öteden beri bir hakkı müktesep şeklinde 
devam edegelen bir maddei kanuniyedir. Yeni 
tekaüt kanunu ile alâkası yoktur. Yeni tekaüt 
kanunu her hangi bir vazı sabıkı olduğu gibi mu
hafaza etmekten başka bir şey yapmamıştır. Öyle 
tahmin etmekteyim ki muhterem karşı fırka hakkı 
mükteseplere riayet etmiyecek gibi bir mefhum 
ve manayı Hükümete vermek istemez. Bundan 
maada bütün hayatlarını memuriyette geçirdikleri 
halde buraya gelmiş olan arkadaşların buradaki 
hizmetini Devlet hizmeti saymak bilmiyorum bizi ne 
gibi bir cürüm işlemiş olmak mevkiine ge
tirir. Bundan başka arkadaşlar vekillere veri
lecek olan onların dediği gibi bir günlük 
vekilliğe mukabil yüz elli lira tekaüt maaşına 
gelince: Bu kanunun bütün safhası konuj 
sularken bu madde etrafında söz söylemekten 
bilirsiniz mütemadiyen ihtiraz etmiştim. Fakat Muh
terem Fethi Beyefendi bu zahmeti bana vermiş 
bulundular. Evvelâ bir saatlik ve bir günlük vekil
lere kanun maaş veremez. Bunu alabilmek için 
Meclisten itimat reyi almış olmak şarttır ki sa
dece bu bir hafta ister. Ve itimat alan Hükü
metin tabiî hayatını gün ve ayla ölçmek doğru 
olmaz: Saniyen bir çok memleketlerde - bizim mem
leketimiz de bunlara dahil addedilebilir - vekillik 
mevkiine gelmiş olan zevatın bir çok işleri görmesi 
ahlaken, âdeten memnu olması lâzım gelen bir 
keyfiyettir. Vekillik etmiş bir zat arzu etmezsi
niz ki, bu mevkiden ayrıldıktan sonra elevairde 
iş takip etsin, arzu etmezsiniz ki her hangi bir 
şirketin maiyetinde şu veya bu şekilde istihdam 
edilsin, arzu etmezsiniz ki emrettiği adamların 
nezdinde iş takip eder gibi her hangi bir vaziyete 
düşsün. Bundan başka.arkadaşlar bittabi tetkik 
etmişlerdir. Bililer ki öteden beri bu gibi ınev 
kide bulunan adamlardan şu veya bu hizmete,da 
hil olanlar bir mazuliyet maaşı alırlardı. İlâve et 
meliyim ki Almanyada asla Devlet memuriyetinde 
bulunmryan meselâ bir gazeteci vekil olursa eğer ve 
killiği iki seneden fazla devam etmiş ise bir tekaü 
maaşı alır. Ve eğer vekilliği iki seneden az is 
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tekaüt maaşı vermezler. Fakat bir tazminat ve
rirler. Maamafih yeniden tekrar ediyorum. Kos 
koca bir tekaüt, bir barem kanununda bundan 
maada bir kusur görmüyorlarsa ben cidden iftihar 
edeceğim: Yaptığımız kanunun mükemmel oldu
ğuna delâlet eden misal de bu olur demektir. Fet
hi Beyefendi bundan sonra hiç olmazsa memleke
tin mevzuatı umumiyesi hakkında söz söylerken 
bilhassa malî ve iktisadî fikrinin ne olduğunu 
bize vazıhan anlatacak olurlarsa bu memlekete 
sadece itiraz şeklinde değil, sadece ümit kırıcı 
telkinlerle değil, sadece cesaret kesredici sözler 
ile değil, fakat biraz da müsbet bir yolda hizmet 
etmiş olurlar. Buyurdular ki, bütçe tenkihatı 
yapıyorlar, varidattan tenzilât yapıyorlar. Güzel 
bir şey; yalnız ve yalnız bu kâfi değil. 

Acaba buyuruyorlar, bu tenzilâtın mukabili 
olması lâzım gelen masraf tenzilâtını nereden ya
pacaklar; bunu neden söylemiyorlar? Eğer bizim 
bir az evvel okunmuş olan programdaki cümlele
ri eyi takip etmiş olsalardı bu suali sormak zaru
retini duymazlardı. Gayet açık söyledik. Madam 
ki istediler bir daha tekrar edeyim. Efendiler; bu 
millet tahammül edemiyeceği kadar ağır bir Os
manlı borcu yükü altındadır. İşte bundan tenzilât 
yapacağız. (Sürekli alkışlar) 

İktisat Vekili Mustâfa Şeref B. (Burdur) — 
Muhterem Beyefendiler; Muhterem Fethi Beyefen
dinin Hükümet beyannamesine karşı vaki olan 
itirazlarını dikkatle dinledim. Beyanname demek 
Hükümetin iktidar mevkiinde hayatı devam ettik
çe zuhur eden meseleler hakkında ve Devletin ü-
zerine aldığı âmme hizmetleri hakkında tatbik 
edeceği içtihat prensipleri demektir. Şüphesiz bu 
içtihat prensiplerine karşı yapılacak itirazlar iç
tihat prensibi şeklinde olmak lâzımdır. Çok haklı 
olarak kendilerinden bekliyorduk ki prensipleri
mizi mukabil prensiplerle karşılasınlar . 

Bunun yerine kendilerinden adeta bir şikâ
yetname dinledik. O şikâyetnamenin bir çok kıs
mı herhalde bu Mecliste ve bu kürsüde mevzu-
bahs olamıyacak, hiç bir suretle tevsik olunamı-
yacak hususlara taallûk ediyor. Bendeniz prog
ramın işaret ettiği iktisadî prensipler üzerinde 
Fethi Beyefendinin beyanatına karşı arzı cevap 
edeceğim .Programımızda denmişti ki Hükümetin 
iktisadiyatta tatbik edeceği prensip malûmdur. 
Çünkü şimdiye kadar tatbik edilmektedir. Bunun 
altında diğer bir cümle vardı. Hükümet her tür
lü icraat ve faaliytinde iktisadî bir gayeyi istih
daf eder. Hükümetin ötedenberi tatbik ettiği 
prensip Devletçilik namı altında zikrolunuyordu. 
Devletin her türlü icraatından bir iktisadî gaye 
beklemek te yeni bir prensibin cümlesindendir. 
Buna karşı Fethi Beyefendiden ya bu prensibin 
zatında fena olduğu tenkidini beklerdik veyahut 
kendilerinin buna mukabil bir prensip alarak 
onu Hükümetin programına karşı ,Hükûmete kar
şı müdafaa etmelerini beklerdik. Fakat bunu yap-, 
madılar, devletçiliği mütehekkimane bir surette 

bazı tatbikat ile kıymetten düşürmek istediler. 
Devletçiliğin tatbikatını görelim dediler. Buna 
mukabil ispirto ve küullü maddeler hakkında 
bir lehli grupla yapılmış olan mukaveleyi, liman 
inhisarlarını ve Devletin yollar hakkında muhtelif 
tarihlerde yapılmış kanunlarını zikrettiler. Dev
letçilik denen prensip böyle bir kaç kanunun hat
ta mahiyetinden tahrif edilir surette zikredilmesi 
ile kıymetten düşürülmez ve bu suretle de Hükü
metin iktisadî hususlarda tuttuğu prensibi red
detmek kabil olamaz, zaten beyan buyurdukları 
misaller de prensip itibarile kendilerinin kastetti
ği neticeye isal edecek noksanlarla malûl değil
dir. Çünkü kendileri bilhassa inhisarları, ecnebî 
bir gruba veyahut muayyen eşhasa yiyinti şeklin
de gösterdiler. Devletçilikte Beyefendiler muay
yen hizmet milletin umum efradını iktisadî noktai 
nazardan alâkadar ettiği takdirde Devlet onu 
umumî hizmet şekline kalbeder; ve bu suretle 
âmme hizmeti rejimi denilen bir hukukî rejim 
meydana gelir. Bu rejim üç idi. Birisi son sene
lerde bertaraf edildi. Bunun için kesretle tatbik 
edilen iki rejim vardır. Yani âmme hizmetinin 
rejimi ikidir. 

Devlet amme hizmetini tayin ettiği memurlarla 
Hükümetin bütçeye koyduğu tahsisatla idare eder. 
Buna doğrudan doğruya idare olunan amme 
hizmeti denilir. 

İktisadî mahiyeti olmıyan amme hizmetlerinin 
heman kâffesi bu yolda idare olunur. İktisadî ma
hiyeti olmıyanlarııı ekserisi hususî rejime tabi 
kılınmayı icabettirmiyenlerdir ki bu suretle idare 
.edilir. 2 inci rejim amme hizmetlerini imtiyaz su-
retile idare ettirmek dimektir ki bunlar iktisadî 
mahiyeti haiz olan amme hizmetleridir, amme hiz
metlerini imtiyaz suretilc idare ettirmek amme 
hizmeti üzerinde şirket mcnfaatına âlet olacak bir 
vaziyet ihdas etmek demk değil yine amme hizmet
leri Devletin tanzim ettiği nizamname dahilinde 
ve onun koyduğu fennî şartname dahilinde aynile 
bir memuriyetin yapılması gibi muayyen Devlet kad
rosu dahilinde yörütülmesi demektir ki imtiyazla 
idare edilen şimendiferler de böyledir. Ekseri 
Devletlerde liman işleri amme hizmeti addedildiği 
halde imtiyazlı şirketler, tarafından gördürülmesi 
bu şekil dahilindedir. 

Bunun diğer bir şekli daha vardır ki, bunu da 
âmme hizmeti olarak tanıdık. Meselâ bu 
gibi işlerin ticaret odaları tarafından ida
re edilmesidir. Eğer Devlet ispirtolu mad
deler üzerinden yani istihlâk üzerinden 
bir vergi almağı kastetmiş ve bunun imâl ve 
füruhtunu da inhisar suretile idare etmek istemiş
se bu, hiç bir vakit amme hizmeti mahiyetinden çı
karmak demek olmaz. Onun amme hizmeti ma
hiyetine halel gelmeksizin işin icabı ticarî surette 
büyük süples istediğinden o -süplesi muvafık bir te
şekkülle idare ettirmek demektir. Bu itibarla ispir
to inhisarının imtiyaz suretinde bir şirkete verilmiş 
olması onun amme hizmeti mahiyetini refedemez. 
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"Ve şirkete verilmiş sonradan Hükümet yine muka
velenamesinde kendisine tahsis ettiği salâhiyeti isti
mal ederek şirketi feshetmiş, hizmeti eline almıştır. 
Beyefendiler, bu da gösterir ki, Hükümet yaptığı 
işlerde hakikaten müdebbir imiş. Bir amme hiz
metini bir imtiyazlı şirkete vermekle beraber kendi 
kudretini de selp etmemiş. Halbuki bu kibi muka-
velâtta en ziyade diğer tarafın yani imtiyazı alan 
tarafın istediği; mümkün olduğu kadar Hükümetin 
bu yoldaki kudretini kırmaktır. Demek oluyor ki, 
Hükümet yaptığı mukavelede durendiş olmuş ted
birli davranmıştır. O mukavelede Hükümet, şirketin 
deruhte ettiği hizmeti, yapmadığım görerek muka
veleye istinaden salâhiyetini istimal ile hizmete 

" vez 'iyet etmiş ve busuretle şirketin noksan hizmeti
ni bertaraf etmiştir. Zannederim ki bu, tenkide 
•değil Hükümetin «aktifi»ne yazılacak mühim bir 
tedbir noktasıdır. 

Liman inhisarları: buyurdular ki; sermaye ta
mamen Devlet tarafından konmuş olduğu halde 
bunun menafiini efrat toplamaktadır. Bu sözün 
hakikat olması için dağılan faiz ve temettülerin 
avrattan bir çoklarına tevzi edilmiş olması lâzım 

,. gelir. Halbuki İstanbul liman şirketinin sermayesi 
0^(500) bin liradır. Bunun (360) bin lirası Devle

tindir. (100) bin lirası vaktile o hizmeti görmekte 
oîan maunacılarındır. (40) bin lirası da memurinin 
ve teessüs esnasnında hisse senedini almış olan 
kimselerindir. Sene nihayetinde hasıl olan temet-
tüiün beşte üç buçuktan fazlası hazineye girmek
tedir. Bir miktarı da vaktile bu hizmette bulun
dukları için almış oldukları senetlere mukabil 
maunacılara verilmektedir. Ancak onda 
"bir miktrı da orada çalışmakta olan kimse
lerin malik oldukları hisselere mukabil kendilerine 
tevzi edilmektedir. Bu vaziyet karşısında hiç bir 
vakit bu şirketlerin sermayesi Devlet hazinesinden 
konmuş olduğu halde bunların menafiini, işliyen 
efr.at elde etmektedir. Menafii efrat yemektedir 
denemez. İzmir Liman Şirketi ise bugün sermaye
sini bir buçuk milyon liraya iblâğ etmiştir. Limanda 
pek çok nafi müessesat vücuda getirmiştir, ve 
körfez dahilinde nakliyatı temin etmektedir. Bunun 
sermayesinin tamamı Devlete ait olduğu için sene 
nihayetinde faiz ve temettü namile hasıl olan kâr 
hissesi de Devlete gelmektedir. İstanbul Liman 

'.Şirketinin efrat elinde bulunan hisse senetlerinin 
(daima Devlet tarafından satın alınması kabildir 
we bunu muvafık gördüğü gün Devletin satın 
.•alması için bir mani yoktur. Zaten; Başvekil Paşa 
'. Hazretleri beyannamelerinde izah buyurdukları 
veçhile bu hizmeti tam amme hizmeti cihazı dahiline 
.•alabileceğimiz gün bunu ve asıl liman hizmeti olan 
ınhtım hizmetini Devlet kendi üzerine almış demek-
tfcir. Bu şirketlerin idare meclisi azalarına verilen 
patraların fazlalığından bahsolunuyor. Bunlar hak
kımda tetkikat yaptık beyefendiler. İzmir Liman 
Şirketindeki meclisi idare azaları hakkı huzur ola
rak bütün sene için (3) bin lira, nihayet her 
şM*ette olduğu gibi temettüden de bin dört yüzer 

lira yani minhayselmecmu (4 400) lira almaktadır. 
İzmirdeki. hayatın pahalılığına, vazedilen hizmetin 
ehemmiyetine, bir de şirketin esas sermayesine nazar 
edildiği ve emsali ile mukayese olunduğu takdirde 
bu da, hiç bir vakit itiraz edilecek bir miktar 
değildir. Böyle bir maddeden dolayı bu kadar 
büyük hizmetler ifa eden ve mühim bir terakki eseri 
olan bu şirketleri nazardan, kıymetten düşürecek, 
şirketler , üzerinde leke hasıl edecek 
surette tenkide yürümek bendenizce - aflarma mağ-
ruren arzediyorum - haksızlıktır. 

Yine Hükümetin devletçilik siyasetini tenkit 
ederken Hükümetin muhtelif tarihlerde yollar 
hakkında tutmuş olduğu prensibi, yollar hak
kında isdar etmiş olduğu kanunları ortaya Koya
rak Hükümetin devletçilik siyaseti işte budur de
diler. 

Beyefendiler, arzederim ki bu gün İngilterede 
yolların hepsi vilâyetlerindir. Yolların inşaatım, 
yolların hüsnü muhafazasını, daimî ve muvakkat 
meremmetini vilâyetlere vermek hiç bir vakit Dev
let hizmetinden kaçınmak demek değildir. Vilâyet 
ve belde Devletin peykleridir. Bunlar da muay
yen hudut dahilindeki efradın müşterek ve umu
mî menfaatlerini temsil eden âmme hizmetleri gö
rürler. Binaenaleyh yolların vaktile Devlet yol
lan, vilâyet yolları, belde yollan diye taksime 
tabi iken bilâhare Devlet yollarını vilâyetlere tevdi 
etmek prensip üzerinde bir inhiraf vücude getir
miş olmak demek değildir. Fakat bundan sonra 
yollar diğer bir kanun ile ikiye tefrik edildi: Mil
lî şose ve vilâyet yolları. Bu gün yine kat'î ola
rak arzederim ki Fransada bir kısım yollari el-
yevm vilâyetten Devlete, Devletten vilâyete dev-
rolunuyor. Bu her sene bir çok misallerle gösteri
lebilir. Hatta orada belde yolları, kır yolları diye 
yollar vardır. Onlarda vilâyetlerden beldelere ve 
beldelerden vilâyetlere intikal ediyor. Bu iktidar 
mevkiine gelenlerin muayyen yolları inşadaki tasav
vurlarına göre vücude gelmektedir. Binaenaleyh 
bu misallerle Hükümetin bir esası iktisadî olaralc or
taya koyduğu devletçilik prensibini tehzil etmek 
kabil olamaz. Buna mukabil Fethi Beyefendiden 
- madam ki devletçiliği kabul buyurmuyorlar - bi
hakkın bekliyebilirdik ki kendileri hangi prensibi 
kabul ediyorlar, onu söylesinler. Millet efradı! da 
bilsin ki milletin prensipleri hangi yoldan idare 
edilecektir, bunu anlasın (Alkışla)', bravo sesleri). 
Bir program konmuş prensiplerin ne yolda anla
şıldığı söylenmiş iken buna karşı verilecek ce
vap ancak kendisinin ihtiyar ettiği prensibi ortaya 
atmak ve izah etmekle olacaktır. Kendilerinin, 
vazıh " görmediğimiz noktai nazarlarını, iktisa
dî prensiplerini izah etmelerini kendilerinden bil
hassa rica ederim. Beyefendiler, muhtelif zaman
larda Başvekil Paşa Hazretleri çok vazıh ve açık 
lisanlarile devletçilikten / ne anlamakta oldukla
rını beyan ettiler. Bir milletin iktisadî vaziyeti 
o milletin medeniyette merhalesini ifade ediyor. 
Bir milletin iktisadiyatı hakkında tatbik olunacak 
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prensip o milletin medeniyet merhalesile, mazisile 
hattâ coğrafî vaziyetile mütenasip olur. Onun 
icabatı haricinde tatbik edilecek her hangi bir 
prensip o milleti izmihilâle götürür. Bu- gün eğer 
Hükümet devletçiyim diyorsa bundaki bütün dü
şündüğü şudur: Bu memleket, tarihinde millî ik
tisat namile hiç bir mefhum kavrayamamıştır. Bu 
memlekette millî iktisattan bahsetmek bir vakitler 
bir kabahat gibi idi. Bir vakitler de muammadan 
bahsetmek gibi bir şeydi. Hükümet devletçiyim de
mekle kendisinin bir millî iktisat mefhumunu kavra
mış olduğunu beyan etmiş oluyor. Millî iktisat mef
humu da şu ibarede hulâsa edilebilir: Memleket 
dahilindeki iktisadî menfaatler kendi kendine ve 
alabildiğine anarşik surette faaliyet ve harekette 
bulunmıyacakl ardır. Onlar yüksek bir ahenk ve 
muvazeneyi temin etmek için bir noktaya doğru 
sevk ve tevcih edilecekler. Fakat bu noktaya 
doğru sevk ve tevcih edildiklerinde Devletin 
faaliyeti ferdin faaliyeti yerine kaim olrmyacak, 
ferdin faaliyetinde ne gibi engeller varsa onları 
bertaraf edecek, ferdin faaliyetlerinin birbirlerini 
nakzedecek, birbirlerini izrar edecek surette yürü
melerine mani olarak onları umum camianın müş
terek ' ve umumî menfaatini kollayacak surette 
vesk ve tevcih edecektir. Her fert; ferdî teşeb
büste, şuurlu hareket edecek ve iktisadî faaliyette 
diğer ferdî menfaatleri kendisi tamamlıyacak 
ve yine kendisi bir müteazzuv küllün eüz'ü 
olduğunu kavrayacaktır. Hükümet, devlet
çilik dendiği zaman bunu anlar ve bu ga
yeyi temin için. müdahaleyi esas tutmuştur. Fil
hakika bu hususlarda Devlet müdahale etmiyecek 
olursa memleketimizin gerek dahildeki ferdî men
faatlerin iktisadî faaliyetinde, gerek haricî fer
dî faaliyetlerin memleket dahilindeki faaliyetlerin
de memleketin vahdetini ve hattâ mevcudiyetini 
tehlikeye koymasına göz yummuş demektir. İk
tisadiyatta muayyen hâkim noktalar vardır. O 
hâkim noktalara iktisadiyattan çıkmış olanlar 
her halde o memleketin efradını menfaat
lerine alet olarak kullanabilirler. (Exploi-
tation de l'homme pour l'homme) - insanın insan 
tarafından eksplüvate edilmesi, budur. Hükü
met hiç bir vakit iktisadiyatın hâkim noktalarile 

•»frdî menfaatlerin hotkâmlığmdan kuvvet alan hot-
gâmlığı tatbik etmek için faaliyet sarfeden ve en. 
eonnesan, en açık evantajine, faidesine neticeler 
veren menfaatler, ona hâkim noktalar bırakmı-
yaeaktır. O hâkim noktaları daima ve tamamen 
kendisi işgal edecek ve bu sayede memleketin ef
radı tarafından yapılan hususî faaliyetleri himaye 
edebilmiş olacaktır. Eğer o hâkim noktaları libe
ralizmin anarşik vaziyetine terkedecek olursak, 
efendiler on seneden beri ' istihsal edilmiş olan 
neticelerin hepsi de bir senede bertaraf edilmiş 
olacaktır. (Bravo sesleri). 

On senedenberi istihsal edilmiş olan neticeler 
diyorum. Fethi Beyefendinin şikâyetnamelerinde 
bazı hususları tenkit edip duracakları yerde bir 

az da hasıl olan neticeleri görmeleri lâzım gelir 
ve onlardan da lütfen bahsetmeleri icap ederdi. 
Beyefendiler; bir vakıtlar bu memlekette, şimen
diferler, bankalar, ticaret, sanayi, millî şirketle
rin hisse senetleri, hatta en eyi tarlalar ve şehir
ler dahilindeki en eyi emlâk Türklerin değil, ec
nebilerin elinde idi. Bugün bu memlekette banka-
lra teessüs etmiştir ki doğrudan doğruya Türkle
rin elindedir. Bankalar bu memleketin iktisadiya
tında arzettiğim muayyen hâkim noktaların ikin
ci derecesine sahip olanlardır. Bu memlekette 
şimendiferler tamamen Devletin eline geçmiştir. 
Bu memlekette ticaret şirketlerinin hemen ekse
risinin sermayesini, mevzuunu Türk sermayesi 
teşkil etmekte bulunmuştur. Bu memlekette ar
tık toprak başından nihayetine kadar Türke ait 
bulunmaktadır (Alkışlar) ve bulunacaktır. Toprak 
sahasındaki Hükümetin muayyen siyaseti kendi
sinin eserini hergün göstermektedir. O da ayrıca 
programımızda izah edilmiştir. Hükümetin millî 
iktisadiyatı anlaması şekli, Hükümetin devletçi
lik prensibini takip etmesi şekli arzettiğim neti
celeri meydana koymuştur. Bu neticelerin tafsi
lâtına girerek hatta bunları uzatarak sizleri ra
hatsız etmek istemem, bunlar hepinizin malûmu
nuzdur. 

İşte arzettiğim esaslar dahilinde olan millî 
iktisadiyatı millî mahiyetinde kavrayarak milleti 
lâyık olduğu iktisadî mevkie isal etmek yolunda 
devam edeceğiz. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) — 
Muhterem arkadaşlar, bütün memleketlerde 

ve bilhassa demokrasilerde memleketlerinin dahi
liye mes'uliyetini alanların müşterek bir talileri 
vardır. Mahallî ve umumî intihapler yapıldığı 
vakit şikâyetler almak ve kendisinden şikâyetler 
edilmek Ben de böyle bir çok şikâyetler aldım 
ve huzurunuzda, karşı fırkanın Muhterem Lideri 
Fethi Bey arkadaşım tarafından da şikâyet ediliyo
rum. Efendiler, ben Cumhuriyet Halk Fırkası Hü
kümetinin dahilî işlerinin mes'uliyetini alan bir 
vekilim Cumhuriyet Halk Fırkasının kanun
larını her yerde her zaman tatbik etmek 
millî ve vicdanî vazifemdir. (Bravo sesleri alkış
lar) Çünkü ben Cumhuriyet Halk Fırkasının millî, 
iktisadî, malî siyasetlerini bu memleketin yegâne 
selâmeti yolu. görüyorum. Bundan inhiraf olunur
sa bu memlekete büyük zararlar geleceğine kaniim. 
Başta Ulu Reisimiz Gazi Mustafa Kemal olduğu 
halde bu Halk Fırkası yalnız Türk tarihinde değil, 
cihan tarihinde bile misli görülmiyen inkılâpları 
çelik ile hâk etti. Bu Halk Fırkası asırlardanberi 
memleketin başına zencir bir örgü gibi örülen hilâ
fet bağlarını kırdı saltanatı yıktı. Tacını tahtını 
memleketten harice koğdu memlekette millî haki
miyeti ilân ve tatbik etti. Halifelerin başından 
kopardığı tacı milletin başına geydirdi. Muzır an-
anaları yıktı, kanunu medeniyi yaptı. Türk kadınına 
hak ve hürriyet verdi. (Bravo sesleri alkışlar). 
Fakat efendiler Cumhuriyet Halk Fırkası bütün 
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bunları yaparken yalnız bir yola gitti. Kanun 
yolu! o yaptığı büyük inkılâpların hiç birini cebirle 
tahakkümle yapmadı, millî hakimiyetin iradesi 
şeklinde tecelli eden Büyük Millet Meclisinin kanun-
larile yaptı, tuttuğu yol kanundur, bu memle
kette kanun hâkim kılmak Cumhuriyet 
Halk Fırkasının en birinci umdesidir. 
bu yolda yürümek benim birinci ve ilk vazifemdir. 
intihabatta da vazifem, emanet olarak tevdi edilen 
vazifem kanunların hakimiyetini temindir. Eğer 
efendiler; intihapta bitaraf olarak hareket ediyor
sam bu, Cumhuriyet halk fırkasının umdesi olan ka-
nunperverliğimizdendir. Cumhuriyet fazilete istinat 
eder bu fazilet kanunperverlikten ibarettir. ( Sürek
li alkışlar). 

intihabatta memurların müdahalesinden şikâyet 
buyurdular. Efendiler; zaten tarif icabı münevver 
olması lâzım gelen memurları otomat bir makine 
farzetmek doğru değildir ve hakikate mutabık ol
maz. Bahusus ki kanunen de rey vermek hakkı 
vardır. Memurlardan aradığımız ve a-
rayacağımız şey kanunları tatbikteki salâ-
bet ve isabetleridir. Eğer kanunların tatbi-
kında bir hata varsa kendilerini tecziye edecek 
kanunlar ve makamlar vardır. Yoksa memurları 
doğrudan doğruya fikri siyasiden mahram bir o-
tomat farzetmek çok hakikate muhalif bir düşünce 
olur. Fakat ne çare ki ve ne garip bir tecellidir ki 
Serbest Cumhuriyet Fırkası teşekkül ettiği günden-

CK beri Türkiye memurlarına karşı yenilmez bir sui-
zanda devam edip gidiyor. Bidayette başladığı va
kit memurların hepsinin sui istimali ve bir telgraf
çılar meselesi çıktı. 

Nuri B. (Kütahya) — O mesele halledilmiştir. 
/ Arkadaş o mesele bitti. 

^L^ Dahiliye Vekili B. (Devamla) — Evet ama söz
le!' söylenmiş oldu, tariz yapılmış . oldu ve 
kürsüde onların hakkını millet huzurun
da müdafaa etmek ve hakikati söylemek, 
isnadı reddetmek benini vazifem ve borcumdur. 
( Bravo sesleri, alkışlar). Memlekete bu kadar hiz
metler yaptıkları halde yalnız haklarını kendilerine 
teşekkürle ifa edegeldiğimiz fedakâr ve 
âlicenap zümreyi huzurunuzda tekrar tak
dir etmek takdirle anmak benim için 
-tekrar ederim- hem vazifem hem de millî borcum
dur (Alkışlar). Diğer memurlarımızı da mütema
diyen ve mütemadiyen müdahale ile kanunların 
ahkâmının tatbik etmemekle ittiham etmektedir
ler. Bunu reddetmek vazifemdir. Türkiye memur
ları iffette ve kanuna mutavaatta her yerin 
memurlarile her memleket memurlarından daha 
yüksektir ve daha temizdir. Belediye inthabatı-
nın nasıl geçmekte olduğunu huzurunuzda arze-
debilmekliğim için belediye intihabına tekaddüm 
eden ve Fethi Beyefendinin de bir a zevvel temas 
ettikleri bazı vakalardan bahsetmek iztırarmda-
yım. Fethi Beyefendi karşı fırkayı demokrasi
de ve cumhuriyette lâzım bir unsurdur diye te
sis buyurduklarını söylediler. Efendiler; bu lü

zumu en evvel idrak eden ve yapan biziz, kendi
leri burada bizim fırkamızın eseri olarak isbatı 
vücut ediyorlar (Bravo sesleri, alkışlar) Vakıa fır
kalarının başında serbesti kelimesi vardır. Serbes
tliğin siyasî fırkadaki manası ikidir. Lügat mana
sın daki serbestliktir ki siyasette bu manayı 
kullanan fırkalar tarihe gömüleli çok yıllar 
olmuştur. Bizim memleketimizde en evvel hakikî 
hürriyeti anlıyan ve anlatan ve tatbik eden bizim 
fırkamızclır. Cumhuriyeti yapan, halka millî ha
kimiyeti temin eden, gazetelere kâmil bir serbesti, 
kadınlara hak ve hüriyeti veren bizim fırkamız
clır. Efendiler; bize bu gün en şedit tirazlar ya
pan en muhalif gazeteler çıktığı vakit ve aley
himize sütunlarla yazılar yazdıkları vakit Fethi 
Beyefendi Pariste sefir bulunuyorlardı ve yanın
daki arkadaşlar da bizim ile beraberdiler. 
(Bravo sesleri). Bu gün hürriyetperverliği hakka-
niyetperverliği fırkalarının damgası gibi taşımak 
doğrudan doğruya kendilerinin de müdrik oldu
ğu cumhuriyete, cumhuriyet mefhumuna karşı 
bir hürmetsizlik olur. Cumhuriyet denildiği za
man millî hakimiyet halkın hakimiyeti ve hüriye
ti zaten mevcut ve mefruzdur. Hüriyetsiz cum
huriyet olamaz. Kendileri tekevvününe yardım 
etmeğe çalıştığımız fırkayı yaparken bazı mağ
şuş, gayri malûm unsurların gireceği mevzubahs. 
olmuştu. Kendilerine yardım edeceğimizi söyledim 
ve ilk olarak vilâyetlere şu tamimi yaptım. 

Tamim, zata mahsus şifre 
1/10/1930 

•\Sabik Paris Büyük Elçisi Ali Fethi Beyefendi 
kanunî merasimini ikmâl ederek (Serbest Cumhuri
yet ) namile bir fırka tesis etmiştir. 

Fırkanın esas itibarile lâyık ve Cumhuriyetçi 
olduğu programlarında münderiçtir. Münasip gö
recekleri yerlerde şube açabilecekleri gibi kanunî 
manii olmıyanlarm da bu fırkaya girebilecekleri 
tabiidir. Ancak fırkanın lâyık ve Cumhuriyetçi 
olmasına rağmen bazı irtica unsurlarının fırkaya 
girerek muhitlerinde menfi faaliyette bulunmala
rı kendilerince de muhtemel ve mahzurlu olduğunu 
ifade ettiklerinden icabında Serbest Cumhuriyet 
Fırkası tenvir edilmek üzere bu fırkaya girecek 
şüpheli kimselerin gayet mahrem ve bitaraf bir 
tarzda şahsiyet ve hüviyetlerinin tesbitile peyderpey 
iş'arını rica ederim. 

İzmire verilen talimattan fıkra: 
( Fethi Beyin tam bir serbesti ve emniyet içinde 

ve tehir etmeksizin nutuklarını söylemesi için ted
bir alınması esastır. Kanunlara muhalif harekette 
bulunanlar ve mütecavizler takip olunmalıdır.) 

Efendiler; bunu yazmaktan maksadım Fethi 
Beyefendiyi düşmeleri muhtemel olduğu bazı 
sui mukarenetlerden kurtarmak esasına matuftu. 
Fakat Fethi Beyefendi şimdi kendisine her müracaat 
edeni ve bize her muhalif olanı kabul ediyor, benim- «^ 
seyor ve hepsine birden bunlar arkadaşımdır,-.hepsi 
cumhuriyetçidir, hepsi lâyıktır deve kendisinin. 
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çok yüksek olan şahsiyetlerile temiz insanlar ara-, lâr söyliyor. Bu memlekette zaman zaman garip 
sına karışan bazı nalâyık kimseleri de örtmek ( propagandalar yapılır ve aksi tesirleri bize kadar 
istiyorlar. Fethi Beyefendiyi; Mecliseteki arka- j gelir. Bir çok vatandaşlar bu yüzden zarar görür. 
daşlarım biliyorum ve biliriz. Fakat acaba Fethi j Bu propagandalara kapılarak mahkemeye düşen 
Beyefendi bu gün hariçteki arkadaşlarının hepsini i bir çok vatandaşlar vardır. Fethi Beyin fırka teş-
tanıyorlar mı, biliyorlar mı? ben polis ve adliye ikili ile beraber yol alan en mühim propagandalar 
kuyudatile biliyorum ki Fethi Beyin hariçteki 
arkadaşları arasında irticala mahkûm olmuş, millete 
ihanette bulunmuş, hilâfet ve saltanat komitalarına 
girmiş adamlar vardır; bunlar Fethi Beyin Fır
kasına cumhuriyetçilik lâyıklik, millicilik, için mi 
girdiler. Eğer bunlar Fethi Beyin Fırkasına 
girmişlerse emin olsunlar ki Cumhuriyetçiliği, mil
liyetçiliği, ve lâyıklığı yıkmak içindir. Bunları gör
mek kendilerinin buyurdukları gibi Cumhuriyet 
esasları üzerinde yörümek için bunların aralarından 
temizlenmesi lâzımdır. Meselâ; îstanbulda Beşiktaş 
kulübünde nutuk snöyliyen bir zattan bahsettiler 
evet, îstanbulda Beşiktaş fırka binası açılırken 
Müdderis İsmail Hakkı Bey nutuk söyledikten 
sonra, kaymakamlıktan mazul ve Beşiktaşta 
polisçe maruf meşhur şen konağın sahibi de, 
(Gürültüler, handeler) Evet türk çocuklarını, türk 
gençlerini, türk mekteplilerini siyasî emellerine 
âlet etmek istiyerek evini ecnebi teşekküllere açan 
bir adam. Bu zat kalktı. İsmet Paşalar 
saltanatı ve daha sair diye ağır lakırdılar söyledi. 
Filhakika karşı fırka bizden değildir diye reddetti 
amma sözler- reddedilmedi. Lâyık dcğilmi idi ki 
sözleri de ret ediyoruz desinler. 

Fethi B. (G-ümüşane) — Öyle ise benim yaz
dığım tekzibi okumamışsınız. 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. (Devamla) — 
Tekzibi okudum. Fakat bu sözlere iştirak etmiyo
ruz demediniz. Kafiyen hafızamdan eminim. 
Efendiler ehemmiyeti yok tekzip buradadır oku
nacak 

Fethi B. (Gümüşane) — Fırkamızı hiç bir su
rette temsil etmediğini söylemiştik. 

Nuri B. (Kütahya) — Buyurunuz okuyun. 
Şükrü Kaya B. (Devamla) — Nuri Beyefendi 

müsaade ediniz. Sizde söz alırsmınz. Fethi Beye
fendinin yaptığını yapmak mecburiyetinde ka
lacağım. 

Sonra Efendiler; pek âlâ bilirsiniz ki Fethi 
^ B e y i karşılayan vatandaşlar arasında daha bir 

takım zaİûita kuyudatında isimleri olan adamlar 
vardır. Bir çok müfritler vardı. Fethi Bey bunlara 
da burada arkadaşımdır., cumhuriyetçi lâyik ar
kadaşlarım diyecekler midir! Menemende fesleri 
kalıpladılar, Balıkesirde tekkeleri süpürdüler, Ak-

şunlardır: Vakıa vergiyi tahfif etmek, vergi hak
kında konuşmak, hatta vergiyi kaldıracağız diye 
konuşmak ta meşrudur.. Fakat vergi kalk
mıştır vermeyin demek, vermeyiz demek bir cü
rümdür. Bu oldu. Bunu şüphesiz Fethi Beyefendi 
söylememiştir, ama şimdi dostlarım dediği adam
lardan söyliyenler olmuştur. Fethi Beyefendi fes 
giyilecektir dememiştir. Fakat fes giyilecektir 
diye feslerini satmak istiyen adamlar vardır. Fet
hi Beyefendi Arap harfleri gelecek dememiştir. 
Ama Arap hurufatı gelmiştir, istiyenler yazsın 
deyen adamlar vardır. Daha bunlara benzer bir 
çok ve bir çok propagandalar vardır. Bu propa
gandalar memlekette dalga halinde ilerlemekte
dir. Büyük bir tehlike irae etmez, fakat Hükü
meti tedbir almağa mecbur, eder. Biz bu memle
kette tedbirsiz hükümetlerin cezalarını çok çekmiş 
bir nesi iz, Otuz bir mart hâdiseleri göz önünde iken 
bir Dahiliye Vekilinin hâdisata seyirci kalması ka
dar büyük bir gaflet olamaz ve öyle yapan Dahili
ye Vekili burada bir saniye bile Huzurunuzda du
ramaz. Bu neşriyat ve rivayat üzerine .yaptığmuz 
tamim budur: 

j(t- « Son zamanlardaki bazı neşriyat ve rivayat üze
rine bazı kimselerin vergiler kaldırılacaktır, 
askerlik olmıyacaktır, fes giyilecektir, Tüık 
harfleri kaldırılacaktır gibi makûs ve men
fî propagandalarla muhtelif maksatları giz-
liyen işaalarda bulundukları ve halkı kanunî 
mükellefiyetlerini ifadan kaçınmıya tahrik ettik
leri vali beylerden gelen raporlardan anlaşılıyor. 

Kanunlara itaatsizliğe tahrik ve teşvik, kanuna 
itaatsizlik kadar ve nizam ve asayişi memlekete 
muzu'r bir harekettir. Demokrasilerde en çok kb-
runulacak ve korkulacak zihniyet ve hareket de
magojidir. Öyle makûs ve menfi istikametteki pro
pagandalar genişledikçe bir memleketin idaresi 
anarşiye bile düşebilir. Memleketin asayiş ve in
zibatını muhafaza ve Cumhuriyet kanunlarının 
tamamile tatbikini temin ve Devlet ve Hükümet oto
ritesini her şeyden yüksek tutmak ve yüksek tanıt
makla mükellef ve mes 'ul idare âmir ve memurları
mızın şahsî bilgi ve tecrübelerine inzimam eden 
nüfuz ve salâhiyetlerini en geniş manada kullana
rak muhitlerini irşat ile muzır ve menfi propagan-

hisarda bayrak açtılar. Fethi Bey bunlara da ar- ] daların fena tesirlerini izale ve muharrikleri ta-
kadaşım diyecek mi? Hulâsa bu eleman içinde kip ve mahkemelere tevdi ederek propogandava 
bir takım müfritlerin bulunduğunu da kabul et-1 kapılabilecek vatandaşları bilâhare çekecekleri 
mek zaruridir. Bunlar dosyalarda mevcuttur. Fet- j cezalardan ve görecekleri zarardan vikaye k -
hi Beyefendiyi kendi isimlerini ve şahsiyetlerini s melerini ve her halde kanunların temini mer'iyeti 
hepsinin jizerine bayrak ve örtü yapmasından kendi-' ve Devlet nüfuzunun mahallî şartlara en mülayim 
lerini korumak isterim, işte Fethi Beyin reddet-, kanunî ve idarî tedbirlerle, f iliyat sahasında olduğu 
.mek istediği propagandaları bunlar yaptılar soy-: kadar fikirlerde ve gönüllerde de huzuru sükû-
lemediği ve söylemiyeceği sözleri'bu kabil adam- nun ve Cumhuriyet ve inkılâp'kanunlarına hallim 
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şuurlu ve samimî muhabbet ve itimadının ida
mesi esbabının teminini ve bu tedbirlere saik ola
cak vekayi ve hadisat ile tatbik edilen ve edi
lecek olan tedbirlerden vekâleti günü gününe ha
berdar buyurmalarını rica ederim. » 

T* Görüyorsunuz ki, bunlar daha Fethi Beyefendi
nin tzmire gitmesinden evvel aldığımız malûmat ve 
istihbarat üzerine yapılan ve alınan tedbirlerdir. 
Filhakika Fethi Beyefendi bu rivayatı tekzip bu
yurdular ama sözleri îzmirde, Alsancakta nasıl 
karşılandı. (Fes giyeceğiz) diye yapılan propagan
daları reddederim dediler, fakat (fes giyeceğiz...) 
derken sözleri kesildi ve alkışlandı. Ondan sonra-
Nuri Beyefendi izah ettijer. 

Nuri B. (Kütahya) — Hayır ben izah etme
ndim. 
\ ^ Şükrü Kaya B. (Devamla) —Megafonla tek-
' ra r ettiniz. Sonra efendiler; Dahiliye vekâletinin 
ve bahusus Başvekilden de aldığı direktif üzerine 
gösterdiği faaliyet Fethi Beyin bilhassa muvaffak 
olmalarını temine matuf idi. Yaptığımız bütün 
tamimlerde Fethi Beyin ve arkadaşlarının hürri
yetini, hakkını ihlâl etmiyerek istedikleri yerde nu
tuk vermelerini ve halkın bunları dinlemesini te
min ediniz dedik. Fırkamızın kendi eserini kendi 
elile boğmıyacağı tabii idi. (Handeler ) . 

Efendiler; bu propagandalar çok başka mahi
yetler de almıştır. Ulu Reisimiz Gazi Hazretlerinin 
isimleri karıştırıldı. Gazi Mustafa Kemal yeni 
fırkayı İsmet Paşayı düşürmek için ve Fethi Beyi 
Başvekâlete getirmek için yaptı, Gazi yeni fırka
nın başındadır gibi bayraklar açıldı, propagandalar 
oldu ve halâ olmaktadır. Bunu müstahberatımız-
da gördük. Tabiidir ki, Fethi Bey ve burada hazır 
arkadaşları yapmadılar ama intihaplarda bütün 
ihtirasların doğduğu, bütün sinirlerin gerildiği ve 
bütün nefsaniyetlerin uyandığı, gazetelerin alevlen
diği hengâmelerde bunları sarfedenler oldu. Halbu
ki hakikat böyle değildir. Hahikat Reisicumhur 
Hazretlerinin Reisicumhur sıfatile kendilerine yaz
dığı mektupta alenen musarrah ve muvazzahtır ve 
kendileri Halk Fırkasının daimî ve ebedî reisi ol
duklarını müteaddit defalar ilân etmişlerdir. 
( Şiddetli ve sürekli Alkışlar ) . 

Bu hususa ait tamimlerle başınızı ağırtmak is
temiyorum. Her kes gelir okur, anlar. Anlar ki 
bunlar Halk Fırkası hükıunetinin hürriyete, haki
miyete velev ki kendi aleyhinde dahi olsa ne ka
dar hürmetkar olduğunu ispat edecek vesikalar
dır. Biz millî hakimiyete o kadar meclûbuz ki 
kendi zararımıza olsa dahi onun kuvvetlenmesini 
arzu edenlerdeniz. Daima ve her yerde onu iste
riz. (Alkışlar, bravo sesleri) 

Belediye intihabatı: Belediye intihabatından bir 
çok şikâyetler aldığımı söylemiştim. Vatandaşlar
dan olduğu gibi bir kısım şikâyetlerde bana Fethi 
Bey ve yeni fırka tarafından verildi. Bu şikâyet
leri üç kısma ayırmak mümkündür. Bir kısmı doğ
rudan doğruya zabıta vukuatile zabıta hadisatıdır. 
Böyle hadisat karşısında zabıta ve inzibat memurları 

müddeii umumiler, valiler, kaymakamlardır.^ Oto-
matikman harekete gelirler. Bunun için emir 
almağa lüzum yoktur. Emirler kanunda sarih
tir. Asayiş ihlâl edilirse, b;Lr cürüm vaki olursa 
mesul memurlar kendiliklerinden faaliyete başlarlar. 
Ve failleri nerede olursa olsun yakalayıp kanuna 
teslim ederler. İkinci nevi şikâyetler doğrudan doğ
ruya intihap kanunun yanlış tatbik olunduğuna da
ir şikâyetlerdir. - • 

İntihap kanunu yep yeni bir kanundur. Yeni 
esaslara müstenittir. Bu kanunda ufak tefek zühul
ler olduğunu görmekteyim. Bu zühuller vaki ol
dukça kâh tamim suretile, kâh cevap vermek su-
retile düzeltmeğe, tefsir ve tadile muhtaç olanlar 
içinde salâhiyettar olan makam Büyük Millet Mec
lisidir. Oraya arzedeceğim. Türkiyedc son kanuna 
göre 502 belediyede intihap cereyan etmektedir. 
Ve bu intihabata üç milyon vatandaş iştirak et
mektedir. Aldığımız şikâyetler bu gün - dünkü son 
şikâyet dahil olduğu halde - 28 yerdendir. Şikâyet
lerin nev'i çoktur, şikâyetlere imza koyanların 
miktarı çoktur. Fakat yalnız 28 yerdendir. 502 
belediyenin 28 inden şikâyet almak belediye intiha
bının fena olduğuna mı işarettir, yoksa eyi oldu
ğuna mı? Lütfen hakem olunuz da söyleyiniz. Şi
kâyetler tahkik edilmedi dediler: Şikâyetlerin bir 
nev'i vardır ki onu şimdi tahkik etmek Dahiliye 
Vekâletinin salâhiyeti dahilinde değildir. 

Efendiler, intihap yapılırken her şikâyeti 
tahkik ettirmek ve intihabatı durdurmak 
tam manasile bir müdahale olur. İntihabat 
biter, şikâyetler mukayyettir, tahkikat yapılır ve 
lüzum görülürse ve filhakika şikâyet muhikse 
Şurayi Devlete gönderilir, Şurayi Devlet icabını 
yapar. 

502 intihabı durdurmak bu memleketin iki 
ay daha intihap işleri için sinirlerini bozmak ve 
memlektin iktisadiyatını haleldar etmek demektir. 
Dünyanın her tarafında tutulan hat ve hareket 
budur. Biz memleketimizi siyasî ihtirasat içinde 
uzun zaman rahatsız ve hasta edemeyiz. (Bravo 
sesleri) Üçüncü nevi şikâyetler, memurların müda
halesi meselesidir. Bunları tahkik etmekteyiz. Bazı 
yerlere müfettiş gönderilmiştir. Her vilâyetten ne 
kadar şikâyet olduğuna dair elimizde cetveller, 
dosyalar vardır. Bunları getirdim eğer tasdi etmez
sem birisini okuyayım. 

«Yeni belediye kanunumuz her hususta olduğu 
gibi intihap usullerinde de yeni ahkâmı ihtiva 
etmekte olmasından hükümlerinin noksansız 
tatbiki için eyi mutalea edilmesi lâzımdır. Bilhassa 
intihabatta yanlış tatbikat fesh ve iptali intaç 
ederek hem halkın hata yüzünden rahatsız edil
mesini ve hem de işin uzamasını , mucip olur. 
Bunun için kanunun ehemmiyetle tatbikim ve 
tamamii tatbikına itina buyurulmaşını rica ederim 
efendim.» 

Hayır efendiler! fırkamızın himayesile, mua-
venetile teşekkül eden bir fırkanın gelipte ana 
fırkaya yanlış hareket ediyorsun, kanunları 
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yanlış tatbik ediyorsun demesi hakikaten beni çok gelmez yapılacak şey; filân iş yapılmış mıdır, ya-
müteezzi etti. Beni çok müteezzi ettiği içindir ki, pılmamış mıdır? anlamaktır, icap ederse müfettiş 
bütün bunları ibraz ederek Fethi Beyefendinin: gönderilir, icap ederse mahallinden sorulur. Serik 
fikirlerindeki vehmi izale etmek istiyorum. Yoksa j kazasında da vak'a hakkında yaptığımız tahkikat 
Hükümetin çok dürüst çalıştığına arkadaşlarımın budur. 
kani bulunduğuna eminim. Antalyadan iki şikâ-l Adanadan da şikâyet oldu ve yapılan şikâ
yet geldi. Fethi Beyefendinin aldığı şikâyetler, yette «silâh tehdidi havası Adananın saf muhiti-
bize de gelmişti. Reisicumhur Hazretlerinin aldığı j ni bulandırıyor» gibi şairane tabirler ele vardır. 
şikâyetler de Kâtibi Umumilik vasıtasilo tara-: Tahkikat yaptık. Böyle bir şey olmadığını yalnız 
fımıza tevdi olunmuştur. Bu şikâyetlerin birisi. Çolak Ahmetle Simsar Abolülkadir ismindeki a-
yeni fırkanın Antalya mümessilinden ve diğer- ( damların yaptıkları kanunsuz hareketlerden do-
leri de Antalyalı vatandaşlardandır. Antalyada layı tevkif edildiklerini ve başka hiç bir vatanda-
ilk tazahurat müsaade ve izin almadan bir takım' şm mevkuf olmodığı anlaşıldı. Intihabata ait bir 
kimselerin nümayişile başladı. Daha orada resmî şey olmadığı, tehdit vardır gibi iddiaların gayri 
teşekkül olmamıştı. Sonra resmî teşekkül için Hü-' varit olduğu anlaşıldı. 
kûmete müracaat edildi, izin alındı, miting ya-j Eskişehirden de böyle şikâyetler vardır. Orada da 
pildi. Mitingde çok ağır sözler söylendi. Fakat meselenin izam edildiği müfettiş raporile anlaşıldı. 
biz bunları tenkit diye hüsnü tefsir ettik ve ta-. Efendiler Hükümet memurlarının vazifesi, intilıa-
hammül ettik. Çünkü müsamahanın demokraside j batta vatandaşların hak ve hüriyetlerinin temini-
âdet olduğunu biliriz. Bazı garip sözler de söylen-' dir. Eğer asayiş olmazsa ve inzibat teinin edil
di. Bürhanettin Bey dedi ki, «Hükümet böyle' mezse o memlekette intihap oluyor ve intihap 
cennet gibi yerleri bırakıyorda ıssız çöllerde şi-: hüriyeti var denilemez. Hükümetin polisini ve 
mendifer yapmaktadır, ister misiniz ki sizin kol-1 jandarmasını belediyenin veya herhangi bir dai-
lannızdan rayları, kemiklerinizden traversleri ya-' renin önünde gezerken görmek ve buna derhal 
pılarak buraya da şimendifer yapılsın» halk ba-1 müdahaledir demek doğru değildir. Bilhassa 
ğırdı. « İsteriz, isteriz » (Handeler). Bakınız, şi- j emniyet ve asayişin temini için verdiğimiz gayet sa-
mendifer davasında, vatandaşlar kimin tarafın-( rih emirler vardır. Hor valf bu emirleri almıştır ve 
da imiş. Maamafili şikâyetleri validen sorduk. : vazifelerini yapmaktadırlar. 
Vali Bey meseleyi üçe ayırdı: Dedi ki birisi za-j izmir hâdiselerinden mütenebbih olarak bütün 
bita meselesidir ki bunu zabita görmektedir. Bi-| şehirlerde intihabat esnasında hariçten tasarruf 
risi intihap kanununa aittir. Soruyorum matbu j edeceğiniz kuvvetleri intihap merkezlerinize ge-
olsun mu, olmasın mı, fırka girebilir mi, gire- t iriniz ki, vatandaş kanı dökülmesin dedik. Efen-
mez mi? gibi. Üçüncüsü memurlar içindir dedi. [ diler; tekrar arzetmek isterim ki Fethi Beycfen-
Serikte bir vak'a oldu. Serik kazası tahminen yüz'dinin söyledikleri gibi müdahale vaki değildir 
elli hanelik bir kaza merkezidir ve Antalyaya.J Ve olmamıştır. İşte tamimler buradadır. 
çok yakındır. Vak'a şudur: Halk karşı fırka ve ! Ben okumaktan yorulmam. Eğer sizi rahatsız et-
Cümhuriyet Halk Fırkası diye sokak ortasında' mezsem okuyayım (Hayır, kâfi seslen) 
yekdiğerile münazaaya başlamak için toplan- Vatandaşlar arasında bütün belediyelerin reyi 
mışlar. Kaymakam kendilerine dağılmalarını söy- ( serbestisini muhafaza ile mükellef olan mahallî 
lemis dağılmamışlar. Başta kendisi olmak üzere (jandarma, kaymakam, vali intihabat cereyan et-
jaııdarmalarla beraber tabancalarını havaya at-j tikçe orada hazır bulunacak ve zabita ve inzibat 
mışlar. Tabii vukuat yok. Halk dağılmış. Bunun tedbirleri alacaktır. Eğer Fethi Beyefendinin bu-
h'akikî mahiyeti ve manzarası asayişi muhafaza-. radaki bu acı şikâyetlerinde siyasî bir propağaıı-
dır. Karşı tarafın gördüğü manzara ise halkı ted- j da kastı yoksa ' behemehal bunda ufak bir tevelı-
hiş ve halkın reylerini almaktır. Gerek birincisi hüm vardır diyeceğim. Söylediğim sözler çok 
ve gerek ikincisi mahallinde tahkika ihtiyaç olan tahmin ederim ki kendilerinin bu vehimlerini iza-
bir meseledir. Valiye emrettik, mektupçu gitti,' le edecektir. (Alkışlar). 
tahkikat yapıyor.. Bugün de oradadır. Tahkika-1 Adliye Vekili Yusuf Kemal B. (Sinop) — Da-
tını bitirip bize bildirecektir. Arkadaşlar; mahke-j hiliye Vekili arkadaşımın müdahale meselesinden 
me kapısına giden, Hükümet kapısına giden, hat-: bahsettikten sonra benim de iki kelime ile gayet 
ta muhtara giden dilinde dileği, koynunda, arzu-j mühim bir noktayı tekrar burada söylemekliğim 
hali olan her adam kendisinin hakkının gayet: icap ediyor. O da. Fethi Beyefendi adliyeye dair 
bahir ve zahir olduğunu ve gider gitmez hakkının' söz söylerlerken iltifat ettiler. Mahkemelerin mü-
verileceğini zanneder. Zaten gitmesinin sebebi de dahaleden azade olarak icrayi fiil edeceğinden emi-
budur. Böyle olmazsa Hükümet kapısına gelmez. | nim gibi bir şey buyurdular. Bunların altında 
Hükümet kapısında kendisine hakkın yok denil-! ima şeklinde başka bir şey vardır. O ima, mahke-
diği vakit haksızlık oluyor, müdahale oluyor diye melere müdahale olunuyordu. Bundan sonra ümit 
şikâytçi olur. Bunun hepsi doğru ve muhik midir?' ediyorum ki olmaz. Fakat ben çok ümit ediyorum 
Kanım tatbik edilebilmek için hakikatlann teza- ki böyle bir fikirleri yoktur. Bu sözden maksat 
huru mecburiyeti vardır. Tabiidir ki şikâyet gelir ve muratları bu değildir. Maamafih en ufak bir 
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ihtimal ile eğer muratları bu ise, onu kabul ede-1 
m em, etmiyorum. Kendilerinin de kabul etmemesi 
lâzımdır. Çünkü Türk adliyesi, mahkemelerin 
istiklâl ile ve her türlü müdahaleden azade ola
rak icrayı kaza etmeleri teşkilatı esasi-
yenin en büyük bir hükmü olduğunu, daha doğ
rusu Türk Cumhuriyetinin temellerinden biri ol-j 
duğunu bilir. Onun için Türk adliyesi müdaha
leden azadedir. Ve Türkiye Cumhuriyeti baki ol
dukça öyle kalacaktır. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Mahmut B. (Siirt) - - Efendiler, Muhte
rem Başvekil, Hükümetinin faaliyet prog
ramını izah etti. Bu programda şimdiye kadar 
olduğu gibi halka daha ziyade emniyet veren, 
idarede daha sıkı bir nizam ve adalet tesirini vade
den, memlekete refah yollarını açacak olan bir 
çok ahkâm vardır. 

Efendiler, her memlekette vaki olur: Bazı Dev
let adamları, siyasî fııkalar, hattâ iktidar mev
kiine geçen hükümetler ilk günleri ortaya koy
dukları programlarla millete bir çok şeyler var 
dederlcr... Vadettikleri şeyler kabili istihsal mi
dir? Bunu inceden inceye düşünmek, bu günün 
mevzuu haricindedir . Çünkü: O devlet adamları
nın, o siyasî fırkaların , o hükümetlerin başlıca 
gayeleri yalnız ve yalı iz o günü kurtarmaktır. 
Ötesi için nihayetsiz sebepler ve özürler bulmak 
mümkündür. 

Efendiler, her memlekette halkı şimdiye kadar 
böyle kuru vaitlere, demagojik programlara inan
mak yüzünden çok aldandı. Çok zarar gördü. »Şim
di fertlere karşı da, fırkalara karşı da sarih bir 
emniyetsizlik gösteriyor. Onun içindir ki halk, bir 
Devlet adamına veya bir siyasî fırkaya emniyetle 
bağlanmak için onların siyasî tarihlerinde, mazi
lerinde bir takım hususiyetler ve faziletler mu
vaffakiyetler arıyor, siyasî hayatlarmdaki tecelli
lerini aklı selimi ile ölçüyor, ondan sonra da itimat 
veya ademi itimat kararını buna göre veriyor. 

İşte bu noktai nazardan hiç şüphe yok ki efen
diler, tecrübeye ve parlak tarihe malik bir Devlet 
adamı olarak İsmet Paşa ve muvaffak ve şerefli 
bir siyasî fırka olarak C. H. Fırkası her cihetle 
aziz Türk milletinin emniyet ve itimadına lâyıktır. 

Ve gene onun içindir ki, Hükümet namına ya
pılan beyanatın gerek Meclisi Âliniz tarafından 
ve gerek bütün vatandaşlar tarafından lâyik oldu
ğu emniyet ve teveccühle karşılanacağına şüphe 
etmiyorum. 

İsmt Paşanın beyanatından sonra S. C. Fırka
sının lideri muhterem Fethi Beyefendinin de nutuk
larını dinledik. İtiraf etmeliyim ki efendiler, bu iki 
nutuk arasında bir veçhi münasebet bulmadım. 
İsmet Paşanın beyanatında Devletin büyük mese
leleri, fırkasının ana prensipleri, memleketin dahilî 
ve haricî siyaseti, Hükümetin malî ve iktisadî po
litikası Elhasıl Devlet makanizmasını daha mun
tazam ve medenî bir şekilde yürütmek için ittihaz 
olunan tedbirler mevzubahstir. Halbuki muhterem 
liderin nutuklarında yalnız tali meselelere teması 

I buyurdu. Naçiz kanaatimea zemin ve zaman nolk-
tai nazarından bu gün ifadesini o kadar müstacel 
ve mühim görmediğim mutemetler, fotoğraf tevzii 
ve buna benzer meselelerden bahsetti. 

Doğrusu efendiler, efkârı umumiyenin beklediği 
bu değildir. Hakikati olduğu gibi görmek lâzım-

ı dır. Bu gün efkârı umumiye. memleket mesele
lerine ve Devletin umumî idaresine karşı bir neyi 
tereddüt ve müphemiyet içinde kalmıştır. Bunun 
saik ve müsebbipleri kimlerdir? Bendenizce şimdi 
bu meselelerin üzerinde durmak caiz değildir. Ef
kârı umumiyenin bizden istediği şey her şeyden ev
vel vuzuhtur, son zamanlarda münakaşa ve tenkit 
mevzuu olan memleket meseleleri üzerinde tam bir 
vuzuhtur. 

Gönül isterdi ki, efkârı umuraiyeye karşı vazıh 
olmakta muhterem Fethi Beyefendi, hepimize ta
kaddüm etsin! Bilhassa muhtelif meselelerde, fır
kasının noktai nazarı nedir, onları açık anlatsın! 

Meselâ, 
— S. C. Fırkasının şimendifer politikası nasıl

dır?. 
— Yeni fırka; kendisi için mevzuu şikâyet edin

diği vergiler için ne düşünüyor? I 
Hangi vergileri tenzil etmek ve buna mukabil 

hangi masrafları kısmak istiyor? 
İnhisarlar hakkındaki umumî noktai ııazarar 

nedir? 
Yeni fırka; İsmet Pş. Hükümetinin haricî borçj 

Iar meselesinde takip ettiği hattı hareketi tasvip 
ediyor mu? Meselâ bu hususta bir takım dedi ko| 
dıılar vardır. 

Fethi B. (Gümüşane) — Ne gibi dedi kodular?. 
Tasrihini rica ederim. 

Mahmut B. — Fethi B. eski mukavelenin yenil 
den icrasına taraftardır. Hükümetin ihtiyar ettiği 
arzuya muvafakat etmiyor... 

Fethi B. — Ey i melihalardan havadis alıyorsuj 
mu.. 

Mahmut B. — Çok ey i melihadan aldığımı sizj 
de bilirsiniz. 

Fethi B. — Aldığınız malûmat tamamen hilafı 
hakikattir. 

Mahmut B. — Öyle ise çok memnun olurum. 
Bu halde tasrih buyursunlar ki İsmet Paşa Hükû-j 
metinin borçlar mukavelesinde aldığı hattı hareJ 
keti Fethi Beyin fırkası tamamen tasvip etmek
tedir. 

Yeni fırkanın iktisadî mesleği nedir? 
İşte efendiler, bütün bu meseleleri teşrih vd 

her mesele üzerindeki noktai nazarlarını izah etme
dikten sonra Fethi Beyefendinin bu günkü nutkun
dan amelî hiç bir fayda hasıl olmaz. 

Tabirimi af buyursunlar: bu meseleleri izah 
etmiyecek bir nutuklarile, Fethi Beyefendi sadece 
Balıkesir, Manisa nutuklarına bir de Ankara nutku 
ilâve buyurmuş oldular. 

Fethi Beyefendi, bu kürsüde söylenecek sözlerin 
esaslı tetkikata, vesikalara müstenit olması lüzu-

Imunda İsrar ettiler. Hakları vardır ve işte bu se-
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hepledir ki bilmünasebe bir meseleye temas edece
ğim. Bendeniz hem ümit hem de temenni ediyorum 
ki Muhterem Gümüşane Meb'usu fırkasının 
programını ve mevzubahs meseleler hakkındaki 
noktai nazarlarını Heyeti Celilenizin huzurunda 
izah için ilk fırsat ve imkândan istifade buyura
caklardır. 

Muhterem Efendiler. 
Yeni Hükümet, memleketin iktisadiyatı noktai 

nazarından ehemmiyetli bir çok meseleler arasında 
kredi işlerine de temas etmiş ve bilhassa ziraî 
krediye imkân dairesinde bir vüsat vermek kara
rını almış bulunuyor. Bu, mucibi memnuniyet bir 
şeydir. 

Biliyorsunuz ki efendiler, memleketimizde her 
hangi bir iktisadî teşebbüs mevzubahs olduğu vakit 
daima istihsal masrafının çokluğu ve binnetice 
maliyet fiatının yüksekliği göze çarpar. 

Yine çok eyi biliyorsunuz ki, efendiler, sınaî, 
ziraî ve alelûmum iktisadî istihsalatta maliyet 
fi atlarının yüksek olmasının bir çok âmilleri ara
sında bir taraftan kredinin azlığı, diğer taraftan 
faizin çokluğu birinci derecede ehemmiyeti haizdir. 
Onun içindir ki her sınıf halktan, şehirliden ve 
köylüden daima ayni şikâyetleri işidiyoruz: 

Faiz nisbeti çok yüksektir! bu yüzden haddi 
zatında çok eyi neticeler vermesi ilmen ve iktisaden 
tabiî olan teşebbüslere muvaffak olamıyor! 

Efendiler, burada mühim bir noktayı izah 
etmek lâzımdır: halka ıztırap verdiğinden, hemen 
her teşebbüsü akim bıraktığından şikâyet edilen 
faiz alelıtlak bankaların muamele yaptıkları faiz 
nisbeti değildir. 

Belki hiç bir hesaba ve insaf hissine tabi 
olimyaıı muhtekirlerin, sarrafların çaldıkları faiz
lerdir. 

Maatteessüf bu feci ve insafsız muamelelerden 
dolayı kimseyi mes'ul edemiyoruz. Çünkü Hükümet. 
bu gibi muameleleri murakabe edemez. Ne Hükü
met, ne de her hangi bir teşkilât, meselâ; iki şahıs 
arasında - hatta ekseriya senede bile merbut olmı-
yarak - yapılan şifahî mukavelelere mani olamaz. 
Bu, her şeyden evvel halkın esaslı bir iktisat ve 
tasarruf terbiyesi edinmelerile alâkadar bir mese
ledir. Kredinin hacmini arttırmak meselesile alâ
kadar bir meseledir. Bnunla beraber Hükümet 
elindeki her imkândan istifade ederek bu yolsuz 
muamelelere mani olmayı da bir vazife saymalıdır. 

Bendenizce bu mevzuda mütalea edilecek en 
mühim mesele şudur: Acaba bankaların halktan 
aldıkları faiz nisbeti çok yüksek midir! Yani 
Türkiyede faiz ç.ok bahalı mıdır? ilmen iktisadî 
faiz nisbetinin bizde daha az olmasına imkân var 
mıdır? 

Bu mesele üzerinde bir az durmak zaruretini 
hissediyorum. Çünkü son günlerde halka, esaslı 
tetkiklere istinat etmiyen bazı yanlış hüküm ve 
kanaatler, telkin edilmektedir. 

Meselâ: Muhterem Fethi Beyefendi, geçenlerde 
halka irat ettiği bir nutuklarında demişlerdi ki: 

"Memleketimizde bu gün faiz en aşağı yüzde 
on beştir. Hiç bir, yerde para, bu kadar bahalı 
değildir.,, 

Efendiler,' memleketimizde faiz nisbeti bazan 
yüzde on beşi buluyor, bu doğrudur. Fakat hiç 
bir yerde para, bu kadar bahalı değildir. îşte bu 
yanlış... 

Dünyada umumî bir buhran hüküm sürüyor. 
Bu buhrandan memleketimiz de müteessir olmakta
dır. Bize olan tesirini asgarî bir hadde indirmek 
mevzubahstır. Bilmiyorum, acaba Fethi Beyefendi, 
bu sözleri söylerken, muvazene ve tasarruf cephe
sinden çok bahtiyar olan Fransayı mı göz önüne 
aldılar? Vakıa Fransada faiz çok ucuzdur. Çünkü: 
Fransada tediye muvazenesi 1929 ' senesinde do
kuz milyar frankla lehtedir. 

Hükümetin, Bank dö Fransm ve diğer banka
ların altın mevcudu 87 milyarı mütecavizdir. Bu 
rakam efendiler, iki sene evvel 68 milyar idi. De
mek iki senede yirmi milyar artmış. Bu demektir-
ki Fran^aya hariçten her sene on milyar frank 
giriyor. Fransada tasarruf surctile bankalarda 
biriken paranın miktar ve hududunu hepiniz bilir
siniz. 

Memleketimizdeki bankalar mevduat temin et
mek için ekseri}^! yüzde altı, hatta içlerinden bazı
sı uzun vadeli mevduata yüzde dokuza kadar faiz 
vermektedirler. Halbuki, Fransada bir çok büyük 
bankalar mevduata faiz bile vermiyorlar Elbette 
böyle bir memlekette faiz nisbeti yüksek olmaz. 

Efendiler; biz kendi memleketimizi Fransa ile 
değil iktisadî ahvali ve umumî şeraiti az çok bize 
benziyen memleketlerle mukayese etmeliyiz. 

Bendeniz geçenlerde Romanya üzerinde bu nok
tai nazardan küçük bir tetkik yaparak bir makale 
neşrettim. Bu tetkik neticesinde verdiğim hüküm 
şu idi: 

« Romanya, umumî harpten sonra iki üç misli 
büyümüş.. Kendisine çok zengin arazi ve nüfus ilhak 
edilmiş... Parasını istikrar ettirmiş.... 

Daha pek yakında hariçten galiba 105 milyon 
dolar istikraz etmiş...» 

İşte bütün bunlara rağmen oradaki faiz nisbetleri 
bilhassa bankalar cebhesinde bizim memleketten 
fazladır. 

Geçen celsede bilmiyorum ne münasebetle, muh
terem Fethi Bey burada arzettiğim makaleyi mevzu 
bahsettiler. Bu makaleyi bilhassa dikkatle oku
duklarını söylediler. Sonra da makaledeki ra
kamların nereden alındığını, Romanyanın hangi 
malî devrine ait olduğunu bilmediğini ilâve ettiler. 

Efendim; bütün bu sordukları şeyler, • dikkatle 
okuduklarından bahsettikleri makalede açık açık ya
zılıdır. Mevzubahsettiğimiz Romanyadaki faiz nis
betleri, . devlet bankasile memleket bankaları ara
sında teati edilen muhtıralarda zikredilmiştir. 

Bu muhtıralar 1929 senesine aittir. Yeni devre 
aittir. (M.'Rist müşavir iken) bulunduğu zamana 
aittir. En nihayet makalede olmiyan bir hususu 
da burada ilâve edeyim. 
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Bundan iki ay evvel Romanyada,- Bükreşte 

idim. Orada görüştüğüm iki bankanın direktörleri 
de bu hususu teyit ettiler ... 

İşte Efendiler; bendeniz delillerimi, mehazla
rımı arzettim. Acaba kendileri aksini iddia etmek 
için hangi menbalara istinat etmişlerdi? 

Fethi Beyefendi, bu teyidatıma rağmen yine 
devam etmişler ve demişlerdir ki : 

— " Filvaki ıslahattan evvel M. itiştin verdi
ği raporda bu rakamlar bulunabilir. Çünkü o za
man Romanyanın vaziyeti maliyesi ve vaziyeti 
iktısadiyesi bugün bizim vaziyeti, maliye ve iktı-
sadiyemizin aynidir. „ 

Bilmiyorum, bu ifade ile beni teyit ettikleri
nin farkında mı olmadılar? Eğer bizim bugünkü 
vaziyetimiz Romanyanın o istikrardan evvel bah
settikleri vaziyetine müşabih ise bile yine mesele 
yok. Memleketimizin bugünkü faiz nisbetlerini 
çok görmemeleri lâzımdır. Çünkü bizde de para 
henüz istikrar bulmuş değildir. 

Fakat tekrar arzedeyim ki, Efendiler; bu faiz 
nisbeti Romanyada istikrardan sonraki devre 
aittir. 

Muhterem lidere' hatırlatmak isterim ki, faiz 
nisbetinin az veya çok olması birinci derecede 
istikrar ile alâkadar değildir. Bu ııisbet daha zi
yade arzu talep kanununa tabidir. Memlekette 
kredi ihtiyacı nisbetinde servet ve para çoğalma-
drkça faiz nisbetinin öyle yüzde ikiye, üçe inmesi
ne ihtimal yoktur. 

istikrarın şu faydasr olur ki, memlekette pa
ra emniyeti hasıl olur, haricî sermaye daha kohvy-
hkla gelir. Bu suretle kredi hacmi artınca tabia-
tile faiz nisbetlcriııde de lehte bir tahavvül olur. 
Bendenizin kanaatim budur. 

Romanyada resmî iskonto haddi yüzde dokuz
dur. Yanlış anlamiyorsam, Fethi Beyefendi tica
rî bankalarında bu hudut dahilinde muamele 
yaptıklarına zahiptirler. Onun için bu saatte Ro
manyada bankaların yüzde yirmi faiz ile çalış
tıklarına kail değildirler. Arzedeyim ki Efendim; 
resmî iskonto haddi, daima faizler üzerinde mü
essir olamıyor. Romanyada istikrardan evvel res
mî iskonto yüzde altı idi. Bu hal bankaların yüzde 
yirmi, otuz üzerine çalışmalarına mani olmamış
tır. Meselâ bizde de faizi nizamî yüzde dokuz ol
duğu halde tatbikatta faiz haddiuin bundan pek 
çok yükseldiği gibi... 

Fethi. Beyefendi, o meşhur makalenji bu kür
süde tenkit edeyim derken, mütemadiyen bende
nizi teyit ettiler. Beyanatlarının bir yerinde diyor
lar ki : 

(Emniyetli bankalar her vakit yüzde dokuzla, 
kolaylıkla para temin edebilirler.) Düşününüz 
Efendiler.. Kuvvetli ve emniyetli bankalar ancak 
yüzde dokuzla para bulurlarsa acaba ikinci, üçün
cü derecedeki müesseseler, ticaret ve san'at er
babı, çiftçiler ve esnaf yüzde kaçla bulabilecek
lerdir? istitrardaıı şunu da arzedeyim ki, buyur
dukları gibi emniyetli hiç bir banka, Türkiyjede, 
başka bir bankadan yüzde dokuz ile para almaz. 
Böyle bir muamele yapan bankanın emnij'etimden 
ve kuvvetinden şüphe edilir. I 

Efendiler ;Romanyanın faiz nisbetinden bah
sederken diğer Balkan memleketlerinin de daha 
pembe bir vaziyette olmadığını ilâve etmiştim. 
işte Bulgaristan., istikrardan evvel mi ,sonra| mı 
meselesi yok.. Bundan on beş gün evvel, Bulga
ristan Hariciye Nazırı M. Burofun Cemiveti Ak
vamda irat ettiği nutuk elimdedir. Müsaadenizle 
size bu bahse temas eden bir fıkrasının tercümelini 
okuyayım: 

'Mütevassıt sınıf m, işçi küçük esnafın veziieti 
nezaket kesp etti. Memleket dahilinde ithalât se
viyesi harptenberi görülmiyen bir dereceye düş
tü. Köylü ve esnaf, tasarruf ettiği ufak tefek pa
rasının tükendiğini görüyor. Halk Şarkî Avrupada 
miktarı yüzde 12 ile yüzde otuz arasında tahav
vül eden faizleri ödemek için borca giriyor. „ 

Muhterem efendiler, sabrınızı suiistimal ettıjm, 
tasdiatıma nihayet vereceğim. Yalnız şunu da i 
ve edeyim ki muhterem Gümüşane Meb'usuni 
geçen günkü beyanatından bana en ziyade dolsj 
nan şu oldu : 

"Herhalde muhterem refikimiz Romanyada 
günkü faizin ne kadar olduğunu öğrenmek iste
seydi telefonla bir bankaya müracaat ederler ve tah
kik edebilirlerdi. Her halde resmî iskonto, dedik
leri gibi yüzde yirmi değil, % 9 raddesindedirl, 

Bu beyanat karşısında hayrette kaldım. Efen
diler, ben makalede resmî Iskontonun yüzde yir
mi olduğunu asla söylemedim . Çünkü faiz ile is
konto tabirlerini biribirinden ayırabiliyorum! İşte 
gazete ve makale burada.. Fethi Beyefendiye ve
receğim. Iskontonun yüzde yirmi olduğunu sara
haten değil, fakat imaen olsun, ifade eden bir 
cümle gösterirlerse, ben burada huzuru âlinizde 
en derin bir hicaba katlanırım. Fakat eğer göş-
teremezlerse - ki bundan çok eminim, çünkü yaz
dığım şeyleri nihayet biliyorum - o halde ne diye
yim efendiler;... sadece makalemi dikkatle okuma
mışlar.. der ve geçerim. (Alkışlar). 

Reis — On beş dakika teneffüs edeceğiz. 
Kapanma saati : 17,15 



İKİNCİ CELSE 
Açılma saati: 17,30 

Reis — Kazım Pş. 
Katipler : Süreyya Tevfik B. ( TOKAT ) , Avni B. ( YOZOAT ) 

Reis — Celse açılmıştır. 
X.Başveki l îsmet Pş. (Malatya) — Muhterem 
/efendiler, karşı taraf lideri Ali Fethi Beyin Halk 
Fırkası programı, Hükümetin icraatı gibi muhte
lif. vesilelerle söyledikleri sözlerde hakikaten güzel 
şeyler buldum. Çok mahirane taktikler, politika 
tuzakları vardır. Biz de epeyce gün ve tenkitler 
görmüş olduğumuz için güzel taktik zannettiğimiz 
bu 1 uzakları ve oyunları birer birer teşhir etmek
ten kendilerini zevkıyap edeceğimizi zannederim. 
(Alkışlar, bravo sesleri) . 

Evvelâ Meclis niçin toplanmış? bunun sebebi 
hakkında kendilerini bir türlü kâfi.derecede ikna 
edemiyorum. Meclisin toplanması resmen ve ale
nen neşrettiğimiz kararname ile millî paranın kıy
metini korumak için alınacak hususî bir tedbire 
taallûk ettiğini tasrih etmiştik. Fakat nazarların
dan kaçmış olacak. O kararnamede bu vesile ile 
Büyük Meclise günün siyaset meselelerini, memle
ketin vaziyetini mütalea için de fırsat vermiş ola
cağımızı kaydetmiştik. Bunun için bütün harekâ-

bunun haricine çıkmaları memlekette alâka uyan
dırmış bir tabiî vaziyetten Halk Fırkasının 
teşkilâtını, mutemetlerini bir daha teşrih etmek 
için fırsat görmüş olmaları hazin bir manzaradır. 
Kendileri kabul etmediler ki serbest fırkanın vücuda 
gelmesinde biz samimi olarak teşvik gösterdik 
elimizden gelen yardımı yapmağa çalıştık. Kendi
leri de bir fırka lideridirler. Bir fırkanın idaresin
de bilhassa başında bulunan adamların nokta i 
nazarları o fırkanın mesleki ve temayülü için 
bir miyar olmak lâzımdır. Eğer böyle telâkki 
ederse daha ilk tenkitnamelerini ve programlarını 
yazarak meydana çıktıkları zaman benim kendi 
fırkaları hakkında ittihaz ettiğim tavruhareketi 
derhatır ederler. Dedim ki serbest fırkanın mey
dana çıkması, böyle bil- fırka teşekkülü siyasî ha
yatımızda mühim bir tekâmül safhası olacaktır. 
Bundan fazlasını yaptım. İlk günlerde dahilî, haricî 
siyaset aleyhinde, malî, iktisadî 1 Jütün yaptıkları
mızın milleti içinden çıkılmaz bir çıkmaza soktu -
ğu ittihamına karşı tam bir ay sesimi çıkarmadım 

lerini şerefyap ettikleri gazetelerinde her gün 
fırkamız Hükümetimiz şahıslarımız hakkında 
türlü neşriyat devam etmektedir, hiç sesimi çıkar
madım. EJ^_JDmimJm^ olurlarsa 
fırka hayatında, politika mücadelesinde çok tekâ
mül yâ~pâl5ilirTz; Telnennî"elllu11n""ki"~*ljenim" kadar 

tımızda, evvelden'ilân ettiğimizden başka bir taı>: H>ılmoebuı-ıye Sıvasta nutuk söyledim ve ondanberi 
yoktur. Para meselesi için Meclisin toplanmasına ! ^ h l (: söylemiyorum. Her gun memleketin her 
hakikaten lüzum var mı idi? Kendilerine verece-' köşesinde her gazetede, arkadaşlarım, deye kcndı-
ğim malûmat mutmain eder zannederim. Türk 
parasının fazla yükselmesine karşı Meclisi topla
madan bir karar ittihaz etmeğe Hükümetin salâ
hiyeti var mıdır? Bunu arizi amik tekik etmiştik. 
Şurayi Devlet Reisi, Meclisin Bütçe. Encümeni 
Reisi ve Meclis Reis Vekili ve şimdi Hükümete 
dahil olan arkadaşlar ve eski vekiller daha ben 
Sıvasa gitmeden evvel ve Sıvasa gittikten sonra 
defeatla toplandı. Hariciye hukuk müşavirleri iş
tirak ettiler. Vaziyetleri ve adları bu kadar belli 
olan zatlarla birer birer mütalea edilerek varılmış 
bir neticenin her hangi bir politika oyunu adde
dilmesine imkân yoktur. Hakikat budur. Bunu 
böyle kabul etmek lâzımdır. Görüyorum ki bu 
toplanma münasebetile Hükümetten bazı vekil
lerin çekilmesi serbest fırkanın faaliyeti eseri ol
mak sebebile kendilerini iftihara müstağrak etmiş 
eğer vekil çekilmesinden çok hoşlanırlar ve fikir 
münakaşaları karşısında çok dermansız kalırlarsa 
bana haber versinler bizzat istifa eder, kendilerine 
sevinmek için fırsat veririm. 
Bililtizam fazla sözlerden azade olarak sırf işe 
teallûk eden kısa musarrah maddeler üzerinde. 
arzettiğim Hükümet programından bahsederken 

nvüTeTıammıTolsunlar Halk* Fırkasından bahseder-
ken"zabîfâ"'\Tiki:ıarmı andıran bir çok teferruattan 
bahsettiler ki bu yolda benim kendilerini takip 
etmeme imkân yoktur. Eğer bizim fırkada iseler 
mazbut adamlar olurlar ve eğer bizden çıkarda 
kendilerine giderlerse derhal şereflerine nakise 
gelebilecek isnadata maruz kalırlarmış, bu hükmü 
nereden çıkardılar, derhatır ederler ki Cumhuriyet 
Halk Fırkasının Jiükûmeti, Büyük Millet Meclisi 
de l j rno io lda^ 
bile yermelen__ jvaldjrara|v_ _Jıapishlmey_e_ atmıştır. 
{AJJfişl'ar) memleketin şu köşesinde bu köşesinde 
mutemet, mümessil veya fırka teşkilâtına tabi her 
hangi bir zavallı adamın hatasını bize, Hükümete, 
rejime - rejim tabirini kendileri kullanmadılar- bü
tün bu teşkilâta isnat etmek zayif bir anlayiştir.Bım-
ları yapabilmek için bizden maada bir muhatap 
bulmak hazmıdır, biz asla kusur tutmayız. Biz kuşu-
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runu gördüğümüzü behemmehal iftiharla mahkûm 
ederiz. Bu girdikleri siyasî mücadelenin safahatın
da bizim kadar dürüstlük ve dürüst olmıyanlara 
karşı bizim kadar şiddet göstereblirlerse kendilerini 
şimdiden tebrik ederim. Bunlar öyle davalardır ki 
her davada ittiham ve isnat yapılabilir amma 
böyle davalarda ahlâk, dürüstlük ittihamı bize 
yapılamaz. (Alkışlar) Fethi Beyin barem kanunun
dan rüeuu hakikaten mahiranedir. Memurinin 
maaşatında teadül kanunu üzerindeki ilk münaka
şayı bizmi çıkardık? bu bizim yaptığımız bir kanun
dur. Tetkik olunacak bir meseledir dey e hatta 
bize taraftar olan gazeteler tarafından mı tahrik 
olundu asla .. îlmî şöhret sahibi olmak vaziyetinde 
bulunan arkdaşları sureti mahsusada, tenkit 
olunacak bir mevzuumuzdur, deyc teadül kanu
nuna temas ettiler maahaza kendileri de ufak ta 
olsa bu teması büsbütün selbetmiyorlar. Emsal ve 
nisbet üzerinde düşüneceğiz ve tetkik edeceğiz, 
manasile şimdiye kadar vaki olan bütün neşriyatı 
teyit ediyorlar ve tekrar mevzubahs edeceklerini 
soyuyorlar. Anlıyorum evvelce mevzubahs buyur
dular ki maaşların teadülü kanununda büyük 
rütbeli büyük makam sahibi olan zevata küçük
lerden daha fazla zam yapılmış ... politika manav-
rası için hakikaten güzel mevzudur. Fakat böyle 
manevralı mevzular, bulunduğu yerde, tutunmak 
için şunu ve bunu memnun etmekte ne çare bula
cağım deye dermansızlıktan dizleri titreyen adam
lara karşı yapılır. Biz doğru gördüğümüzü tek 
başımıza kalsak yine doğru deye İsrar ve sebat edecek 
adamlarız. (Bravo sesleri, alkışlar) Hayır efendim 
büyük memurlara yapılan zam haksız değildir. 
Küçük memurların refahını ve ihtiyaçtan müstağni 
olmalarını biz daima düşündük. Fakat burada 
daima ihmal gören ve böyle demagojiye zaif olan 
adamları korkutmak endişesile ortaya sürülen kü
çük memurlar manevresinden dolayı büyük memur
lar hakikaten çoktanberi mağdur kalmışlardır. 
İnsafla düşünmezmisiniz kırk senelik bir memur 
ömrünün son zamanında altıyüz lira bir maaş 
alırsa bunu çokmu görürsünüz muarız arkadaşlar... 
İnsaf ile kendi maişetlerini' temin etmek için 
ellerine geçip sarf ettikleri paraların miktarlarını 
düşünsünler. Birinci dereceden maaş alan büyük 
memurlar memleket içinde nihayet on kişi kadar
dır. Bunlara altı yüz lirayı çok görmesinler 

(Bravo sesleri alkışlar) 
Bu Devletin idare hayatı kırk sene bir meslek 

uğrunda sağlam ihtisas kesbetmiş adamların oraıı-
zuna dayanır... (Bravo sesleri). Memuriyet hayatı 
genç efendilerin istikbalini başka bir maişette ara
maları için üç gün oturacakları bir menzil noktası 
değildir.; Eğer büyük, memurları terfih etmek e-
sasından vaz geçerseniz Devlet idaresinin bütün 
memurlarını genç ve çalışkan zamanlarını esaslı 
maişet ve meslek bulmak için israf etmek mecburi
yetine düşürmüş olursunuz. Bundan Devlet ba
tar büyük memurlarınız ne kadar kuvvetli ne kadar 
mütehassıs, ne kadar politika cereyanlarından ve 

her şeyden azade olursa Devletin temeli de o kadar 
sağlam olur. Tekaüt kanununun münakaşasında 
bir tuzaktan sakındılar ve diğer bir tuzağı mahira-
ne bir surette ayağımızın altına kaydırdılar. Sakın
dıkları tuzak^ meb 'uslar için de tekaüt hakkına sa
hip olupta bu tekaüt kanununun meb 'usluk müdde-
tinee temdit- olunacağı mevzuuna temas etmemeleri, 
yahut nakıs temas etmeleridir. Büyük Millet Meclisi
ne senelerdenberi âza olanlar bilirler. Memur iken 
meb'us olanların tekaüt maaşını alma
ları dünün veya bu günün meselesi 
değildir. Bizim burada faal politika 
yapmadığımız zamanlarda cephede çalıştığımız va
kitlerde de Millet Meclisinin kabul ettiği kanunlar 
böyledir. Kendisinin ve arkadaşlarının bu usulde 
tekaüdiyelere karşı her hangi" bir itiraz ve izahatı 
hangi zabıt ceridesinde görebiliriz? Lütfen gösterir
ler. mi? Vekillerin tekaüt maaşını müdafaa etmeğe 
bizi mecbur etmeleri hakikaten mahiranedir. Ma
liye vekili arkaclaşımız beyanatında bunları birer 
birer mevzubahs etmiştir. Bu meseleye arkadaşı
mın söylediği gibi vazifeten temas etmek zaru
retinde kaldık. Yoksa burada kendi tekaüt maaş
larımızı müdafaa etmek gibi bir vaziyete girmek
ten ihtiraz ederdik. Maahaza kendilerine bu imkânı 
yeniden vasi mikyasta vereceğiz. Millet Meclisinin 
âzası doğrudan doğruya kanun teklif etmek salâhi
yetine maliktir. Teklif buyursunlar. Bu kürsüde ser
bestçe konuşulur ve meb'uslar çok söz söylerler 
Kendi tekaüt maaşlarımızı muhafaza etmenin lâzım 
olduğunu isbat etmek için asla emek sarfetmek ni
yetinde değiliz. Maliye vekili bu meselede va
zife sevkile düşündüklerini söylemek mecburiyetin
dedir. 

Traktör ve çiftçi hayvanı münakaşasını gös
terdiklerimin hepsinden daha eğlenceli ve daha ma-
hirane bir manevra bulacaksınız. Ben programı
mızda traktör vergisi hakkında bililtizam bir şey 
söylemedim programı okuyup indikten sonra trak
tör vergisini ne yapacağımızı sordular. insanlar 
ne kadar dikkatli olsalar safiyane bir itimat ile 
musammem bir oyuna karşı kendilerini korumak 
için eksiklik gösterebilirler. 

Çok güzel, traktör için ne yapacağımızı sordu
nuz, ne için çiftçi hayvanı için ne yapacağımızı 
sormadınız? Bililtizam traktör vergisini ehemmi
yetsiz bulduğumuzu ve lâğvedeceğimizi bana söy
lettikten sonra bütün gecen muhavere esnasında 
çiftçi hayvanından bahsetmemiş olmamızı büyük 
ve bulunmaz bir nimet ve fırsat addettiler. Ha
kikaten bu maksatla bütün memlekete tesir ede
cek sıtrette yaptıkları propaganda mahiranedir, 
takdir olunacak bir manevradır, tuzaktır. Eğlen
celi olmak için diyorum, yoksa dürüst değildir 
derdim. Eğer mesele üzerinde samimî olarak iza
hat almak istedinizse traktörü sorduğunuz gibi 
çiftçi hayvanını da bana sormalı idiniz. O zaman 
size diyecektim ki, programda traktörden bahset
mediğini gibi çiftçi hayvanından da bahsetme
dim. Günkü bu meseleler tetkik olunmaktadır, 
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Her ikisinin mahiyetine göre elbette Millet Mec
lisinde şayanı kabul olacak bir mevzu haline ge
tirilecektir. Biz köylü için elbette onların men
faatine muvafık olan meseleleri, liberal olan ken
dilerinden çok daha evvel düşünmüş've tetkik et
mişizdir. Maahaza bu ince oyunun tesiri işte iki 
saatten fazla sürmedi. Başvekilin mütemadiyen 
bir tebeddül halinde olduğunu zarif ifadeleri ile 
söylemeleri çok hoşuma gitti. Hakikaten Başve
kil ahval ve hadisatın ilcasile mütemadiyen te
beddül eder. Çünkü mütemadi tekâmül de müte
madi bir tebeddül şeklinde görülür. Bazı bahti
yar insanlar vardır k i : süratle kemale gelirler. 
Ve artık değişmek ihtiyacından müstağni kalırlar. 
Biliyoruz ki Fethi Bey o bahtiyarlardandır ve 
altı sene evvel hattâ yirmi sene evvel tanı
dığımızdan hiç değişmemiştir. Hakikaten o za
manlar da bu günkü kadar mükemmel idiler. Bi
zim kendileri kadar bahtiyar . yaradılmış ölma-
maklığımızı tabiî ve mazur görsünler. (Bravo ses
leri, alkışlar). Halk fırkasından tazallüm rolü de 
Halk fırkasına azamî derecede zulmetmiş olan bir 
arkadaşın ağzına yakışmaz zannolunurdu. Biz o 
kadar çok ittihamdan sonra Serbest Fırkanın çık
ması bir tekâmüldür diyoruz. Malî, iktisadî, dahilî, 
haricî politikada «millet iztirap içindedir, 
ateş içindedir» gibi sözlerine karşı sesimizi çıkarmı
yoruz. Fakat, kendileri îzmire gider gitmez ilk 
söyledikleri nutuklarında (inhisarlar)' la ceplerini 
dolduran, mesuliyetsizlikten hoşlanan adamlar, 
milletin faaliyetini inhisarlarla takyit ettikleri için 
Cumhuriyet güneşi karşısında yüzlerini kapaya
cak adamlar gibi sözler söylüyorlar. Bıı__y_üzdcn J.ıir 

j;ok_zajvanjhtt^^ _b u 

gün bizzat Mecliste Halk Fırkasını, bu gün 
memlekette teşhir etmek için en ufak bir tereddüt 
göstermiyorlar. Yine zulme uğrıyan kendileri ... 
Zalim mevkiinde bulunan adamların tecavüz et file
leri fırkayı aksi vaziyette göstermeleri gibi .... 
Mahirane bir manevra gördünüz mü? Fakat bu 
manevradan fazla bir şeydir. Bu hakikatları tah
rif etmek için hakikaten şaşılacak bir cesarettir. 
(Bravo sesleri). Bilmem, bir sözüne dikkat ettiniz 
mi? Eğer kendisine ve arkadaşlarına itimat edilmi-
yecekse bu memlekette muhalefet fırkasının teşek
külüne nasıl imkân verilecektir, buyuruyorlar. 
Acaip, îzmirde nutuk vererek kendi fikirlerini 
ye_ t.nrjIfiaTİarnj^ı21_bıı\an'"M^im""el[lmc"e7Hçdk_ Fır
kası gazetel erinin, Halk~^n,kasT3,mej,kezinin..taş-
lanmasmdah asla müteessir olmadılar. Fakat zan
netmiyordum ki, muhalefeti""cUTyâlnız kendilerine 
hâs bir nimet telâkki etsinler. Siz yapmıyabilir-
siniz. Fakat bizim fikirlerimizi beyenmiyecek 
adamlar yine bulunabilir. Serbest münakaşa bay
rağı altında bu hakkı yalnız kendilerine inhisar 
ettirmek isteyen zihniyet nazarı dikkatinizi celbet-
miyor mu, hüznünüzü tahrik etmiyor mu? Biraz 
daha geniş olmalarını rica ederim. 

Bizim gülünç yerlerimizden olmak üzere iktisat 
programımızı gösterdiler. Bunun bedihiyatla do

lu olduğunu söylediler. Programımızı kendilerine 
hususî bir suhulet olmak üzere, hususî bir surette 
verdik. Tasrih etmek isterim ki, program diye 
okudukları şey Cumhuriyet Halk Fırkasında prog
ram olarak henüz tesbit edilmiş değildir. Bununla 
onun maddelerini müdafaa etmek için haiz oldu 
ğum imanı asla zayıflatmak istemem. Resmî ve 
hakikî bir vaziyeti tesbit etmek için söylüyorum 
Yoksa program halinde Cumhuriyet Halik Fır
kasına bunu ben teklif ettim. İnanarak, bile
rek teklif ettim. '" Kendilerinin talisiz ve seme
resiz müdahalelerine karşı, onun maddelerini mü
dafaa etmek benim için çok kolaydır. Bedihi-
yat dediklerinden işte bir nokta: «.hububattan 
buğday ithali vakidir, en çok ithal olunan ise pi
rinçtir. Memleketin buğday ve pirinç ihtiyacını 
temin etmek güç olmamak lâzımdır. » İşte bu be
diin -noktayı, memleketin hariçten buğday itha 
etmiyerek geçinmesi meselesini tahakkuk (ittirme 
için tam yedi sene uğraştık. 

Yedi senedenberi bu bedihî meseleyi bu meni 
lekette tahakkuk ettirmek mümkün olamamıştır 
Eğer birinci de böyle tahakkuk ettirebilirse! 
bedihî buldukları bu neticeden dolayı memleket 
bir kat daha memnun olacaktır. Zaten filiyat ve 
tatbikatta semere veren şeyler söylendiği zaman 
etrafından yaldızları sıcak sıcak akan şeyler değil, 
basit görünen maddelerdir . Bu basit maddelerin 
tahakkuk ettirilmesi seneler sürer ve bu da anca'c 
iş yapan, iş bilen adamlara müyesser olur (Brav) 
sesleri). Uzun demiryolu üzerinde geçen bir sinler
di fer katarının kıymetini ömründe bir araba yap
mamış bir adama nasıl anlatabilirsiniz! Köylük r 
çarıklarını tabaklanmamış deriden giyerlermiş. 
Bundan şikâyet ediyoruz. Eğer köylülerimize 
çalıklarını tabaklanmış deriden giydirmek bize na
sip olursa bununla ilânihaye iftihar edeceğiz. Bu 
memleketin bütün köyünde mühim bir serveti he-
der olmaktan kurtaran ve çok tasarruf temin eden 
bu kadar basit tedbiri her köyde de ayrı ayrı tat
bik edip öğretebilmek için senelrece ve kuvvetli 
adamlar tarafından uğraşılmak lâzımdır. Zayıf 
adamlar böyle şeyler yapamazlar (Bravo sesleri). 
Bedihiyat programından bir madde daha okuma
ma müsaade edermisiniz? [ Vergiler millî istihsal 
ve satışta bazan mühim tesiratı haizdirler. İktisat 
ve istihsal noktai nazarından menfi tesiratı 
haiz olanların tadili hatta ilgası lâzımdır] Buru 
söyliyen biziz ve bunu tahakkuk ettirebilmek iç İn 
çektiğimiz zahmetleri görüyorsunuz, daha da çok 
zahmet çekeceğiz. Programı okumak lûtfüııde bu
lunmuşlar. Fakat kendilerinin noktai nazarlarının 
daha evvelden düşünüldüğünü gösteren bu nokta
ları niçin tebarüz ettirmek lûtf ünde bulunmadılar! 
Arkadaşlarım, tekrar etmeliyim ki şimdiye kadar 
Fethi Beyin beyanatında teknik noktalarına taalluk 
eden maddeler işte bahsettiklerimdir. Ben güzel 
oyunları hakikaten severim amma bu oyunları anlı-
yan adamların karşısında başladığı noktadan şiın-
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diye kadar yani nihayet (2,5) saatlik muvakkat 
bir tesiri haizdir. 

Şimdi esas meselelere geçiyorum: Esas mesele
ler ve fikirler üzerinde konuşmak için. Fethi Bey
efendi aylardanberi karşı karşıya gelmekten, mu-

X- * ayyen meseleler üzerinde bir an tevakkuf etmek
ten ihtiraz ediyorlar. Fakat elimden kaçamazlar. 
(Bravo sesleri). Behemehal söyletirim. Muayyen 
meseleler ve fikirler üzerinde, fikir münakaşala
rında hangi köşeden kaçsalar öteki köşede mutlak 
kendilerini yakalıyacağım (Gülmeler). Hüküme
tin programını teşrih ederken ötedenberi, yalnız 
bugün değil, iki aydanberi dikkat ettim ki tenkit
lerini, en büyük masraf olarak şimendifer üzerin
de temerküz ettirdiler. Şimendifer üzerinde açtıkları 
mücadeleden ne perişan, ne hazin rüc'at gösterdik
lerini hatırlamaz mısınız! İlk yapılacak iş değil
dir dediler ve iddia ettiler ki kabili teahhur idi. 
Bugün veyahut yarın yapılabilirdi. İsbat ettim 
ki ilk ihtiyaç idi ve gayri kabili tehir idi. Baş
ka . suretlerle para bularak yapmak kabildi dedi
ler. Hiç bir delil bırakmadan kendilerine göster
dim ki Devlet hazinesinden başka bir vasıta ile 
yapmak kabil değildi. Bunların hepsinde mutabık 
kaldık. Nihayet bula bula ^buldukları iki üç hat 

/ XI için kısa vadeli müddetle yaptığımız mukavele-
Ç lerdir. Bu mukavelelerde çok ümit beslediler. Ha

tamızı ve siyasetimizin yanlışlığını göstermek 
için Sivas hatlarını (Sit) namını alan bir Belçi
ka şirketine vermişiz, bahalı şartlarla vermişiz. 
Fakat bu şeraitle dahi şirket gelmemiş... Bu mil
let kendilerinin tasavvur ettikleri bir zarara uğ 
ranıamrştır. Bu netice,' yine bizi sitemlerinden 
kurtarmıyor. Çünkü millet sırf tesadüfi olarak ta-
lii sayesinde kurtulmuş ve biz fena bir mukavele 
yapmak tühmetinden asla kurtulamıyor uz. Bu 
münasebetle arzedeyim. Bir şeye daha dikkat et
tim. Fethi Bey bizim programımızı, tenkit etmek 
için bir sene, beş sene hatta tasavvur ve hayal
lerinin müsaade ettiği kadar geri gitmekte mah
zur görmiyorlar. Millet Meclisinde münakaşa o-
lunmuş kanunları, isabeti tecrübe olunmuş mev
zuları^ hulâsa muhkem bir vaziyet almış olan ted
birleri mazide dahi olsa mevzubahs etmek isti
yorlar. İşte Fethi Bey! Bu bizim hususî imtiyazı-
mızdır. Bütün hayatımızın hesabını böyle hersene 
birer birer bugünmüş gibi yeniden tetkika vaz
edebiliriz. Fakat biz ayni salâhiyeti muarızları
mız hakkında kullanmayız ve onlardan kendi-
jlerinin en eyi buldukları, en eyi düşündükleri 
[zamanların hesabını sormakla iktifa ederiz. Bizim 
>ibi böyle her sene her muarâzada geçen işle-
'inin hesabını verebilecek . adamlar az bulu-
abilir. Evet efendim Belçika şirketi ile yapılan 

jjir muamele tahakkuk etmediği halde dahi onun 
ttihamından kurtulamiyoruz. Hatta umumî ve 
jileni bir beyanatlarında sergüzeştcularla, avantüri-
elerle muamele yaptığımızı ortaya koydular. 

Bilhassa aramızda buluıımryan , üçüncü şahıslar 
in söz söyliyecekleri vakit biraz ihtiyat etmek in

safa muvafık olur. Belçikalılardan kendilerile 
mukavele yaptığımız adamlar, vakıa taahhütlerini 
ifa edememek aczinde bulundular amma itibarları 
hiç bir zaman cayi münakaşa olmadı. Çok dostları 
vardır. Sorarlarsa, memleketlerinde nazırlık etmiş 
itibar kazanmış ve hatta bu gün dahi itibarı mü
sellem -olan adamlarla muamele yaptığımızı işide-
ceklerdir ve zannederim ki, mahcup olacaklar
dır. Kezalik İsveç mukavelesinde kendilerile 
temasta bulunduklarımız dahi itibarları söz gö-
türmiyen adamlardır. Memleketlerinin ileri gelen 
müesseseleridir. Devletleri ve Hükümetleri tara-' 
fından sureti mahsusada eyi vatandaş ve itibarları 
yüksek olduğu hiç bir zaman tereddüt götürmemiş
tir. Demek istiyorum ki, yapılmış bir mukavele
nin tadil olunmasını Hükümetin avantüriyelerle 
muamele yaptığı zemininde işae etmek için haklı ve 
kuvvetli değildirler. Eğer kısa vadeli bu muka
veleleri ortadan çıkarırsak şimendifer işinde ne
rede kendilerile ihtilaflı olduğumuzu bilmiyorum. 
Evet, ikinci derecede komüsyoncular- belki hakları 
olmadığı Jıalde - araya giripte beyhude yere ka
zanmış olanlar ileri sürülürse bir Hükümetin bu 
isnadattan kurtulmasına imkân yoktur. Ben şu 
binayı yüz bin liraya çıkardım amma daha ucuz 
çıkabilirdi. Seksen bin için de ayni iddiayi serdetmek 
mümkündür. Böyle meselelerde pahalılık, fazla
lık, beyhude masraf, inşaatın heyeti umumiyesinden 
çıkan paranın nisbeti ile ölçülür. Eğer bana der-
lerseki işte şirketin yaptığı filân hat, işte filân 
memlekette yapılan hat sizin yaptıklarınızdan 
daha ucuzdur. Bu söz şayanı itibar olabilir. O za
man memleketin hususî şeraiti ile mukayese edile
rek bir hükme varmak mümkündür. Ama böyle 
bir tetkik yaparlarsa göreceklerdir ki hem bu mem
lekette hem diğer memleketlerde yapılanlara nisbet-
lc bizim yaptığımız hatlar daha pahalı değil, daha 
ucuzdur. Hükümetin takip ettiği siyasette ağır 
masraflardan birisi da millî müdafaa masraflarıdır. 
Buna hiç temas etmediler. Fakat fırka teşkili 
lıaklandaki beyannamelerini verdikleri vakit üstü 
kapalı dahi olsa millî müdafaa masraflarının çok
luğuna temas ettiklerini hatırlıyoruz. Bir de 
bizim Devlet bütçesinde büyük masrafımız Osman
lı borçlarıdır. Masraf çoktur, masraf çoktur mas
raf çoktur deyince, şimendifer inşaatı yani nafıa 
bütçesi, Millî Müdafaa bütçesi, Osmanlı borçla
rına temas etmek lâzımdır. Bizim şimdiye kadar 
bu mevzularda vaziyetimiz şudur: 

Şimendiferlerden yaz geçemiyoruz, bu ^memle
keti tam...birluzuy^halinde^ idare olunur, millî vah-
"cleîf Temin olunmuş,*milli "müdâfaası "imkan* Haline 
gelmiş, bir vücut haline getirmek bizim için hayatî 
bir meseledir 

Bu„iarMeri..yani...şimeııdifer^ müdafaa 
aleyhindeki tenkitleri bana .gerek alacâklî vâzî-" 
yette bulunan ve gerek diğer ecnebî dostlarım da 
çok söylediler. Ben de onlara ayni sebeplerle mü
dafaa ettim. Bir milletin her şeyden evvel müsel
lem olan, asla tereddüt götürmiyen hakkı; yaşa-
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inak hakkı, müdafaa hakkıdır. (Bravo sesleri, al
kışlar). Hatta borçlunun da yaşamak hakkı, borç 
ödemek hakkından evvel gelir. Bizim nazariyemiz 
budur. Millî müdafaa hakkı o da bittabi yaşamak 
haklarındandır. Demek ki biz Türkiyenin vaziye
tine, millî vaziyetine göre bu büyük masraflardan 
vazgeçemiyoruz. Bununla beraber demedik ki bu 
masrafları temin için takat haricinde külfetleri 
milletten istemiyoruz. Bunun Mecliste ve memle
ketin dört köşesinde söyledim. Bir çok nutukla
rımda vazıhan feryat ettim ve bu feryatlarımın 
neticesinde Osmanlı borçlarının ağır olduğu hük
müne varıldı. Bunu resmî olarak bizzat söyledim. 
Maliye Vekili arkadaşım söyledi. Nihayet ilk defa 
olarak bu gün Siirt Meb'usu Mahmut Bey arkada
şımızın tahrikine cevap olarak Osmanlı borçların
da bizimle müttefik olduklarını işitmekle bahtiyar 
oldum. Kendilerini bilhassa tebrik ederim. Çok 
güzeldir. Daha evvel söylemeli idiler (Alkışlar). 
Maahaza bugün söylemelerine de müteşekkirim. 
Bununlada kemali ihtiyatla dokunmak istemedik
leri bir mevzuda el oğlunun nihayet kendilerini 
bir karar vermeğe mecbur ettiğini anlamış oldu
lar (Alkışlar). Bütün bu siyasî muvacehelerimiz 
esnasında başka noktaların ela nazarı dikkati cel-
betmemesi mümkün değildir. İktisat ve maliye 
sistemlerimizden müştekidirler. Kendi nazarlarınca 
memlekette Cumhuriyet Halk Fırkası aleyhine 
harekete gelen başlıca muharrikler iktisadî ve ma
lî hatalarımızda1. İktisadî meslekimizi İktisat Ve
kili arkadaşımız vuzuhla, zannederim ki hiç bir 
tereddüde mahal kalmıyacak derecede vuzuhla 
söylediler. Bunu ben bir kelime ile tekrar edebili
rim. Evet iktisatta senelerdeııberi takip ettiğimiz 
ve yine takip edeceğimiz istikamet millî iktisat 
sistemidir. Kendilerile esaslı ihtilâfımız bu nokta
dadır. Şimdi bunu müfredatla ve misallerle izah 
edeceğim. Lütfen liman inhisarları hikâyesinin 
geçirdiği tekâmülü hatıranızda tekrar etmenizi 
rica ediyorum. Biliyorsunuz ki inhisarlar meselesi 
büyük bir ihtilâf meselesi olarak ortaya kondu. 
Fakat bu mesaile müfredatı ile yakından temas 
eder etmez ihtilâfı, liman inhisarları hududuna 
münhasır kaldı. Bu gün de gördük ki liman inhi
sarları hududunda da çok tezelzül etmişlerdir. 
Meğer liman inhisarı meselesinde yalnız tahmil 
ve tahliye işlerini gören millî şirketlerin hususî 
sermayeye malik olmaları canlarını sıkmış. Eğer 
okadarcık hususî sermaye de olmasada münhası
ran Devlet elinde bulûnsaymış hiç bir diyecekleri 
olmıyacakmış. Amma libralizm bu değildir. "Ser
best bırakmak için milletin faaliyetini bir takım 
inhisarlarla tahdit etmememilidir" iddiası bu gün
kü sözlerinden büsbütün başkadır. Hususî serma
ye gibi ufak bir iştirake itiraz ediyorlar. Maahaza 
bizim meslekimiz csaseı\,bu değildir. Bu yaptığımız 
bir zarurettendir. Meselâ İstanbulda beş yüz bin lira 
sermaye ile şirket teşekkül etmiş. Üç yüz elli bin 
lirasını Devlet koymuş, yüz bin lirasını mavuna-
cılar koymuş mavunacılar nakten para koymamış

tır. Biz mavunacıların filî bir inhisarını bir şirket 
haline getirmek için malî müşkülât karşısında 
kaldık. O zamana kadar maişetleri bu yüzden 
olan vatandaşlar bir takım mavnlarla karşımızda 
kaldılar. Bizim için iki şekil vardı. Ya mavnaları 
arzu ettikleri bedel ile satın alıp kendilerini işten 
çıkarmalıidik yahut inhiasr olmuş diye haklarını 
nazarı dikkate almamalı idik, haklarını nazarı 
dikkate almamazlık yapamazdık. Behemehal onu 
nazarı itibare alacaktık. Hazır paramız olmadığı 
için ellerindeki mallarını, malzemeyi, olduğu gibi 
sermaye olarak koymalarını tercih ettik. Görü 
yorsunuz ki bu işin, bir şirket haline girmesi, va
tandaşların hakkını korumak için hususî bir za 
ruröt olmuştur. Ondan sonra hariçten elli bin lira 
lık sermaye meselesi: bütün tenkit elli bin liralık 
bir sermayeden ileri gelmişse bunun çaresini bul
mak kolaydır. Asıl korkulacak nokta; bu mesele
de rol oynayan ve yarın oynamak üzere kapıda 
bekliyen muvazaalı ecnebi şirketlerinin bu işe 
girmesidir. Korkarım ki bu inhisarları milletin 
faaliyetini takyit ettiğimiz endişesile, sözlerine 
uyarak - kaldıracak olursak iki sene sonra, bundar. 
bilmem kaç sene evvel İzmir limanında gördüğü
müz gibi muvazaalı ecnebi şirketler karşısında 
kalırız. O zaman çok müteellim olurlar. Kendile
rini bu elemden kurtarmak için temin ederim ki 
bu inhisarlar kaldırılmıyacaktır. 

İzmirdc, hiç. garip bulmuyor musunuz, bil
hassa tahmil ve tahliye işlerinden bahsolunuyor v 
bir çok güzideler Fethi Beyin etrafında toplanıyor 
lar. Tahmin edermisiniz ki İzmirliler liman h 
leri mevzubahs edilirken rıhtımdan ne kadar zali-
met çektiklerini Fethi Beyin kulağına hiç duyu 
mamış olsunlar! Bunu hiç tahmin etmiyorur 
Ecnebi sermayesi bahsinde çok ihtiyatkâr davran: 
yorlar bu çok tedbirli ve ihtiyatlı bir şeydir. Kâşki 
bu ihtiyat ve tekayyüdü, millî sermayelerle teşekkül 
eden şirketler hakkında da- göstermek lûtfunda 
bulunsaydılar! Ziraat Bankasının memlekette na
sıl tenkit edildiğini işittiniz mi? vazifesinden ha re 
işler ile meşgul oluyor, borçlularını borç ödemece 
davet ediyor manasını veren tavurlar alınıyor ve 
bir çok haksızlık ve yolsuzluk ile doludur. Arkı-
daşlar; vazifesinden başka işlerle uğraşıyor, borç
luları haklı bulunuyor, haksızlık ve yolsuzluklar la 
doludur ittihamlarındaıı yalnız birisi dünyan :n 
her hangi bir bankasını batırmak için kâfidir. Na
sıl insaf ediyorlar, milletin en büyük bir kredi mü
essesesine halk karşısında bütün bu sebepleri temer
küz ettirerek ve teksif ederek onun itibarı aleyhi ıe 
tevcih ediyorlar! Ziraat Bankası bu gün müst a-
kil ve ayrı bir teşekküldür, kendisine söylenen söz
lerin hepsine karşı bizzat mevki almak vaziye-
tindedir. Benim burada bu mevzua temasım siyasî 
sahada memleketin en büyük kredi müessesesinin 
itibari aleyhinde söylenen sözlerin her hangi bir 
kulakta devamlı bir akis bırakmamasını temin etmek 
içindir. Eğer teferruata geçerlerse kendilerine 
söylivebilirim ki Ziraat Bankası gerek zürraa arazi 
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mukabilinde ikraz için, gerek ziraî krediler için 
çok hizmet etmektedir. Hizmetinden müteşekkiriz. 
Ziraat Bankasında haksızlık, yolsuzluk yoktur. 

Arkadaşlar, her hangi bir müessesede haksızlık 
ve yolsuzluk olabilir. Banka gibi bir^ itibar mü
essesesinde haksızlık ve yolsuzluk umumî olarak 
söylenemez. Bilhassa böyle bir iddia idam'e edile
mez. Filhakika eğer haksızlık ve yolsuzluk varsa 
derhal onu sarahaten söylemek lâzımdır. Saraha
ten söylenir ve derhal alâkadar olanlar, mes'ul 
olanlar tedbir alır. Haksızlık ve yolsuzluk tashih 
ve ilân olunur. Fakat bu kredi müessesesinde 
samimî olarak vücudunu tasavvur ettikleri hak
sızlık veyolsuzluk var ise bunun sarih ve muayyen 
bir sebeple tashihine tevessül etmiyorlar. Tevessül 
için imkân vermiyorlar! onun itibarına uzatılan 
dil zalimanedir. Bundan memleket mutazarrır 
olur. Benim itikadımca Mitat Paşa merhumun 
bu memlekette en faydalı ve en payidar eseri 
Ziraat Bankasıdır. Cumhuriyet bunu ele aldık
tan sonra üzerine titrenir en kıymetli bir mal gibi 
bir çok tekâmülâta mazhar etti ve bir kanunla daha 
mütekâmil bir hale getirdi. Bunun itibarını sıya-
net etmek için; her hangi bir ecnebi bankası karşı
sında duymağa mecbur olduğumuz tekayyüdü 
bundan esirgememeliyiz. Ziraat Bankasmada bıf 
tekayyüdü reva görmeliyiz. , 

Arkadaşlar; millî iktisat politikası takip eder
ken samimî olarak bu politikanın muhalifi olanlara 
rast. geldim, rast gelebilirim. Böyle bir politikaya 
muhalif olmak için samimiyetten azade olmak 
şart değildir. Samimî olarak insan millî iktisat 
politikası aleyhinde bulunabilir. Sarih ve acık 
olmak şartile. Gerek ecnebi dostlarımdan ve gerek 
yerli arkadaşlarımdan millî iktisadın bu memle
kette takibi müşkül olduğunu çok delillerle işit-
mişimdir. «Memleketin sermayesi yoktur, millî 
iktisat takip edilen yolda ecnebi sermayesi getir
mek küçtür. Binaenaleyh biz millî iktisat politi
kası takip etmiyelim, liberal bir yol tutarsak 
memleketin inkişafı için daha çok sermaye getire
biliriz..» Böyle bir çok deliller vardır biz bu mese
leyi tetkik ederken, ve programımızı tayin ederken 
onun hilafı olan mülâhazalardan kaçınmış, onları 
dinlemekten korkmuş ve onları tahlil etmemiş 
adamlar değiliz. Tahkik etmişiz, tahlil etmişiz han
gisinin kârı daha çoktur düşünmüşüz, ondan 
sonra millî iktisat yolunu takip ediyoruz. 

Bir memlekette millî iktisat sistemi takip olun
ması ecnebî sermayesinin gelmesine de mani değil
dir. Çünkü bizden daha çok sol olan memleketler 
hariçten sermaye getirmekten ve bunu memleket
lerinde çalıştırmaktan nevmit değildirler. Fethi Be
ye tavsiye ederim ki, millî iktisat aleyhinde açık 
olarak söylesinler. Kendilerine düşen budur. Ha-
kikatta aramızdaki ihtilâf da budur. Biz millî ik
tisat takip ediyoruz. Fethi Bey açık söylemeksizin 
millî iktisat politikasının aleyhinde bulunan 
teessüsleri kendilerine taraftar ederlerse tenakuz
dan kutulamazlar. Ve nihayet Mecliste ve muay

yen meseleler üzerinde karşımızda behmchal söz 
söylemek ve bir hüküm verdirmek vaziyetinden 
kurtulmağa imkân yoktur. İşte arkadaşlar, . bu 
gün burada söylenen güzel sözlerden ve bilhassa 
muarızlarımızın yaptıkları tenkitlerden gerek po
litika manevralarına ve gerek programımızın esa
sına ait bulunan noktalan teşrih etmeğe çalıştık. 
Görüyorsunuz ki siyasetimiz gerek malî ve gerek 
iktisadî noktai nazardan çok kuvvetle müdafaa 
olunabilen bir mevzudur. Ve bunların aleyhinde 
muarızlarımızın söylediği sözler talisiz, derman
sız, esassız şeylerdir. Kendilerinin, Fethi Be
yin müstakil bir fırka teşkil etmekten, bizim kar
şımızda programımızı ve fırkamızı-tenkit etmek
ten nevmit olmamalarını dilerim. 

Mücadele etmek güçtür. Amma uğraşarak tekâ
mül ederler. Daha kuvvetli sebepler bulurlar. Cok 
kuvetli tetkikat yaparlar. Eğer vaz geçerlerse bundan 
en ziyade müteellim olacak benim. Programımızı, 
fikirlerimizi, icraatımızı bu kadar kuvvet ve isa
betle tebarüz ettirmek için Fethi Beyin itirazla
rından ve fikirlerinden daha kolay, daha uygun 
bir vesile nerede bulunabilir? (Şiddetli ve devamlı 
alkışlar). 

{/ Ali Fethi B. (Gümüşane) — Muhterem arka-
jonşlar! Muhterem. Başvbekil arkasında gayet kuv

vetli bir kıt 'a ile, gayet küçük bir kıtaya hücum et
mek tertibatını almış ve bundan zafere erişmek için 
bilcümle tedabiri de göz önüne getirmiştir. Bu ko
lay muzaffdiyetlerinden kendilerini tebrik etmek 
isterdim, fakat bu suretle yaptıkları manavrenin 
kendilerini hiç bir zaman hakikî bir muzafferiyete 
isal edemiyeceğiııe kani olduğum için kendilerini 
tebrik etmek şerefinden mahrum kalıyorum. 

Muhterem Başvekil bundan evvelki sözlerimle 
beni taktik yapmış olmakla, tuzak kurmuş olmakla 
tavsif ettiler ve bu suretle takdirlerine mazhar 
buyurdular. Hiç. olmazsa bu ufacık takdirlerine 
mazhar olduğumdan dolayı kendilerine arzı teşekkür 
ederim. Fakat bu ufak takdirden sonra beni ne 
büyük ittihamlar altında bıraktılar, ne kadar azim 
cinayetler irtikâp etmiş olduğumu imaen söyle
mek istediler. 

Efendiler; ben bu. fırkayı teşkile teşebbüs etti
ğim zaman bir çok ittihamlar altında kalacağımı 
tahmin etmiştim. .. Fakat hiç bir zaman, beni en 
ziyade teşvik etmiş olan Muhterem Başvekil Paşa 
tarafından bu kürsüden ecnebi sermayesinin sim
sarı veya .her hangi bir bankanın menafimi muha
faza ile mükellef olduğum veya her hangi bir rih-
tım şirketinin menafii endişesile mukayyet bulun
duğum ittihamı karşısında - velev imaen olsun - ka
lacağımı asla" düşünmemiştim. : Muhterem Başve
kilin bana tevcih ettikleri bu yeni mazhariyetler 
sizi temin ederim ki, arkadaşlar, beni asla müteessir 
etmemiştir. Çünkü,.beni bilenler bu gibi manasız 
ittihamlardan ne kadar münezzeh olduğumu pek 
âlâ takdir ederler. Bu noktaya bu suretle cevap 
verdikten sonra Mulrterem Başvekilin bana karşı 
ittihaz ettikleri taktikleri de arzetmek isterim, 
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Muhterem Başvekil pek arzu »ediyorlar ki, ben! 
şimendifer siyasetinin aleyhindcyim. Ben millî ik- J 
tısadın aleyhindcyim. Ben Osmaıilı borçlarının! 
eskisi gibi edasına taraftarım demiş olayım. Bnnu 
pek arzu ediyorlar. Kendilerini bu hususta zevkıyap 
edemiyeceğimden dalayı' pek müteessirim. Vakıa 
kendileri vekil değiştirmek suretile beni zevkiyap 
etmek için vaitte bulundular. Fakat bu zevkiyap 
olmak meselesi değişen vekillerin şahislarına tabi
dir. Onun için behemehal her vekil değiştikçe zev
kiyap olacağımı da vadedemem. ( Handeler). 

Barem kanunu hakkında ve tekaüt kanunu hak
kında söylediğimiz bir kaç, söz Muhterem Başvekili 
pek ziyade meşgul etmiş gibi görünüyor. Orada 
maaşların daha âdilâne bir surette tesbiti lüzumun
dan bahsettik. Fakat bu lüzumu hissederken ondan 
evvel arzettim ki,aleyhimizde barem kanununu lağv
edeceğiz, tekaüt kanununu lağvedeceğiz yolunda 
propagandalar vardır. Bunu sureti kafiyede tek
zip ederim dedim. Bu tekzibe inanmak istemedi
ler. Benim elimde kendilerini inandırmak için tek
zipten başka çare yoktur. 

Traktör ve çift hayvanatı bahsine gelince; Muh
terem Başvekil Paşaya Maliye Vekili Beyin gaze
telerde intişar eden beyanatının doğru olup olma
dığını sordum. Traktör vergisinin kaldırılıp kaldırıl
madığını sordum. Böyle bir suali kendilerine tevcih 
etmekle tuzak mı kurulmuş olur. Öyle ise daha 
evvel, böyle tuzak kurulmasına meydan verecek bir 
takım beyanatları gazetelerde yapmamak lazım gelir. 

Efendiler, gerek Muhterem Başvekil gerekse 
ondan evvel bu kürsüye gelen Maliye, Dahiliye 
ve İktisat Vekili Beyefendiler - Adliye Vekili Bey 
müstesna olmak üzere, o bu hususa temas etmedi -
Münhasıran bir nokta üzerinde bana hücumlarını 
teksif ettiler. Efendim, bu kadar tenkidat yapı
yorsunuz, bu kadar şeyler söylüyorsunuz, bu 
tenkidatmız umumî bir ,takım tenkitlerden iba
rettir. Nedir istediğiniz? Açıkça söyleyiniz. Şu
nu şöyle yapacağını deyiniz. Programınız nedir? 
icraatınız ne olacaktır? Sarih fikir isteriz dedi
ler. 

Efendiler, bizim prensiplerimiz ve kanaatleri
miz neşrettiğimiz programda sarahaten münderiç-
tir. Daha sarahat isterseniz elimden başka bir şey 
gelmez. Programımı neşrettim, her kesin müta-
leasına arzettim. Daha ne istiyorsunuz. 

Arkadaşlar; diyorsunuz ki, bizi tenkit ediyor
sunuz; nasıl icra edeceksiniz bu tenkitlerinizi? 
Böyle bir sual karşısında kalacağımı asla düşün
mek istemezdim. Asla tahmin etmezdim. 
Böyle bir sual tevcih etmek için mu
halefetin vazifesi nedir, Hükümetin vazifesi 
nedir; bundan tegafül etmek lâzımdır. Ben prog
ramını dahilinde ve prensiplerim dahilinde Hükü
metin program ve prensiplerini, onun program 
ve prensiplerime muhalif gördüğüm noktalarını 
serbestçe tenkit edeceğim. Bu tenkidatı nasıl icra 
edeceksiniz, nasıl sahai tatbika koyacaksınız di
ye bana bir sual jrat olunur mu ? Ben buraya bir Hü

kümet programı okumak için gelmedim. Sizin 
okuduğunuz programı tenkit için geldim. Be
nim programını meydandadır. _ Proğraninıı hak
kında tenkidatmız varsa yaparsınız. Muhterem Baş
vekil daimî bir tekâmül halindedir, prensipleri v:$ 
idare sistemi mütemadiyen tebeddül etmektedir de
dim. Buna mukabil benim yirmi sene evvel ayni ka
fada olduğumu söylemek istediler. 

Efendiler, prensip mevzubahs olunca yirmi 
sene evvel mevzubahs olan prensibe 20 sene sonra 
sadık kalmak asla ayıp bir şey değildir. Ben onunla 
da iftihar ederim. Hükümet işleri mevzubahs ol
duğu zaman muayyen prensipler ortaya koymak 
ve o prensiplere sadakat göstererek iş görmek lâ
zımdır. Hükümet prensiplerinin meselâ yol işle
rinde dört sene içinde üç defa değiştiğini söyli-
yecek olursam bu fahrolunacak bir tekâmül mü
dür arkadaşlar? Fikirlerimin dermansız ve tali-
siz bulunduğunu söylediler; kanaatlerine hüı-
met ederim, kendi kanaatleridir. Faka':, 
kendi fikirlerinin en kuvvetli olduğunu ve bjı 
memlekette iş görmenin yalnız şahıslarına ma 
sus ve-münhasır olduğunu ileri sürmek böylle 
zahirî bir kuvvet iddia etmek pek de derman 
bir zihniyete delâlet etmez arkadaşlar. 

İnhisarlardan ceplerini dolduranlar demişinjı. 
Kimlerdir sualini bana tevcih buyuruyorlar. Efeı 
diler, fırkamızın prensipleri mümkün olduğu ka1-
dar fikir mücadelesinde kalmak ve şahsiyat 
vadisine sapmamaktır. Biz bu prensibe sadıkız. 
Fakat benim bir çok halk huzurunda söylediğim 
sözleri burada tekrarda âciz olduğumu zannedi
yorlarsa, burada bana tekrar ettirmek mecburiyetini 
hissettirmek istiyorlarsa o halde oradaki fikirle
rimi açıkça burada arzedeceğim: 

Efendiler, İzmir Liman İnhisarı nasıl teşekkül 
etmiştir? 

Ali B. (Rize) — Istanbuldan bahsediniz. 
^ Fethi B. (Gümüşane) — Hayır, İzmir daha en-
tresan olduğu için müsaadenizle oradan bahsedece
ğim. 

Bu şirket bir milyon lira sermaye ile teşekkül 
etmiş bir şirkettir. Bunun 360 bin veya (380) bin 
lirası körfez dahilinde işi iyen küçük vapurların 
mubayaasına tahsis edilmiştir. Mütebakisi oradaki 
şatların ve sair liman hidematı için mubayaası 
iktiza eden merakibi bahriyeye tahsis edilmiş
tir. Bu suretle tamamen sermayesi Devlet hazi
nesinden çıkarak teşkil edilen şirket Başvekil 
Paşanın devletçilik' siyaseti işte burada tecelli 
etmeli idi - Devlet tarafından idare ettirilecek yer
de bir takım liman ve ticaret işlerile alâkası ol-
mıyaıı adamların yeddi idaresine tevdi edilmiştir. 
Bunların başına da bir doktor veya bir operatör 
tayin edilmiştir. Liman işlerile operatörlük ala
sında ne münasebet olduğunun . takdirini heyeti 
aliyenize, terkederim. 

Efendiler, sermayesi doğrudan doğruya Dev
let hazinesinden verilen bu şirketin başına bu 
şirketin sermayesi 'ile .ve limanda görülen işlerle 
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biç bir alâkası olmıyan şahısları koymak doğru 
mudur.? Bu hareket bu adamların cep doldurma
sından başka bir şey midir? Pek rica ederim. Tek 
fırkalı idarenin mesuliyetsizliğinden istifade eden
ler kimlerdir. Bu suale de maruz kaldım. 

Efendiler; bana bu suali sormazdan hatta ceva
bını almazdan evvel her kes bu mesuliyetsizlikten 
kimlerin müstefit olduğunu anlamış ve Muhterem 
Cumhuriyet Halk Fırkası bu mesuliyetsiz adamları 
Fırkanın idaresinden uzaklaştırmak çaresini de te
emmül etmiş ve tatbikimi da geçmiştir. O halde 
beni ayrıca söyletmekte ne mana vardır? Bundan 
evvel gerek şahsiyeti gerekse maksat ve mefkuresi 
bu kadar tenzih edilen Fethi Bey bir muhalefet 
fırkası teşkilinde müşkülâta maruz kalırsa, ademi 
imkân karşısında kalırsa, bu fıkanın teşekkülünden 
kat'i ümit etmek lâzımdır. Böyle bir ifadede bu
lunmuştum. Muhterem İsmet paşa Hazretleri bunu 
başka suretle tefsir ettiler. Muhalefeti şahsıma in
hisar ettirmek kaydinda bulunduğumu ileri sürdü
ler. Hayır, böyle bir inhisarı asla hatırımdan 
geeirmedim. Eğer böyle bir ifadede bulunmuş 
isem bu da fırkanın bidayet teşekkülünde kendile-
rile yaptığım hasbihale müstenit bir mülâhazaya 
mebni idi. Ben muhalefeti kendime hasretmek 
istemiyorum, inhisar altına almak istemiyorum. 
Fakat bu memleketin idaresi kuvvetle böyle idare 
olunur, kuvvetli adamlar böyle yapar. Memlekette 
araba'yapmasını bilmiyen adamlar nasıl lokomotif 
yapabilir gibi sözlerle kuvvetli idareyi ve aklı ki
yaseti inhisar altına almak, bu da benim kârım 
değildir arkadaşlar. 

Hükümetin tertip ettiği iktisat programının mü-
tearife kabilinden bir takım nasihatları ve tavsiye
leri ihtiva ettiğini ve bunların nasıl ve ne zaman 
yapılacağına dair tek bir kelime mevcut olmadığını 
arzetmiştim. Bu meyanda istihsâl kuvvetleri üzerin
de menfi tesir icra eden vergilerin ilgası hususuna 
dairde bir fıkra ve bir madde mevcut olduğunu 
Muhterem Başvekil hatırlatmak istediler. Evet, 
o fıkrayı gördüm ve ona mümasil daha. diğer bir 
çok fıkralarda gördüm. Fakat o fıkra nasıl ve 
ne zaman mevkii tatbika konacak, ne gibi tedbirler 
alınacak, buna dair bir kelime, görmedim. Onu 
arzetmek istiyorum. 

Efendiler; Başvekil Paşa beni birakmıyacağmı 
ve behemehal söyleteceğini, yakamı asla birakmı
yacağmı söylediler. Beni serbest münakaşadan 
kaçacak bir adam mı zannediyorlar. , Hiç bir za
man, hiç bir yere kaçmak lüzum ve ihtiyacını his
setmiyorum ve etmiyeceğim. 

Simenjdifjirjm^se^esij^Efendiler; bu günkü asır-
dâVbu~yirminci asırda Lütürı^unyadâ^pmelî^iîeF-
ler, yollar, tayyareler ve her türlü vasıtai nakliye
nin bu kadar tekessür eylediği bir devirde bir Hü
kümetin bir şimendifer siyaseti diye bir siyaset 
yoktur. Böyle bir şey tanımıyorum. Bir memle
kette şimendifer yapmak bedihî bir şeydir. Tabiî 
bir şeydir. Yol yapmak ta ayni veçhile tabiî bir 

' şeydir. Liman yapmak ona göre lüzumlu bir şey

dir. Bunların her birini birer siyaset haline kov
mak ve bunlara bir abide gibi her kesin tapınacağı 
bir şekil vermek doğru mudur? ( {rürültüler L 
Elbette ki şimendifer lâzımdır. Bu da mütearife ka-
bilindendir. Şimendifer 3rapmak lâzım değildir mi 
diyeceğim. Ne zaman söyledim ?'Hangi programımf-
da söyledim? Rica ederim tasrih etsinler. Gûy 
ben şimendiferin aleyhinde bulunmuşum. Sonr, 
kendileri Sivas nutkunda gösterdikleri kuvvetli d 
lâil karşısında kahkari bir riç'at göstermişi 
Efendiler, benim dürüstlüğümden şüphe eden Muhl-
terem Başvekilin burada tefahürle ilân ettiği düj 
rüstisinden rica ederim. Bu sözleri programa istii 
nat ettirsinler, yoksa benim akıl ve hayalimden geçi 
miyen şeyleri bana isnat ederek o yolda hücumlarda 
bulunmak dürüstlükle kabili telif değildir. Arkaj 
daşlar; Sonra, yalnız bu zamanın değil bundan evi 
velki zamana ait icraatlarını da karıştırdığımı VÖ 
onlar hakkında da sualler ve tenkitlerde bulunduk 
ğumu bana ihtar buyurdular ve dediler ki, kemali 
iftihar ile dediler ki, ben öyle bir adamım ki gerek 
bu günkü ve gerekse bundan evvel yaptığım icraatın] 
hesabını vermiye hazırım ve bu hususta alnım a-
çıktır. Ben o bahsi açtığım zaman yolların üe1 

muhtelif sisteme tabi olduğunu ve devletçilik siya
seti denilen siyasetin nasıl her vak'ada kalıptan 
kalıba girdiğini izah etmek için söyledim. Buna da
ir hesap istemedim. Devletçilik hakkında sarih 
bir fikir peyda etmek mümkün olmadığını izah et
mek istedim. Başvekil Paşa Hazretleri her vakit-
ki amelinin hesaplarını vermiye amade olduklarına 
dair kanaatlerile bu devletçilik hakkındaki müp
hem ve müşevveş fikirleri vuzuha çıkaramamışlar
dır. 

Sonra muhterem Başvekilin beni • behemehal 
temas ettireceği bir nokta daha varmış. Oda Os
manlı borçlan meselesi imiş. Zannediyorlarmış ki 
-bende öyle bir fikir hasıl oldu - ben Osmanlı borç
larına temas etmekten dehşetli hazer ediyorum. 

'Fakat beni yakaladılar. Söyleyin bakalım, Osman-
,1ı borçlan hakkındaki fikriniz nedir, sarih söyle-

Myiniz, açıkça söyleyiniz. Fena yakaladınız Paşa 
azretleri. Fikrimi açıkça söyliyemiyeceğim mi 

zannediyorsunuz. Osmanlı borçları hakkındaki 
nüzakerat sizin itimadınızla ve sizin talimatınızla 
ıarfiyen icra olunmuştur ve. bunun icrasını müte-
kip tarafınızdan bana bu işi bu kadar muvaffa

kiyetle hitama erdirdiğime dair uzun teşekkürna-
Jineler gönderilmiştir, ve ondan sonra bu kürsüde 
(gerek kendileri gerek maliye Vekili tarafından 
mukavelenamenin bir muvaffakiyet olduğuna ve 
Devletin borçlarını borçlarını vermesi bir şeref 
meselesi bulunduğuna dair de nutkunuz vardır 
Paşa Hazretleri. Aradan bir sene bir buçuk şene 
bilmiyorum, iki sene geçtikten sonra memlekette 
iktisadî buhran hasıl olmuştur. v 

Paramız müthiş bir surette sukuta -başlamıştır. 
Bizi burada feryat ettiren bu iktisadî buhran, Os
manlı borçlarının tediyesini tevkif etmiştir. Şimdi 
istiyorsunuz diyeyim ki hayır, eski şartı ifa 
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ediniz. Efendiler, bunun diyebilmek için mecnun 
olmak lâzımdır. Bir memleketin borçları, o mem
leketin tediye kabiliyeti ile mütenasip olarak eda 
olunur. Bunun aksini nasıl iddia edebilirim. Bu 
hususta arzu ettikleri iddiayı serd ve bu suretle 
kendilerini zevkıyap edemediğimden pek mütees
sirimi ( Soldan alkışlar). 

Fakat prensiplerden ve hakikattan ayrılmaya
cağım. Başvekil Paşanın iktisadî mesleki millî 
iktısatmış ve aramızdaki fark bundan ibaretmis. 
Kendilerinin siyaseti millî, bizimki ise gayri millî 
ikttısat imiş. Dürüstlükle iftihar ediyorlar. 
hakları vardır . Fakat bu işi e biraz 
aldanıyorlar zannederim. Programı m rz mey
dandadır. Buna gayri millî iktisat de
mek kâfi değildir. Programımız her kes ta
rafından okunmuştur. Bizi halk nazarında gayri 
millî bir ̂ iktisat takip ediyormuşuz gibi burada 
imalı sözler söylemek dürüstlükle mütenasip de
ğildir. Güya evvelce bütün inhisarların ilgasını 
talep etmişim. Sonra Sivas nutkundaki kâfi bera-
hin üzerine burada kahkari bir rical yapmışım. 
Tekrar ediyorum. Bu sözleri söylemek- için prog
ramımızı asla okumamış olmak lâzımdır. Pro«ra
mımızda böyle bir şey yoktur. Ne üzerine bize bu 
fikri söylediler. Kendilerini ikna için dcfatla söy
ledik. Programımızda ne tütün inhisarr, ne posta 
inhisar ve nede bilmem ne inhisarı vardır. Prog
ramımızda olmıyan bir şeydir. 

Efendiler: Siz vakti! e iddia ettiğinizden şimdi 
dönüyorsunuz demek doğrumudur. Ben devletçi
lik sisteminin ne gibi tahavvülâta uğ riyaca «'ini 
izah için bunun iktisadiyatta nasıl bir şekil aldı
ğını ifade için her inhisar ve idarede ne gibi kalıp
lara girdiğini arzetmiştim. Bu meyanda liman 
şirketine dair ifadatta bulunmuştum ve demiş
tim ki sermayesi Devlet tarafından verildiği halele 
umumî bir hizmet olan liman işlerinin idaresinde 
devletçilik siyaseti, işi hususî adamlara terketmek 
suretinde tecelli etmiştir. Bu demek değildir ki 
liman inhisarlarının kaldırılmasından vaz geçiyo
rum. Bizim devletçilik siyasetini izah. etmek ve 
anlatmak için, getirdiğim misaller kâfidir. Bu 
liman şirketlerinin hizmetler ifa ettiğini ve her 
keşi memnun ettiğini soyuyorlar. Bir defa İzmir-
de, îstanbulda bulunan ve sair limanlarda bulu
nan tüccarların, ticaret odalarının fikirlerini te-
nezzülen sorsalar tamamen yanlış zehapla olduk
larını göreceklerdir., 

Liman şirketinin ne büyük hizmetler ifa etti
ğini anlamak için o şirket müdürlerinden sormak 
lâzım değildir. O şirketle alâkadar olan tüccar
ların ayrı ayrı mutalcasını almak icap eder. Muh
terem Başvekil Ziraat Bankasının kredisini dahil 
ve hariçte çürütmek, mahvetmek için bir kastı 
mahsusla işaalarda bulunduğumuzu söylediler 
ve bu bankanın kredisine dokunmaya ben müsa
ade etmiyorum dediler. Bankanın kredisine doka-
nan kimse yoktur,' efendiler. Ziraat Bankasının 
işleri hakkında mutalea beyan1 etmek ve Ziraat 

Bankasının çiftçiye daha çok ve daha kolay 
surette yardım edeceğini tetkik etmek, mülahaza 
etmek hiç bir zaman o bankanın kredisini düşür
mek suretile tefsir olunamaz. Kendilerile müca
delenin pek güç olduğunu, pek müşkül bulundu
ğunu - benim cesaretimi kırmak için olacak - ifade 
buyurdular ve bana haber verdiler. Burada kemali 
samimiyetle söylediğimiz . sözler ve arzettiğimiz 
fikirler velevki naçiz olsun dermansızlıkla tasvir 
olunursa hakikaten kendilerile mücadele etmek 
güçtür. Fakat bu güçlüğe rağmen üzerimize 
aldığımız vatanî vazifeyi de sonuna kadar ifa 
edeceğiz. (Soldan alkışlar, bravo sesleri) 

Saffet B. (Erzincan) — Muhterem arkadaşlar! 
fırkaya mensup hatiplerin bilhassa Başvekil Paşa 
Hazretlerinin bu kadar kıymetli bu kadar kuv
vetli beyanatından sonra kürsüye gelmek benim 
için belki de zaittir. Yalnız ifası benim için 
vicdanî borç olan bir vazife vardır ki onu ifa 
için geldim.' 

Arkadaşlar ; Fethi Bey İzmir tezahüratından 
ve gezdiği yerlerden bahsettiği zaman halkın teza
hüratına sebep olan avamili tasvir ettiler, tahlil 
ettiler. Kendi noktai nazarlarınca bu muharrikler
den birisi de Cumhuriyet Halk Fırkasının taşra 
teşkilâtıdır. Arkadaşlar; bu demektir ki; Halk 
Fırkası taşra teşkilâtı millete bar olmuş ve bu 
sıklet altında halk bunun aleyhine, tezahürde 
bulunmuş. 

Arkadaşlar! bu isnadı fırka tamamen ve kat '-
i yeti e reddeder. Hakikaten faziletlerile, fedakâr-
lıklarile, gayretlerile çalışan fırka arkadaşlarımızı 
bu isnattan tamamile tenzih ederim. (Bravo sesleri) 
Başvekil Paşa Hazretlerinin Hükümet programı 
olarak okudukları beyannamelerine karşı verilen 
bu cevapta Cumhuriyet Halk Fırkasının taşra 
teşkilâtının ne suretle mevzubahs olduğunu anlı-
yamadım. Eğer maksatları Cumhuriyet Halk 
Fırkası şöyledir, böyledir deve efkârı umumiyeye 
bir tesir yapmak ise zannederim boştur. Efkârı 
umumiye gideceği yolu, vereceği reyi tamamen 
bilir. Halkın şu veya bu fırkaya temayülü 
böyle şeylerle olmaz. Onun serbestçe kullanacağı 
rey, sonunda tecelli eder. Bekliydim. Önümüzde 
bir intihap .vardır. Bu intihap neticesinde halkın 
temayülü hangi fırkaya ise anlaşılır (Bravo 
sesleri) 

Bu münasebetle kendilerine bir noktada iştirak 
ettiğimi arzedeceğim. Hakikaten şimdiye kadar 
Hükümet memurlarının gösterdiği bitarafî şimdi
den sonra daha ziyade kuvvetlenecektir. İki 
fırka karşı karşıya bırakılacaktır. 

Sonra bir şeyden daha bahis buyurdular, bunu 
memnuniyetle kaydettiler: Cumhuriyet Halk Fır
kasının taşra teşkilâtını bertaraf etmek için teşeb
büsler alınmıştır. 

Arkadaşlar, biz taşra teşkilâtını bertaraf etmi
yoruz. Bilakis takviye ediyoruz ve onun daha 
eyi ve daha ferah çalışmaları için kendilerine 
kolaylık olacak bazı tedabiri hakikaten teemmül 
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ettik ve bunu tatbik edeceğiz. Sekiz yüz bini 
mütecaviz âzası olan Cumhuriyet Halk Fırkasının 
bazı yerlerdeki uzviyetleri işlemiyebilir. Bizim 
bütün arzularımız bunu görmek ve görür görmez 
derhal İslahına teşebbüs etmektir. Her halde" 
Cumhuriyet Halk Fırkası bidayeti teşekkülündeki 
ruhu, manayi fazileti bugün de muhafaza etmekte
dir ve daima da muhafaza edecektir (Alkışlar). 

Mahmut Esat B. (îzmir) — Muhterem beyefen
diler; muvafakat ederse muhalefet liderinden bir 
nokta etrafında fikrini vuzuh ile bildirmesini rica 
edeceğim. Bu nokta bir mebkıs, bir vatandaş sı-
fatile fikrimi, zihnimi endişeye götürdü. Fethi 
Bey Türk adliyesinin istiklâlinden bahsetti. Bu 
gün burada bu istiklâle dikkat edilmesini istedi. 
Fikirlerini vuzuh ile kavrıyamaçlını. Ne demek 
istiyorlar? Bu günkü Türk adliyesinin istiklâline 
tecavüz mü vak idi. Buna riayet mi edilmiyordu? 
Eğer böyle bir maksatla söylemişi erse bunu mad
de ve şahıs tayini suretile tesbit etmelidir. Bıı 
vuzuhu beklemek hem Meclisin, hem de Türk mil
letinin hakkıdır. Tesbit edemezlerse şurada bura
da ulu orta söylediği sözlerle milletin en büyük 
bir müessesesine, adalet teşkilâtına haksız yere te
cavüz etmiş olurlar.' Böyle haksız bir tecavüz, sa
mimiyetle kabili telif değildir. Samimiyetsizlik
ten en evvel zarar görecek olan cumhuriyet ve Türk 
inkılabıdır. Buna hayatımız bahasına da olsa ta
hammül edemeyiz. Bütün bir millet muvacehesin
de kendilerinden tecavüz edilmiş istiklâl etrafında 
madde ve şahıs göstermesini bekliyorum, (iöstere-
mezlersc samimiyetsizliklerine kail olacağım. 

^Muhterem arkadaşlar; Fethi Bey, bütün dün
yada kabul edilmiş muhalefet nezaketini de tecavüz 
ederek istifa etmiş vekiller etrafında fazla tevak
kuf etti ve bunların istifasından mütevellit mem
nuniyetlerini izhar ettiler. Şunu söylemek isterim 
ki muhalefet liderinin ve muhalefet partisinin be
nim istifamdan memnun olması; benim için belli 
başlı bir kuvvettir. Eğer muhalefet partisi isti
famdan müteessir olsa idi bunu kendim için bir 
zaaf telâkki ederdim. 

Şunu da kaydetmeliyim ki; eğer Fethi Bey 
niçin istifa ettiğimi çok merak ediyorsa,; istifam 
gazetelerde çıktı ve İsmet Paşa Hazretleri bir mek
tup yazdılar, okurlarsa tenevvür ederler. Fakat 
bir noktaya daha temas etmek isterim; mütemadi
yen istifamdan memnun olan Fethi Beye haber ve
reyim ki, kendisi ile ve temsil ettiği fırkası ile alnı 
alına çarpışmaktan korkacak değilim. (Yaşa sesleri, 
alkışlar). 

Rasih B. (Antalya) — Efendiler muhalefet fır
kası lideri burada beyanatta bulunurken, eğer 
mütemadiyen şurada, burada ve Mecliste Hüküme
tin müdahalesi ve tehditleriniz karşısında kalacak 
sak fırkadan vaz geçelim dediler. Zannederim ki, 
kendilerine karşı çok samimane olarak bazı veka-
yi hatırlatmak' eğer müdahale sayılırsa kendileri
nin huzurunda açıkça söylemek mecburiyetindeyiz 
ki samimiyetlerinden şüphe ederiz. Fethi Beye

fendinin Antalyada teşkilâta memur ettikleri ar
kadaşları nutuk söylerken halkı açıktan açığa Hü
kümet aleyhine tahrik.ve tehyiç ediyor ve halkla 
Hükümet arasında bir uçurum açılıyordu. O vakit 
bilhassa şimendifer işini mevzubahs ederek kemik
lerinizi kırarak, kemiklerinizi sökerek ray yapıyor
lar, •şimendifer yapıyorlar demek; efendiler hal
kı tehyiç. değil midir?. 

Daha nutkuna başlarken kahrolası İsmet Paşa 
sizi böyle bir hale getirdi demek ne demektir?.... 

. Böylece sözüne devam eden bir arkadaşın sözle
rini samimî telakki etmese idik namınıza söz söyli-
yen mümessilinizi tevkif ederdik. Fakat yalnız, müd-
clci umumi zabıt varakası tutup mahkemeye ver
mekle iktifa etmiştir. Yalnız bu değil İstanbul, 
Besiktaşta da bu gibi hadiseler olmuştur. Buyurdu
lar 'ki ; ' bizden değildir... Fakat beyefendiler, Ora
ya kendilerinin en büyük arkadaşları bir profesör 
teşkilât: yapmak için gidiyor. Fırka namına söz 
söyliyecek adamları* muayyen olmaz mı ve olması 
lâzıni değil midir? ltast gele bir adam, rast gele 
bir yerde teşkilât yaparak, içtima ederek nutuk 
söyliyebilir mi veya söyletilebilir mi, bunun imkânı 
var mıdır? 

İşte efendiler, oradaki içtimai idare eden bir za
tın rızası, olmadan bir adam kalkmış söz söylemiş
tir. Fakat meşhur bir kaide vardır. Gayeye va-
rmcıya kadar neye teşebbüs edersen et meşrudur 
sistemini takip ettiler. Kendilerine çok halisane 
hatırlatırım ki memleketi bu sistemde'sürüklete-
meyiz. Efendiler, Fethi Beyefendi İzmirden Ma-
nisaya gitti, Manisacla bir arkadaşına nutuk söy
letti' ve tebrik etti. Oradaki arkadaşının söylediği 
nutuk, Şükrü Beyin söylediği nutuktan başka tür
lü değildi. Fakat kendilerini tebrik etti^r, elini sık
tılar ve hatta adamı alıp İzmire getirdiler ve ora
dan Balıkesire ve daha sonra îstanbula getirdiler. 
Fakat arkadaşlar Cumhuriyet Halk Fırkası kar
şısına çıkacak muhalif bir fırkaya karşı mücadelede 
İıiç. bir vakit âciz değildir. Otuz beşte işe başla
dığında nasıl kuvvet ve imanla işe başlamış ise bu 
gün yine ayni kuvvet ve imanla mücadeleye ha
zırdır. (Bravo .sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlar, öyle şekillerde propagandalar de
vam ediyor ki, Fethi Beyefendiye hatırlatınca:biz
den değil diyor. Fakat adamları teşkilâta memur 
ediyorlar, propagandada yakalandıkları ve hapse 
girdikleri zaman bizden değildir diyorlar. Nere
den . bir mektup gelirse mal bulmuş mığrıbî'gibi 
mektup sahibini teşkilâta memur ediyorlardr. İşte 
bu kabil teşkilât yüzünden bu gün memleketin ver
gileri ve diğer siyasî eşkâl üzerindeki propaganda
larla işi karma karışık ' bir .vaziyete getirmişlerdir. 
Malî kanunlarımız hakkında burada tenkidatta bu
lunurken buyurdular ki üç dört senedir madam 
ki bu tashihata kani bulunuyorlardı, yapsalardı. 
Bu kadar dedi kodu ile meşgul olmasalardı buyur
dular. Üç. dört senedir Cumhuriyet Halk Fırkası 
her halde dedi kodu ile meşgul değildi. Ve her 
halde isleri üzerinde eyi çalışıyor ve kendilerinin 
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Paris sefaretinde. çalıştıklarından daha esaslı çalış
makta idiler. Nasıl oldu da kendileri burada teda
füi buyurdular. 

Remzi B. (Sivas) — Muhterem arkadaşlarım! 

lerle, illetlerle alâkadar olan bir hastalığa kart 
öyle kolay kolay zahmetsizce tek bir teşhis koymajk 
nasıl mümkün olur; yani vergiler sebep oldu gilpi 
bir teşhis kovmak nasıl mümkündür. Olsa olsa 

Serbest Cumhuriyet Fırkası Lideri Muhterem! bu paranın tesirile ve sırf bu paradan dolayı bazı 
Fethi Beyin iktisadî sıkıntımızın sebebine ve 
Hükümetimizin vergi siyasetine dair olan beyana
tına karşı fikirlerimi kısaca arzetmek isterim. 

Fethi .'Beyefendi bu günkü iktisadî sıkıntımıza 
vergi kanunlarının ve Hükümetin vergi siyaseti
nin sebep olduğunu iddia etmek istediler. î/mir
deki nutuklarında da bu günkü iktisadî sıkıntı
mıza yeni vergilerin sebep olduğunu iddia etmiş
lerdir. Efendiler bu iddia katiyen doğru değildir. 
Bu günkü iktisadî buhranın büsbütün başka muh
telif ve çok derin sebepleri vardır. Bu sebepleri 

vergilerimizin kısmen bazı mükellefler üzerine ağır 
gelmeğe başladığını hissetmiş olabiliriz, ve bazı ver
gi kanunlarımızın da tecrübe ve. müşahedelerle ta
dile muhtaç görülmüş olması mümkün olabilir. E-
sasen Hükümetin de daha geçen seneden itibaren 
vergilerde tenzilât ve tadilât yapacağını bu kürsüf 
den beyan etmesi, bu ihtiyacın daha evvelde) 
hissedilmiş olduğunu gösterir 

Denilebilir mi idi ki kanunlar, husus il o ver -I 
gi kanunları hiç tadile muhtaç olmadan çıkmalı 
idi ve çıksın. Böyle bil* kanun yapılan memleket 

birer birer arzedeyinı. Birinci sebep geçirdiğimiz,1 gösterilebilir mi ? ilvr memlekette tecrübe ile zaman 
emsalsiz harptir. Bu harp memleketimizin iktısa-j zaman vergi kanunlarının tadili ihtiyacı hissolunur. 
diyatını alt üst etmiştir. Memleketimizin iktisadî' Müsaadenizle bir daha tekrar edeyim ki, bu gün-
şeraitini değiştirmiştir. Bu harp memleketimizdeki î kü iktisadî buhrana sebep vergiler ve Hükümetin 
bir çok servetleri memleketimizin iktisadiyatında i vergi siyaseti değidir. Bu vesile ile Hükümetin 
kullanılan sermayeleri silip süpürmüştür. f vergi siyasetini mevzubahsedeyim. Hükümetin bu 

Bu harp memleketim izci e insan seyahat ve mu
haceretine sebebiyet vermiştir. Bunların tesirleri 
tabii kolay kolay geçemezdi ve eski hal derhal bir kaç 
senede avdet edemezdi . Esasen eski hal ne 
idi? Kapitülâsyonlar ve Abdülhanıit idaresinin 
memleketimizin iktisadiyatına bigâne kalması, 
memleketimizi iktisadî cihetten de kemirmis de-

memlekette ne esaslı bir vergi siyaseti takip etti
ğini anlamak için bilhassa aşarın ilgasını ve geçen 
sene; meclisten geçirdiği arazinin tahriri tecrübele
ri kanununu nazarı dikkate almak lâzımdır. Köy
lünün başına musallat olan ve köylünün bi)1 türlü 
belini doğrultmasına imkân birakmryan, büyük bir 
belâ olan asarı ilk handede kaldırmakla Cumhuriyet 

ğilmi idi? Avrupanın, Amerikanın iktisadî hakimi-! Halk Fırkası memlekette yapılması lâzım gelen ina
yeti altında zavıf ve natuvan değilnıi idik? birinci! H ıslahatın en esaslısını ve en tehir kabul etmezini 
sebep harptir. vücuda uetirmistir. Bu suretle memlekete büyük bir 

İkinci sebep: kambiyo buhranıdır. Sekiz ay lavda temin etmiş ve meşkûr bir hizmette bulunmuş-
evveline gelinceye kadar paramızın kıymetindeki 
temevvüç v£ sukutlar memleketimizde mühim za
rarları mucip olmuştur. 

Bu temevvüç ve sukutlar dahi hariçten incinle-i 

tur (Kâfi, h'âfi sesi evi). Niçin kâfi diyorsunuz efen
dim ? Bendeniz söylemek istiyorum. Hakkımı istimal 
etmekte serbest değil miyim?... 

Bu suretle Cümhurivet Halk Fırkası Hü-
ketimize sermayeler gelmesine mani olduktan | kûmeti memlekette nasıl esaslı bir vergi si-
başka memleketimizden bir takım sermayelerin dejyasvti takip etmek istediğini göstermiştir. 
kaçmasına ve memleketimizde bu gün ecnebi ban-i Sonra efendiler; yeni vergiler dolayısile bir Hok
kalarında olduğu gibi bii' takını sermayelerin de i taya daha temas edeceğim. Fethi Beyefendi fırkala

rını teşkil ettikten sonra İstanbulda bazı gazetelere. 
gazetecilere halkı hapis ederek vergi toplamak 
marifetmidir demişlerdir, (iazetelerde okuduğum 
aynen böyledir. Bu sözün manası ne dir efendi
li')'? Bu sözden , memleketimizde vergi tahsildarı 
köylünün yakasına sarılıyor ya hapis ya vergi 
diyor manası çıkmıyor mu?.. Bu hakikat mıdır? 
bu hakikaten doğru ifade edilmiş bir şekil midir? 
Adliye vekili Beyefendinin de bahsettikleri gibi 
ortada bir tahsili emval kanunu vardır. Bu kanun 
mucibince vergisini vermiyen her hangi bir .mükel
lefin evvel emirde haciz caiz olabilecek emvali 
menkulesine müracaat olunur. Yahut iradı varsa 
iradına müracaat olunur. Bunlar yoksa emvali gayri 
menkulesine müracaat olunur bu da yoksa kendi
ni)! vermesi lâzımgelen vergiyi vermesine kudreti 
maliyesinin müsait olduğunu heyeti ihtiyariye 
tasdik ettiği takdirde en büyük mal memui'imun 
kararile bir ay hapis cezası tatbik olunur. Fethi 

atıl kalmasına sebebiyet vermiştir. 
Üçüncü sebep: ihracatımıza mukabil ve hatta 

ondan çok daha fazla ithalâtımız vuku bulmasıdır. 
Bu ithalât her zaman servetimizden kaybetme
mize sebebiyet vermişti)'. 

Dördüncü sebep: memleketimizde sermaye az
lığından ve yine kambiyo buhranından hasıl olan 
kredi, buhranıdır, faiz fahişliğidir ve esasen eski 
denberi mevcut olan murabahacılığın artmasıdır. 

Beşinci-sebep: hepinizin bildiği, gibi son sene
lerde geçirdiğimiz şiddetli kuraklık ve bugün de baş
lıca mahsullerimizin fiatındaki fazla düşkünlüktü)'. 

Altıncı sebep; yine hepinizin bildiği gibi dün
yada mevcut olan ve halâ, devam eden zaman zaman 
ve mahal mahal şedit tezahürler gösteren ve ne va
kit nihayete ereceğini mütehassısların da tayin ede-
miyeceği umumî buhrandır. İşte bu muhtelif âmil
lerdir ki bu günkü iktisadî sıkıntımıza sebep ol
muştur. Birbirine girift bir çok hâdise ve sebep-
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Beyin sözlerinin, gerek memlekette ve gerek 
hariçte tesir uyandırmaması kabil değildir. Filvaki 
memlekette bir e ok vatandaşlar hakikatin 
böyle olmadığını bilirler. Fakat, bihniyenler de 
çok vardır. Bunlar üzerinde fena tesir uyandır
mış olabilir ya hariçte yapmış olduğu tesire ne 
deyeyim. Memleketimizde az veya çok serma
yelerde gelip çalışmak istiyen ecnebiler Türki-
yede nasıl çalışabilir. Orada vergimizi gecikti
recek olursak tahsildar yakamıza yapışacak ya 
vergi ya hapis deyecek. Bu şerait tahtında, 
memleketimizden tevahhuş etmezlerini"? velhasıl 
bu söz yani idare siyaseti olarak halkı hapis 
ederek vergi toplamak marifet midir, sözü mem
leketimizin menafime muvafık bir söz değildir. 
Maruzatım bundan ibarettir. 

Besim Atalay B. (Aksaray) — Hani arkadaş
lar dağın birisi şişer şişer kabarır kabarır sonunda 
doğura doğura bir fare doğurur, (Handeler) 
Aylardanberi etrafında gürültüler, yaygaralar 
memlektte buhran iktisadi varmış, vergiler ağır
mış .... Beyler; bunun aksini iddia eden yok, sebep
lerini araştırmalı, bu kadar gürültüler karşısında 
insan zannediyordi ki iktidar mevkiindeki 'Hü
kümetin memleketimizin haricî siyasetinde yahut 
dahilî siyasetinde büyük hataları var, sui kastları 
var. Acaba hakikaten Hükümet, memleketin 
sınırlarından fedakârlıkta mı bulundu : acaba Hükü
met memleketin iktisadiyatını " alt üst eden bir 
muahedei tiiccariye.ini akdetti. Acaba ne yaptı? 
gürültü pek büyük. Uzaktan ses çok hoş geliyor. 
Acaba Hükümet millete vadettiği şeylerde yap
madığı işler- mi vardır? koparılan gürültüler bun
ları ima ettirir ve böyle bir şey var olduğu hissini 
verdirir. Mektep mi açmadı, yolmu yapmadı, 
memleket fikirlerini örümceklerle maziyemi bağla
mak istedi ... Siyah bayrak altında mı toplamak 
istedi ne yaptı acaba'? suçu ne idi? insan beklerdi-
ki böyle bir suç olsun, böyle bir suç yok. İlk 
söz olarak Fethi Beyefendi kürsüye çıkınca yanlış
larını tashih etmek" oldu. ümit ederim ki sonuna 
kadar böyle, devam eder. Beyefendi siz cumhuriyet
çi idiniz, siz lâyık idiniz madem, siz bir çok 
sahalarda demir yolu yapmak hususunda, inhisar
larda ve sairede bizimle beraberdiniz acaba niçin 
ayrıldınız?.. Niçin bu kadar dedi koduya yol 
verdiniz?. Niçin memleketi, iş zamanında iken 
bu kadar çalkalandırdrnız, bol bol muhalif geçi
nen gazeteleri sövdürmek için mi? insaf edin. 
Bu gazetelerin bu fırkanın teşkilinden evvelki 
lisanına, bir de. şimdiki lisanına bakınız bu mudur 
hürriyet dediniz. (Hol taraftan tcl'âvnildür sederi) 
Bu tekâmül değil Beyefendiler tedennidir, deje
nerasyondur, bu düşmektir, sukuttur. Memle
kette buhranı iktisadî varmış! . . bu, yalnız bizim 
memlekete, has bir şey değilki; beşeriyet büyük 
bir muharebe geçirdi; en müstahsil kollarını orada 
gay betti.... 

Bir insan kurşunu yediği zaman belli olmaz, 
onun acısı günler geçtikten sonra belli olur. 

Harbi umuminin açtığı yaralar da böyledir. 
bütün memleketler bundan muztarip idi. Beyefen
diler, memleketteki iktisadi buhrana çare arıyor
larsa karşılarına hamam çarşafı ile geçen kadın
lara evine git, bir süğüm iplik eğirmekle bir karış 
bez dokumakla kurtulabilirsin demeli idiler. Bu 
memleketin bu yolda kurtulacağını söylemekle 
buhrana bir çare'bulunabilir. 

Halk Fırkasını taşlamak cür'etini gösterenlere 
gidin, iki zeytin ağacı, üç incir ağacı dikin diye 
tavsiye etsinler. Ancak bu suretle memleket kur
tulabilir. Vazifelerini ancak bu şekilde yapabilir
lerdi. Sonra arkadaşlar, vergilerin ıslahı meselesi 
kendi fırkalarına ait bir muvaffakiyet değildir. Za
bıt ceridelerine bakın, hattâ gecen seneden evvel
ki zabıtları tetkik edin. Senelerden beri düşünül
müş olan çareler ve fikirlerdir. Bir fırkanın 
muvaffakiyetini alarak kendi fırkasını yaşatmak 
isterse bu gibi mevhum fikirlerle fırkalar yaşaya
maz. 

Arkadaşlar, hakikatler; şeniyet ler üzerine is
tinat etmelidir. Halk Fırkasının teşkilâtına do
kunuluyor. Hayır arkadaşlar Halk Fırkasının ne 
taşra teşkilâtı ne merkez teşkilâtı diye bir teş
kilâtı yoktur. Hepsi Muhterem (iazinin çizdiği 
nurlu yol üzerinde, muayyen gayeler dahilinde 
yürüyen ve Fethi Beyefendinin daima imale et
tiği tekâmüle doğru koşan bir fırkadır. Bu fırka, 
zulme karşı cidal ve isyandan doğmuştur. Bu 
fırka düğüşe düğüşe, d idine didine, uğraşa uğra
şa doğmuşlur ve böyle yaşayacaktır yani didine 
didine uğraşa uğraşa, yürüyecektir ve muvaffak 
olacaktır arkadaşlar. 

Fethi Beyefendi icra ve iflâs kanununa itiraz 
ile acaba borç mukabilinde hapsedilmesini mi isti
yorlar? Tok halkçı ve köylücü görünen Fethi 
Beyefendi acaba köylüyü borcu için hapis mi etmek 
istiyorlar? Arkadaşlar bundan, bu çıkar. Halk Fır
kası vazifesini yapmış, ve bundan sonra da yapa
caktır. Halk Fırkasındaki tahnavvüller tekâmül 
ifadesidir. Arkadaşlar, tekâmül kâinatın ifade ettiği 
bir kanundur. Ne şunun, ne bunun için değildir. Te
kâmül şurada vardır, buradan ileri gütürülemez de
nemez. Asrın, zamanın, hayatın icap ettirdiği her 
türlü kemale doğru koşmak şiarımızdır arkadaş
lar. Biz muhalefetin bu kadar sade suya salınmış 
gıdayı fikrî ile besleneceğine hiç. ihtimal vermiyo
ruz. 

İlyas Sami B. (Bitlis) — Arkadaşlar; muhale
fet lideri Fethi Bey biraderimiz demin neticeyi tes-
bit ederken yaptıkları levha artık zannediyorum 
ki fazla serbestii tam kaydediyor. Benim beş mühim 
mantıkıma uymiyan fikirleri vicdan hassasiyeti 
ile kürsiye kadar beni çıkardı. Bu öyle bir levha
dır ki zafer tarafına, (300) kişiyi havi tarafa ve 
Başvekil Paşaya hücum ediyor. Bu levhayı gü
reliler hakkın ekseriyetin olduğu tarafta olduğunu 
kabul ederler zannediyorum. Cümlelerinden bu
nu anladım: Biraz ciddî mesailin içini deşmekten 
feragat ediliyor. O halde halk kütlesi bu. tarafta 
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olduğunu şu yalpıkları levha ile kabul ediyorlar. 
Onun için bundan sonra temas edeceğim beş mü
him noktayı da kâfi derecede ileri götürmiyece-
ğim. Fazla teşrih etmiyeceğim. 

Efendiler, cumhuriyet, milleti saadete isal eden 
bir yoldur- Çünkü halk kendi vekillerini bizzat in
tihap ediyor - diğer taraftan muhalefet te o kadar lâ
zım. Efendiler evvelâ buradan başlıyacağım. Dün
yada böyle lâf olur mu? Halk vekilleri vasıtasile 
Hükümeti, bir cepheden murakabe etmektedir. Aca
ba (300) kişinin tamamen bir Hükümetle ittiha
dını en fena şeylerle birleşmiş olduğunu farzede-
bilmek - çünkü cumhuriyet bir murakabenin 
mevcudiyetini de ifade eder - mümkün-
müdür? Öyle olsaydı bu muhalefet bir murakabe 
teşkil ederdi. Mürakip muhalefet nedir? Efendi
ler muhalefet ancak bir ekseriyetin, bir- Hükü
metin yürüdüğü programa, muhalif bir fikri ilmî 
ile olur. .Beşeriyette muhalefetin tek menbaı bu
dur. 

Eğer ben muhalif fırkaya geçiyorsam 
milletime ancak iş »öreyim diye geçiyorum. Bir 
çok ihtilâfların nokta i nazarların halli için geçiyo
rum, fertçilik, devletçilik, liberalizm ancak bu 
noktada birleşebiliyor. Halbuki Fethi Beyin mii-
selsel olan sözünde ben gaj'ri millî sermaye ile iş 
göreceğim deniyor. Efendiler bakınız, demek ki 

muıhalefetin ancak millete getirebileceği elzem 
şey bir fikri ilmî olmak bizimdir. Bu henüz telâf
fuz edilmemiştir. Bu fikrin ilmî olmadığını teshil 
ederek geçiyorum. 

Arkadaşlar Fethi Beyi ben ve bütün arkadaş
larım pek evi biliriz. Ben bu kanaate iştirak edi
yorum. Bütün arkadaşlar da kanaat ederler ki 
temiz bir arkadaşımızdır. Benim de kanaatim ke
mali ciddiyet ve samimiyetle budur. Maamafih 
en çok beni şikâyete getiren propagandalarıdır. 
Arkadaşlarının propagandalarıdır. Kendisi de, bu 
adamlarla beraber olduğu yolundaki şayiaları tek
zip ediyorlar. Demek ki Fethi Bey bu adamlardan 
itibarını ve kendi isimlerini tenzih etmek istiyor 

Eğer onlardan tenzihi nefsetmek istiyorlarsa, 
bu adamlar yabancılardır demesin nefsini tenzih 
edecek bir yol var, bu zanne bu töhmete • karşı 
gelmek idrake karşı gelmektir. Belki ben onu 
düşünebilirim. Yalnız Fethi Bey biraderimize so
ruyorum. Beşiktaşta Easih Efendi biraderimizin 
temas ettiği bir noktaya bir kelime ile temas ede
ceğim çok uzun değildir. Nasıl oluyorda teşkilât 
ile alâkası olmıyan ve âza bululmayan bir adam 
içeri giriyor da söz söliyor? ve bu cüret kârane 
hareket bir levha halinde tesbit ediliyor? bu zat 
diyor ki ismetler saltanatını yıkacağız. Bu söz ga
yet kabili izahtır, çok -vazıhtır. Günkü inkilâp 
düşmanlığıdır ki, Fethi Bey de bunu kabul edi
yor. Bu adam inkilâp binasını yıkmak istij'or ve 
ismini de saltanat koyuyor. Yalnız bir nokta var
dır ki burayı halletmek lâzımdır. İsmetler inkilâ-
bını, îsmetler saltanatını diye tavsif ediyor da, 
ismetler cumhuriyeti diye tavsif etmiyor, niçin ? 

ben bunu anlıyamadım, merak ediyorum. Saltanat 
deyince bunu izah etmek lâzımdır. Bu da kabili 
izahtır. Ondan evvel muhterem lider İzmirde de
mişti ki (tek fırkalı mes'uliyetsiz Hükümeti ) 
alt tarafını da ben söyliyeyim, böyle bir Hükümet 
saltanat olur. Fakat şüphesiz ki muhterem lideıin 
kastı bu değildir. Lâkin doktor nutkunu buralara 
kadar götürebilir Bunun muhakemesini tarijıe 
tevdi ediyorum. Bir Hükümet ki mesulij-eti yok
tur, üç yüz arkadaş birleşmiş istediğini yapar ora
da ne vardır? buna saltanat derler. Doktor söy
lediğini buraya kadar götürebilir. Burada bu 
bahsi bitiriyorum. Fakat tekrar ediyorum İki 
muhterem liderin katiyen kastı yoktur. 

Şimdi hapis bahsine geçiyorum.- Bu bahse de 
kısa cevap vereceğim. Diyorlar ki: (şahsî borç için 
adam hapsetmek medeniyetsizliktir dediğiniz ba
de Hükümet borcu için. Hükümet borcunu verme
diği için mükellefleri hapsediyorsunuz bu kabili 
izah mıdır?....) 

Efendiler, Devlete vergi borcunu vermiyeıı 
cürüm işlemiş oluyor, kanuna muhalefet etmiş 
oluyor ve bunun içindir ki hapsediliyor. Eşhas ara] 
sıııda ise teati edilen senetler acli senettir. Bunun 
kanuna muhalefeti yoktur. (Kâfi sesleri) 

Efendiler vergiler .. (Kâfi sesleri) bazı vergilen 
için diyorlar ki, ağırdır ve burada dediler ki '.er
giler meselesini münakaşa etmek cürüm değildir. 
Bu güzeldir. Fakat vergi tamamen alınmryacak 
şeklinde bir propagandaya müsaade edilemez. 
Yaptıkları propaganda şudur: Külli derde külli 
çare bulmalıdır. Yani kendileri mevkii iktidara' 
gelirlerse külli derde külli çare bulacaklar. P>u 
vergileri kaldıracağız demektir. Bundan bu çıkar. 
Bu ise doğru değil di r.fAVî/i sesleri) 

Bir mesele daha var .. (Gürültüler kâfi kafi 
sesleri) yok efendiler, bu mühim meseledir, müsa
ade ediniz (Kâfi sesleri). Eminim ki müsaade eder
siniz. Yarın gazetesinde Ahmet Beyefendi biraderi
mizin bir beyanatı vardır. Ona yarın gazetesi demir 
leblebi diye ad koymuş. Meb'usların tekaüt bahsi: 
müsaadenizle bundan da bir iki kelime ile bahsede
yim. Çünkü bu çok mühimdir. (Kâfi sesleri) 

Tekaüt meselesi esas itibarile yalnış telâkki edi
liyor. Yani bir hazine vardır, açılmıştır. Onun is
mi tekaüdiyedir, ondan istifade eden meb'uslardır. 
( Böyle şey yoktur sesleri). (Gürültüler). Yalnız 
on gün, iki sene meb'us olmakla tekaüt maaşına is
tihkak kesbedilmez. Bu bir hakkı müktesep mes
elesidir. Hakkı müktesibin muhafazası meselesidir. 
Burada bu mesele izah edildiği zaman şüphesizdir-
ki bu nokta tavazzuh edecektir. Meb'us olmakla 
memleketin güzide ve vatandaşlarının itimadını ka
zanmış bir evlâdı hakkı müktesibini gaip mi etsin? 
Hakkı müktesibi gaip edeceğim endişesile memleket 
mütekâmil insanlardan mahrum olmamak için en 
çok dokunulmaması lâzım gelen ve miktarı 40 - 50 
yi geçmiyen, ne malî tahsisata, ne bütçeye hiç bir 
tesiri olmıyan bir mevzua temas etmek ve üzerinde 
bu yolda söz söylemek manasız bir şeydir, 
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Reis — Başka söz istiyen var mı efendim? 
JS^ Başvekil tsmet Paşa (Malatya) — Arkadaşla

rını; bir, iki vazife vardır ki, onu ifa etmeliyim: 
Muhterem Fethi Bey beyanatımdan simsarlık isnadı 
manasını çıkarmış göründüler. İfadelerimde asla bu 
mana yoktur. Zaten ben bu tarzda konuşmayı da 
bilmem, söyliyeceğimi gayet açık söylerim, kendi
lerini simsarlık gibi isnattan her suretle tenzih e-
derim. Ceplerini doldurmak hikâyesinin nihayet 
ihtisasları olmadığı halde liman şirketinde heyeti 
idareye tayin edilmiş olan zevata ait olduğunu söy
lediler. Söyledikleri gibi ihtisasları ve münase
betleri olmadığı halde heyeti idareye tayin edilmiş 
zevatın tahsisat almalarını beyhude bulmuş ve 
hoş görmemiş olabilirler. Bundan o zevatın yanlış 
yere tayin olundukları manası çıkar. Fakat cep 
doldurmak manası çıkmaz. Her ne ise bu tarzda 
da olsa izah memnuniyeti mucip bir şeydir. Yalnız 
o zevatın ihtisasları mevzubahs ise kendilerini mü-
dafa edemiyecek bir vaziyette bulunmalarından is
tifade etmemeli idiler!. Onun muhatabı biziz. İhti
sasları ölmıyan zevatı yanlış yerlere intihap etmi
şiz bunu bize şikâyet etmelidirler. Bir itirazları da 
budur, bir operatör bir doktor, bir liman reisi o-
lur mu diyorlar1? Kendilerini temin ederim ki, o 
doktoru orada liman reisi yapmak için biz çok 
emek sarfetmişizdir. Hakikaten o doktor orada li
man reisi, İzmir de belediye reisi olmuştur ve çok bü
yük işler görmüştür ve görebilir. Belki yakından ta
nımıyorlar ve bilmiyorlar, fakat tanımadıkları ve 
bilmedikleri halde ve kendilerini müdafaa edemiye
cek vaziyette olmalarından istifade ederek hücum 
etmemeli idiler! Osmanlı borçları meselesinde 1928 
mukavelesini kendileri' imza etmiş olmalarını ima 
etmiş olduğumu zannediyorlar âmir mevkiinde bu
lunan adamların öyle vazifeleri vardır ki, hiç bir 
şart mukabilinde ondan vaz geçmemelidirler. Biz
de o vazifelerde kusur etmiş adamlar değiliz. 1928 
mukavelesinin mes* illiyet i benimdir. Hiç bir zaman 
1928 mukavelesinden dolayı kendilerini muatep 
tutmadım. Talimat verdik tatbik ettiler, imza edil
di. Evvel ve sonı'a da mes'illiyet bizimdir. Onun 
için müsterih olsunlar. Mevzubahs olan mesele mese
le mukavelenin imzası mesuliyeti değil, mukavele
nin imzasından sonra tezahür eden iktisadi şeraite 
görec bunun ağır olmasının sabit olmasıdır. Mem
nuniyetle gördük ki, bu hususta bizimle mutabık
tırlar. Tezahür eden iktisadî şeraite göre mukave
lenin istilzam ettiği paraları tamamile ödemeği iste
mek için mecnun olmalı diyorlar. Bu noktada bizim
le beraberdirler. 

Bunu izahetmelerinden sonra kendilerine hem 
teşekkür ederim hem de takdir ve tebrik ederim. 
Ziraat Bankası batısında kastı mahsusla söyledik
lerini ifade ettiğimi söylediler Kastı mahsus tabiri 
kullanmadım. Öyle bir tabir yoktur. Amma söyle
dikleri bankaya zarar verebilir. Yine memnuni
yetle gördüm ki, haksızlık ve yolsuzlukla dolu ol
duğu sözlerini ben yalnış işitmişim ve belki gaze
tede yalnış okumuşum. Y"alnız işe ait bir takım 

şeylerde ısrar etmişlerdir ] Bu tashihlerine karşı 
ısrar edecek değilim, kendilyerinin bu izahati ver
meleri meseleyi tenvire kâfidir. Fakat mahremane 
muhtelif yerlerdeki beyanatlarını neşretmiş olan 
hem de arkadaşlarım dediki gazetelerin kuperle-
rını alıp kendilerine takdim edeceğim. Sakin za
manlarında okurlarsa kendi kanaatlerini saraha
ten ifade eden sözler haricinde her hangi bir ima 
yapmadığımı teslim ederler. Millî iktisat ve gayri 
millî iktisat münakaşasına girmem, arkadaşlarımız 
çok izahat verdiler. Biz kendi programımızı vuzuh 
ile ifade ediyoruz, libralizim ve bizim programı
mızda esas olan noktaların tenkidi nasıl bir iktisa
da delâlet eder onu mütehassıslar serbestçe müna
kaşa ederler. 

Dermansız ve talisiz diye kullandığım tabir
lerden münkesir olmuşlar gibi gördüm. İnkisarla
rını asla arzu etmem. Fakat insaf etmelidir ki 
malî ve iktisadî siyasetimizi gayri ilmî bulan bir 
itiraz karşısında bulunursam bu iddianın derman
sız, isabetsiz ve talisiz olduğunu ispat etmek mec 
buriyetindeyim. Çünkü isbat edemezsem onlarır 
söylediklerinin doğru olması ve benim fikirlerinin 
dermansız olması icap eder. Bunu asla kabul et 
mem. Onun için bu tavsifleri, insaf ile düşünsün 
ler, eyiec tetkik ederlerse kendileri de yerinde buj-
1 açıklardır. 

Ali Fethi B. ( Gümüşane) — Hayır. 
V Başvekil îsmet Paşa (Devamla) — Büyük 
ki!'a ile ufak bir kı t 'aya hücum ettiğimizden z| 
rafetle bahsediyorlar. Büyük bir ekseriyetle ki 
çük bir ekalliyeti istediğimiz gibi didiklemekle mı 
zafferiyet arıyoruz manzarasını göstermek istediler. 
Halbuki böyle olsaydı münakaşa bu kadar sürmezdi 
Münakaşanın bu kadar sürmesi kendilerini yor-
makiçin değil, kendilerine ehemmiyet verdiğimizi 
göstermek içindir. Ufak bir kıt 'anın Hükümetin 
mukadderatında bir tesiri haiz olmasına riyazi 
ve mantıkî olarak kudreti yok iken her söyledik
lerine her arkadaşımız ehemmiyet vererek bir bok 
delillerle cevap vermek külfetini ihtiyar ettiler. 
Buna kendilerinin memnun olmas lâzımdır. Böyle 
meselelerde vaziyet oy i. kavranmazsa kuvvetli ekse
riyetin kuvvetini zayıf aleyhinde istismar ettiği ma
nası çıkabilir. Asla böyle bir mana yoktur. Bilâkis 
adedî noksanlarını düşünmiyerek kendilerine bizim
le eş muamelesinde bulunuyoruz. Biz zulüm
den korkarız. Fakat ayni zamanda memlekette 
istedikleri gibi propaganda ve zulüm yaptıktan ve 
söz söyledikten sonra mazlum rolü takınmalarına 
da asla mahal vermek istemeyiz. (Alkışlar) 

Ali Fethi B. (Gümüşane) — Muhterem larka-
daşlar; bu gün kendimi istizaha çekilmiş, müte
addit hatipler tarafından duçarı tecavüz olmuş 
bir Hükümet adamı zannediyorum. Halbuki penim 
mevkiim henüz teşekkül etmiş olan ve programını 
okumuş olan bir Hükûemtin programı hakkında 
tenkitkâr mülâhazalarımı arzetmekten ibarettir. 
Fakat görüyorum ki müteaddit hatipler, mütead
dit vekiller benden mütemadiyen istizah jettiler 
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Beni bir çok sualler karşısında bulundurdular. 
Bir çok kusurlarımı ileri sürdüler, bir çok icraatımı, 
fikirlerimi ve saireyi tenkit ettiler. Bu vaziyet 
zannederim ki berakis olmak lâzımdı. Onun için 
vaziyetle gayri mütenasip olarak bazı arkdaş-
ların ifadelerine cevap vermek suretile müza
kereyi uzatmak istemiyorum. Başvekil Paşa 
Hazretlerinin şimdiki nutuklarını kemali dikkatle 
dinledim. Kendisinin insafa rücu etmiş olmasından 
naşi arzı teşekkür ederim . Fakat bir noktada yine 
insafsızlıkta İsrar ediyorlar; bize behemehal 
dermansızlık, talisizlik vasfını veriyorlar. Efen
diler, bu gibi iddialarda ve bu gibi ittihamlarcîa 
bulunmak için kendilerini takip etmek istemiyo
rum. Bu gibi iddialar benim nazarımda kavlü 
mücerredden ibarettir ve burada bunlar üzerinde 
münakaşa etmek hiç bir fayda intaç etmiyecektir. 
Binaenaleyh buna bu noktai nazardan cevap 
vermiyeeeğim. Yalnız beni evvelce her hangi 
bir bankanın veya rıhtım şirketinin menfaatini 
muhafaza ile mükellef gösterecek imayı geri 
almış olmasından dolayı kendilerine teşekkür ede
ceğim. 

Reis — Afyon Meb'usu Ali Beyefendinin ve 
arkadaşlarının .15 ten fazla imzalı bir takrirleri 
vardır, okuyacağız. 

C : 2 

BÜYÜK RİYASETE 
1 - Müzakere kâfidir. 
2 - Hükümetin beyannamesini tasviben itimk-

dın tayini esami ile reye konulmasını arz TC 
teklif eyleriz. 
Af iyon Karalı işar Denizli 

Ali 
Kırklareli 
D. Fuat 
Kocaeli 
/. Süreyya 

Bursa 
D. Refik 
Afiyon 

Af. Kâzım 

Necip Ati 
Manisa 
Saim 

Samsun 
Adil 

Samsun 
Asım 

Zonguldak 
Rifat 

Denizli 
Yusuf 

Kırşehir 
L Müfit 
Afiyon 

İzzet Ulvi 
İsparta 

Mükenem 

Gazi an tep 
Kılıç Ali 

Muğla 
Y. Nadi 

Urfa 
Refet 

Rize 
Esat 
Tokat 

B. Lütfü 
Eeis — Takrir .15 ten fazla imzalı olduğundan 

tayini esami ile reyinize arzedilecektir. 
Köylerini vermiyen zevat varsa lütfen reyle

rini versin. 
İstihsali âra muamelesi hitam bulmuştur. 
Reylerin neticesini arzediyorum. 
261 zat reye iştirak etmişitir. Muamele ta

mamdır. 249 zat itimat reyi vermiştir, 12 zat tc 
ademi itimat rc3ri vermiştir (Alkışlar). 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
Reis — Ruznamcmizde bir münakale kanunu 

vardır. 

1 — Bazı devairin 1930 senesi bütçelerinde mü
nakale yapılmasına ve Millî Müdafaa vekâleti büt
çesine munzam tahsisat verilmesine dair 1/747 nu
maralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazba
tası [1] 

Reis — Söz ist iyen var mı? (Hayır sesleri) 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiycn-

ler... Kabul edilmiştir. 

1930 senesi bütçesinin bazı fasıllarında münakale 
yapılması hakkında kanun 

MADDE 1 — 1930 senesi bütçesinin merbut cet
vel mucibince muhtelif fasıl ve maddeleri arasında 
cem'an ( 1 200 000 ) liralık münakale yapılmıştır. 
MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ KARA KISMI 
F. M. Zam. 

639 1 Memurlar harcırahı 200 000 
Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. \ 
F . M. Zam. 

698 1 Melbusat 200 000 
Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 

f l j 272 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

Zam. 
Nakliyat 400 000 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

F. 
701 

Reis — 
edilmiştir. 

F . ' Zam. 
709 İnşaat ve tamirat ve sabit tesisat mas

rafları 300 000 
Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ HAVA KISMI 
F. Zam. 

731. Harcırah 50 000 
Reis.— Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
F. ' Zam. 

739 Nakliyat 50 000 
Reis —.Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Birinci maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute

berdir. 
Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 

Maliye vekili memurdur. 
Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
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reyinize arzediyorum. 

Rey istihsali muamelesi bitmiştir. 
Reylerin neticesini arzediyorum: 

2- İ0 -193Ö C : 2 
Kanuna 223 zat rey vermiştir. Ret ve müsten 

kif yoktur. 
Kanun 223 reyle kabul edilmiştir. 

4 — SON ZABIT HULÂSASI 

Reis — Efendim zabıt hulâsası okunacaktır: 
Birinci celse 

Kâzım Paşanın riyasetlerinde aktedilerek yeni 
kabinenin programı istima ve bir müddet müna
kaşa olunup teneffüs için celse tatil edildi. 

İkinci celse 
Kâzım Paşa tarafından açılarak program üze

rindeki münakaşaya bir müddet daha devam ve 12 
reyi muhalife karşı (249) rey ile tasvip ve Hükü
mete beyanı itimat edildi. Bundan sonra 1930 büt
çesinde bazı münakale icrası hakkındaki kanun 

müzakere ve kabul olundu. 
Reis Kâtip Kâtip 

Tokat" Yozgat 
A. Kâzım S. Tevfik Avni 

Reis — Efendim, Meclis Reisicumhur Hazret! 
lerinin daveti üzerine toplanmıştı. Bu içtimaa ait 
olarak Meclise verilen vazife hitam bulmuştur. Bjı 
suretle Meclis evvelki karar mucibince teşrinisani 
nin birinci günü içtima etmek üzere tekrar tatil 
vaziyetine girecektir. 

Celseyi kapatıyorum. 
Kapanma saati : 21,30 

İsmet Paşa kabinesine beyanı itimat edilmesi hakkındaki takririn 
neticei arası 

Afyon Karahisar 
AliB. 
Haydar B. 
İzzet B. 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 
Neşet B. 

Amasya 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Aza adedi : 316 
Reye iştirak edenler : 261 

Kabul edenler : 249 
Reddedenler : 12 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 53 
Münhaller : 0 

/ itimat reyi verenler ] 
Ankara 

Ali B. 
Hali t Ferit B. 
ihsan B. 
Rii'at B. 
Sami B. 
Şakir B. 

Antalya 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Dr. Mazhar B. 
Mitat B. 
Talisin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Fahreddin B. 
Hayreddin B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Sadık B. 

Bay azıt 
İhsan B. 
Halit B. 

Bilecik 
Asaf B. 

Bitlis 
Ilyas Sami B. 
Muhiddin B. 
Muhiddin Nami B. 

Bolu 
Cavat Abbas B. 
Doktor Emin Cema 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

B. 
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Burdur 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Şefik Lûtfi B. 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Ali Rıza B. 
Naci Pş. 
Memet Sabri B. 

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

Çankırı 
Rifat B. 
Talat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Doktor Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
Münür B. 
Ziya B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
İshak Refet B. 
Kâzım Pş. 
Rüştü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Faal Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Ahmet Saffet B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Afciz Samih B. 
Saffet B. 

u '"i î :. ? •İ-.<JL.V.^J:£*V... 
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Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Doktor Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Ali Ulvi B. 
Emin B. 
Doktor ismail Besim Pş. 
Sait B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Kılıç Ali B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

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

Gi'mıüşane 
Hasan Fehmi B. 

Şevket B. 
Tl al: fır i 

İbrahim B. 
İçel 

Emin B. 
Hakkı B. 

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

İstanbul 
Doktor Nureddin Ali B. 
Edip Servet B. 
Fuat B. 
Hamdi B. 
ihsan Pş. 
Tevfik Kâmil B. 
Zijraeddin B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Hüseyin B. 
Kâmil B. 
Mahmut Esat B. 

Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
IMünür B. 
Osman zade Hamdi B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Doktor Sadreddin B. 
Fayik B. 
Halil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Cemal B. 
Hasan Fehmi B. 
Memet Fuat B. 
Refik B. 
v^tlet B. 

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

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

Kırşehir 
Hnzim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Vali ya Galip B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Kemaleddin B. 
Kılıçoğlıı Hakkı B. 
Rağıp B. 
Reşit Saffet B. 
Öalâhaddin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Fuat B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Naim Hazini B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 
Kemal Zaim B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
İbrahim B. 

Niyazi Asım B. 
Ragıp B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Doktor Fazıl Berki B 
Doktor Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Akif B. 
Bahri B. 
Doktor Saim B. 
Kani B. 
Kemal B. 
Mitat B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

M araş 
Abdülkadir B. 
Behçet B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. 
Nuri B. 

Mersin 
Ali Münif B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 
Yunus Nadi B. 

Niğde 
Ata B. 
Faik B. 
Halit B. 

Orda 
Hasan Fahri B. 
Hamdi B. 
ismail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

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

Samsun 
Adil B. 
Doktor Asım B. 
Ethem B. 
Nusret Sadullah B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 

Sivas 
Necmeddin Sadık B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 

Şemseddin B. 
Ziyaeddin B. 

Ş. Karahisar 
İsmail B. 
Tevfik B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 
Şevki B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Ali Becil B. 
Arif B. 
Daniş B. 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Doktor Refet B. 
Ferit Celâl B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 

Münip B. 
Yozgat 

Avni B. 
Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Memet Nazif B. 
Rağıp B. 
Rifat B. 

/ Ademi itimat reyi verenler J 

Ankara 
Talât B. ./• 

Bilecik 
Rasim B. / 

I 

Bursa 
Semilı B. 

Elaziz 
Nakyeddin B. 

Erzurum 
Tahsin B. ; 

Gümüşüne 
Ali Fethi B. 

Kars t 
Ağaoğlu Ahmet B / 

Kocaeli 
İbrahim B. / 

Kütahya 
Nuri B. 

Niğde 
Galip B. •• 

Sinop 
Refik İsmail B.> 

Ş. Karahisaı 
Memet Emin B. 

/ Reye iştirak etmlyenler ] 

Adana 
Hilmi B. 
Kadri B. 
Kemal B. 
Zamir B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
( R. C. ) 

Antalya 
Ahmet Saki B. 
Doktor Cemal B. 
Hasan Sıtkı B. 
Süleyman Şevket B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 

Balıkesir 
Kâzım Pş. (M. R.) 

Memet Akif B. 
Osman Niyazi B. 

Bay azıt 
Scfik B. 

Bilecik 
İbrahim B. 

Bolu 
Fal İh Rifkı B. (t. Â.) 

Burdur 
Mustafa Şeref B. (V.) 

Bursa 
Esat B. (V.) 

Çanakkale 
Memet B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
(V.) 

Çorum 
İsmet B. 

Denizli 
Doktor Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 

Edirne 
Zeki Mesut B. 

Gazi Antep 
Ferit B. 

Gümüşane 
Halil Nihat B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Doktor Hakkı Sinasi Ps. 
Doktor Refik B. (V.) 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
Hüseyin B. 
Süreyya Pş. 

İzmir 
Doktor Tevfik Rüştü B. 
(V.) 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 
Vasıf B. 

Konya 
Musa Kâzım B. 
Zühtü B. 

Kütahya 
İsmail Hakkı B. 

Malatya 
İsmet Pş : (Bş. V.) 

Mardin 
Yakup Kadri B. 

Mersin 
Hakkı B. 

Muğla 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 

Samsun 
Avni B. 
Ali Rana B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
İbrahim Alâeddin B. 

Trabzon 
Hsan B. (R, V.) 

Zonguldak 
Hüsnü B. 



84 2-10-1930 C : 2 
1930 senesi bütçesinin bazı fasıllarında münaka le icrasına dair kanunun 

neticei arası 
( Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
izzet B. 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
"Kâzım B. 
Neşet B. 

Amasya 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Halit Ferit B. 
ihsan B. 
Rıfat B. 
Sami B. 
Şakır B. 
Talât B. 

Antalya 
Rasih B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Dr. Mazhar B. 
Mitat B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şımri B. 
Emin B. 
Fahreddin B. 
Hayreddin B. 
ismail Hakkı B. 
Memet Cavit.B. 
Sadık B, 

Aza adedi : 316 
Reye iştirak edenler : 223 

Kabul edenler : 223 
Reddedenler : o 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 93 
Mûnhaller : o 

/Kabul edenler J 

Bayazıt 
ihsan B. 
Halit B. 

Bilecik 
Asaf B. 
Rasim B. 

Bitlis 
Ilyas Sami B. 
Muhittin Nami B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Asaf B. 
Bakteriyolok Rerik B. 
Dr. Şefik Lıitfi B. 
Esat B. 
Muhlis B.
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

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

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
Münür B. 
Ziya B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

I)iyarb ekir 
İshak Refet B. 
Kâzım Pş. 
Rüştü B. 
Zekâi B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Nakyeddin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Şamili B. 
Saffet B. 

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

Eskişehir 
Ali Ulvi B. ' 
Emin B. 
Dr. ismail Besim Pş 
Sait B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Âli Cenani B. 
Şahin B. 

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

Giimüşane 
Şevket B. 

Hakan 
ibrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

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

İstanbul 
Dr. Nurettin Ali B. 
Dr. Refik B. 
Edip Servet B. 
Fuat B. 
ihsan Pş. 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettin B. 

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

- Kars 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Baha tali B. 
Dr. Sadreddin B. 
Faik B. 
Halit B. 

Kastamonu 
Cemal B. 
Memet Fuat B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Burhaneddin B. 
Dr. Halit B. 
Hasan Ferit B. 
Reşit B. 

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

Kırşehir 
Hazim B. 

Kocaeli 
ibrahim B. 
ibrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Fuat B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 
Kemal Zaim B. 

Kütahya 
Niyazi Asım B. 
Nuri B. 
Ragıp B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Fazıl Berki B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Akif B. 
Doktor Saim B. 
Kani B. 
Mitat B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Behçet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 
irfan Rerit B. 

Nuri B. 
Mersin 

Ali Münif B. 
Muğla 

Ali Nazmi B. 
Yunus Nadi B. 

Niğde 
Ata B. 
Faik B. 
Halit B. 

Ordu 
Hasan Fahri B. 
Hamdi B. 
ismail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Ali'B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Doktor Asım B. 
Ethem B. 
Nusrat Sadullah B. 

Sinop 
Refik ismail B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemseddin B. 
Ziyaeddin B. 

Ş. Karahisar 
ismail B. 

Tevfik B. 
Tekirdağ 

Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 
Şevki B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Ali Beeil B. 
Arif B. 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

ürfa 
Ali Saip B. 
Doktor Refet B. 
Ferit Celâl B. 
Refet B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Avni B. 
Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
R/}ğrp B. 
Rifat B. 

[Reye iştirak etmiyenler] 

Adana 
Hilmi B. 
Kadri B. 
Kemal B. 
Zamir B. 

Afyoyı Karahisar 
Ruşen Eşerf B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Ali B. 

Gazi Mustafa Kemal 
Pş. ( R. C.) 

Antalya 
Ahmet Saki B. 
Dr. Cemal B. 
Hasan Sıtkı B. 
Süleyman Şevket B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 

Dr. Reşit Galip B. 
, Balıkesir 

Kâzım Pş. (M. M. Rs.) 
Memet Akif B. 
Osman Niyazi B. 

Bayazıt 
Şefik B. 

Bilecik 
ibrahim B. 

Bitlis 
Muhittin Nami B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 

Bursa 
Senih B. 

Cebelibereket 
Ali Rıza B. 
Sabri B. 

Çanakkale 
Memet B. 
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Çorum 

îsmet B. 
Denizli 

Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf B. 

Edirne 
Zeki Mesut B. 

Erzurum 
Necip Asım B. 

Gazi Antep 
Ferit B. 
Kılıç Ali B. 
Reşit B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 

Gümüşane 
Ali Fethi B. 
Halil Nihat B. 
Hasan Fehmi B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 

Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
Hüseyin B. 
Süreyya Pş. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V) 
Vasıf B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Hasan Fehmi B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Yalıya Galip B. 

Kocaeli 
Kılnoğlu Hakkı B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Musa kâzım B. 
Zülıtü B. 

Kütahya 
İbrahim B. 
İsmail Hakkı B. 

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

Manisa 
Bahri B. 
Kemal B, 

Maraş 
Mitat B. 

Mardin 
Yakup Kadri «B. 

Mersin 
Hakkı B. 

Muğla 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 

Niğde 
Galip B. 

Rize 
Akif B. 
Atıf B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Adil B. 
Ali Bana B. 
Âvni B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Rteep Zülıtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
İbrahim Alâettin B 

Ş. Karakışa r 
Memet Emin B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Hasan B. 
Şefik B. 

Urfa 
Mahmut B. 

Van 
Hakkı B. 

Zonguldak 
Hüsnü B. 
Memet Nazif B. 

>>>>**-C<r4T' 

T. B. M. M. Matbaan 



SİRA No 272 
Bazı devairin 1930 senesi bütçesinde münakale yapılmasına 
ve M. M. Vekâleti bütçesine munzam tahsisat verilmesine 

dair 1/747 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni 
mazbatası 

T. G. 
BAŞVEKALET 

Muamelât Müdürlüğü 25 - 9 - 1930 
Sayı 6/3314 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
1930 senesi bazı devair bütçeleri arasında münakale icrasına ve M. Müdafaa bütçesine 800,000 

lira tahsisatı munzamma ilâvesine dair Maliye vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Hey
etinin 25/9/1930 tarihli içtimaıuda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası ve merbutu 
cetvel esbabı mucibe mazbatasile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasmın ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasmı rica ederim efendim. 
Başvekil 

îsmet 

Esbabı mucibe 

Millî Müdafaa Vekâleti Kara ve Hava bütçesinin nakliyat, inşaat, melbusat ve harcırah fasılla
rına mevzu tahsisat bu dairelerin adi hizmetleri karşılığı olmak üzere konmuş ve şarkta hadis olan 
fevkalâde ahval ileaatile Hükümetin yapmak mecburiyetinde kaldığı Ağrı harakâtımn istilzam ettiği 
fevkalâde sarfiyat bütçede derpiş edilmemiştir. Bu harekâtın müsellem olan ehemmiyet ve müstaceli
yeti hasebile hidematı adiye karşılıkları için konan tahsisatın sarfu istimal mecburiyeti hasıl olduğun
dan bir taraftan elyevm devam etmekte olan tarama harekâtı ve diğer cihetten Millî Müdafaanın kar
şılıksız kalan adi hizmetlerinin ifasını teminen 2,000,000 liralık bir tahsisatın Kara ve Hava bütçelerine. 
ilâvesi zarurî görülmüştür, ilâvesine zaruret görülen buy tahsisatın 1,200,000 lirası Kara, İmalâtı 
Harbiye, İktisat vekâleti bütçelerinden tasarruf olunan tertiplerden naklen temini ve 800,000 lira
sının da muhtelif vekâlet bütçelerinden tasarrufu melhuz ve mümkün olan tertiplerden karşılanmak 
üzere tahsisatı munzamma itası zarurî ve münasip görülmüş ve merbut lâyihai kanuniye bu esasa 
göre tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Bütçe Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe Encümeni 
Karar No. 172 M. 
Esas No. 1/747 

Yüksek Reisliğe 

Bazı devairin 1930 senesi bütçelerinde münakale yapılmasına ve Millî Müdafaa vekâleti bütçesin? 

29/IX/1930 
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munzam tahsisat verilmesine dair olup encümenimize havale edilen kanun lâyihası Milli Müdafaa 
ve Maliye Vekili Beyler hazır oldukları halde- tetkik ve müzakere olundu. 

Verilen izahat neticesinde Millî Müdafaa vekâletinin şarktaki son hadisat münasebetile bütçesine 
mevzu bazı tertipleri ihtiyaç nisbetinde sarfedilmis olduğundan sene nihayetine kadar adi hizmetle
rin ifası maksadile bu lâyihanın Yüksek Meclise takdim kılındığı anlaşılmıştır. 

Encümenimiz münakale suretile istenilen tahsisatı kabul etmekle beraber karşılığı gösterilmiş olan 
sekiz yüz bin liralık munzam tahsisatın bütçenin diğer fasıl ve maddelerinden tasarruf suretile te
darik edilmesine talikan teşrinisani bidayetine tehirini ve tevziatın buna göre tadilini muvafık gör
müştür. Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Bütçe En. Rs. Rs. V. M. M. Burdur Bursa Erzurum İsparta 
İstanbul Bursa Gazi Antep Vahit Dr. Ş. Lûtfi II. Aziz Mükerrem 

Fuat Muhlis Remzi 
Niğde Samsun Sivas Tokat 
Faik Adil Rasim O.* Şevki 

Hükümetin teklifi 
1930 senesi bazı devair bütçeleri arasında münakale icrasına re Millî Müdafaa bütçesine 

800,000 lira tahsisatı munzamına ilâvesine dair kanun lâyihası 

Birinci madde — 1930 malî senesi Millî Müdafaa vekâleti Kara ve Hava bütçesinin merbut (1) 
numaralı cetvelde muharrer fasıl ve maddelerine, merbut (2) numaralı cetvelde muharrer devair büt
çelerinin fasıl ve maddelerinden cem'an 1,200,000 liranın münakalesine mezuniyet verilmiştir. 

İkinci madde — Millî Müdafaa kara bütçesinin 701 inci faslına 800,000 lira tahsisatı munzamına 
ilâve olunmuştur. 

Üçüncü madde — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir, 

Dördüncü madde — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye Vekili memurdur. 
25/9/1930 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. ila. V. V. Ma. V. 
İsmet M. Abdülhalik Ş. Kaya Ş. Kaya Ş. Saraçoğlu 

Mf. V. V. Na. V. Ik. V. S. T. M. V. 
D. Refik Recep Şakır Dr. Refik 

( l ) NUMARALI CETVEL 
F. M. Dairesi Nev'i muhassasat Lira 
693 1 Millî Müdafaa Kara Harcırah 200 000 

bütçesi 
698 1 Melbusat 600 000 
709 İnşaat ve tamirat ve sabit tesisat masrafları 300 000 
739 Millî Müdafa Hava Nakliyat 50 000 

bütçesi 
731 Harcırah 50 000 

1 200 000 
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( 2 ) NUMARALI CETVEL 

M. Dairesi Nev'i muhassasat Lira 
697 1 M. M. Kara Tayinat 600 000 
697 2 Hayvan yem bedeli 300 000 
810 1 As. Fb. Mevat ve malzemei iptidaiye ve müstehlike 100 000 
662 İktisat V. bütçesinden Orman işletme masarifi umumiyesi 200 000 

1 200 000 

Bütçe Encümeninin tadili 
1930 senesi bütçesinin bazı fasıllarında münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 

Madde 1 — 1930 senesi bütçesinin merbut cetvel mucibince muhtelif fasıl ve maddeleri arasında. 
ceman (1 200 000) liralık münakale yapılmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye yekili memurdur. 

Tenzili lâzım Zammı Jâzıni 
F. M. Muhassasatın nav'i gelen gelen 

İKTİSAT VEKÂLETİ 
662 Orman işletme masarifi umumiyesi 2 0 0 0 0 0 

M. M. V. (KARA KISMI) • 
697 1 Tayinat 6 0 0 0 0 0 

2 Hayvan yem bedeli 300 000 
Fasıl yekûnu 900 000 

ASKERİ FABRİKALAR U. M. 
810 1 Mevat ve malzemei iptidaiye ve müsteh- . 

like (mamul ve gayri mamul) işletme 
masrafı 100 0 0 0 

M. M. V./KARA KISMI) 
Memurlar harcırahı 
Melbusat 
Nakliyat 
İnşaat ve tamirat ve sabit tesisat masrafları 

M. Af. V. (HAVA KISMI) 
Harcırah 
Nakliyat 

693 
698 
701 
709 

731 
739 

1 
1 

200 000 
200 OOG 
400 000 
300 000 

50 000 
50 000 

Umumi yekûn 1 200 000 1 200 00< 




