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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
1938 yılı muvazenei umumiye kanunu lâyihasının 

müzakeresine devamla Millî Müdafaa vekâleti kara, 
hava, deniz bütçesile Askerî fabrikalar ve Harita 
umum müdürlüğü bütçeleri kabul edildikten sonra bu 
münasebetle Meclisin sevgi ve itimadının orduya ulaş
tırılması ve selâmlarının iblâğı hakkındaki takrirler 
ittifakla kabul edildi, 

Maarif vekâleti bütçesi de kabul edilib teneffüs 

Tezkereler 
1 — Ankaranın Yakubabdal köyünden Yozgad-

oğullanndan Ahmedoğlu Satılmış Kayanın ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(3/511) (Adliye encümenine) 

2 — îçel mebusu Ferid Celâl Güvenin teşriî ma-
sunuyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tez-

1 — 1938 malî yılı muvazenei umumiye kanun 
lâyiha)sı ve Bütçe encümeni mazbatası (1/938) 

A - îktısad vekâleti bütçesi 
BAŞKAN — Söz Dr. 0. Şevki Uludağmdrr. 
Dr. OSMAN ŞEVKl ULUDAĞ (Konya) — 

Sözümü fasıllar esnasmda almak istiyordum. Fa
kat dün bir arkadaşımın turizmden bahsetmiş 
olduğundan, saym bakanm iki defa kürsüye 
çıkmaması için şimdi söz aldım. 

îktısad vekâletinin turizm için şimdiye kadar 
ayırdığı paranm mikdarı hiç bir sene üç bin li
rayı geçmezken, bu sene yirmi beş bin liraya 
çıkmıştır. îktısad vekâletinin üç sene evvel tu
rizm hakknda bir kanun lâyihası hazırladığını 
biliyorum. Bu kanun lâyihas üzerinde uzun 
müddet çalışıldığını ve tekemmül etmekte ol
duğunu da biliyorum. Bu kanun lâyihasmm 
çıkması artık kuvvei karibeye gelmiştir. Bu lâ
yihayı yakında müzakere edeceğiz. Turizm hak-

için celse tatil olundu. 
ikinci celse 

Nafıa vekâleti bütçesi kabul ve îktısad vekâleti 
bütçesinin heyeti umumiyesi üzerinde bir müddet 
müzakere cereyan etti ve cuma günü toplanılmak 
üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Hilmi Uran Konya Niğde 

A. M. Göker C. Oral 

DİLEN EVRAK 
keresi (3/512) (Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümen
lerinden mürekkeb Muhtelit encümene) 

Mazbatalar 
3 — Halebli Hacı Memedoğlu Abdo Devvarenin 

ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başvekâlet tezke
resi ve Adliye encümeni mazbatası (3/468) (Ruzna-
meye). 

-» 

kmdaki tahsisatın artması dolayısile muhterem 
vekilden îbazr ricalarda bulunacağım; bunlar 
üzerinde bize malûmat verirlerse çok müteşek
kir kalacağım. Memlekette mevcud turizm teş
kilâtı, yalnız üç belediye ile, îstanbuldaki Tü-
ring ve otomobil klübünden ibarettir. Beledi
yeler ancak kendi yağile kavruluyorlar. Tü-
ring klübü de Hükümetin yaptığı cüzî bir yar
dımla dar bir bütçe içerisinde çalışıyor. Elbet
te bu dar ve mahdud bir ibütçe içerisinde çalış
ması gayet naçiz neticeler veriyordu. 

Binaenaleyh on beş seneyi mütecaviz bir za-
mandanberi memlekette turizm işinde kendi ba
sma çalışan müesseseler, ve turizm için ayrı
lan paradan acaba istifade etmiyecekler mi? 
Zannımca mütehassıs ve oldukça meleke kesbet-
miş olan bu gibi müesseselere yardım etmek çok 
lüzumlu bir şey olur. Belki ileride bunlardan 
istiğna hâsıl olabilir. Fakat hususî turizm teşek
küllerinin faydaları çoktur, bazı memleketlerde 
hükümet teşekküllerine yardımı bile dokunur. 

2 — HAVALE 

B Î R I N C Î C E L S E 
Açılma saati : 14 

BAŞKAN — M. Abdülhalik Rende 
KÂ.TÎBLER : Ziya Gevher Etili (Çanakkale), Ali Muzaffer Göker (Konya) 

mm* 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 
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Dahiliye vekâletinin vilâyetlere yaptığı ta

mimi biliyorum. Bilhassa otel inşaatı hakkmda, 
modern inşaat hakkında îktısad vekâletinin de 
ayrıca teşebbüslerde bulunması ve bilhassa tu
rizm mmtakası olan sahillerde Denizbankın da 
yardım etmesi çok faydalı olacak zannmdayım. 

Bundan başka îstanbulda, diğer turistik 
mmtakalarda otelciler tam bir disiplin altmda 
değildirler. Bunları bir prensib altmda birleştir
menin ve icabmda murakabe etmenin, bunlara 
yardım etmenin ayrıca faydası olacaktır. 

Bir ricada daha bulunacağım. Yüksek ticaret 
mekteblerinde turizm dersleri okutturulamaz 
mı? Bu, bazı memleketlerde yapılıyor. Meselâ, 
îtalyada vardır. Bunu bizde de tatbik etmek 
mümkün olabilir. İstikbalde bu hususta daha 
iyi, daha geniş çalışacağımız için bu lâzımdır. 
Turizm işinin daha ziyade propagandaya dayan
dığını biliyoruz. Bizim yaptığımız propaganda
larla hariçte istediğimiz kadar müessir olamıyo
ruz. Bu belki de neşriyatımızın ve propagan
da vesaitimizin az olması dolayısiledir. Fakat 
biz daha uzaklara gitmezden evvel, evvelâ kendi 
etrafımız ve muhitimizden bizi tanıyanlar ara
sında propagandalar yapılırsa daha müessir 
olur. Meselâ Mısır, Irak, Suriye gibi bizi tanı
yan, eskiden tanıyıb da şimdi tekrar tanımasın
da daha ziyade fayda ve cazibelerin bulunması 
melhuz olan yerlerde, turizm hakkındaki arzu
larımızı oldukça tatmin edecek mahiyette bil
hassa tedbir almalarını saym vekilden rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı? O 
halde söz îktısad vekilinindir. 

ÎKTISAD V. ŞAKÎR KESEBÎR (Tekirdağ) 
— Gerek bütçenin umumî münakaşası sırasında, 
gerek îktısad vekâleti bütçesi münasebetile söz 
alan değerli hatiblerin mutalealarmı dinledik. 
Gösterdikleri teveccüh ve takdiri vazifelerini 
iyi yapmağa çalışan teşkilâtımızı teşvik edici 
mahiyette sayar ve kendilerine teşekkür ederim. 

Dinlediğimiz mütalealara karşı, müsaade bu-
yurulursa, bir az uzun olmakla beraber, her 
mevzuu kısaca hülâsa etmek suretile arzı: cevab 
etmek istiyorum. 

Hüsnü kitabcı arkadaşımız umumî müzakere 
dolayisile vaki beyanatlarında döviz vaziyetimi
zi tahlil ederken bu münasebetle bir kaç mad
deye temas buyurdular. O maddeler, asfalt ocak
ları, benzine ispirto karıştırılması, petrol - ben
zin fiatları meselesi, mamul maddeler ihracında 

imalât dolayisile almmış olan vergi ve resimlerin 
iadesi mevzuları idi. Bunlardan başka şeker istih
lâk vergisinin azalmasma temas ederek memle
ket dahilinde şeker istihsalinin artırılması için 
alınması düşünülen tedbirlerin veyahud pahalı
lığı dolayisile îstanbulda olduğu gibi et mesele
sinin memleketin diğer taraflarında ele alın
ması düşünülüb düşünülmediğinin izahma lü
zum gösterdiler. Ayrıca bir mevzu olarak muh

telif bankaların faiz mevzularınm tedkikini 
yaptılar ve belediyeler bankasının su borusu 
meselesini ele almasmı istediler. 

îktısad vekâleti bütçesi dolayisile beyanı 
mütalea buyrurken gene bu mevzulardan bazı
larını tekrar etmekle beraber muamele vergisi 
matrahmm yeni esaslara bağlanması ve vaktin
de karar alınmasındaki ehemmiyet ve her usul 
değiştirmesinde istikrarı sarsacak vaziyetlere 
meydan verilmemesi noktasından bazı mütalea-
lar ilâve buyurdular. 

Asfalt ocakları hakkındaki mütaleaları ge
çen seneki bütçe müzakeresi dolayisile mevzu-
bahs olmuştu. O vakit îktısad vekili sıf atile Saym 
Başvekil bu mevzuu izah buyurmuşlardı Fen 
heyetimizin tedküri neticesinde yağ nisbeti az 
olan küçük asfalt ocaklarmm; yol hizmetlerin
de ve sair maksadlarda istifade edebil
mek için işletilmesini kolaylaştırmak mü-
lâhazasile daha basit usullere tâbi tutulması 
muvafık bulunmuş ve (bir kanun lâyihası ha
linde Büyük Meclise arzolunmuştur. Yeni ka

nun lâyihasına göre arzettiğim mahiyetteki as
falt ocakları petrol kanunu haricinde addedi
lerek mermer ocakları gibi ve taşocaklan ni
zamnamesi ahkâmma tâbi tululmak esası ka
bul edilmiştir. Lâyiha Büyük Meclis encümen
lerinde müzakere halindedir. 

Benzine ispirto karıştrrmakı benzin ve pet
rol fiatlarmm indirilmesine çalışmak yine muh
telif vesilelerle huzuru âlinizde konuşulmuştu. 
Petrol ve benzin fiatları îktısad vekâletinizi 
zaman zaman meşgul eden ciddî bir meseledir. 
Bu mevzuun filî vaziyet dolayisile arzettiği 
güçlüğü arkadaşlarım kolaylıkla takdir buyurur
lar. Buna rağmen mütemadi takib ile fiatlann 
imkân dahilinde indirilmesi yolundaki çalışma
lara devam olunmaktadır. Nitekim yine saym 
arkadaşımın i şaret ettiği veçhile son günlerde 
de bir tenzil yapılmıştır ve yine tekarrür etti
rilmiştir ki, haziran sonlarma doğru satış art
ma nisbetleri ve değişen alım fiatları hesapla
narak yapüacak bilançoya göre yeni bir tenzil 
derpiş edilecektir. Haziran sonlarmda tahmin 
ediyoruz ki, bu defa yapılmış olan tenzilden da
ha mühim bir tenzil elde etmek kabil olacaktır. 

Benzine ispirto karıştırmak, bir kaç sene-
denberi hatta daha evvele irca edilerek belki 
6 - 7 senedenberi ortaya çıkmış ve ^bilâhare 
üzerinde mütaddid fennî tedkikler yapılmış, 
muhtelif vekâlet mümessillerinin toplanmasile 
projeleri hazırlanmış bir mevzudur. 

Bu husustaki projeler henüz elde bulunuyor. 
Fakat şimdiye kadar bu mevzuda cesaretle hu
zuru âlinize gelemediğimizin başlıca bir sesebi 
vardır. O da henüz tam hazırlanmış değiliz. Pet
rol araştırmalarımız son kabul edilmiş olan ma
den programımızla bir derece daha kuvvetlen
dirilmiştir. Sentetik benzin mevzuu ayrıca ted-
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kike tâbi tutulmaktadır. Bunlarm yanı başında 
ispirto mevzuu da ayrı bir mesele olarak elimiz
de bulunuyor. Bunlar arasında bir millî mah-
ruka istinad etmek esâsım daima göz önünde 
bulunduruyoruz. Varidata tesir ve ekonomik ih
tiyaçlarımıza mutabakat bakımından bu mesele
ye en muvafık bir şekil vermek için ihtiyatlı 
hareket ediyoruz. Teahhurun sebebi ancak bu
dur. 

Mamul maddelerin ihracı halinde daha evvel 
gerek imali esnasında, gerek ibtidaî maddeleri
nin memlekete hariçten idhali sırasında almmış 
vergilerin iadesi prensib olarak zaten evvelden 
beri mevzuatımızda yaşamaktadır. Maliye vekili 
arkadaşım bu hususta arzı cevab etmişlerdir. 
izahlarına ilâv edecek başka bir cihet olmamak
la beraber memleketimizin günden güne bu ih
tiyacı daha fazla hissedeceğini nazarı itibare 
alarak bunu daha kolay formalitelere ve daha 
emniyetli tedbirlere bağlamak lüzumunda muh
terem hatibe iltihak ederim. Bu gün gerek mua
mele vergisi, gerek istihlâk vergisi kanunlarımız 
mamul maddeler memleketten harice çıkarıldığı 
takdirde, almmış olan vergi ve resimlerin bazı 
formaliteler ikmal edilmek şartile, iadesini kabul 
etmiştir. îbtidaî maddelerden alınmış olan güm
rük resimleri için de (t) cetveline tâbi olmak 
gibi bir imkân mevcuddur. Vakıa bu cetvel he
nüz pek geniş değildir. Fakat ihtiyaca göre tev
si edilebilir, ibtidaî maddelerin gümrük resimle
rinde mütemadiyen yapılmakta olan tenzilleri 
ayrı bir kolaylık teşkil ettiğine de şüphe yoktur. 

Şeker istihlâk resminin azalması sebebini 
Maliye vekili arkadaşım huzuru âlinizde izah 
buyurdular. Filvaki son senelerde şeker istihsali 
ve buna tebean istihlâk vergisi düşmektedir. 
İstihsalin azalmasına arkadaşımın dediği gibi 
pancar fiatlarının azlığı yüzünden, pancar zira-
atine rağbetin azalması sebeb olduğu gibi ku
raklıkların da tesiri olmuştur. Şeker fiatlarmm 
düşürühnesile takriben iki misline baliğ olan 
memleket ihtiyacı karşısında hariçten şeker id-
haline mecbur kalıyoruz. Bu sebeble malî ba
kımdan istihlâk vergisinde gördüğümüz azalma, 
diğer tertiblerde telâfisini bulmaktadır. Yalnız 
iktisadî cepheden arkadaşımın tamamile hakları 
vardır ve bu nazarı dikkatimizden kaçmış de
ğildir, bunun üzerinde alâkadarlar meşgul ol
maktadırlar. Sayın Başvekilimin emirlerile mem
leketin muhtelif mmtakalarmda yeni fabrikalar 
tesisi tedkik edilmektedir. Şarkta, Orta Anado
lu ve Garbde kurulacak olan bu yeni fabrikalar
la memleket ihtiyacını dahilde temin etmeğe 
doğru yürüyecek ve bu arada pancar ziraatinin 
lâyikile inkişafı için tedbirler alınacaktır. 

Et mevzuu dolayısile istanbul için alınmış 
olan tedbirlerin bütün memlekete teşmili arzu
suna iştirak etmemek kabil değildir. Ancak bu 
mevzuun ne kadar mudil ve güç mevzu olduğu
nu da unutmamak lâzımgelir. Istanbulda alınmış 

olan tedbirin müessiriyetini ve faydasını tama
mile gördük, ilk günlerde bu tedbirin akamete 
uğratılması için bazı reaksiyonlara maruz ka
lınmıştır. Canlı hayvan sevkıyatının azalması, 
stok bulunmaması müşkülâtı arttırmıştr. Fakat 
bu gün aradan geçmiş olan bir kaç aylık tecrü
be ve çalışmalarla bu güçlükler önlenmiş bulu
nuyor. Tedbir muvaffak olmuştur. Yakın gün
lerde yeni bir fiat tenziline imkân hâsıl olacağı
na da bu işle meşgul olan heyetlerimiz tahmin 
etmektedirler. 

tstanbuldaki tecrübenin neticeleri alındık
tan sonra, yine ihtiyatlı bir surette bunu diğer 
taraflarda da yer yer tatbik etmek zamanı 
gelecektir. Fakat bu hususta arkadaşımızın bize 
bir az zaman ve fırsat vermesini rica edeceğim. 

Banka faizleri mevzuunda Merkez ve Em
lâk bankaları için arkadaşımıza Maliye vekili 
arzı cevab ettiler. Belediyeler bankası için de 
Dahiliye vekili cevab verdiler. Yalnız su boru
ları işinin Belediyeler bankasınca bir elden ida
re edilmesi yolundaki mütaleaları dolayısile 
arzetmek isterim ki Karabükte inşa edilmekte 
olan demir ve çelik fabrikalarımız, memlekete, 
önümüzdeki seneden itibaren, lüzumlu olan su 
borularını, imâle başlayacak ve bu itibarla me
sele esasından halledilmiş olacaktır. 

Muamele vergisi mevzuunda muhterem arka
daşımız, muamele vergisi esasının, matrahının 
değiştirilmesi ve bunun fabrikalar yerine mem
lekette imâl edilmekte olan ve nim mamul halde 
diğer fabrikaların maddei iptidaiyesini teşkil 
eden aksam için ilk imâl fabrikalarında, hariç
ten getirilen iptidaî maddeler için de idhal sı
rasında alınmasını daha büyük kolaylık teşkil 
edeceğini işaret etmiş oldular. Muamele vergisi 
münhasıran ve doğrudan doğruya Iktısad vekâ
letimize aid olmamakla beraber muhterem ha
tibe bu mevzuların Maliye vekâletile müştereken 
tedkik edilmekte olduğunu arzedebilirim. 

Henüz mahzurları bertaraf edebilecek ve bek
lediğimiz kolaylık ve faydayı temin edecek bir 
formül tesbit edebilmiş değiiiz. 

Tesis murakabesi, Malûmdurki yeni fabri
kalar kurulurken ihtiyaçtan fazla fabrikaların 
mevcudiyetile aralarında muzir rakabetlerin hu-
dusuna mâni olmak için Iktısad vekâletinize 
bir tesis murakabesi salâhiyeti verilmiştir. Ar
kadaşınız bu murakabenin ifasma esas tutula
cak olan imâlat miktarının memleket ihtiyacına 
temamı temamma mutabık olacak bir hadde de
ğil bir az daha geniş hesab edilmesindeki faydayı 
ifade etmiş oldular. Kendilerini bu noktadan 
haklı bulduğumu arzederken ayni noktai nazarla 
Iktısad vekâletinizin de % 25 marjı esas olarak 
aldığını ifade ederim. Bu suretle memleket ih
tiyacından % 25 fazlaya kadar yapılacak istih
sali sürprodiksiyon saymiyoruz ve bu limit dahi
linde fabrikalarımız arasında rekabet cereya-
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nmı fakat bu rekabetin birbirini yıkıcı ve yıp
ratıcı olmamasını da temin etmiş oluyoruz. 

Vaktinde karar almak ve usul değiştirmekte 
ihtiyatlı bulunmak mevzularında Muhterem hâ-
tib ile hem fikiriz. Tuttuğumuz yol temamen 
bu yoldur. Ancak vaktinde karar almak için 
îktısad vekâletinize vermiş olduğunuz salâhi 
yetleri kullanırken bunların yalnız bir taraflı 
olarak değil bazen karşılıklı olarak kullanılması 
lâzım geldiğini unutmamak icab ettiğini arzet-
mek isterim. 

Vaktinde alınması icab eden karar, karşı 
tarafın bu lüzuma iltihak etmemesi halinde vakti 
geçirilmiş olabilir. Bu gibi hallerde mütemadi 
teşebbüslerle ve takible vaktini daima korumağa 
çalışıyoruz. Fakat eğer zaman, zaman biraz 
teahhür vukua gelirse bunu işin tabiatından 
mümbais telâkki etmek zaruridir. Usul değiştir
mek mevzuunda yine çok ihtiyatlı bulunmak lâ
zımdır. Fakat memleket menfaatlarmı korumak 
için acil tetbir almak bahsında yine itiraf ede
yim ki bu arzunuzu tamamen yerine getirmek 
bazan kabil olamamaktadır. Bunu mahiyeti iti-
barile korunması icabeden memleket menfaat-
larmı meydana çıkarmış olduğu anî ihtiyaçlara 
atfetmek lâzım gelir. 

Bu noktadan bahsederken Halil Menteşe 
arkadaşımızın üzüm mevzuuna aid olan müta-
lealarmı da bu münasebetle huzuru alinizde 
tahlil etmek lüzumunu görüyorum. Vaktinde 
karar almak mevzuu ile alâkası dolayısile ceva
bımı bu sırada arzetmiş oluyorum. Üzüm me
selesi için Halil Menteşe arkadaşımız önümüzde
ki sene rekoltesinin fazlalığına işaret ederek sa
tış noktasında almması icab eden tedbirlere aid 
mütalealarmı beyan buyurdular. Filhakika 
önümüzdeki sene beklenen üzüm rekoltesi mem
nun olacağımız bir rakam üzerinde kendini gös
teriyor. 37 senesinin rekoltesi 42 bin tondur. 

Bir sene evvel 70 bin ton üzerinde olan rekolte 
geçen sene 42 bin tona düşmüştür. Önümüzde
ki sene için bu mikdarın iki misline çıkacağı, 
yani 80 bin tona baliğ olacağı tahmin edilmek
tedir. 1937 senesi satışları bidayeten hayli güç
lükler arzetti. Arkadaşım hiç şüphesiz bu inti
ba altmda beyanı mütalea buyurdular. Fakat 
ilk başlayan güçlüğü müteakib anlar muhtelif 
tedbirlerin de yardimile bertaraf edilmiş . satış 
normal bir yola girmiş ve bu gün memleketi
mizde satılacak üzüm kalmamıştır. Fiatlar da 
vasati fiat itibarile son senelerde daima bir yük
selme seyri takib etmiştir. Önümüzdeki sene 
mahsulün bereketli ve iyi olmasının, fiat nokta
sından ve maliyeti indirmek noktasından müs
tahsilimiz için bazı kolaylıklar temin edeceğini 
ve bu sayede satışlarımızın yine normal yolunda 
ilerleyebileceğini tahmin ediyoruz. 

Bu münasebetle muhterem arkadaşımın kli
ring işleri hakkındaki işaretlerini yalnız zikrile 
iktifa edeceğim. Esasen muayyen ve mahdud 

memleketlere ihtiyacatrmızı teksif etmek, öteden-
beri iltizam etmediğimiz bir yol olmakla beraber 
satış kabiliyetlerinin haddi âzamisini, mümkün 
oldukça, kullanmağa büyük ehemmiyet veriyo
ruz. Önümüzdeki satış mevsimine kadar bu 
yoldaki imkânları aramak ve satıcıyı, satış ko
laylıklarına mazhar kılmak için çalışıyoruz. 
Yani anlaşma için alâkalı muhtelif memleketler
le temas halindeyiz. Kliring heyeti umumiyesi 
hakkmda Halil Menteşe arkadaşımın mütaleala
rmı, müsaadelerile, sona bırakacağım. Burada 
yalnız üzüm maliyetinin bildirilmesi için işaret 
ettikleri bir kaç noktaya daha arzı cevab ede
ceğim: 

Üzüm maliyetinin indirilmesinde bilhassa is
tihsal kredileri faizlerinin ucuzlatılmasında ve 
bağcıların muhtaç oldukları bazı maddelerin 
kezalik mümkün olduğu kadar ucuz bir fiatla 
temin edilmesindeki faideye aid mütalealarmı 
tamamile kendi noktai nazarımıza tatbikrmıza 
uygun olmak üzere arzedebilirim. Bu mevzuda 
kullanılmakta olan kredilerin faizleri diğer fa
izlerden zaten biraz daha müsaid bulunuyordu. 
faiz haddinin azamî % 8,5 raddesinde olacağına 
dair geçen gün kabul buyurduğunuz kanundan 
şüphesiz ki, bu kredilerdeki faiz haddi de müte-
nasiben istifade edecektir. Bu suretle tedricen 
istihsal maliyetinde faizin tesirini istediğimiz 
yola doğru götürmek kararımızı tatbik etmiş bu
lunuyoruz. 

Bağcıların muhtaç oldukları muhtelif mad
delerin ucuz bir şekilde ihtiyaçlarına hazır bu
lundurulması noktasına da büyük ehemmiyet 
verdiğimize delil olmak üzere bu günden önü
müzdeki rekolteye aid olan kükürt, potas, göz
taşı, kutuluk kereste gibi ihtiyaçların temin edil
miş olduğunu memleket dahilinde bulunduğunu 
memnuniyetle arzederim. 

Hüsnü Kitabcı arkadaşımın temas ettikleri 
mevzulara ve bu meyanda Bay Halil Menteşe
nin üzüme aid mütalealarma cevablarrmı arzet
miş oldum. 

Berç Türker arkadaşımız umumî müzakere 
dolayısile nutuklarını irad ederken ödünç para 
verme kanununun kabulünden sonra tefecilik 
kaldırılacak mı diye bir sual sordular, ipotekli 
gayrimenkul satışından zarar gören borçluların 
vaziyetleri nazarı itibare almmış mdrr? Ferdlere 
aid tasarruf hesabatı yekûnu nedir? dediler. 

Bu suallerin son ikisine Maliye vekili arka
daşım arzı cevab etmişlerdir Bendenizin de 
ilk suallerine vereceğim cevab, kanundaki hük
mü tekrardan ibaret olacaktır. Son tadil şekli
ne göre ödünç para verme "işlerinde tefeciliğin 
ne olduğu tarif ediliyor ve bunun tâbi tutuldu-

I ğu cezalar hapis, ağır para cezası olmak üzere 
I hayli ağrrdrr. Her suç gibi şübhesiz ki bu da 
! daimî takibat altmda bulunmakta ve yakalan-
! dığı takdirde mahkemelerimizce cezalan veril-
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mektedir. Tefeciliğin kaldırılmış olması her 
hangi bir suçun kalkmış olması hâdisesinden 
farklı değildir. Berç Türker arkadaşımız tktı-
sad vekâletinin meşgul olduğu mevzulardan ma
denler sanayii kontrolü, kömür istihsali, hayat 
pahalılığı, turizm, Karabük fabrikaları deniz ti
careti işleri hakkında da vekaletin ne düşündü
ğünü ve ne yaptığını öğrenmek istediler. Mev
zuları, îktısad vekâletinin meşgul olduğu bütün 
işleri ihtiva etmek itibarile fazla tafsilâta gir
diğim takdirde Yüksek Meclisi yormuş olaca
ğımı tahmin ederim. Fakat arzularını tatmin 
etmiş olmaktan da geri durmak istemediğim için 
kısaca bahsedeyim. Madenler bahsinde Hükü
metçe kabul edilmiş olan maden programımızın 
tatbikatma geçildiğini ve bu programın tatbiki 
neticesi olarak da istihsalimizin ve ihracatımı
zın artmasmı beklediğimizi bilhassa yüksek hu
zurunuzda tebarüz ettirmekten zevk duyarım. 
Programın tatbikatı, bir taraftan araştırma iş
lerimizi genişletecek, bir taraftan da istihsali 
arttıracaktır. 

38 senesi maden istihsalâtımızm 1 700 000 
ton kömürün 250 bin ton demire, 120 000 ton 
krom cevherine, 10 000 ton istandard bakıra 
varacağını ve gümüşlü kurşun ve altmlı gümüş
lü kurşun istihsali için de tesislerin hayli iler
lemiş olacağını şimdiden arzedebilirim. 

Afyon ticareti; Afyon inhisarını tesise sebeb 
olan şartları düşünülürse afyon ticaretimizin bu 
gün bulunduğu vaziyete erişmesini tahmin güç
tür, Bu gün memnuniyetle arzedebilirim ki af
yon ticaretimiz bir kaç sene evvelki ağır vazi
yette değildir. Daha normal hale gelmiştir. Ha
riç satışlarımız fazlalaştığı gibi dahilde istok 
olarak btdundurulmakta olan afyonların da mü
him kısmı müstahsil elinden İnhisar idaresine 
intikal etmiştir. Müstahsil elinde kalan cüzî 
mikdar istok da evvelce kanunun vermiş olduğu 
müsaadeye göre yapılan ilânlara rağmen İnhi
sar idaresine teslim edilmeyenlerden ibarettir, 

Ewe|çe yapılmış olan ilân üzerine teslim edi
len afyonların bedelleri satıldıkça ödenmesi ta-
ahhüd .edilmiş olmasına rağmen daha evvel 
ödenmiştir. Yeniden mevcud istoklarm Afyon 
inhİsarmşn elırie geçmesi imkânları tedkik edil-
niefttediç. Afyon inhisarının iltihakile kurula
cak olan toprak mahsulleri ofisi kanunu müza
keresi sarasında arkadaşlara, arzu ederlerse, bu 
mevzu üzerinde daha ziyade rakama müstenid 
izahat arzedebilirim. 

Hayal pahalılığı mevzuunda neler yapıldığı
nı arkadaşlarım soruyorlar. Takdir buyururlar 
ki hayati pahalılığı mevzuu yalnız îktısad vekâ
letini alâkadar eden bir iş değildir. Bu bir Hü
kümet meselesidir. Hükümet hayat pahalılığı 
mücadelesine metodik bir surette başlanması 
için şimdiden lüzumlu olan te diriklere girişmiş
tir. Kendi teşkilâtımızın hayat pahalılığı tedki-
kma yardım hazırlıkları bir taraftan ilerler

ken, bir taraftan da ilmî noktai nazardan hayat 
pahalılığı mevzuunu tedkik ve tahlil etmek ve bu 
husustaki faydalı usuller hakkında tavsiyelerde 
bulunmak üzere yükseklimi otoriteyi haiz müte
hassıslar davet ettik. Bunlardan birisi memle
ketimize gelerek ilk tedkikatmı yaptı. 

Yakında raporunu alacağımızı ümid ediyo
ruz. ikinci bir mütehassıs da temmuz ayı ni-
heyetine doğru memleketimize gelecek o da ih
tisası dahilinde olan tedkikleri yapacaktır. Bun
lar yapıldüîtan sonra bir program hazırlayacak 
ve Hükümetçe aimması lâzım gelen tedbirler 
hakkında şüphesiz Yüksek Meclise vaktinde tek
liflerde ve maruzatta bulunulacaktır. 

Turizm üzerinde Türker arkadaşımız izahat 
arzu ettiler. Dr. Şevki Uludağ arkadaşımız da 
yine sözlerinde bu mevzuun tafsilini arzu buyur
muş oldular. 

Turizm işi : bu da hayat pahalılığı mevzuu 
gibi doğrudan doğruya îktısad vekâletinizin iş
leri arasmda olmamakla beraber ilk hazırlıkla
rını deruhde etmiş bulunuyoruz. Bu sene büt
çede arkadaşlarınım görecekleri ufak bir zam 
ilerideki esaslı çalışmalara imkân verecek prog
ramları ve esasları hazırlamak maksadına ma
tuftur. Bu meyanda bir büro teşkilini ve bazı 
yakm ve fayda vermesini beklediğimiz memle
ketlere doğru propaganda faaliyetimizin tevsüni 
de istihdaf ediyoruz. Şüphesiz ki bu çalışmalar
da tecrübe ve faaliyetile bu güne kadar hakika
ten değerli mevcudiyetini tanıtmış olan otomobil 
ve turing klübün mesaisinden bundan sonra da 
istifade edilecek ve hatta kendisine yeni çalışma 
sahaları da gösterilecektir. Turizm memleketi
mize temin edeceği menafii tamamile takdir et
mekte ve ehemmiyetile mütenasib bir turizm po
litikası takib etmeği kararlaştırmış bulun
maktayız. 

Karabük fabrikaları hakkında arkadaşım ma
lûmat arzu ediyorlardı. Karabük fabrikaları in
şaat faaliyetinin şimdiden takdirlerinize lâyik 
olacak bir dereceye varmış bulunduğunu arze
debilirim. Önümüzdeki sene başmdan itibaren 

fabrikalarda ilk ocaklar yanmış ve istihsalâta baş
lanmış olacaktır. (Bravo sesleri). 

Deniz ticareti işleri iki cepheden takib edil
mektedir. Yolcu nakliyatı kısmını kabul bu
yurduğunuz krediler dahilinde sipariş edilmiş 
olan gemiler, yakm bir zamanda temin etme
ğe başlıyacaklardır. Sipariş edilmiş olan yeni 
vapurlardan ilki sularımıza gelmiş ve hizmete 
girmiş bulunmaktadır. Birbirini takib etmek 
suretile gelecek olan diğer gemilerin emniyetli 
nakliye hizmetinden yakın zamanda bütün 
sahillerimiz istifade etmiş olacaktır. (Alkışlar). 
Bu arada eşya nakliyatı mevzuu da ciddî surette 
ele alınmış ve Denizbankm ve diğer millî banka
larımızın iştirâkile vücude getirilmiş olan sos
yete şilebi ilk gemilerini tedarik etmiştir. Ya
bancı memleketlere mallarımızı taşıyacak olan 
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büyük ticireti bahriye filosunun çekirdeğini teş
kil eden bu gemiler de şimdiden hizmete girmiş 
bir vaziyettedirler. 

Halil Menteşe arkadaşım, umumî münakaşa 
dolayısile kliringin kaldırılarak serbest döviz 
tediyesi imkânlarının araştırılması hakkında mü-
talealarda bulunmuşlardı. Geçen S3ne ayni 
mevzu üzerinde bir müzakere cereyan etmiş ol
duğunu Büyük Meclis şüphesiz ki derhatır buyu
rur. Bu mevzuda o zaman İktısad vekili sıfatile 
Sayın Başvekilimin mütalealarma bu gün ilâve 
edecek yeni hiç bir şey olmadığını evvel emir
de arzetmeliyim. Filhakika kliring sistemi sis
tem olarak bağlı kaldığımız ve hiç bir zaman 
değiştirmek istemediğimiz bir sistem değildir. 
Kliring hakkında mütalea yürütmezden, bunun 
neticelerini mütalea etmezden evvel sabeblerini 
araştırmak, şüphesiz, doğru olur. 

Milletler cemiyetinin bütün memleketlerde 
yapmış olduğu bir ankete verilmiş olan cevab-
lar göstermiştir ki klering, döviz takyidatı do-
layisile vücud bulmuş bir sistemdir. Döviz tak
yidatı ise her memlekette millî parayi korumak 
ihtiyacından doğmuş, bilâhara millî ekonomide 
ve bilhassa harici ticaret işlerinde istikamet 
vermek maksadını temin eder bir alet gibi kul
lanılmıştır. Etrafımıza göz gezdirdiğimiz za
man henüz hiç bir memleketin kendini döviz 
takyidatmdan kurtarmış olduğunu görmüyo
ruz. İktisadî ve malî noktadan ve para cebhe-
sinden bir çok takyidler henüz kuvvetini muha
faza etmekte ve hatta gün geçtikçe şiddetini 
artırmaktadır. Dünya konjektörü karşısında 
muhtelif memleketlerin buhranlar geçirdiği de
virlerde türk iktısadryatmm metod ve sistem 
dahilinde inkişaf edebilmek, istihsalini artır
mak, mahsullerini kıymetlendirmek ve istoklan 
elden çıkarmak diyebilirim ki klering sistemi
nin memleketimize temin etmiş olduğu büyük 
faydalar olarak zikredilebilir. Bu gün harici ti
caret istatistiklerimize baktığımız zaman görü
yoruz ki kliringli memleketlere olan ihracatı
mız her yıl muntazaman artmaktadır. 935 de 
75 milyon olan ihracatımız 36 da 90 küsur mil
yona, 37 de 109 milyona baliğ olmuştur. Kliring
li memleketlerde olan bu inkişaf kliring siste
minin memleketimiz konjüktürüne ve harici ti-
ciret ihtiyaçlarına ve menfaatimize uygun bir 
sistem olduğunu göstermektedir. Kliringin esas 
prensiblerini de tevafuku vardır. Filhakika ha
rici ticaretimizi muvazeneli bulundurmak ve 
malımızı alanm malmı almak prensiblerimizin 
tatbikatını kliring sistemi kolaylaştırmıştır. Bu 
itibarla kliring yerine serbest döviz esasma 
müstenid bir sisteme geçmeği bu gün derpiş et
mek mevkiinde olmadığımızı bilhassa arzetmek 
isterim. Böyle bir tedbirin bu gün alınması 
memleketimizi kliring hesablarmın bakiyesi 
olarak borçlu . bulunduğu 29 milyon lira 

ve vadelerinde bu hesablara inzimam edecek 
olan 15 milyon lirayı ödemek gibi bir vaziyet 
ihdas eder ki bunun ne dereceye kadar kabili ta
hammül olacağını söylemeye lüzum yoktur. Ma-
amafih bu maruzatımdan bizim kliringe bağlı 
olduğumuzu zannetmemelidir. Nihayet bu bir 
vasıtadır. Yoksa hiç bir zaman şekil ve söze 
bağlı kalmak usulümüz değildir. Millî ekonomi
mize hizmet ettiği müddetçe bundan istifade 
edilecektir. Nitekim Saym Başvekilin Hükümet 
programında bunu pek güzel ifade etmişlerdir. 
O cümleyi hulâsa etmekle noktai nazarımızı en 

iyi ifade etmiş olacağım «Eğer dünya konjonk
türü değişirse ve her hangi bir memleket bize 
esas maksadlarımızı koruyabilecek başka bir şe
kil teklif ederse veyahud da millî menfaatleri
miz her hangi bir diğer şekil altmda temin edi
lebilirse biz böyle bir şekil tedkik ve kabul et
mek hususunda asla tereddüd etmeyiz». Maru
zatım bundan ibarettir (Alkışlar). 

MEHMED SOMEB (Kütahya) — Bendeniz 
Vekil Beyefendiden bir sual sormak için kürsü
ye geldim. Petrol ve benzin inhisarı yapacaklar 
mı? 

Mademki kürsüye kadar geldim, bunun lü
zumu hakkmda da bir iki söz söyliyeceğim. Bi
liyorsunuz ki memleketimizde gaz, köylüler için, 
havayici zaruriyedendir. 

Son zamanlarda yeni bir takım ocaklarla 
mahrukat vazifesini de görüyor. Hükümet or
man kanununu tatbik ederken benzin ve petro
lün inhisarını da yapmalıdır. Geçenlerde de bil-
münasebe konuştuğumuz veçhile, benzin ve pet
rol muhtelif ellerle satılıyor. Bu hususta fazla 
söz söylemiyeceğim. Bay Vekil izah buyur
muşlardı. Hem Hükümet istediği vasıtalarla sa
tar, hem de bu işteki büyük kârlar Hükümete 
kalır. Nihayet benzin bu gün müdafaai memle
ket meselesidir. Onun için bendeniz saym ve
kilden rica ederim. Gelecek senenin bütçesine 
kadar bir benzin ve petrol kanunu getirsinler. 
Heyeti Celile bunu tensib ederse kendilerinden 
bunu rica edeceğim. 

tkinci ricam: 
Kilo ve okka meselesi.. Arkadaşlar, belki siz 

de işitmişsinizdir, köylerde hâlâ okka ile mal 
alıb satılmaktadır. Teşkilâtları müsaid değilse 
biraz daha teşkilâtı tevsi etsinler ve bu kilo işini 
temin buyursunlar. Mal köylülerden de kilo ile 
almsm. Bu gün resmî çekimiz kilo olduğu halde 
köylülerden hâlâ okka ile mal almıyor ve onlara 
kilo ile mal satılıyor. Bunun önüne geçilmek 
lâzımdır. Belediyelere yazsmlar, muhtelif vası
talarla köylere kadar bunu duyursunlar ve 
mutlaka alım satım kilo ile olsun. Köylü zavallı 
kilo ile alryor, okka ile satıyor. Onun için bele
diyeleri de bir az az meşgul etmelerini kendile
rinden hassatan rica edeceğim. 

HÜSNÜ KITABCI (Muğla) — Evvelâ söz
lerimi iyi karşılayan muhterem vekile teşekkür 
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ederim. Sonra mutabık kaldığımız tesis ser
mayesinden dolayı da ikinci bir teşekkür yap
mak mecburiyetindeyim. Müfid bir usul kabul 
etmişler demektir. Şimdi ifadelerinden öyle 
anlaşıldı ki; asfaltı geçen sene ve benzine ispirto 
karıştırmak bir kaç sene evvel mevzubahs edil
miş ve Hüsnü Kitabcı bunu boyna tekrar edib 
gidiyor gibi bir zehab hâsıl oluyor. Asfaltı ge
çen sene mevzubahs eden bendim. Huzuru âli
nizde söze başlar başlamaz da geçen sene de bunu 
söyledim. Muhterem Başvekil kabul ettiler. 
Fakat şimdiye kadar niçin kanun gelmedi. Bu 
meselenin süratle halli lâzımdır. Çünkü mem
leketten boyuna döviz çıkıyor, demiştim. 

Benzine ispirto katma meselesini de ihsan 
Tokğöz arkadaşım 1931 senesinde mevzubahs et
tiğini ve neden şimdiye kadar halledilemediğini 
sormuştum. 

Bunları böylece tebarüz ettirdikten sonra 
muamele ve istihlâk vergileri çıkan masnuatta 
zaten geri veriliyor dediler. Ben bunu defatle 
söyledim. Maddei iptidaiyeden alman idhal res
mî dahi geri verilsin ki bu kabili ihraç olsun, 
dedim. Zabıtlar böyledir. Yalnız maddei iptida
iyeden alman idhal resmi dahi geri verilsin de
miştim. Maliye vekili bunu cevabladılar. Fakat 
Muhterem îktısad vekilinin bu işi, tâli derecede 
telâkM etmeleri doğru değildir. Sanayiin hima
yesi vazifei mühimmesi vekletlerine aid olduğu
nu nazarı dikkate alarak, kendilerinin bu işi 
halletmeleri iktiza ederdi. Yalnız kabulü mu
vakkat sureti ile idhal edilen maddelerin güm
rük resmi iade edilir demeleri, bu işi halle kâfi 
değildir. Bu maddei ibtidaiyelerin bir kısmı mü-
himmini tüccar idhal eder, fabrikalar imal eder. 
Bu işi fabrikalar yapsm dersek, fabrikalar bu 
işin içinden çıkamaz. 

Dördüncü mesele, et meselesi; bu mesele Hü
kümetin hayatı ucuzlatmak yolunda almış ol
duğu tedbirlerin başmda olmak itibarile her ta
rafta birden hallolunması lâzrmgelir. Eti ucuz
latmakta yalnız etin mezbaha resmini tenzil ile 
iktifa edilmedi. Nakliye ve liman resimleri in
dirildi, alâkadarların kârları makul bir derece
de tesbit edildi. Bu kâr tenzilinin müstahsile rü-
cu etmemesi ve bundan dolayı tstanbula hayvan 
getirmekten çekinilmemesi için et işinin şümullü 
bir tarzda, memleketin her tarafmda birden 
halledilmesi lâzımdır. Hatta hayat pahalılığı 
mefhumu yalnız et meselesinin hallile iktifayı 
değil, bütün maddeler üzerinde ve top yekûn 
memleketin her tarafmda birden tedbir alınma
sını ve tatbika geçilmesini âmirdir. Pey
derpey ve birer birer alman kararlar ve yapı
lan tenzillerle hayat maatteessüf ucuzlamı-
yor. Bir de hatıra gelir ki, şümullü almacak ted
bir ile, meselâ et işinde fazla sarfiyat yüzün
den fiat yükselir. Müstahsillere faydası olmak 
şartile, buna teşekkür ederiz. Çünkü bizim iste

diğimiz mutavassıtların, sunî ve zoraki kazanç
larına meydan vermemektir. Yoksa müstahsil 
kazanırsa, millî servet çoğaltmağa yol açrimış 
olur. 

Su boruları meselesine gelince, bu hususta 
müjdelerine teşekkür ederim amma, bir sene 
kadar belediyeleri zarara katlandırmak bil
mem ne dereceye kadar doğrudur. Su işine gire
cek belediyeler ve onların sarf edecekleri boru
lar malûmdur, burada banka malî kısmma ta
vassut decek. Belediye memurları gelecek boru 
nereden girecek ise oradan alacak ondan conta 
müteahhidlere vermek hem kolay, hem ucuz ola
cak, hem de bir sene fevtedilmiş olmayacak. 

Muamele vergisi; vekil arkadaşımız, bu bizi 
doğrudan doğruya alâkadar etmez, Maliye ve
kâletine aid bir işdir dediler. Ben zannediyo
rum M, bu doğrudan doğruya îktısad vekâletine 
aid bir iştir. Çünkü Maliye vekâleti geliri dü
şünür, malî kısmma bakar, bana lüzum var, kal
dıramam diyebilir. Fakat bu parayı temin et
mek şartile bundan ötesi verginin ıslahı îktı
sad vekâletini alâkadar etmek lâzrmgelir, bunun 
tevlid ettiği müşkülâtla bizdeki sanayi hayatı 
tazyik ediliyor mu, edilmiyor mu? bunu Maliye 
vekâleti hiç bir zaman aramaz ve sormaz. Bu
nun mercii, sanayii himaye ile mükellef olan 
îktısad vekâletidir. îktısad vekâleti bunu ted-
kik edecek ve arayacak, zorluklar varsa Maliye
nin nazarı dikkatini celbedecek. Ondan sonra 
bunu gümrükten aldığı takdirde getireceği va
ridatı bulmak gayet kolaydır. Çünkü idhalât 
istatistikleri meydandadır. Hulâsa bence doğ
rudan doğruya îktısad vekâletini alâkadar eden 
bir mevzudur. Sonra kararlar yalnız bize aid 
olsa mesele yoktur, dediler. Doğrudur. Diğer ta
rafı da alâkadar eden işlerde yalnız bizim çalış
mamız müsmir olmaz. Bilhassa devletlerle olan 
müzakeratta öbür taraf kabul etmedikçe elbette 
bir şey yapılmaz. Fakat, bu devletlerle müza-
kerat ihtiyaçlarımız nazarı dikkate alınarak vak
tine başlamak şayanı temenni olduğu gibi mün
hasıran vekâleti alâkadar eden iç işlerde dahi 
bu temenni variddir. Meselâ, ihracatımızın banka
larla malî cihetinin temini tekarrür ediyor. Fa
kat bunun mevkii tatbika geçişi sırasma göre üç 
hafta, bir ay gecikir. Bu, yakm zamanlara ka
dar görülmüştür, işleri altüst eden şeylerdir. 

Sonra, bilmem ne dereceye kadar bu sözüme 
temas eder, maddei iptidaiye olarak gelen iplik
lerin muafen gireosk kısmı için 650 bin lira, 
konmuş yani ipliklere prim olarak erbabı sana
yie verilecek 650 bin lira para vardır. Bilmem 
halledildi mi? Fakat bu erbabı sanayiin ka
panması için konulmuş bir para değildir. Mali
yeti ucuzlatmak noktasından fabrikatörleri tak
viye etmek ve teşvik etmek içindir ki böylece 
fabrikatörler müstehlike ucuz mal verecekler 
demektir. Halbuki, fabrikatörler bunun verilme-
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mesi ihtimalini gözden kaçırmayarak mallarını iyi 
fiatlerle sattılar kânunu saniye göre söylüyo
rum, en işlek zaman geçti ve fabrikatörlerimiz 
bu sene iş çokluğu dolayısile hiç bir zaman 
tenzile lüzum görmediler. Bilmem şimdi bu 
tevziat yapıldı mı? her halde bu karar vaktinde 
almmadı demektir. 

Usulde istikrar; dedikleri gibi, vaziyeti ik
tisadiye her zaman mevzu bir usule devama 
imkân bırakmaz. Bazan bu yolun değiştirilmesi 
lâznn bir vaziyete girilebilir. Benim söylediğim, 
böyle bir vaziyete girileceği ve böyle bir tedbir 
alınacağı zaman mükteseb haklara, meselâ ya
pılmış olan taahhüdlere riayet edilmesidir. Me
selâ falan madde girer denilmiştir, alım satan 
olmuştur ve tam o zaman muamele değişmiştir. 
işte bir tadil yapdırken tüccarı müşkülâta du
çar edecek noktalar peşinen düşünülmedi. Dün 
arzetmiştim; falan filân yerler, meselâ Malta-
ya mal gönderilmesi, takas hakkı bahş eder
ken günün birinde muamele değişmiştir fakat 
imzaya girmiş ve buna göre mal ihraç veya idhal 
etmeğe hazırlanmış tüccar şaşırıb kalmıştır 
ve ancak haftalarca didinmeden sonra müracaat
ları isaf edilmiştir. 

Sözlerime nihayet verirken dün söylemesini 
unuttuğum kömür meselesine de temas etmek 
isterim: 

Memleketimizde mebzul liğnit kömürleri var
dır. Bunlar hakkmda vuku bulan müracaatler, 
vekâletçe bir çok müşkülâta uğrayor öyle zanne
derim ki Maarif vekâletinin bütçesini tedkik 
ederken görmüştüm. Odun ile teshin 150 lira 
"kabil iken maden kömürü ile 400 liraya çıkıyor 
imiş. 

Bir çok vatandaşlar kömür madeni işletmesi 
için müracaat etmişler. Bunlarm işlerinin biran 
evvel halli, hem bu yurddaşlarm enerjilerinin 
israfma nihayet vermiş ve hem de memleketin 
çok muhtaç olduğu bir madde mebzulen ve daha 
ucuz bulunmuş olur, onun için eğer işler halle-
dilecekse süratle kendilerine bildirilmesi ve bu 
işin yapılması olamayacaksa, burada mütema
diyen kalmalarına mahal verilmemesi zannederim 
yerinde bir şey olur amma, her halde işin müsbet 
şekilde hallile memleket iktisadiyatında bu va
tandaşların hizmetine imkân vereceği için zan
nederim yerinde bir şey olur. 

HALİL MENTEŞE (İzmir) — Üzüm mesele
sinde maliyet fiatlarını indirmek için istihsal 
faizinin azaltılması ve bağcıların bu mahsûl için 
kullandıkları eşyanm ucuz olarak temini sure
tinde, maliyet fiatının beynelmilel pazara uy
gun bir şekle indirilmesini teklif etmiştim. 

Vekil arkadaşımın bana verdikleri cevapta 
istihsal kredisinin peyderpey ucuzlatılacağım 
buyurdular. Eşya meselesinde de tedbir almmış 
ve bu sene için her şey hazırlanmıştır buyurdu
lar. Ben hazırlanmadan bahsetmedim, ucuza te
minini rica ettim. 

Başka memleketlerde, bu suretle çiftçinin muh
taç olduğu ve maliyet fiatı üzerinde tesir eden eş
ya çiftçinin kendi birlikleri vasıtasile topdan alı
nır ve tedarik edilir ve aradaki vasıtaların fiyata 
olan kâr zamlarına meydan verilmez. Biz de çift
çinin meslekî teşekkülleri henüz kurulmamış ol
duğu için bu vazife Hükümete ve bilhassa Ziraat 
bankasına düşüyor. Filhakika kredi kooperatif
leri kendi azaları için kükürd, potas gibi şeyler 
temin etmişlerdir. Fakat bu kooperatif ler hari
cinde kalan diğer teşekküller bundan istifade 
etmiyorlar. Halbuki Ziraat bankasına bütün bağ
cıların ihtiyacı olan maddeleri topdan tedarik 
ederek mütevassıtlarm kârından çiftçileri kur
tarması zannederim daha muvafık olur. Bu 
meyanda yaptığım tedkikat esnasında bilhassa 
çuval meselesi dolayısile bir takım arzularla 
karşılaştım, işittiğim şey, çuvalm doğrudan doğ
ruya kliring yaptığımız memleketlerden değil ta
kas usulüne tâbi olan Hindistandan gelmekte 
olduğudur. 

Diğer taraftan da işittiğime göre bu tekas 
pirimi % 40 tutuyormuş ve tabii bu % 40, çu
valm fiatı üzerine zammediliyor denilmektedir. 
Eğer bu vaki ise, çuvalın bağcılıkta büyük ro
lü vardır, bundan başka memlekette çok kul
lanılan bir şeydir. Döviz mülâhazası ile yapılan 
bu tekas usulünden çuvalı istisna etmek müm
kün değil midir ve istisna edilecek olursa dö
viz bakımından ehemmiyetli bir yekûn tutar mı? 
Eğer büyük bir yekûn tutmaz ve bu tekastan 
çuvalı istisna etmek mümkün olursa bu mesele
de biraz hafiflemek olur. Bağcılığın ziraat ha
yatında hususî bir mahiyeti vardır. Hatta meş
hurdur: Çiftçi arasmda; 

Bağ ile bostan 
timara yaslan Denilmektedir. Bi-

enaleyh bağ ile bahçe ne kadar çok tımar edi
lirse o kadar randumam artar, Fakat müşkülât 
yüzünden bir sene bakılamıyan bağ, 10 sene 
geri vurur. Bunu bilhassa nazarı dikkate arze-
derim. Bilhassa bizim memleketimiz için bağ, 
bahçe mahsulü, ihracat yekûnunda büyük bir 
kıymet arzeder. Bunu nazarı dikkate alarak 
bağ, behçe meselesini büyük heyetinizin huzu
runuzda izah ettim. 

Hükümet krediyi ucuzlatacağı gibi bağcının 
muhtaç olduğu eşyayı dahi Ziraat bankası vası
tasile toptan getirterek bu toptan almışta hâsıl 
olacak olan hafiflikten bütün bağcıları müste-
fid etmesini rica ederiz. 

Kliring meselesine gelince; kontenjantmanm 
kalkması elbette hayırlı olmuştur. Ben bunu 
geçen bütçe umumî müzakeresinde de izah et
miştim. Yalnız bu suretle bir taleb ve tavsiyede 
bulunmak için de memleketin bu sene tebarüz 
eden bir kaç senedenberi devam eden mesud in
kişafıdır. Vekil beyefendinin de buyurdukları 
gibi ticaret balansımızda geniş bir arttır-
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ma devam etmektedir. Mahsullerimizi satabili
yorum memlekette istihsalât artıyor. Devlet ta
rafından gelecek senelerde kurulacak olan sa
nayi fabrikalarile hariçten muhtaç olduğumuz 
eşyanın mühim bir kısmmı daha dahilde teda
rik edilecektir. Diğer şeyi de Iktısad vekili be
yefendinin de izah buyurdukları veçhile maden 
istihsalâtımızı arttırmak için Hükümet ciddî 
tedbirler almıştır., onu tamamile biliyorum ve 
gelecek seneden itibaren maden cihetinden is-
tihsalâtımızıa büyük bir kısmı ilâve edilecek
tir. Yalnız ihracm, balansm böyle geniş art
ması değil, ayni zamanda 45 - 50 milyon gibi bü
yük bir blokajin bir sene içinde pek mühim bir 
kısmının bertaraf edilmiş olması dahi bu gün 
bana bu teklifimi yapmağa cesaret veriyor. Al-
manyadaM blokajm 50 milyondan 5,5 milyona 
inmiş olması, altı aylık kredili borçlarımız var
mış. Borçlarla yeni mevsim başlayıncaya ka
dar Almanyadaki blokaj bertaraf edilecek, bel
ki de o zamana kadar vuku bulacak idhalâtla 
ihracat mevsimi ibtidasmda, Almanya bizden 
alacaklı vaziyete geçecektir. Ümid ede
riz ki* mahsulâtımız bu sene boldur. Bundan 
sonra bir şey olmaz. Olsa de ehemmiyeti yok
tur. Bu sene beşaret içinde yaşryoruz. İnsaallah 
bol mahsule kavuşuruz. Memleketimiz her ci

hetten tebarüz eden güzel durumdadır. Mah
sullerini iyi sattıktan, aldığımızdan daha fazla 
sattıktan sonra döviz için de ürkecek bir vazi
yet görmüyorum. Maahaza ben tavsiyemi ya
parken bu sistemin birdenbire açık peyman, ya
ni serbest tediye usulüne girmenin mahzurları 
olabileceğini de işaret ettim. Yalnız dedim ki, 
acaba büyük müşterilerimizle ayni sistemi de
vam ettirmekle beraber Amerikanın yaptığı gi
bi serbest peymana devam etmek ve daha fazla 
genişletmek suretile alacak olan milletlere acaba 
bir başlangıç yapamaz mıvız? 

Arkadaşlar; hayat pahalılığı meselesi geçen 
sene de burada çok mevzubahs oldu ve bir ta
raftan arkadaşların bu mesele üzerinde musir-
ren duruşu Hükümeti bu işte, bana öyle geliyor 
ki, eşyanm zarurî münasebatlarmdan doğan 
yükselme işini müteessir edebilecek bir cereya
na sevketmektedir. Eşya pahalılığında pahalı 
olan eşya hangisidir, evvelâ onu tesbit etmek lâ
zımdır. 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Hayatı ucuz
latmak için teşkilât yaparken harbi umumide 
olduğu gibi milleti aç bırakmayalım. 

BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyiniz. 
HALÎL MENTEŞE (Devamla) — Müsaade 

buyurun. Toprak mahsulâtına pahalı diyeme
yiz. Çünkü toprak mahsulü 929 a nisbetle bi
raz yükselmesi vardır. Fakat düşüş eskiden 
% 60 iken, bu gün belki % 40 a düşen fiyat de
vam etmektedir. Meselâ, buğdaym okkası 4 ku
ruş 30 para iken bu gün 4 kuruştan 6 kuruşa 

çıkmıştır. Arpa 100 paradan 4 kuruşa çıkmıştır. 
Diğer mahsulât da aşağı yukarı yükselmektedir. 
Pahalı olan şey fabrika eşyasıdır. Fakat bu Fran-
sızların tabirile bir (mal necessere) dir. Yani en
düstri hayatma yeni girişimizdir. Bu noktai 
nazardan milletçe tahammül edilecek bir feda
kârlıktır. Çünkü bununla Devlet bir dava hal
lediyor. Memleketin iktisadî muvazenesini kur
mak, açık olan ve daima istiklâli tehlikeye ko
yacak peyman dö konte, tediye muvazenesini 
karşılamak üzere işe girmiştir. Bunu yaparken * 
elbette eşyada biraz pahalılık olacaktır. Maa
haza bu büyük bir himaye yüzünden müstehliki 
fazla istismara meydan vermemek için fabrika
lar üzerinde de Hükümet tedbirler almıştır. Ya
ni ben endişe ediyorum ki, gıda maddeleri üze
rinde ucuzlama tedbiri alınırken neticesi zaten 
mahsulleri henüz buhrandan kurtulmayan çiftçi

ye doğru reperküsyon yapümasm. Bu hususta açık 
söyleyeyim, daha ziyade Dahiliye vekili arka
daşımızın bu meselede bütün belediyeleri hare
kete getirmek üzere umumî bir tedbir almak hu
susundaki kararları, beni biraz endişeye şev
ketti. Onun için bu hususta nazarı dikkati cel-
bediyorum. 

Berç Türker arkadaşımın söyledikleri rakam 
pek hatırımda değildir. Yani et, îstanbulun içe
risinde 60 kuruşa satılıyormuş, civarda bundan 
daha aşağı satıİryormuş, yolunda söyledikleri 
ifadede geçen nisbet ve rakam tam hatıran
da değildir. Yalnız anlaşüryor ki, Îstanbulun 
içinde civarmdan çok daha pahalı satılıyor. De
mek ki gıda maddesinin fiyatları şehirlerin içine 
girerken fazlalaşıyor. Bu demektir ki, tedbiri 
kendi dairesine hasretmeliyiz ve kasaba pazar
larına kadar işi teşmil etmekte bir tehlike mel
huzdur. Ortada rekabeti kaldırmak yolunda te
şekkül etmiş koalisyonlar varsa onları önlemek 
için Hükümet her yerde tedbirler alabilir. Yani 
bunu arzetmekten garazım gıda maddeleri üze
rinde tedbirler alırken, vaziyeti iktisadiye bakı
mından esasen düşük olan çiftçinin zarurî men-
faatları aleyhine yürünmemesi lüzumunu hatır
latmak istedim. 

IKTISAD VEKİLÎ ŞAKÎR KESEBÎR (Te
kirdağ) — Somer arkadaşımız petrol ve benzin 
inhisarınm faideli olacağından ve bunun bir an 
evvel tedkik edilmesi lüzumundan bahis buyur
dular. Henüz böyle bir meseleyi vâdedecek va
ziyette olmadığım için maalesef arzularmı tat
min etmiş olmayacağım. Bu mevzuda evvelki 
maruzatıma yalnız şunu ilâve edebilirim ki, ya
kacak mayi maddeler üzerinde hiç bir zaman 
tedkikten geri durmayacağız. Bunun en muva
fık şeklini aramakla meşgulüz ve meşgul ola
cağız. 

Okka ve kilo meselesinde ölçüler kanununa 
göre daima yakından takib ettiğimiz bir mese
ledir. Bazı yerlerde okka kullanıldığını biliyo-
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ruz. Buna tesadüf ettiğimiz zaman kanunun ah
kâmını infaz edeceğiz. 

Hüsnü Kitabcı arkadaşımın mütalealarma 
ayrıca ilâve edecek yeni bir şey görmüyorum. 

Muamele vergisi hususunda îktısad vekâle
tinin ilk vazife sahibi olarak rol almasını işaret 
etmiş bulunuyorlar. Malî vaziyetimize taallûku 
itibarile bu vergiye aid mütalealara Maliye ve
kili arkadaşım daha evvel cevab arzetmişti. İk
tisadî tesirlerini düşünmek şüphesiz îktısad 

vekâletinizin esaslı vazifelerindendir. îktısad 
vekâletiniz bu vazifeyi ifa ediyor. Bugün dahi 
elimizde bu yolda tedkikler olduğuna muhte
rem arkadaşımın kani olmasmı rica edeceğim. 
Yalnız neticeye varmadıkça kararlaşmış bir de
ğişiklik olarak Yüksek Huzurunuzda bunlardan 
bahsedecek mevkide bulunuyorum. 

Halil Menteşe arkadaşımın da, esas mütalea
larma ilâve edecek yeni bir cihet görmedim. 
Yalnız bir noktayı tebarüz ettirmek isterim. 
«Hayat pahalılığı mevzuunda yer, yer bazı ted
birler alırken yeni kalkınmağa başlamış olan 
müstahsile bunu inikas ettirmiyelim» buyurdu
lar. Bu cihetten tamamile emin olabilirler. Et 
meselesinde bunun misalini vermiş olduğumuzu 
zannediyoruz. Etin fiatmı 10 kuruş indirirken 
bu farkın müstahsilin eline geçen paradan de
ğil, bilhassa resimlerden ve mutavassıtların kâ
rından ibaret olmasma ehemmiyet vermiş ve 10 
kuruşluk tenzilât da bu sayede olmuştur. Müs
tahsilin evvelce almış olduğu para bir santim 
bile eksilmiş değildir. Mamafih, bunu söyler
ken sunuda işaret edeyim M, nerede gayri man
tıki, gayri meşru bir pahalılık elemanı görürsek 
ona karşı tedbir almaktan geri kalmayacağız. 
Çiftçi veya sanayi erbabı diye bazı farklar gö
zetmek prensiplerimize uymaz. Gerek gıda mad
delerinde gerek sınaî mamulâtta arryacağımız, 
normal kazanç fevkinde gayri makul kârlar 
olmaması ve bütün menfaatlann telif edilmiş ol
masıdır. 

Bu menfaatin müstehlik, müstahsil ve mu
tavassıt menfaati olmak üzere hepsinin birden 
temin ve tevazün ettirilmesidir. Sınıf farkı gö-
zetmiyerek bütün vatandaşların müsavi mua
mele görmesini ve müsavi menfaatlardan isti
fade etmelerini istiyoruz. 

MEHMED SOMER (Kütahya) — Bendeniz, 
köylülerin okka ile mal sattığını iddia ediyorum. 
Siz yok diyorsunuz. Fakat ben bunun şahidiyim 
ve bir çok yerlerden de işittim. Fakat bunun 
şahidi vardır, bunu bazı kimseler bana şikâyet 
etmişlerdir. Binaenaleyh, zatiâliniz belediye
ler vasrtasile, köylülere okka ile mal satmasınlar 
diye tamim yapamaz mısmız?. Az vardır, yoktur 
demek kâfi değildir. 

ÎKTISAD V. ŞAKÎR KESEBÎR (Devamla) 
— Takib edeceğime arkadaşlarımın emin olmala
rını rica ederim. 

MEHMED SOMER (Kütahya) — Lütfeder
siniz. 

FÎKRÎ MUTLU (îçel) — Geçen sene Hükü
met şeker ve petrol fiatlarmdan tenzilât yaptı. 
Ziraat makinelerinin ekserisi mazotla mütehar
riktir. Mazot fiatlarmda bir tenzilât yapılacak 
mı?. Bunun hakkında bir şey düşünmüşlermidir?. 

ÎKTISAD V. ŞAKÎR KESEBÎR (Devamla) 
— Evvelce petrol, benzin ve diğer mayi mahru
kat hakkında maruzatta bulunurken bu mevzu
un, filî vaziyet dolayısile, arzettiği hususiyete 
bilhassa işaret etmiştim. Bu vaziyet karşısında 
sıkı tedkiklerimizle, istihsali mümkün olan ten
zilâtı elde etmek yolunda çalışmaktan asla geri 
durmuyoruz, arkadaşımı bu hususta temin ede
bilirim. Ancak bunu mazot üzerinde ne derece 
bir tenzile imkân vereceğini bugünden söylemek-
liğim tabii mümkün değilidr. Şüphesiz arkada
şımda bunu takdir buyururlar (Fasıllara sesleri). 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yoktur. Fa
sıllara geçilmesini reyi âlinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Fasülara geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

F. Lira 
751 Vekil tahsisatı 4 800 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
752 Maaş ' 534 330 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
753 1683 numaralı kanunun 58 nci 

maddesi mucibince verilecek te-
kaüd ikramiyesi 13 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

754 Merkez müstahdemleri ücreti 309 940 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

755 Vilâyetler müstahdemleri ücreti 142 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

756 Muvakkat tazminat 38 690 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

757 2233 numaralı kanun mucibince 
askerlik dersi muallimlerine ve
rilecek ücret 2 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

758 Merkez mefruşat ve demirbaşı 17 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

759 Merkez levazımı ' 20 900 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

760 Merkez müteferrikası 6 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

761 Vekâlet otomobili masrafı 9 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. . 

762 Vekâlet hizmet otomobili ve iki 
motosikletin tamir ve işletmesi 3 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

763 Vilâyetler levazımı ' 9 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

764 Vilâyetler müteferrikası 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

765 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 16 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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F. 

766 Mütenevvi masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

767 Daimî memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

768 Muvakkat memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

769 Müfettişler ve murakibler harcı
rahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

770 Ecnebi memleketler harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

771 Resmî telefon tesis ve mükâleme 
masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

772 Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

773 Posta ve telgraf ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

774 . 3335 sayılı kanun mucibince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

775 Daimî ve haricî sergiler ve daimî 
numune meşherleri masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

776 Telifat, neşriyat ve propa
ganda 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

777 Kongreler ve beynelmilel mü-
essesat masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

778 Sigortalar tedkik heyeti huzur 
hakları, harcırah ve tabı mas
rafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

779 Ecnebi mütehassıslar, tercüman
lar ve kâtibleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

780 Tahlilhane masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

781 Havzai fahmiye ve diğer ma
denler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

782 Teşviki sanayi kanunu mucibin
ce verilecek prim karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

783 Krom madenleri ve Ereğli hav
zası ocakları ve diğer maden
lerin ruhsat tezkeresi ve imti
yaz hesabına 2818 numaralı ka
nunun 6 ncı maddesinin A, B, O 
bendleri mucibince verilecek taz
minat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

784 Sanat modelleri mubayaa, tevzi, 
teşhir, neşriyat ve propaganda 
masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
36 350 

8 000 

27 400 

25 000 

15 000 

6 150 

6 500 

19 270 

4 500 

112 000 

42 500 

19 900 

2 000 

231 000 

4 000 

13 000 

10 

16 190 

20 000 

P. 
785 

786 

787 

788 

789 

790 

791 

792 

793 

794 

795 

796 

797 

798 

799 

Mektebler ve müesseseler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Türkofis ve kontrolörler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Turizm masarifi umumiyesi ve 
turizm teşekküllerine yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yüksek deniz ticaret mektebi 
masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Liman ve sahil hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Liman idarelerinin nakil vasıta
ları masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Devlet Reisine aid deniz vası
talarının masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geceleri vazife gören liman me
murlarına verilecek ücret 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ölçüler kanununun tatbiki umu
mî masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3008 numaralı iş kanununun 
tatbiki umumî masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tamirat ve inşaat masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2261 numaralı kanunun 4 ncü 
maddesi mucibince gümrük res
minden ve muamele vergisin
den muaf olan maddeler rüsu
mu karşılığı 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Van gölü işletmesi kanununun 
11 nci maddesi mucibince mez
kûr işletmeye muavenet (De-
nizbanka verilecek) 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
35 960 

895 000 

25 000 

90 000 

88 000 

21 000 

150 000 

4 000 

115 000 

321 500 

900 
6 500 

9 600 

440 000 

45 000 

5 — Hariciye vekâleti bütçesi 
BAŞKAN — Hariciye vekâleti bütçesine ge

çiyoruz. 
Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 

mı? 
YUSUF KEMAL TENGİRŞENK (Sinob) 

— Hatay da neler oluyor? Gazetelerde okuduk
larımıza, duyduklarımıza, Hükümetten sordu
ğumuz sualler üzerine aldığımız cevablara göre 
Hatayda çok feci vakalar cereyan ediyor. Tür
küm diyenlere eza ediliyor. Türkler, Türk de
ğilim deyin diye tazyik ediliyor. Hatayda kül
tür mahalli olan yerler, Halkevleri basılıyor. 
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Hasılı Hatayda Türklüğe hakaret ediliyor. Bu
nu yapan kimler dir? Doğrudan doğruya müs
temleke memurları. Biz biliyoruz. Çocukluğumuz
da Fransız Mtablarmı biraz okumağa başladığı
mız zaman yine Fransızların yazdığı eserlerde, 
Fransız müstemlekeciliği İngiliz müstemlekeci
liğine benzemez, derler. Fransız müstemlekeci
liğini tarif ederken memur zulmü, memur ta
hakkümü diye ifade ererlerdi. Suriyenin bizim
le komşuluk muahedesi vardır. 

Her halde Fransanm tesiri altmda bulunan 
Suriye ile.... Yanmda Irak var. Onunla da kom
şuluk muahedelerimiz var. Iraktan gördüğümüz 
dostluk, icabında muahedeler ahkâmına riayet. 
Fakat Suriyeden gördüğümüz, daima anlaşma-
mazlık, daima anlaşamamazlık. Bunun sebebine? 
Bir endüksiyon yaparsak tipik olarak meydana 
çıkan Türke daima eza etmek filidir. Bunun il
letini en ziyade Fransız memurlarının zihniye
tinde buluruz. Arkadaşlar müsaadenizle şurayı 
arzedeyim ki, Fransız deyince Fransız milleti 
ile Fransa Hükümetini biri birinden ayırd et
mek icabeder. (Doğru sesleri). Biz Fransız mil
letini iyi tanırız. Onlarla çok yaşadık, biliriz. 
Ferden Fransızlara, Hatayda şu oluyor, Fran
sızlar şöyle hakaret ediyorlarmış dendiği va
kit; Hatay acaba neresi dir? diye sorarlar. 
Sonra şimdi arzettiğim, Hatayda yapılan 
işler dolayisile ötedenberi dostumuz olan 
Türkiye Fransızlara karşı şu duyguyu bu 
duyguyu taşıyorlar denildiği vakit ise, 
Bizim memurlar hata ediyorlar, kabahat ediyor
lar derler. Bunları biliyoruz. Fakat arkadaşlar, 
Fransız resmî Hükümeti, benim bildiğim za-
mandanberi, Türkiyeyi anlamadı, anlıyamadı, 
anlamak istemedi (Anlatırız sesleri). 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Gazi Anteb şüphe
siz anlattı. 

YUSUF KEMAL TENGÎRŞENK ( Devam
la ) — Bunlar içinde meselâ ölmüş Briyan, öl
müş Franklen Buyon ve yaşayan Erberti ve di
ğer bazı Türk dostlarını istisna etmek isterim. 
Bunlar Türkiyeyi anlamışlardır. Ben Londraya 
geçerken Briyanm söylediği sözler halâ kula-
ğımdadır. «Şarkta tek kuvvet sizsiniz» diyordu. 
Halbuki bu günkü Fransa bize hiç bir ehemmi
yet vermiyor, izzeti nefis denilen şeyi bilmiyor. 
Millî izzeti nefsi ayaklar altma almak istiyor, 
alamaz (Alamaz sesleri). Fransızların bu hare
keti bazı emperyalistlerin de hoşuna gidiyor. 
Bazı emperyalistler, manda altma girmiş her 
hangi bir memleketin istiklâlini tazammun eden 
her hangi bir hareket vuku bulursa, bu, belki 
yarm bizim de başımıza gelir, diye korkuyor
lar. Fakat arkadaşlar Hatay, hiç bir zaman 
müstemleke olmamıştır. Müstemleke muamelesi 
görecek bir yer değildir (Değildir sesleri, alkış
lar). Biz Fransa ile bu meseleyi aramızda 
halledebilirdik, halletmemiz lâzım gelirdi. Çün
kü tarihlerimizi açar, okursak hep Fransa - Tür

kiye dostluğu görürüz. Bizde, Fransa dostluğu 
denildiği zaman hep onun yanmda bir kelime 
görülür: Ananevi dostluk. Biz bu dostluğu arar
ken o, şu şartlar içinde teessüs etmiştir, demiyo
ruz ; hududumuz o zamankinden daha küçülmüş 
olmakla beraber efendilik hissimiz, efendilik 
duygularımız o günkünden daha yüksektir 
(Bravo sesleri, alkışlar). Mademki ötedenberi 
dost, ananevi dost olarak yaşamakta idik, niçin 
böylece anlaşamadık? Çünkü Milletler cemiye
tine gitmek Fransaya daha hoş göründü. Biz 
ne yapalım, belki biraz fazlaca safdık, biz de 
Milletler cemiyetine gitmeği hoş gördük, gittik. 
Zaten bu noktaları tedkik ve tenkid etmek is
temiyorum, oraya girmek istemiyorum. Fakat 
biz ümid ederdik ki bu meselede Fransa ile an
laşalım. Oraya gittik, bize, bu manda meselesi
dir, Cemiyeti Akvama aid bir şeydir, burada hal
ledilsin, dediler. Peki, dedik, orada halledilsin. 
Bu gün, yapılan zulümlerin yanında Cemiyeti 
Akvam mümessilleri vardır, bu zalümler onların 
gözü önünde yapılıyor. Milletler Cemiyeti bir 
süs halinde kalmalı mı? 

Her yerde bir Habeş, bir Çin, bilmem ne me
selesi olacak, onlar susacak ve bir emri vaki 
olacak, öyle mi? (Öyle sesleri) Bunlara bakmca 
insan diyor M, bunların hepsi boş şeyler. Hak 
namma söylenen sözlerin hepsi başkalarını iğfal 
için söyleniyor. Yalnız hâkim olan bir şey var; 
kuvvet, (öyle sesleri) 

Şimdi Hatayda tescil yapılıyor. Tescil, pile-
bisit nevinden, halkm fikrini, reyini sormak ne
vinden bir hareket yapılıyor. Biz yakınlarda 
bir iki pilebist tecrübesi gördük. Avusturya-
nın sabık başvekili Şuşniğ kendi arzu ettiği pUe-
bisti yapabilseydi, gazetelerin teyidine göre, 
muvaffak olacaktı. Şuşniğ yapamadı, Hitler 
geldi, yaptı ve istediği gibi rey aldı. Demek 
ki arkadaşlar; bu gibi şeylerde muhitin, şartla
rın yeri var. 

Bununla iktifa etmek Fransanm SuriyedeM 
memurları için kâfi değil mi? Orada kuvvet 
onların elindedir. Ben eminim netice, gene 
ekseriyet Türklerde çıkacaktır. Hâdiseleri du
yuyorsunuz. O hâdiselerde Türkü getiriyorlar; 
sen şöyle müslümansm, sen böyle müslümansm 
diyorlar. Bu gün aldığımız en son haberlere gö
re de ahval gittikçe vahim bir şekil alıyor ve bu 
vakalar orada bulunmakta olan Cemiyeti ak
vam mümessillerinin gözü önünde oluyor. Onun 
için bendenizce onlarm orada bulunmasına rağ
men mesele bir taraflı cereyan ediyor ve bu tes
cil muamelesi de Fransız müstemleke memurla
rını tamamen tesiri .... 

NAŞID ULUG (Kütahya) — Tazyiki 
YUSUF KEMAL TENGÎRŞENK (Devamla) 

— Altmda cereyan ediyor. 
Binaenaleyh müsaade ederseniz sizlerle bera

ber orada Türküm diyen kimselere selâm gön-
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derelim. (Alkışlar selâm sesleri) Hürmet gönde
relim. ve diğer Türklerden de gidib kemali cesa
retle «Ben Türküm» diye bağırmalarını diliye-
lim. (Şiddetli alkışlar) 

Vakıalar budur arkadaşlar, bunun karşısında 
başka bir şeye bakarsak bundan evvel de ar-
zettim, başmızı ağrıtıyorum beni mazur görün, 
(estağfurullah sesleri) bir sözü tekrar edeceğim: 
Biz vaktile Ankara itilâf namesini konuşurken 
defatle söyledik; Hatay Türkün irredantesidir. Bir 
zamanlar Italyada italyanca konuşulan yerleri 
italyan bayrağı altma tekrar almak için bir si
yasi fırka kurulmuşdu. Burada da bu mesele 
Türkler için bir irredante meselesidir. Hatay 
Türktür, Türkün olmalıdır dedik. Hatay müza-
keratı heb Atatürkün riyaseti altmda cereyan 
etmiştir, müzakeratta bütün meseleleri kendi
leri halletmiştir. Bize çıkarılan müşküller onun 
tesirile erimiştir. Asıl dileğimiz bu olduğu 
halde o zamanki şartlar altmda kendilerine bir 
bayrak verilecek, kendi kendilerini idare etsinler 
dedik. Biz buna razı olduk. Neticenin bövle 
olacağı asla hatırımızdan geçmedi, Hataym, 
kalbimizin bir köşesinde her zaman yeri vardır. 
Antakya bizden ayrılamaz. (Ayrılamaz sesleri) 
Bu ötedenberi böyledir. 

Bir zaman biz Franklen Büyyonla Inebolu
dan beraber geliyorduk. - Bunları Fransızlara 
hitaben söyliyorum - Ineboludan Kalehanma ka
dar siyasî hiç bir şey konuşmadık. Hep havadan 
bahsettik. Kalehanmı, geçtik, öğle konağında 
Franklen Büyyon bana dedi ki, eh, ben artık 
sıkıldım, biraz görüşelim. Buyurun dedim. Size 
bir şey söyliyeceğim dedi, buyurun dedim, ilk 
sözü, ben Ineboludan beri geliyor ve görüyo
rum.. - Hakikaten kağnılar yola dizilmiş, cepa-
ne taşıyorlar, ihtiyar; genç, çocuk, kadm, erkek, 
kadmlarm sırtında çocuklar, böyle silâh taşıyor
lar (Şiddetli ve sürekli alkışlar). Dedi ki, sizi 
temin ederim ki yüzde beş yüz bu cidalde mu
vaffak olacaksınız.. Nerden anlıyorsunuz? de
dim.. Her ne zaman bir millet böyle çoluğu ile, 
çocuğu ile, ihtiyarı ile; gencile, karısı ile, erke-
ğile bir davaya sarılırsa behemehal muvaffak 
olur, dedi. (Bravo sesleri). Ben sorarım size, 
ey millet vekilleri! Bu gün Hatay için Türk mil
leti böyle değil midir? -(Böyledir sesleri, alkış
lar). Çoluğu, çocuğu, karısı, erkeği, hepsi Hatay, 
Hatay demiyorlar mı? (Öyledir sesleri) (Evet 
sesleri). Onun için Franklen Büyyonun sözü
nü ben Fransızlara tekrar ediyorum: Bu millet 
bu işe böyle sarılmıştır, behemehal muvaffak 
olacaktır (Şüphesiz sesleri). 

Onun için, arkadaşlar Frnasa eğer benim 
gibi artrk memlekette mikdarı az kalan Fransız 
kültürü almış olan kimseleri de kaybetmek iste
miyorsa, Fransa bu memleketin eğer iktisadî 
menfaatlerini temin etmek onları daha ileri gö
türmek istiyorsa Fransa, bizde ötedenberi yer
leşmiş olan Fransız kültürünün büsbütün silki-

lib atılmasını istemiyorsa zihniyetini değiştirsin, 
bu muameleyi değiştirsin. 

Ondan sonra geliyorum bize; arkadaşlar bu
günkü hal gösteriyor ki şimdiye kadar olan iş
lerde hep boşuna inanmışız, fazla itimad etmi
şiz, aldanmışız demiyorum; bundan sonra bizde 
de Hükümetin hareketini değiştirmesi icab edi
yor. Müessir, ciddî tedbirler almak lâzım geli
yor. Onun için ben kendi payıma, arzediyorum, 
zannediyorum M, siz de buna iştirak edersiniz, 
şimdi Hariciye vekâleti bütçesinin heyeti umu-
miyesi müzakeresini bitirib de fasıllara geçilmesi 
için rey verdiğimiz zamanda bir şart ile verece
ğiz. «Şimdiye kadar alınmış olan tedbirlerin 
kâfi olmadığı anlaşıldı, daha müessir tedbir alın
sın» (Bravo sesleri sürekli alkışlar). 

FUAD GÖKBUDAK (Urfa) — Aziz arka
daşlar ; 

Arab ve Fransız cepheli bir Türk davasmm 
içindeyiz, insan olanın bir tek cephesi, içinde 
bir tek ve müstakil şuuru olan yalnız bir 
tek cephesi olmak lâzım geleceğine göre karşı
mızdaki bu çifte cepheden birisini eksik, obirini 
fazla olarak mütaleâ etmek lâzım. Filhakika 

Hatay davası Arab kafasile daima nakıs ve Fran
sız mantalitesi ile daima mütecaviz olarak müta
leâ edilmiştir. O Arap kafası ki, medreselerin 
asırlar süren medih ve sitayişlerine ve kaside
lerine rağmen Türk folkloru «Kırkmm aklı bir 
incir çekirdeğini doldurmaz» diye cıdüı hüK-
münü çoktan vermiştir. Başlarında mukadde
ratlarına musallat olmuş bir kuvvet mevcud-
ken ve eğer Arap cephesi bir insan alnı ise o 
cepheyi millî hukuk ve haysiyete tahakküm 
edenlere çevirmek lâzım gelirken dostundan ve 
düşmanından ebedî bir dalaletle gafil ve düşma-
nile müştereken bize dönmüş oluyor. Tarihi 
ve hali izmihilâl levhalarile yüklü olan bu mil
letin istikbali dahi ihtilâl ve inhilâl içinde yü
zecek, galiba. Nereye girmişse oraya insan idare
sinin şaheserini götürmüş olan Türkün dehası 
asırlarca o betbaht milliti korudu ve hâdisatm 
içinde çürüyüp inhidam etmesi icabeden bir bi
nayı Türkün kudretinden verdiği payandalarla 
tuttu. 

Anlaşılan o binanın yıkılması tarihin levhi 
mahfuzunda yazılı olacak. Biz çekildik, payan-
dasız binanın angarib çekilmesini bekliydim. 

Fransız cephesi; zaferin sarhoşu olduğu gün-
denberi aldığı mütemadi derslere rağmen hâlâ 
dahilinde ve haricinde umumî tarihte eşi emsali 
olmayan bir şekilde şaşkınlık ve taşkınlığında 
devam ediyor! Urfada her yıl bir kurtuluş bay
ramı yaparak Fransız sarhoşluğunun drammı 
Türk nesline gösteririz. Atatürkün ilâhî nefesini 
alan her Türkün en müşkül anda dahi nasıl şah-
lanıb Türk şeref ve idealini ayakta tutacağmm 
misali olan bu temsilleri Gazi Anteb ve Türk 
Maraş, Adana dahi her sene beşeriyete seyretti
rir. Fransızlar galiba toptan Foliberjerde Mol-
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yer komedilerine davetli olmalıdırlar ki, bu 
dramları temaşaya vakit bulamıyorlar. Hatay-
da yeni bir trajedi mi istiyorlar? O kanlı oyu
nu da oynarız ve bütün dünya bilir ki, Türkler 
bu oyunların en ince aktörleridir. Türkün, ta
rihinin önünde ve kafasının en gizli yerinde bü
yük bir insanlık felsefesi vardır. Bir alman mü
nevveri diyor ki, (bizim ehlisalib sürülerimiz 
hedeflerinden bom boş dönmediler. Onlar hiris-
tiyanlardan maadasının insan olmadığım zanne
derek gittikleri seferlerinden hiristiyan olmayan
ların dahi insan olduklarının kabul ve neşreden 
bir zihniyetten ışıklar alarak döndüler). Dünya 
şahiddir ki, Türkün tarihi bu felsefe ile akmış 
ve kavimleri bu ruhla idare etmiştir. Şimdi bi
zim dostumuz olmayan Klotfarer fransız mec
mualarında mürekkebi henüz kurumamış bir ya
zısında Koradaki Japon idaresinden bahseder
ken bir fikrasile ırkımızm bu fazileti hakkında 
şu satırları yazryor: (Fakat, daha çok teaccübe 
sevkeden, kendisile yüz yüze geldiğim Manço-
nun bu eski çehresi mütebessim, müsterih ve 
gayrikabili nüfuz bu eski çehresi; işte eski kö
künün üstünde duran Türkün şahane ırkı, 
imparatorluklar kuran ırk. Bu adamlar zamanm 
kendilerinin olduğunu biliyorlar. Bu asırda ve
ya o bir asırda ne ehemmiyeti var? Asya tama
men kendi mevzuları olacak ve onlarm bundan 
asla şüpheleri yok. Japonlar tarafmdan asri-
leştirilimiş bir halde, hiç aldanmaksızın orada 
eski ruh ve nüfuzlarını kuracaklar. Onlar sü
kûn içinde kaderi takib ediyorlar ve bekliyor
lar). 

Bu satırları 19 mayıs 1938 tarihli Kandiden, 
maalesef bir çok noktalarda o da şaşırmış olan 
Klod Far erin (Sevdiğim Japonya) başlıklı ya
zısından alıyorum. Türk rrkmın Hayatdaki da
vası büyük müverrihlerinin ve hasmı da olsa bü
yük muharrirlerin jbeşer seyri üzerinde mille
timizin alnında okudukları ışıkların muazzam 
davası değildir, bu hukuk prensibleri ile halle
dilmiş bir davanm Fransız müstemleke memur
larının soysuzluk ve zulmü ile oyalanmakta olan 
davasıdır. Bu davayı takibe nereden başlama
lıdır? Bu davaya Cemiyeti Akvam kapılarında 
değil, en kanlı bir dramın istediği bütün dekor
larla başlamalıdır. 

BAŞVEKİL CELÂL BAYAR (izmir) — Şüp
he yok M, mebus arkadaşlarımız kanaatlerini 
kemali serbesti ile söylemek salâhiyetini haiz
dirler (işitmiyoruz sesleri). 

Hepimizin bildiği veçhile mebus arkadaşlar 
kanaatlerini serbest ve açık olarak söylemek sa
lâhiyetini haizdirler. Bu bedihî bir şeydir. Her 
mebusun söylediği sözler ancak kendi şahsî me
suliyetleri altındadır. Yalnız muhterem hatibin 
sözlerinin bir noktasında durmak mecburiyetin
deyim. Dava ancak kendi davamızdır. Bizim 
davamızda Arab cebhesi yoktur (Bravo sesleri, 
alkışlar). 

HASAN REŞÎD TANKUT (Maraş) — Şimdi 
bütçesini müzakere etmek üzere olduğumuz Tür
kiye hariciyesi siyasetinde başlıca şu esasa dik
kat eder : Menfaatlerini daha ziyade sulh yolile 
korumak ve sulhu muzaffer etmek. 

Millî olduğu kadar insanî olan bu siyasetin 
de vâzıı Büyük Kurtarıcıdır. Atatürk nu
tuklarında ve millî terbiyenin krvammı teşkil 
eden sözlerinde ve konuşmalarmda daima sulh-
perverhgi telkin eder. On beş sene oluyor, 
benim de içinde bulunduğum genç bir zümreye 
Büyük Şef şimdi motamo tekrarlayamayacağım, 
fakat ruhan tamamile bu manada olan şu sözleri 
söylemişti : 

Biz sulhu istiyor ve seviyoruz. Eğer büyük 
devletler bizim bu arzumuzun samimî olduğuna 
inanırlar ise onlar da bize el uzatmakta gecik
meyeceklerdir. Şefin bu sözleri Türk milleti 
için bir iman ve vicdan olduğu içindir ki yurdda 
sulh, cihanda sulh düsturunu şiar edindik. 

Yaptığımız ittifakların, kurduğumuz pakt
ların ve esaslandırdı^ımız dostluklarım neve isti-
nad ettiğini dünya öğrendi. Şimdi medenî âlem 
bize elini uzatmş ve gönlünü açmış bulunuyor. 
Medenî âlem dedim, ne yazık ki bn âlemin mü
messili olduğunu sanan ve iddia eden bir devlet 
hâlâ bu zümrenin dışmda kalmak inadmı göste
riyor. Arkadaşlar, bu devlet Fransadn*. Uzun 
süren münasebetlerimizin hemen hepsinde benim 
tanıdığım Fransa diplomasisi, yüze gülerken 
de diz çöküb yuvarlanırken de daima aldatıcı 
ve oyalayıcı kaldı. Şimdi onun ikinci bir tipini 
de Hatayda tanıyoruz. Bu tib evvelkinden şu 
farkla temayüz ediyor. Ayni zamanda, iğtişaşçı-
lara ağzı küfür ve iftira dolu yaygaracılara da
yanmak. 

Fransanın Suriyedeki mümessili, bu marifeti 
dört başı mamur olarak başarmış bulunuyorlar. 
Onlarm orada tesis ettiği otorite dünyanm en 
sakin insanları olan Türk köylülerini tedhiş et
mekle meşguldür. Ve orada Türküm diyenin 
ağzma yumruk savuran bir zümre var ki ne ka
dar çok insan yaralar, öldürür ne kadar fazla 
izzeti nefis rencide ederse kanlı avuçlarının içi
ne o kadar fazla bahşiş kıstırılır. 

Sopalı, silâhlı zümrelerin köşe başlarını ve 
sokak ağızlarını bırakarak kayid istasyonlarını 
istilâ ettikleri o korkunç plebisit sahasmda me
denî Fransanm o hukuku beşer beyannamesine 
vatan olmuş yerin şerefli memurları bu düşkün 
vaziyetlerini bilmemki ne şekilde tefsir edebilir
ler? 

işin bundan daha acıklı ciheti bu faciaların 
cemiyeti akvamın mümessilleri huzurunda cere
yan etmekte olmasıdır. Bir zaman bu muamma
nın halli için fikir yordum. Büyük ve insanî 
vazifeler almış kimselerin ne de olsa bitaraf ka
lacaklarını sanmış ve kendimi buna inandırma
ğa çalışmıştım, Meğer böyle düşünmek hataların 
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en büyüğü imiş. Bakınız aynı komisyon şimdi 
bir de Sünnî Türk meselesi çıkardı. Hiç duy
muş işidilmişmidir ki ayni dili konuşan ayni din 
ve mezhebe tâbi bulunan bir insan zümresi fer
dî temayüllerine göre iki millet halinde müta
lâa edilsin. 

Arkadaşlar bunu Hatayda Fransa Hüküme
tinin ve cemiyeti akvam mümessillerinin huzu
runda yaptılar ve yüksek tez bizzat onlarm ka
fasından çıktı. Bu maskaralığa karşı isyan eden 
temiz bir delegeyi tâli komisyonlara atmak su-
retile cezalandırdılar. Bu tedbiri cehalet veya 
gaflete atfetmek elimden gelmiyor. Fakat cehil 
ve gaflet eseri değil ise muhakkak ki hiyanet 
eseridir ve meşhur ayırt ve yut düsturunun 
tatbikinden başkası değildir. Alman teşebbüs 
üzerine cemiyeti akvam bu sünnî Türk tezinin 
müdafaa edilmez olduğuna karar vermekle Ha-
taydaki komisyonunu Hatay işinde ikinci defa 
olarak ridikülize etmiş bulunuyor. Fakat bu 
bir satisfaksiyon mudur? Cemiyeti akvamm red
dettiği bu tez haddi zatinde gerilikten, ibtidai-
likten daha öte bir şey değil mi idi? Eğer o Ha-
tayda değil, îç Afrikada müdafaa edilse idi Ho-
tantolar veya Boşimanlar arasmda bile gülünç 
olacaktı. 

Fransız müstemlekecilerine olduğu gibi bu 
kontrol komisyonunun da bitaraf olduğuna inan
mak elbette ki saflıktan daha ileri bir bedbahtlık 
olur. Ne yalan söyleyeyim, ben kendimi inan
dırmak için hiç bir esas göremiyorum. Söven, 
vuran, döğen, yaralayan bir alay pervasız ile 
ağzı burnu dağılmış, her veçhile yaralanmış 
mazlum bir kütle ve bunlarm üstünde zalimle
rin tarafını tutan bir komisyon. Bu hal böyle 
devam edecek midir bilmem. Fakat muhakkak 
olan bir şey varsa o da Fransız diplomasisinin 
büyük bir şeref ve haysiyet imtihanı geçirmekte 
olduğudur (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar, burada hürmetle hararetle anıl
ması lâzımgelen bir cihet var. Millî gururun ve 
millî izzeti nefsin kurbanları tahmin edildiğin
den çok daha fazladır. Yalnız Türküm diyebil
mek için bu derece ağır zulme katlanan, Hatay 
Türklüğünün büyük sabır ve tahammülü, bu 
günkü hiyanetinin sarhoşluğu içinde ileriyi gö
remeyenlerin akibetini hazırlıyor ve bakmız Ha
tay Türkleri nelere katlanıyor. 

Şimdi size arzedeceğim hadiseler Hatayda 
kayid ve tescil işinin başladığı 1 mayıs 1938 den 
sonraki, yani azamî yirmi gün içinde yaprlımş 
kepazeliklerdir. Ve bunlar keyfiyetçe olduğu 
gibi kemiyetçe de o kadar çoktur ki, hepsini 
size teker, teker okumak için daha uzun zaman 
lâzımdır. Ben Maraşlıyım ve Canııb vilâyetleri
mizin hepsi ile yakından alâkam var. 

Hatayda yirmi gün içinde Türkler ve Tü*-k 
taraftarları hakkında tatbik edildiğini öğrendi
ğim çirkin ve korkunç muameleleri şöylece sıra-
lıyabiliriz: 

1 — îlk günlerde kayid büyük mikyasta 
Türkler lehine idi. Bunu gören sömürge idaresi 
muhtara ve köy bekçilerine kadar bütün resmî 
memurları harekete getirdi. Mal memurları kırk 
yıllık bakayayı tahsile başladılar. 

2 — Tedhişçi kolları harekete getirildi. Bun
lar köylerde, şehirlerde evler basıyor. Türk 
taraftarlarının can evine taarruz ederek onları 
işkence ile Türklüğü inkâr arasmda muhayyer 
bıraktılar. 

3 — Sözü geçer Türkler veya Türk taraftar
ları toptan ve birden tevkif edildiler. 

4 — Vicdaniyata taarruz yoluyla istifade 
tertibatı alındı. Meselâ bakınız şu manevra ne 
kadar murdar ve ne kadar da gülünçtür. 

Türk yazılmak istenilen Alevilere pek âlâ, 
seni Türk kaydederiz, fakat Aleviliğini sileriz 
o zaman dinsiz kalırsınız dediler. Öbür taraftan 
da bir Türke seni Türk kaydederiz ama Sünnîliği 
kaybeder kızılbaş olursun telkinini yaptılar. 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Cumhuriyet 
Fransası bu... 

H. REŞÎD TANKUT (Devamla) — 
5 — Nüfus kütüğünde kaydi olmayan veya 

dışardan gelen Hataylı Türkleri usulü dairesinde 
nüfusa kayıttan imtina ederken dışardan ve 
! Hataylı olmayanlardan akın, akın gayri Türk 
getirdiler. 

6 — Türk taraftarı gazete kapatılmış. 
7 — Resmî makamlar Türk alehtarlığmı tah

rik ve teşvik etmiştir. Fazla olarak bu intiha
batta Türkten gayri bir Hükümet kurulacağı 
propaganda edilerek Türkler ve Türk taraftar
ları tedhiş edilmiştir. 

8 — Ve bütün bu tedbirler başıboş ve başıbo
zuk müsellahlarla takviye edilerek Türküm di
yen ağıza dipçik havale edilmiş ve sebat eden-
İor her türlü tecavüze maruz bırakılmıştır. 

Bu arzeylediğim hadiseler ki, hepsi dokü
manlara dayanır. Bize anlatıyor ki, Fransa bi
zimle yaptığı bütün anlaşmaların ve verdiği söz
lerin hiç birisinde samimî değildir. Ve hiç bi
rinin hükümlerine riayet etmiyecektir. Frank-
len Buyyondanberi elimizdeki vesikalarla temi
nat kazanmış olan haklarımızı ne zaman konuş
mak istedikse Fransa hükümeti sureti haktan gö
rünerek derhal müzakereye oturdu. Fakat me
sele müstemlekecilere düşünce derhal mihverin
den ayırılarak parçalandı. Halka zulmetmeğe 
alışmış olan bu insanlar hak adaletten iğreni
yorlar galiba. Eğer tabir caizse Fransada biri 
Fransızlar için, biri de müstemlekeler için iki 
hükümet var. Bu ikinci hükümetin muhatabı 
olamayacağımızı Fransa diplomasisi artık anla
malı değilmidir. 

Fransa diplomasisinin bu zihniyeti değişirini?. 
Bence hayır. Çünkü o, tek bir Fransız bulun

mayan Hatayda yerleşmeği kurmuştur. Fran-
sanın bu fikrini yeni saymayınız. On sene evvel 
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Haleb ile Nuseybin arasındaki demiryolunda 
rütbeli bir askerî fransız rahibi ile yolculuk et
miştim. Adam beni önce arab hıristiyanlarm-
dan sanmış; « Monşer dedi şimdiye kadar Sü-
riyeye dışarıdan 180 bin hiristiyan celbettik. 
Yirmi beş sene sonraya kadar bu mevcudun 
400 bine çıkarılması için lâzmıgelen tedbirler 
almdı. O zaman Suriyede müslümanlık Ölür ves
selam ». Bu ruhaniyi daha fazla söyletmemek 
için derhal Türk ve müslüman olduğumu haber 
verdim, işte bu günkü Fransız politikasının 
maksadı bu papazm maksadının ta kendisidir. 
Onlar sırasma göre aldatır, atlatır ve provoke 
eder. Provokasyon ahlâkî kaidelerin hiç birisile 
bağdaşamazken Fransız memurları - ikrah ile 
arzediyorum - onu da yaptılar. 

Bir hafta evvel Beruttan bütün dünyaya ve
rilen o melun telgrafı şu veya bu serseri çekti 
sanmamalıdır. Onu tertib eden ve çektiren se
fil insanlar fikirlerini ve masraflarını bu poli
tikacılardan almışlardır. Böyle olub olmadığını 
aramak emek sarfma değmez. Çünkü bu melun 
hareketin öncüsünü on beş gün evvel Fransa 
Hükümetinin resmî radyosundan dinlemiş ve 
Hükümetine mensub gazetelerden okumuş bu
lunuyoruz. 

Arkadaşlar, ferdlerin nezaheti ile, camiala
rın nezaheti tezahür bakımından başka başka 
ölçülere tâbidir. Türk milletinin gözbebeği ve 
bütün dünyanın hürmet ve takdirle sevdiği bü
yük bir Devlet reisinin, Atatürkün sıhhatini ve 
hayatını en hasis bir menfaat için bayağı bir 
politika manevrası olarak kullanmak elbette ki, 
en bulaşık en kirli ve en murdar bir tedbirdir. 
(Hayasızlık sesleri). Ve bu hareket en çok mü-
lâhazasızlarm bile yüzünü kızartmağa yeter. 
Fransanm sömürke idaresi bütün fezahatlerini 
maskelemek için bir komisyona da sahiptir. 
Milletler Cemiyetini temsil eden bu komisyonun 
vazife görme bakımından ne kıymette ve ma
hiyette olduğunu acı bir şekilde öğrenmiş bulu
nuyoruz. Evet o yüze böyle maske elbetteki el
zemdir. 

Vaziyet böyle olunca sözü artık Hükümeti
mize tevcih etmek sırası gelmiş bulunuyor. Evet 
Hükümete soruyorum: 

Fransa Hükümetinin, bilhassa müstemlekeci-
lerinin bizi en hafif bir tabirle çocuk gibi avu-
tub oyaladıklarına şübhe olmadığı halde vaziye
tin üzerinden bu aldatıcı örtüyü neden söküp 
atmıyorsunuz? İşin iç yüzüne vâkıf ve muttali 
iseniz almış olmanız lâzımgelen tedbiri neden, 
geçer ve müessir hale getirmediniz? Ben Hükü
metten filî ve müsbet netice bekliyorum ve bu 
neticeye ne yolda varılacağını katği ve sarih 
olarak ifadesini istiyorum. 

Sözümü sulhperverlikle başlamıştım. Yine 
onunla bitiriyorum. Evet Kemalist Türkiye şe
finden son neferine kadar sulhcudur. Ne dere
cede sulhcu ve hakşinas olduğumuzun başlıca de

lili uzak ve yakin bütün komşularımızla olan 
münasebetlerimizin dostluk dolu havasıdır. Ni
çin komşu Irak ile aramızda böyle bir mesele 
çıkmıyor? Bu hatayı Fransız diplomasisinin kötü 
niyetinde aramak doğru olur. Dikkat ediyo
rum Fransa ile herkes münazaalı bulunuyor, bir 
tek ingiltere ile hali hoş görünüyorsa bence bu
nu temin eden ingiliz aklı selimidir. Bütün 
bunları mülâhaza edince Fransa aleyhinde emri
vaki yapanların bu hareketlerini yine Fransa
nm ihdas ettiği naçarlığa vermekten kendimi 
alamıyorum, itiraf etmeliyim ki, bunu yapan
lar her halde yerinde ve haklı iş yapmışlardır. 

Düşünüyorum her vakit olduğu gibi yine 
sulhcu kalalım. Fakat yanıbaşmuzda ve vaziyeti 
ahidler ile teminat altma alınmış bir Türk mnı-
takasında sömürgeci bir idare sinsi sinsi aley
himizde tedbirler alıyor. Alman bu tedbirler 
ahde riayetsizlik, sözde durmamazlıktan çok 
daha ileri, istikbali tehdid edebilir bir tehlike ha-
zırlryor. Fakat düşman aldatıcıdır, şaklabandır, 
daima güler yüz gösteriyor. Biz de mademki, 

sulhcuyuz sabır ve tahammülde devam göstermek 
bize düşer mi diyeceğiz. Hayır arkadaşlar, Bü
tün dünyanın selâmeti için bile olsa zillet ifade 
eden sulhçuluğa asla taraftar olamayız (Sürek
li alkışlar), 

TURGUD TÜRKOĞLU (Manisa) — Arka
daşlar, Türk milletinin arzu ve iradesinin, hâki
miyetinin tezahür ve tecelligahı olan bu yüksek 
yere her hangi bir parlâmento diskorünü, her 
hangi bir heves ve arzu sebebile yapmak için bu-; 
raya çıkmış değilim. 

Beni buraya sevkeden kudret Hatayda inti-
habatm başladığı gündenberi cereyan eden hâ
diselerin memleketimizde ta en yüksek salon
lardan tutunuzda entellektüalizmin en kesif en 
kudretli sosyetelerinden tutunuzda kahvelere, 
sokaklara, köylere, memleketin her noktasında, 
Türk milletinin kalbinde uyandırdığı gadab ve 
tehevvürün günden güne fazlalaşan homurdan
manın burada, yüksek huzurunuzda bir sem
bolü, bir timsali olmak üzere çıkıyorum (Bravo 
sesleri). 

Arkadaşlar; bizim için bir Hatay var. Bu 
Hataym her hangi bir taşmı kaldırırsanız, her 
hangi bir toprağının bir yerini deşerseniz onun 
altmda binlerce yıldanberi yatan Türk kahra
manlarının kemiklerini bulursunuz. Hataym 
akan suları, çağlayan şelâleleri, esen rüzgâr
ları orada ezeldenberi hüküm sürmüş, hüküm
ran olmuş, tarihin en mümtaz sayıfalarmda za
fer destanları yazdırmış kahraman Türk milleti
nin menkıbelerini okur. 

Arkadaşlar; bu toprağm üstünde yaşıyan Ha
taylıların damarlarında cereyan eden kan da 
ayni şehameti, ayni kudreti taşır. Eğer, Hatay 
seçiminin en banal, en manasız ve münasebetsiz 
propaganda şekilleri ile bozulmasına gayret 
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edenler varsa ve bunlarm o hrttada Türk mille
tinin ezelden ebede müstehak olduğu, sahib ol
masına azim olduğu o kıtada bir kaç mazlum 
türkün kanını akıtmakla tarihin seyrini değiş
tirmek zehabında bulunuyorlarsa çok aldanır
lar. 

Arkadaşlar, benim bildiğim ve halâ inanmak 
istediğim samimî, dürüst bir Fransız milleti 
var. Bu Fransız milletinin semasında riya, ba
sit menfaatlarm pek berbad ve pek çirkin bu
lutlarının hüküm sürmediği bir anında Fransız 
semasrnm saf ve berrak bir anında Fransız mil
letinin kulağma şunu ulaşdırmak isterim: Ha
tay bizim için ezelî ve ebedî millî bir davamız
dır. Onlar orasmı eğer bir sömürge yeri şek
linde görmek istiyorsa bu bizim için bir mana 
ifade etmez. Onlar eğer orada seçimi herhangi 
bin bir türlü vesile ve desise ile zulüm ve iş
kence ile de işi Türk milletinin aleyhine çevir
meğe muvaffak oldukları takdirde bu davanın 
bittiğini düşünüyorlar ise çok aldanmış olurlar. 
İntihabı aleyhimize tecelli ettirdikleri takdirde 
dahi Hatay meselesi bitmez bilâkis daha gazub 
daha çetin bir çehre, daha müşkül ve daha canlı 
bir şekilde yürümeğe ve ilerlemeğe bağlıyacak
tır. 

Arkadaşlar; Ulu önderimiz, Hükümet ve 
biz Hatay işini cemiyetler sosyetesinde ve sulh 
prosedürü ile bitirmek yoluna girmişsek bu bi
zim için bir aldanma, bir avutma tarzı zanne
dilmesin. Bizler kadar Fransız milleti, Fransız
lar kadar Türk milleti de millî gayelerin, 
millî ideallerin hal ve intaç prosedürlerinin ne
lerden ibaret olduğunu biliyorlar ve biliyoruz. 
Türk milleti ve onun Hükümet ve Türk milleti
nin Ulu şefi, beşeriyetin yaşadığı geçirdiği müş
kül anlarda hedefine vâsıl olması için sulh pro
sedürünü en yüksek bir ideal olmak üzere bul
duğu içindir ki oraya milletler sosyetesine gir
miştir. Ortada ne bir aldanış ne bir avutma ne 
bu yoldan gitmekle bir şaşırma şemmesi var 
hiç şüphe etmiyorum ki bu gün vatanm her 
tarafında Hatay hâdiselerinden dolayı homur-
dryan halk, Hükümetin ve Ulu önderin akli se-
limile ve bu şaşmaz ve yorulmak bilmeyen az
mi ile bu günkü çalışmalarla olmadığı takdirde, 
yarm her hangi şekil ve surette olursa olsun 
Hatay davasmm intaç ettirileceğine kendi kani 
olmasaydı, bu gün belki Büyük Millet Meclisi 
kapılan önünde memleketin bir çok yerinden 
yüz binlerce halk gelerek Hatay, Hatay diye ba
ğıracaklardı. 

Arkadaşlar, bu gün yüksek huzurunuzda ko
nuşulmak üzere bulunan Hariciye bütçesi mü-
nasebetile Hatay işine arkadaşlarım gibi temas 
etmekliğimin sebebi, arzettiğim gibi halkm sa
mimî ciddî ve millî bir tezahürüdür. Hükümet, 
milletin mukadderatım idare eden büyüklerimiz 
bütün milletin iradesinin Türk memleketi olan 
Türk tarihi olan, Türk varlığı olan Hatay idea

linin behemehal lehimizde olarak intaç ediı 
mesi için lâzım gelen bütün tedbirleri en esaslı 
bir tarzda düşünerek yapacaklarına muhakkak 
emindir. Bütün milletin bütün varlığile her an 
şahlanmağa, bütün kudretile bu dava için mü
cadele etmeğe hazır olduğunu yüksek Şefimiz, 

Hükümetimiz elbette bizim kadar emindir. Hatay 
Türktür. Hatay halkı mutlaka istiklâlini alacak

tır. Biz müstevli değiliz, biz sömürgeci değiliz Türk 
milleti yüksek varlığı için olduğu kadar diğer 
milletlerin de istikballerini beşeriyetin, insan
lığın mevcud ve tanınmış olan kutsî haklara ta
pan bir millettir. Binaenaleyh kendi hakları 
için, kendi varlığı için mukaddes hakları için 
ayni mukabeleyi arar. Bu haddi hududu tecavüz 
edenleri kırar, ezer, hakkmı behemehal alır. 
(Biravo sesleri, alkışlar.) 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Saym arka
daşlar, ne yazıkki kendi yufdumuzuu bir parçası 
üzerinde Türk hakkmı kabul ettirmek, teslim 
ettirmek için Fransa gibi dünyaya inkilâb çığırı 
açan bir milletle hali mücadeledeyiz. Nerede o 
Fransız inkilâbmı yapanlar ?.. Milletleri esir et
mek, milletlerin hakkmı tanımamak için mi o 
inkilâbı yapmışlardır?. 
Onun akabinde teessüs eden müstemleke idaresi 
Bu gün Tunus, Cezayir ve Suriyede ne yapı
yor? İnkılâbı yapanlar başlarmı kaldırsınlar da 
görsünler... 

Arkadaşlar, Hatay davamız hepimizin dima
ğında ve kalbinde nasıl tekevvün ve teessüs et
ti, pek kuvvetli yazdıdır. Birinci Büyük Millet 
Meclisinde Franklen Buyonla yapılan muahede
nin müzakeresi esnasmda hazır bulunan arka
daşlar hatırlarlar; o diyarda bulunan yurddaş-
larj bu muahede okunurken bu günü görerek ne 
kadar ağlamışlardır. Bizi zalimlere bırakıyor
sunuz, bunlarm zulümlerine nasıl tahammül ede
ceğiz? demişlerdi. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Ağlayan Urfa me
busu Hayali Efendi idi. 

RASÎH KAPLAN (Devamla) — Türk mil
leti dünyanm en büyük imparatorluğunu kur
duğu sırada, Fransız milleti ile o kadar alice-
nabane münasebet tesis etmiştir ki, insan tari
he bakmca bu kadar yüksek kalbliliğe hayret 
eder. Fakat arkadaşlar, Türk devleti yıkılma
ğa başladığı vakit, Türkte biraz gerileme hare
keti başladığı vakit ilk safta kimi görüyoruz 
arkadaşlar? Fransız müstemlekecilerini. Mısır
da ilk işgal kuvvetleri olarak Fransızları görü
yoruz. Tunusta, Cezayirde ilk işgal kuvvetleri
ni Fransızları görüyoruz. Harbi umumiden çık
tık, her milletle kozumuzu paylaştık, sulhu te
sis ettik; Fransa ile olan hududda hâlâ davada
yız, hâlâ münazaadayız. 

Arkadaşlar, kıymetli arkadaşlarım çok mü
him esaslara temas buyurdular. Onlarm temas 
etmedikleri bir mevzuu da ben izah edeceğim. 
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Geçen sene Hatay davasmm izahmda çok te
mas edildi. Hükümetimizin bu davanın müda
faasında esas olarak temas ettiği bu idi. Ben 
de buna temas ediyorum. Arkadaşlar, Sovyet 
Rusya ile hemhududuz, İranla hemhududuz, 
Irakla hemhududuz, denizde İtalya ile hemhu
duduz, garbde Yunanistanla, Bulgaristanla, de
nizde Romanya ile hemhududuz. Genubda da 
Fransa ile bu hududumuz vardır. Bütün dünya
nın vicdanma müracaat ederek şu kürsüden mil
let namma, Türk milleti namma bağrrıyorum : 
Şu hududlara bir kere baksınlar; Türk - Roman
ya hududunda tek dava var mıdır Türk - Bul
gar hududunda tek dava var mıdır? Türk - Yu
nan hududunda tek dava var mıdır? Türk - İran, 
Türk - Sovyet Rusya hududunda tek dava var 
mıdır? 

Fakat arkadaşlar; cenub hududuna bakar
larsa bu hududda, diğer hududlarımızda olma
yan, kat, kat teşkilâtı kurmak ve bu milletin 
üzerine fazla yük yüklemek mecburiyetinde kal
mışızdır: Çünkü millî ve iktisadî vaziyette, si
yasî vaziyette emniyet yoktur. Niçin arkadaşlar; 
bu suali ben bütün dünyaya sorabilir miyim?. 
Her gün gazetelerde şunu okuyoruz: Şu kaçak
çılık olmuş, şu askerimiz, şu jandarmamız şehid 
olmuş. Hali harptemiyiz?. Bu yüzden bir çok 
müşkil vaziyetlere düşüyoruz. Demek ki, arka
daşlar, yalnız Hatayda değil, ana yurd da ha
yatımız tehlikededir. Bunu mübalağa olarak 
arzetmiyorum: şimdi bir vesika arzedeceğim : 

Bundan 3 ay 12 gün eevvel Fransada neşre
dilen bir kitab hakkında hepinizin nazarı dik
katini celbederim. Bu gün Ankaraya gelen Cum
huriyet gazetesi o kitaptan bir fıkra almıştır, 
Yani dün Istanbulda çıkan ve bu gün Ankaraya 
gelen Cumhuriyet gazetesinde bir fasıl vardır. 
Kitab 14 kânunusani 1938 de, arkadaşlar; 1928 
de değil, 1938 de Fransada neşrediliyor. 

Bununla kalmıyor. Fransız akedemisinde 
müstemlekecilik ilimleri mütehassısı General Bre-
mon tarafmdan bu kitaba gayet kıymetli bir 
takriz yazılmış. Bu kitab Fransız dahiliye neza
retine takdim edilmiş kitabda, bu takdim den 
de, sureti mahsusada tebarüz ettiriliyor. 

Kitab neden bahsediyor biliyormusunuz ar
kadaşlar? 

Kitab, başlı basma, bizim yurdumuz olan Ki-
likyada bir nazırların hiyaneti yüzünden, Er:"1?. 
nistan kırallıgmı, kuramadıklarından bahsediyor. 
ve bir gün gelecek bütün dünyada Fransız 
bayrağı dalgalanacaktır, diyor. Bu kitab üç 
ay evvel neşrediliyor. 

Arkadaşlar; Haytayda demek ki kuvvetli 
Türk ekseriyetini mağîûb edemeyerek, kamyon
larla Halebden, şuradan, buradan ermenileri ta

şıyan müstemlekeciler, bunları bir kastla taşıyor
lar. Ne istiyorlar Hataydan?. Evet Hatayda 
kuvvetli bir Türk ekseriyetile karşriaştılar. 
Böyle olmasaydı bu kadar zulme ve işkenceye 

gitmiyecekler ve kolay kolay davalarını hallede-
lerdi. Fakat şimdi dava tamamen Türk lehinde-
dir Çünkü Hatay tamamen Türktür; Hatay, 
adile, sanile her şeyle Türktür. Fakat davayı 
bertaraf etmek için kamyonlarla Ermeni taşıyor. 
Bu hareketi Mtabla mukayese edecek olursanız, 
ermeni taşrmanm ne mâna ifade ettiğini kolayca 
anlarsınız. Fransız Hükümetinden sorabihrmi-
yiz? Tekrar mı Adanaya gelmek istiyorlar? Dün
kü Adana, dünkü Maraş; dünkü Gazi Anteb 
yerindedir. Biz de buradayız. Davalarını bu dö
küntülerle temin etmek istiyorlarsa vay onlarm 
haline. Gelsinler. yine o kahramanlıkları 
fazlasile yapacağız. (Temizlenmek için ge
lirler) Yok eğer takib ettikleri gaye, her 
halde Suriye, Hatay da dahil olduğu 
halde, kendilerinin müstemlekesi olarak 
kalmak ise, biz Cemiyeti akvamı da, bütün dünya 
milletlerini de karıştırarak kendilerinden bir 
sual sormak mecburiyetindeyiz: Kendilerile 
konuştuk, Cemiyeti akvama gittik, bir muahede 
yaptık, hakkımızı kabul ettiler. Filhakika baş
landı. Muahedelerle kabul ettiklerinden istin-
kâf ettiler. 

Hatayda aramızda ihtilâf çıktı. Tekrar Cemi
yeti akvama gittik. Tekrar bizi haklı gördüler. 
Komisyonlar, heyetler tekrar Hataya gitti. Ya
pılan marifetleri ne dir? Komisyon da dahil ol
duğu halde, Haytayda sünnî müslüman, Kema
list müslüman diye bir dava çıkardılar. Eh ha
kikaten arkadaşınım dediği gibi, buradaki şu 

ifadenin karşısında bu günkü medeniyet, bu gün
kü ilim âleminin ne kadar sukutta olduğunu 
görüyoruz. Demek ki telkinler hâlâ eski Cizvit 
papaslarınm idare ettiği kiliselerin içinden geli
yor. Orada insanları bu Kemalist müslümandrr, 
bu sünnî müslümandrr, diyerek birbirlerine mi 
kırdırmak istiyorlar? Güya Cemiyeti Akvama 
karşı Fransa orada emniyetin muhafazasını te
keffül etmişti. 

Arkadaşlar; Hiç bir vakit, bilhassa millî mü
cadele başladığı günden bu güne kadar, yani 
bu millet kendi iradesine hâkim olduğu günden 
Atatürkle birleşerek milletin ve yurdun davası
nı eline aldığı vakitten beri, teşhisinde yanü-
madı ve şaşmadı ve bundan sonra da yanılma-
yacaktrr. Fransa bizi yanıltamıyacaktır. Arka
daşlar. Beyhude uğraşmasın. Çünkü arzettiğim 
gibi, eğer yanılacak olursak arkadaşlar dava 
Hatay davası olarak kalmıyor. Adam kitabmı 
neşretmiş. Hazırlamış, tekrar ikinci bir mesele 
daha çıkarıyor, karşımıza. Bu kitab üzerinde 
Hükümetimizin, değerli, kuvvetli ve kudretli 
Hükümetimizin, bütün Türk milletinin, bütün 
kuvvetine istinad eden Hükümetin nazarı dik
katini celbederim. 

Bu kitab üzerinde bu günden sual sorulma
lıdır. Bunlar demek ki, yalnız Hatay davası de
ğil, arkadaşlar, biz senelerdenberi sulh severlik 
namı altmda mütemadiyen müzakerelerle bu 
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işin uzamasına razi olduksa bizi harbten kaçı
yoruz zannetmesin Fransa o vakit aldanır. Onu, 
Türk ulusu o sanati iyi bildiği gibi, o sanatin 
icabettirdiği fedakârlığı da, bilhassa feragati de 
çok iyi bilir. Feragat bu günkü milletlerin ya
pamayacakları ve dayanamayacakları vaziyet
tir, Harbe karşı dayanmak ve feragatle çalış
mak, Türk milleti bunu çok iyi bilir. Maraş ve 
Adana işgalinde Fransız müstemlekecileri gör
müşlerdir. Onun için bu sahada bizi daha fazla 
intizarda bırakmamaları lâzımdır. Daha fazla 
bir intizarda kalmağa tahammülümüz kalma
mıştır. Onun için Hariciye bütçesi münasebeti-
le Hükümetimizden, ve bu iş üzerinde, şu ma
ruzatta bulunmak isterim. İş, gördüğümüzden 
daha fazla ciddidir. Çünkü tamamile muzmar-
larmı çok kötü olarak izhar etmektedirler. 
Onun için tedbirlerimizi tacil etmek ve bu işi 
daha katği surette halletmek lâzımdır. Arkadaş
lar, daha dün Hatayda sünnî müslüman, müslü-
man kemalist politikası yapıyorlardı, Cemiyeti 
Akvama müracaat ettik, Cemiyeti Akvam on
ların bu icadlannı reddetti. Fakat katliâmın 
önüne geçmiyor. Orada intihab hakkını istimal 
etmek isteyenler bu haktan mahrum kalıyorlar. 
Dünya milletleri arasmda intihab hakkı kadar 
mukaddes hak kalmış mıdır? 

Bu hakkı istemeyen ve kullanmayan esasen 
millet olamaz, insan olamaz. Şu halde bu 
hakkı kullanmak isteyenlere, binbir tedbir alı
narak, niçin mâni olmak istiyorlar?.. Çünkü ar
kadaşlar, hak denilen şey ancak müdafaa ile, 
ancak alınma ile alınır, verilmez. (Alkışlar). 

RUŞENÎ BARKIN (Samsun) — Aziz arka
daşlar ; Eğer muhterem arkadaşlarımın sözlerin
den ayrı bir fikir ortaya atarsam beni mazur 
görmelerini rica ederim. 

Arkadaşlar ben, müstenılekeci bir kuvvet, 
memleketi başında iş görebilecek ayrı bir kuv
vet, ona müessir olmayacak ayrı bir Fransız 
hükümeti ve bir kaç ayda kabine değiştiren ayrı 
bir demokrat Fransız milleti tasavvur edemem. 
Ben o kanaattayım ki, müstemlekeci kuvvet 
emrini bilâkaydişart Fransız hükümetinden alır. 
O kanaattayım ki hürriyet ve vatanseverliği ken
disine mal etmek isteyen Fransız milleti bu işte 
masum ve hayirhah addedilemez. 

Onun için benim sözlerim hem müstemleke-
cilere hem de onlara âmir olan Fransız hükü
metine ve hemde duygusuz, donmuş bir halde 
kalan Fransız milletine müteveccihtir. 

Arkadaşlar, siyaset aleminde mütekabil men
faat ve tamamen mütekabil duygulara müstenid 
hakikî dostluklar vardır. Amma bazı dünyaya 
hâkim olmak isteyen müstemlekeci ve emperya
list hükümetler diğer milletleri istismar etmek 
için çok defa kullandıkları sahte dostluklarda 
vardır. Türk milleti dünyaya hâkim olduğu 
zamanda bile en iptidaî milletlere karşı bu sefil, 
sahte dostluğu kullanmamıştır. Bu sefil siyaseti 

hiç bir zaman hatırından geçirmemiştir. Türk 
milletinin tarihi bu hakikati her an, her şekilde, 
her suretle tevsik etmeğe kadirdir. 

Arkadaşlar, Türkün dostluğu samimî ve ha 
kikî dostluktur. Türk dost olduğu millete karşı 
onun ak ve kara günlerinde de dosttur. Onun 
zayıf zamanından istifade etmek için hiç 
bir emel tahayyül etmez. Tahayyül etmeği de 
kanına, vicdanına sığdırmamıştır. 

Arkadaşlar; Fransanm zencilere tatbik etti
ği siyaseti Türke tatbik etmek istemesine hiç 
bir Türkün vicdanı tahammül edemez. 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Zenciye tat
bik etmeğe ne hakkı var, o da insandır. 

RUŞENÎ BARKIN (Devamla) — Zenci ken. 
di hakkını ayrıca arasın. (Gülüşmeler). 

Arkadaşlar, Fransızlar dünyada bir varide 
halinde değilken, ondan pek çok evvel dünya
nın büyük bir kısmında medenî, efendi ve hâ
kim yaşamış olan Türklerin başında böyle sefil 
bir tehakküm, alçak bir hâkimiyet hüküm sü
remez. Arkadaşlar Türkiye pek çok harblerle 
hırpalandıktan sonra bir dünya dolusu düşmana 
karşı vatanmı ve istiklâlini korumak için ne 
yapmak istediğini, ne yapmağa kadir olduğunu, 
Büyük Atatürkün bu günkü kudretli Cümhuri* 
yeti pekâlâ isbata kâfidir. Arkadaşlar, Atatürk, 
Türk Türk vatanının hududlarmı çizmiştir. Ha
tay bu Türk vatanı haricinde bir parça değil
dir ve hiç bir vakit Türk vatanı haricinde bir 
parça kalmryaeaktır. Türkiye ne kadar müsta
kil ve ne kadar taarruzdan masun olarak ya
şamağa kadirse, Hatay türkleri de ayni haklara 
daima müstakil yaşamağa haklıdır ve daima 
müstakil yaşıyacaktır. 

Arkadaşlar; Fransızlar Türk vatanının ha-
rimine, Çanakkaleye ayak bastıkları vakit 
Türklerden ne cevab aldılarsa> Hatayda yerleş
meğe karar verdikleri vakit de ayni cevabı ala
caklardır. Buna emin olsunlar. Çünkü bu günkü 
Türkiyenin ikinci bir Çanakkalesi İskenderun 
ve Antakyadır. 

Arkadaşlar; ben çok söylemek istemem. Su
nunla sözümü bitirmek isterim: Hatay binlerce 
sene evvel Türk idi. Bu günde Türktür ve da
ima Türk olarak kalacaktır. (Alkışlar). 

HAMDI YALMAN (Ordu) —Arkadaşlar; 
başınızı ağrıtmayacağım, gayet kısa söyleyece
ğim ; 335 te İstanbul itilâf devletlerinin işgali al
tında iken memleketime gitmek lüzumunu hisset
tim. O zaman Karadenize gidenlere İngilizler ve 
Fransızlar vize veriyorlardı. Fransızlar Zongul-
dağa kadar, İngilizler Trabzona, Batuma gi
deceklere vize veriyorlardı. İngilizlerden vize al
manın imkânı yoktu, bin bir müşkülât çıkartıyor
lar ve hakikaten Türklere karşı düşmanca ha
reket ediyorlardı. Onun için İngilizlerden vize 
almak imkânını bulamadım ve bu cihete yanaş
madım. Fransızlara müracaat ettim. Fransız-
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lar Zonguldağa kadar vize verdiler, vapura bin
dim. Zonguldağa geldim. Bir yüzbaşmm riya
setinde bir Fransız heyeti Zonguldağa kontrole 
geldi. Vapurun kamarasmda seyahat varakala
rını tedkik ediyorlardı. Benimkini gördü, dedi 
ki, siz buraya mı çıkacaksınız? 

- Daha ileriye gideceğim dedim. 
- Amma siz İngilizlerden vize almalı idiniz. 
- Dedim ki, Müşkülât çıkarıyorlardı, vize ala

madım, Fransızlardan aldım, vapura bindim, bu
raya geldim. 

- Biz ileri bırakmayız dedi. 
- O sizin bileceğiniz iş. Beni karaya çıkarırsı

nız. Zonguldak da benim vatanımdır. Burada ka
lırım, dedim. 

Yüzbaşı nihayet : 
- Görüyorsunuz, ingilizler, Türklere karşı ne 

kadar müşkülât gösteriyorlar ve Fransızlar dost
ça kolaylık gösteriyorlar, diye ilâve etti. 

Teşekkür ederim dedim. Ben bunu hakikaten 
dostluk sayıyorum. Vesikamı vize ettikten sonra 
düşündü ve bana; ceza vereceksiniz dedi. Ne 
cezası dedim. Vesikayı İngilizlere îstanbulda vi
ze ettirmediğiniz için vereceksiniz dedi ve ben
den iki lira istedi. Çıkarıb iki lirayı verdim ve 
bir makbuz istedim. Eğer bu cezayı resmen alı
yorsanız bir makbuz vermeniz lâzımdır. Demek 
ki siz Fransız dostluğunu iki liraya satıyorsunuz, 
fakat bu dostluğun kıymeti yoktur dedim. 

Şimdi bunu müstemlekecilerin zihniyetlerine 
bir misal olarak arzettim. Türkiyeye gelmişler, 
muvakkat işgal altmda olan bir yerde vazife gö
ren bu adamlar milletlerinin haysiyetini iki pa
raya satıyorlar. Hatay müstemlekecilerinin de 
yaptıkları bundan ibarettir. Fransız Hükümeti
ne gelince; Fransız hükümetlerinin bizi aldat
tıkları muhakaktır. Sonra Fransız Hükmetinin 
müstemleke halkı araşma nasıl fesad soktukla
rını eyi bilirim. Çünkü Berutta dört sene kal
dım. Bütün Fransız müesseseleri, cizvidler, pa-
paslar arabları ve sair anasırı parça parça et
mişler ve biribirlerine düşürmüşlerdir. Marunî 
dürzi, müslüman arab, katolik arab bunlar hep 
Fransızların adi politikacılarıdır. Fransız müs-
temlekecileri şimdi Hatayda da ayni şekilde ka
rışıklık çıkarıyorlar. Bunları bitirdikten sonra 
zaman geçti, İstiklâl mücadelesi oldu. Bir kaç 
sene evvel buraya Heryo geldi. Bilirsiniz, Fran-
sanm en mühim ricalinden biridir. Türklere 
karşı muhabbet ve samimiyet izhar etti. Memle
ketimizde gezdi, dolaştı. Ben zannettim ki, 
Fransız dostluğu tekrar Türklere teveccüh et
miştir. Hatta Meclisimizin içinde Türk - Fran
sız grupu namile bir de grup teşekkül etti. Ar
kadaşların bir çoğu bu grupa aza yazıldı. Fakat 
hakikat şunu ifade ediyor ki, bunlarm hepsi ya
lanmış. Türkleri aldatmağa çalışıyorlarmış. Ben 
de o grupa dahil olmuştum. Eğer bu grupun 
reisi burada ise, ben o gruptan resmen çekili

yorum (Bravo sesleri). Böyle bir grupa dahil 
değilim (Alkışlar). 

ÖMER ASIM AKSOY (Gazi Ante) — Saym ar
kadaşlar, ben gazasmı Büyük Meclisinizin takdir 
ederek adma Gazi Anteb dediği (Alkışlar). Şeh
rin çocuğu ve o vilâyetin mebusuyum. Seçim ha
zırlığı dolayısile şu günlerde türlü, türlü feca
atlere sahne olan Hatay bölgesi, intihab daireme 
nefesini işittirecek kadar yakındır. Hariciye büt
çesinin müzakeresini ben de bu meseleye temas 
için bir vesile telâkki ediyorum. 

Arkadaşlarım; herşeyden evvel şunu tebarüz 
ettirmek lâzım gelir ki, Hatay davası bizim fır
satlardan, vesilelerden istifade ederek meydana 
attığımız bir dava değildir. Hatay davası 
zamanm icablarmdan istifade temin etmek için 
Türk milletinin ileri sürdüğü yeni bir dava 
değildir. Hatay davası bundan 18 sene evvel 
Fransa hükümetinin bizzat imza ettiği bir mua
hedeye müstenid ve bu zamana kadar tatbikatı 
geciktirilmiş olan bir vadm incazı talebi ol
maktan başka bir şey değildir. Bu dava meşru
dur, bu dava eskidir, bu dava millîdir ve bu 
dava bizim için bir şeref davasıdır. Fransa hü
kümeti Milletler Cemiyetinde bu meşru davamızı 
kabul ediyor. Htayda tatbikata bakıyoruz, te-
kabbül ettikleri teahhüdleri tamamen ayak al
tına almışlardır. Tekrar görüşüyoruz, «Evet 
diyorlar, memurlarımız hata etmiştir. Hakkınız 
vardır, emir verdik, her şey ıslâh edilecek.» 
Tekrar Hataya dönüyoruz. Eski zulüm, eski iş
kence, yüz kat, yüzbin kat fazlasile Türkler aley
hinde reva görülüyor. Fransa hariciye nazırmm 
Pariste Türk Büyük Elçisine aramızda mukarrer 
olan bütün anlaşma ahkâmının tamamen tatbiki 
için emir verdiğini söylediği günün ferdasmda 
oradaki Fransız mümessili Halkevini, kapısmı 
kırmak suretile bizzat bastı. Arab milliyetper
verlerine kuvvetle müzaheret ve onlarla teşriki 
mesai etti, Türkleri dövdürdü, Türkleri yaraladı. 
Arzettiğim şeyleri bu sabah gazetelerde okudum, 
ve yine gazetelerde gördük ki, Türk listesine ya
zılmak istiyen Eti Türkleri, bu ırkdaşlarımız, 
Hatay Arab milliyetperverleri tarafmdan ö-
lümle tehdid ediliyor. Fakat bu ırkdaşlarımız 
şu tazyikten kurtulmak için Türk mmtakasm-
daki büroya kaydedilmelerini istemişlerdir. 

Bitaraf olması icab eden komisyona gelince: 
onun da ne kadar bitaraf olduğunu beş on gün 
evvel bir misalle gördük. Sünnî müslüman, 
Kemalist müslüman diye, arkadaşların da işaret 
buyurdukları gibi yeni bir unsur ortaya at
mak istediler. Gerçi Milletler cemiyeti bunu 
bozdu. Fakat neye yarar! yanlış hareketler mü
temadiyen tevali ediyor. Fakat bu yanlış hare
ketlere karşı alman tedbirlerin neticesi, semeresi 
Hatayda görülmüyor. Bizim yalnız Devlet rei
simiz değil, ayni zamanda mukaddes millî Şefi
miz olan Atatürkün sıhhati hakkında nasıl mu-
ğalatalı telgraflarla dünya efkârı umumiye-
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sini yanlış mecralara sevketmek istediklerini 
yine bir kaç gün evvel gördük. Bu zihniyet ve 
bu şerait altmda Hatayda serbest, hakka ve ada
lete uygun bir intihab nasıl tasavvur edilebilir. 
Arkadaşlarım, ortada hayret ve ibret verecek 
bir manzara var: Bir tarafta Türkiye: mert âli-
cenab, taahhüdlerine sadık, sulh prensiplerinden 
şaşmaz samimî, açık ruhlu, yalnız hakkını ara
yan Türkiye diğer tarafta imza vazettiği mua-
hedelerdeki hakikî mânaları daima ihmal eden, 
hakikî maksadlardan daima teğaf ül eden, ara
daki dostluğu kendi lehine ve karşısındakinin 
aleyhine istismar edilecek bir vesile sayan, va-
idlerinde bir türlü samimî olmayan Hatayda, 
Akvam cemiyetinde başka başka hüviyetlerle 
karşımıza çıkan iki yüzlü Fransa Hükümeti 
prensibi. Bu iki zıt karekter arasmda nasıl bir 
görüş birliği ve anlaşma tehassül edecektir. Bu 
çok şayanı teemmül bir keyfiyettir. 

Arkadaşlar, benden evvelki muhterem ha-
tiblerin çok güzel tebarüz ettirdikleri gibi, or
tada mevzubahs olan şey Türkün şerefidir. Bu 
şerefi Türk, her şeyin üstünde tutar. Davamız, 
simsarlığa cambazlığa tahammülü olmayan bir 
davadır. Fransa Hatay davasında bir şeref im
tihanı geçiriyor: bu imtihan, bir defa, bu mese
leden hakikî şeklile haberdar edilmeyen mille
tine karşı; bir defa da bu hâdisede siyasî alâka
nın ne şekilde tecelli edeceğini dörd gözle bek-
liyen dünya efkârı umumiyesine karşı bir 
imtihandır. Fransa bizim dürüst siyasetimizi 
bir imtihandır. Fransa bizim dürüst siyasetimi
zi anlamamazlıktan gelmekle acaba bizim de ta-
kib edeceğimiz siyasette kendi siyasetine uygun 
bir hattı hareket takib etmemizi mi bekliyor? 
Bunu anlamak istiyorum. Yoksa bizim sulh-
severliğimizi namütenahi bir müsamaha politi
kasını telâkki ediyor? Bilinmesi lâzımgelen bir 
şey vardır ki, Türk sulhperverliğinin hududu, 
Türk millî şerefinin hududundan ibarettir. Ar
kadaşlarım, galiba tarih tekerrür ediyor: 18 se
ne evvel benim doğduğum ve büyüdüğüm şe
hirde Fransız Hükümeti yine ayni şekilde bize 
bir iğfal siyaseti tatbik etmek istemişti. O va
kit millî kuvvetler kumandanı, kendisine man
tık ve akıl dahilinde söz anlatmak istedi olmadı, 
bir nota verdi; vahim âkibetleri anlatmak iste
di. Yine olmadı. Onun üzerinedir ki, Gazi An-
tebde hakla haksızlığın, istiklâlle sümürgeciliğin 
yaman bir çarpışması oldu, ve bu mücadele, zan
nederim ki, Fransız Hükümetini ne siyaseten, 
ne de askerlik bakımından öğülecek bir netice
ye götürmedi. Ben bu hâdiseler karşısında Hü
kümetimizin en münasib bir hattı hareket ihti
yar edeceğine katiyen eminim. Bu kanaatimi 
izhar ederken öyle düşünüyorum ki, Hyeti ali-
yeniz de Hükümetin en dürüst hattı hareketi ta
kib edeceğine eminsiniz Her gün asabınızı ger
ginleştiren vakalar muvacehesinde en büyük te
sellimiz de budur. Yalnız Fransızların bu ted

hişçi ve entrikacı siyasetini yürütmeye çalışan
lara şunu hatırlatmak isterim ki, Türk milieti, 
her ne pahasma olursa olsun Hatay davasından 
vazgeçmeyecektir (Alkışlar). 

tBRAHÎM DIBLAN '(Kocaeli) — Muhterem 
arkadaşlar, millî duygularımızı tırmalayan ve 
sizi çok asabi bir hava içinde yaşatan bir me
seleye temas etmek istiyorum. 

Hatay Türkleri, bilhassa Alevî Türklerinden 
size bahsetmek istiyorum. 

Bu kardeşlerimizi, Fransızlar Cemiyeti ak
vamda ayrı bir millet, ayrı bir cemaat olarak 
göstermeğe maalesef muvaffak olmuşlardır. Fa
kat bu öz Türk olan kardeşlerimiz, seçimler baş-
layalıdanberi bütün hareketlerile, bütün arzu-
larile, her türlü muamelelerile taşıdıkları kanm 
asil evlâdlart oduklarmı isbat etmişlerdir? (Bra
vo sesleri alkışlar^ 

Arkadaşlar, biraz evvel arzettiğim, Fransız
lar tarafmdan kabul ettirilmiş prensipler olduğu 
halde ve Fransızlar alevileri ve eti Türklerini 
ayrı bir cemaat olarak telâkki ettikleri halde, 
yine arzettiğim gibi, damarlarında cereyan eden 
kanm tesirile ancak Türk namı altmda konmuş 
sandıklara reylerini vermek istiyorlar. Buraya 
koşan bu kardeşlerimiz her türlü hakarete ma
ruz kalıyorlar. Bunu teşvik eden başta Fransa 
Hükümetidir; onun müsaadesi olmadan, Hatayda 
bulunan müstemlekeci memurlar buna hiç bir 
zaman cesaret edemezler ve müsaade dahi ede
mezlerdi (Bravo sesleri alkışlar) 

Arkadaşlar, çok fecidir ki bu kardeşlerimiz 
reylerini Türk sandığma atmağa giderken mene-
diliyorlar, dayak yiyorlar, kanları dökülüyor. 
Arkadaşlar, buna ne vakte kadar göz yumaca
ğız? Ne vakte kadar sabredeceğiz? Hepimizde 
sabır ve tahammül kalmamıştır. Arkadaşlar, 
bu mezalimin, bütün Türk unsuruna Türk çok
luğuna tatbik edilen mezalimin, önüne geçmek 
için lâzım gelen kararların verilmesi hususunda 
Heyeti Celilenizin katiyen tereddüd göstermiye-
ceğine emin olarak gerek Heyeti Oelilenin ve 
gerek Saym Hükümetin bu hususta âcil ve yo
lunda tedbirler almmasmı rica ediyorum. (Al
kışlar) 

Dr. MAZHAR GERMEN (Aydm) — Türki
ye Cumhuriyeti Hükümeti daha mücadelei mil
liye esnasmda siyasetini Atatürkün elile, dilile 
ve kalemile tesbit etmiş ve onu bu güne kadar 
değiştirmemiştir. Türkiye Cumhuriyetinin siya
seti realist olmak, içerde ve dışarda sulhu iste
mek, istiklâl için can vermek, her milletin kendi 
mukadderatını kendi tayin etmesi ve beynelmi
lel sahada menfaat ve siyasetlerini kendisi çiz-
mesidir. Bu siyaset hiç bir zaman değişmemiştir. 
işte bin bir yoksulluk ve ıztırab içerisinde 
muhtelif düşmanlarla çarpıştığı zamanlarda dahi 
Fransa hükümeti ile Hatay hakkında akdettiği 
bir mukavelede Hataym bütün benliğini muha
faza ettirmek için lâzım gelen bütün enerjisini 
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sarf etmiş çok manasız bir düşman olarak telakki 
ettiği bu milletin ordusuna lâyik olduğu şe
kilde Maraş ve Gazi Antepte atılan sille netice
sini vermiş.. Türklerin hakikaten hürmete lâ
yik ve onlara düşmanlık edilemez olduğu kana
atini edinmiş ve bir mukavele akdederek oradan 
çekilib gitmiş, müstevli bir düşman düşman ol

maktan çıkmıştır. İşte yine bu realist siyaset 
Ruslarla dostluk mukavelesi akdetmiş ve bu gü
ne kadar bir ihtilâf zuhur etmek şöyle dursun 
bahusus sulhun avdetinden sonra bu gün hak
larında uzun, uzun sözler söylenen devletin 
binbir tertiplerine rağmen kesbi kuvvet etmiş 
ve dostluk hiç bir zaman azalmamış, hakikî 
hedefini bulmuştur. 

İşte Türkiye haricî siyaseti bu sahada mun
tazam devam ederken; samimî ve hayatî fayda
larını bir gören Balkanların bir kısmı bu gün 
yaşayan birliklerin en canlı ve en kuvvetlisi 
olan Balkan paktmı meydana getirdiler. Dost
larının kuvvetini artıran bu teşekkülden Fran
sızların memnun olduklarını söylemek mümkün
dür. O her sömergeci gibi bir gün kendisine 
karşı koyacak bir devletin olmasını istemez. 

Bir zaman Türk topraklarını bilâperva başka 
devletlere peşkeş çektiklerini hatırlarsınız. Fa
kat bütün bunlar yine Türk Cumhuriyeti siya
setinin realizminde hakikî dostunu ve düşma
nını bulmakta, güçlük çekmemiştir. Lozanda 
muahede akdine giden Hariciye vekilimize 

«Nedir bu kayidsız ve şartsız istiklâl üzerinde 
bu kadar ısrarınız? yarm menafii iktısadiyeye 
mukabil bunları kendi elinizle kayıb etmek ihti
mali vardır» diyen bir devlet adamını uzun se
neler ısrar eder gibi bu gayeye vâsıl olmak için 
siyaset başmda bulunan adamların hareketleri 
Türkiyenin haricî siyaseti, istiklâlini korumak 
ve kurmakta olduğu bütün sistemleri hiç bir 
zaman müteessir etmemiştir. Fakat karekter uy
gunluğu, beraberliği ve aynı tarzda düşünüş 
saikasile olacak ayni devleti Türkiyeyi kendine 
dost etmekte fayda görmüş dostluk elini uzat
mışlardır. îşte bu görüş ve karakter farkı ola
caktır ki, çok daha evvelden, daha biz mekteb 
sıralarında iken îstanbulda kafalarımıza dol
durulan Fransız yakınlığı ve Fransız dostluğu 
bu vadide ilerlemek şöyle dursun düşman olmak 
sahasından dahi çıkmamıştır. 

Şimdi işte bütün bu hâdiseler böyle cereyan 
edib gelirken bir gün Suriyenin taksimi vesaire 
hakkında Suriye ile Fransanm yapmakta oldu
ğu bazı muahedeler üzerinde Türk Hükümeti 
vaziülimza bir Devlet sıfatile müdahale edince 
Fransa: Şimdiye kadar biz bahsettiğiniz muka
velede tatbiki lâzımgelen bir çok mevaddı hiç 
tatbik etmedik, siz de hiç bir vakit buna itiraz 
etmediniz, şimdi nereden çıkdınız gibi vaziyet 
aldılar. Şimdiye kadar tatbik edilmemiş olması
na itiraz etmemeği muahedenin refine bir vesi
le yapan - yani usta hırsız ev sahibi hesabı -

Fransızlar, tatbik etmemekle haddi zatmda ka
bahatli olması lâzmıgelirken itiraz edilmeyişini 
muahedeyi inkâra vesile ittihaz edecek kadar 
ileri gittiler, tarif edecek kelime bulamıyorum, 
bir şekilde karşıladı. Hakkını sulh severlikle 
elde etmeği ve umumî sulhun muhafazasına 
ehemmiyet veren ve Cemiyeti akvam prensible-
yazılı olmasına rağmen karşı tarafm teklifi ile 
bunu Cemiyeti akvama vermekte tereddüd et-
rini kabul etmiş olan bir Devlet olarak hakkm 
medi. Hakkından emin, centilmen bir adam na
sıl tereddüdsüzce hakemin huzuruna çıkarsa 
Türkiye Devleti de ayni güvenle Cemiyeti ak
vama meseleyi verdi. 

Fakat arkadaşlar, Fransız milletinin her sa
hada çok ilerlemiş medenî, kuvvetli bir millet 
olmasma rağmen politikasını idare eden ma-
kanizma bu esasa uygun olamıyor. Olamadığına 
en son vaziyette hatta sununla tebarüz ettirmek 
istiyorum. Fransız gazetlerinde, bu kadar vel-
veleli olan, Hatay davası hiç mevzubahs edil
miyor. Bu siyaseti idare edenler acaba Fransız 
efkârı umumiyesi bu işe vakıf olur ve hakem 
rolü oynarsa baştakileri fena vaziyete sokar 
endişesi midir ki bu mesele Fransız gazetelerin
de mevzubahs edilmiyor. 

Cemiyeti akvamm en büyük tarafdarı görü
nen Fransanm memurları Cemiyetin kabul etti
ği prensibleri daha yazılırken bozduruldu tatbi
kinde gösterilen vahşiyane hareketlerin hakkile 
uyandırdığı nefret. Akvam cemiyetinin yıkılma 
yüzünün niçin tuttuğunu anlamış oluruz. 

Muhtelif fırkalardan teşekkül etmiş olan Hü
kümet efkân umumiyesinin mümessili olduğu
na inanmak çok güçtür. Çünkü Fransız efkârı 
umumiyesinin bu kadar zalim, bu kadar sözüne 
ve imzasma inanılmaz olmasma, yüksek bir me
deniyete sahib olan bu milletin bu kadar hay
siyet ve şerefi üzerinde cidden ve yakmdan 
alâkadar olmamasma imkân tasavvur olunamaz. 
Ancak bir takım siyaset organları içinde muh
telif zümrelerinin faydalar edinmek için bazan 
milletin hakiki arzularına aykırı olarak Devlet 
siyasetini korkunç ve karanlık yollara soktuk
ları olur. Ak denizde ve şarkta nekadar mühim 
bir sulh ve istikrar âmili olduğunu anladıkları
nı zannettiğim Fransa Hükümetinin bazı me
murlarını milletinin şerefini ve dünyanm hu
zurunu selbettirnıiyecek hareketi yapmakta ge
cikmez. 

Acaba Fransa Hükümeti içinde şu veya bu 
zümrenin alet olmasile midir ki, bize karşı alman 
iki yüzlü vaziyete şahid oluyoruz? Galiba böy
ledir. Çünkü, itiraf etmek lâzımgelir M, Fransa 
bir çok hususlarda yükselmiş bir millettir ve iti
raf etmelidir ki, kültür bakmamdan asrmı teçhiz 
eden bir millettir. Böyle olunca bu tarzda bir 
manivelânm işlemekte olduğuna hükmetmek 
icab eder. Bu defa da buna inananların suku-
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tu hayale uğramalarına rağmen bir defa daha 
inanmak lazımsa Fransa idarecileri, Arab efkârı 
umumiyesini mümkün mertebe kazanmak için hi
maye ve siyanet ve bitarafane mandaterliğini 
yapmakta olduğuna kanaat vermek için azamî 
mesaisini sarfediyor. Diğer taraftan da Türk
lerin haklarını gene alacaklarını, ekseriyeti 
gene temin edeceklerini bildikleri halde zaif bir 
ekseriyet temin ettirmek fakat ben yardım et
tim diye rol mü oynamak istiyorlar. Türklerin 
ekseriyeti gene meydana çıkacak, Fransa idare
cileri bir siyaset oyunu mu yapıyorlar? Türki-
yenin ulu başbuğu Atatürk daha ilk Franklen 
Buyyon itilâfını yaparken gösterdiği isabet ve 
yakm bir zamanda bu kürsüden Atatürkün söy
lediği sözler ve Başvekilin programını okurken 
yalnız sözlerile değil, halü hareketinde göste-
diği heyecan ve çok ciddî tutuş tavru hareke
tinde gösterdiği heyecan bu çok ciddî tutuş tav
ru hareketini, hepsini hesaba katarsak Hükü
metin bu oyunlara aldanrrcasma seyrediyor ve 
neticesine intizar ediyor, şeklinde bir fikre git
meğe imkân var mı? Fakat çok tecrübeli, çok 
kıymetli ve adeta bir doktor gibi her tedbire 
baş vurduktan sonra nihayet bir uzvu kesmeğe 
veya kanlı bir ameliyat yapmağa karar verecek 
bir adam sekinet ve soğukkanlılığı görüyorum. 
Beş sene, sekiz sene, on sene Hatayda Frank
len Büyyon mukavelesi mevaddmm tatbik edil
mediğini görerek zamanını beklemeği bilen Türk 
zimamdarları bu davada mutlaka taahhüdünün 
ve imzasmm hükmüne ve bütün dünyada mey
dana getirdiği şerefe ve her milletin hakkrnm 
tanmmasmm bir dünya şiarı olarak meydana 
gelmesi için atıldığı bu mücadelede muvaffaki
yetini temin için mutlaka lâzım olanı yapacak
tır. Başta Türk milletinin kendisine ne dere
ceye kadar zahir olduğunu, fikirlerinin, emel
lerinin, arzularmm tamamen bu yolda olduğu
nu bir defa daha anlamasına lüzum kalma
yan, her gün her ferdle temas eden bu demok
rat, milletin başmda bulunan arakadaşlar mil
letin kendilerine en büyüğünden en ufağına ka
dar istedikleri noktalarda müzahirdirler. Kiya
setleri, tecrübeleri, hepimize emniyet verecek 
kadar müstekar ve sağlamdır. Binaenaleyh ben 
medenî insanlar tarafından kendilerinin yalnız 
şahsî menfaatleri düşüncesile neler yaptıklarının 
şahidiyim. Bir misal almak lâzımgelirse işgal es
nasında Istanbulda Fransız müstemlekeci müs
tevlilerinin insanlar ve evler hakmda tatbik 
ettikleri muameleyi gördükten sonra bu günkü 
müstemlekecilerin nasıl hareket ettiklerine ye
ni bir delil aramağa hacet yoktur. Bir çok Fran
sız zabitanı müsafir oldukları evlerden ayrılır
ken evlerin eşyasma varıncaya kadar beraber 
götürdüklerini gördüm ve bir Fransız jenera-
line bunlarm neden böyle olduklarını, diğerleri
ne benzemediklerini sordum. O da bunların 
müstemlekede yetişmiş insanlar olduğunu ve o 

terbiyeyi aldıklarını söyledi. 
Binaenaleyh bunlar, kıtlıktan çıkmış bir mah

luk gibi her şeyi sümürmeği itiyad etmiş insan
lardır, çok görmemek lâzımdır. (Alkışlar). 

CAVlD OBAL (Niğde) — Saym arkadaşlar, 
ben engizisyon mezaliminden hiç farksız olan 
Fransız işgalinin karanlık, muzlim ve korkunç 
işgal devresini yaşamış Adananın bir ço
cuğuyum. Bu gün ayni hayatın Hataylı kar
deşlerimiz tarafından da yaşandığını biliyoruz. 
îşte size bunun en canlı bir vesikasını okuyaca
ğım. Hatayda bulunan çok yakin bir akra
bamdan bana gelen bir mektubdur. Bunu oldu
ğu gibi okuyacağım. Hususî kısımları var, on
ları da okuyacağım : 

25 - V - 1938 
Saat : 22 

« Sevgili kardeşim; 
Elhamdülillah hepimiz sıhhat ve afiyet üzereyiz. 
Sizlerinde sıhhat ve afiyette daim olmanızı Ce
nabı haktan dileriz kardeşim, ailemizin hepsinin 
selâmlarını yollarız. Size çoktan beri mektub 
yazmamamızın sebebi buradaki olan bitenlerin 
ardı arası kesilmeksizin uzaması ve bize mek
tub yazmak için imkân brrakmamasıdır. 

Kardeşim, buraya Akvam Cemiyetinin ko
misyonu gelince biraz ferahlamıştık. Biz Türk
ler bu komisyonun Akvam Cemiyetinin yüzünü 
ağartmak için geldiğini umuyorduk. Heyhat; 
bütün düşüncelerimiz suya düştü. Burada bizim 
çektiğimizi bir Allah, bir de, biz bilirirz. Da
vulun sesi komşuya hoş gelir derler. Öyle imiş. 
Bizim feryadlarımıza hiç kulak astığınız yok. 
Gazetelerinizi okuyorum. Yazdıkları devede 
kulak. Üstelik biz de Fransız dostluğu dillere 
destan oluyor. Hangi dostluk be kardeşim? 
Hâlâ anlamadınız mı? Bu adamların niyeti kötü. 
işleri güçleri bizleri kodese tıkmak, kırbaçla
mak süngülemek.... Her vakayı bizlere ve bizim
le yürüyen Eti Türklere yükletmek ... Siz hâlâ 
kulak asmayın diyorsunuz. Bizim bacanakla 
konuştuk, sizden yalvarmağa karar verdik. Bu 
yazdıklarımızı Büyük Cumhuriyet Hükümeti
mize ülaştırasm diye. Eğer ulaştmmazsan ahi-
rette iki elimiz yakanda olacaktır. 

Bak kardeşim, 3 mayısta biliyorsunuz ki, bu
ralarda tescil muamelesine başlandı, ilk gün 
bizden tescil edilenler, ötekilerin hepsinden 166 
fazla idi. Bu fazlalık gittikçe çoğalacaktı. 
Çünkü Eti Türkleri kardeşlerimiz, arablar, hat
tâ bizim dilimizden konuşan ermenilerin çoğu bi
zim sandığa yazılmağa karar vermişlerdi. Nitekim 
3 mayısta İskenderun da bizim sandığa iki er
meni dostumuzda yazılmıştı. Tescilin ilk gü
nünde işlerin % 90 ötekilerin aleyhine gidişi, 
işleri karma karşık etti. Mayısm dördüncü gü
nü mahud soyguncu Hasan Cabbare 
ve adamları bir komplo hazırladılar. 
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Eti kardeşlerimizin birinin şapkasını yırt

makla işe başladılar. Bu kardeşi teselliye koş
tuk. Bu sefer de Nedim Memed Ali, Sıtkı ve Se-
yid adlarında Cebbarenin adamları başlarına 
topladıkları bir sürü silâhlı insanla bizlerin 
üzerimize ateş etmeğe başladılar, iskenderun 
karma karışık oldu. Asker jandarma, memur, 
zabit yani bizden olmayan herkes bizlere ve 
dostlarımıza hücuma başladılar. Yaralananlar, 
inleyenlerle ortalık mahşer yerine döndü. Bü
tün bu alçaklıklar Cemiyeti akvam namma 
manda yapan güya medenî ve sizin dostumuz 
dediğiniz insanların zabitleri ve askerleri 
önünde yapılıyor ve ses çıkarılmıyordu. Katil
ler silâh omuzda dolaşıyorlardı. Zabit, nefer 
yani medeniyetçilerin resmi kuvvetleri de dip
çiklerini bizim aleyhimize kullanıyorlardı. Bü
tün bunlar mayısm 4 ncü gününde tescilin biz
lerin lehine gitmeğe başlamasmdandı. işte bu 
tazyik ve şiddet derhal tescilin üzerine tesirini 
gösterdi ve bizim lehimiîe olan rakamlar 77 ye, 
ondan sonra 60 a dönmeğe başladı. Bilânda kar
deşlerimizin Hükümete koşarak iskenderun fail
lerini yakalamak istediklerini, fakat Hükümet 
kapusmdan kovuldukları duyduk. Kırıkhan 
kazası olmasa idi daha ilk günlerde bu hâdise
lerden korkarak sandık basma gidememezlik-
ten dolayı bizlerin sayımız çok düşecekti. Bu 
da çok sürmedi. 

5 mayısta Kırıkhanda zabit Forsel, kayma
kam zabit, jandarma komutam, polis komiseri; 
sulh hâkimi Mardini bizim lehimize olan tescil 
işini durdurmak için tedbir aldılar. Bunlar ken
di kuyrukları olan Hoybuncu Memduh Selimle 
beraber mahut Koçonun silâhlı çetelerini akte-
pede harekete geçirdiler. Bizim listeye yazıla
cakları ölümle tehdide koyuldular. Sandıklar 
etrafında Fransızların partizan dedikleri silâhlı 
serseriler peydahlaştı. Türk yazılan sandık ba
şından ayrılınca yakalanıyor, dipçikleniyor, üste
lik karakola götürülüyor; dövülüyor.hapsedili
yor. Bunlar 6 mayısta Halkevi binamıza kurşun 
sıktılar. Bizimle beraber yürüyen Memed Kılıcm 
evini kurşunlarla delik deşik ettiler. Bütün bu iş
ler jandarmanm ve zabitlerin gözü önünde yapılı
yor ve ses çıkarılmıyordu. Ne hacet Kırıkhan istih
barat zabiti «Türke rey verenlerin yiyeceği tek
meyi sonra görürsünüz» diye bağır bağır bağırı
yordu. Bu hâdiseleri Kırıkhan Cemiyeti ak
vam mümessilleri de görüyorlardı. Fakat hiç 
ses çıkaramryorlardı. Kardeşim; buranın dele
gesi Garo Ankara dönüşünde bize umud vermişti. 
ama bu umud bir kaç saat sürmedi; altüst oldu. 
Çünkü bu adam Ankaradan döner dönmez, Ha-
tayda insanlığa asla yakışmayacak canavarlık
lara başlamıştı. Artık herkes canmdan, malmdan 
umudunu kesmiş, namuslu bir Türk gibi ölmek 
istiyorlardı. Gelen sesler heb (sabredin, Fran
sızlar dostumuzdur; bu iş düzelecek) sesleri idi. 
Ama bu sesler yüzünden basılan evlerin, kıyılan 

canlarm haddi hesabı yoktu. Yine daldım asıl 
işe gelelim. 

Kırıkhan vakasından sonra oralarda da kor
ku başladı. 12 mayısa kadar kâh aleyhde, kâh 
lehde giden rakamlar ondan sonra heb aleyhi
mize döndü. Çünkü sandık başmda silâhlı kor
donlar üçleşmiş; sandığa gitmek isteyen herkese 
her kordondan geçerken (Türk yazılırsan evine 
cenazen gider) tehdidi savruluyordu. Bu yetmi
yormuş gibi dürüst hareket eden bir Cemiyeti 
akvam mümessili de sandık başmdan uzaklaş
tırıldı. Artık anlaşılıyordu ki Cemiyeti akvam 
mümessilleri de buradaki zalim idare ile at 
başı beraber gidiyordu. Biz umudumuzu kesme
dik. Medenice hareketimize devam ettik. Bü
tün bu tazyikler ve şiddetlere rağmen aramızda
ki fark büyüyemiyordu. Nihayet onun da çare
sini buldular. Halebden, Şamdan LâzMyeden, 
Beyruttan otomobillerle, kamyonlarla ameleler 
bir sürü adamlar sandıkların basma getiriliyor, 
muhtelif cemaatlere kaydettiriliyordu. 
Öz Hataylı Türkler ne pasaportu ile ve ne de 
şahidlerile kayid için müsaadekârlık görmediği 
halde bu gelenler; ya papazm, ya muhtarın 
bir ilmihaberile hemencecik Hataylı oluyor ve 
sandıklara kaydolunuyordı. İşte bu hareket, 
aramızdaki farkı biraz çoğalttı. Ayrıca Türkler 
sandık basma gidemedikleri için bu da farkı bü

yütüyordu. Ne hacet ordu, zabıta, devlet kudreti, 
herşey düşmanm elinde ve bizim aleyhimizde 
kullanılıyordu. Bizim ise yegâne kuvvetimiz hak
kımızdı. Size hariçten bu gelişin iç yüzünü an
latmak için 24 mayıs akşamki rakamları vereyim. 

Türk 9 655 
Alevi 3 362 
Arab 1 884 
Ermeni 3 555 
Rumortodoks 1 141 
Diğer cemaatler 610 

Bunu hesab edersek Türkten başka cemaat
lerin top yekûnu ile Türk arasındaki fark öteki 
cemaatlerin lehine 894 dür. daha üç gün evvel 
yani 21 mayısda bu yekûn 1 132 iken üç gün 
zarfmda kayid işinin yine Türklerin lehine 
gidişi bizim mandacıları çıldrrtıverdi ne yap
sınlar?. Yine vaka çıkarmak; ortalığa dehşet 
vermek, hâdiseleri Türklere yükletmek zavallı 
bizleri ve arkadaşlarımızı hapislere götürmek 
Hülâsa herkesi korkutarak bu lehde gidişi dur
durmak lâzımdı. Bilmem son günlerin hadise
lerini işittiniz mi?. İşitmiş iseniz bunun da yapıl
dığını, yani zulümlere zulüm katıldığının öğ-
renmişsinizdir. Antakyamızda kayid işinin baş
ladığı ilk gün işler yolunda idi. Fakat ertesi 
günü dört ayak mahallesinde dövülen, tahkir e-
dilen, sandık basma gitmekten menedilenler 
çoğaldı. Çünkü bu mahallede polis ve jandar
maların göz\x önünde toplanan silahlı üsbeciler 
Türk listesine yazılmak üzere sandık basma 
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gelen Eti Türklere taarruz ve tecavüze başla
dılar. Bizim ile yürüyen yalnız bu mahallede 
400 ü mütecaviz Eti Türkü reylerini kullan
maktan vaz geçirttiler ve reylerini kullanmak 
için mütecavizlerin o mmtakadan uzaklaştırıl
ması veyahud o şubenin civarında bulunan Şeyh 
Mehmed şubesinde reylerini kullanabilmelerini 
temin için mazbata yaparak Cemiyeti Akvam 
Komisyonuna müracaat ettiler ve bu tecavüzle
rin durdurulmasını ve hükümetin mütecavizlerle 
beraber yürümemesinin teminini intihab nizam
namesinin 17 nci maddesine dayanarak istediler. 

Komisyon ne yaptı bilirmisin?. Komisyon re
isi (Memlekette hükümet ve kanun var, kimse 
kimseye tecavüz edemez ve etmiyor. Bu maz
batayı imza edenlere söyleyiniz kendi mmtaka-
larmda rey versinler. Biz başka karar ittiha
zına lüzum görmüyoruz) cevabında bulundular. 
Halbuki bu feci ve zalimane hadiseler komis
yonun gözü önünde cereyan ediyor, hükümet 
de mütecasirleri yakalayacağına onları teşci ve 
teşvik ediyordı. Bu feci vaziyet karşısında halk 
ne yapsın?. Elbette ki intihab hürriyeti olmayan 
bir yerde, hayat tehlikesi, mal ve ırz düşmanlığı 
hükümet elile cerayan eden bir yerde sandık 
basma gidemezdi. Nitekim öyle oldu. O gün 
ve ertesi gün sandık basma gelenler azaldı. 
Bittabi Türkler aleyhine olan fark 25 nci gün 
birden bire 1210 na çıktı. Yani bir günde 316 
aleyhte kaydoldu. Bu mukabil tarafın çoklu
ğundan değil, bizim tarafrn süngüler içinde san
dık başına bırakılmamasından ileri geliyor. Ne
tice ne olacak? Türkler akalliyette kalacak. 
Arablar azlıkların en azı olacak. Aleviler de 
akalliyette kalacak. Ermeniler ve diğer gayri
müslim cemaatler birleştirilerek Türklerden 
sonra sunî olarak kazandırılan bu kütle Hükü
met kuracak, diğer unsurlar yavaş yavaş imha 
edilerek Antakyada Fransızların himayesi; ida
resi ve emri altmda yabancı bir Devlet taslağı 
kurulacak. Fransızlar Ehli salib devirlerinin 
Antakya Hükümetini kuracak. Alemi intihabla 
aldatarak Türkleri ve diğer müslümanları ber
taraf edecek bir taraftan intihaba diğer taraf
tan Cemiyeti akvama ve hususile dinî taassub-
lara ve Ehli salib hatıralarına dayanarak Ha-
tayda bir müstemleke kuracak. Elcezire de böy
le olacak ve Suriye de bu akıbetten kurtlmaya-
cak. Buradaki Fransız otoritesinin bu gayeyi güt
tüğünü görmemek için insan hakikaten gaf il ol
mak lazımdır. Para, mansıb, gasrb yağma, teh-
did, yaralama, öldürme, dinî milliyet, jandar
ma, polis, asker ve Cemiyeti akvam bu gayenin 
her gün tatbik edilen mubah vasıtalarıdır. 

Kardeşim başmı ağrrttım amma ne yapalım. 
Bizi sonunda töhmet altmda brrakmıyasmız di
ye bu hakikatleri yazmağı bir vicdan borcu bil
dim. Siz hala bize Fransız dostluğundan, Cemi
yeti akvamm adaletinden, komisyonun bitaraflı
ğından bahsededurun. Biz yine bu kadar ateş 

içinde çrrpmarak çalışıyoruz ve bir varlık gös
teriyoruz. Ne de olsa Hataym yine en büyük ce
maati olarak işin içinden çıkacağız. Bu kadar 
tazyik ve süngü tehdidi altmda bu neticeyi al
mak da bizim için en büyük bir zaferdir. 

Beşeriyetin iyi insanları bunu elbette ki 
anlar. Amma zalimlere vasıta olanlara ne diye
lim. Hala 1900 reyi geçemiyen bu insanlar ken
di esaret halkalarını kendi ellerile boyunlarına 
geçirmeğe çalışıyorlar, dönen dolabları görmü
yorlar. Daha 936 intihabında rey adedi 2600 ü 
aşmayan cemaatlerin bugünkü kayid muamelesi 
henüz yarıda iken 3600 ü aştığmı görmüyorlar. 
Büyük tehlike başlarında dönüyor. Ne yapalım? 
Esarete alışmış bir milletin akıbeti elbette ki 
böyledir. Amma biz bu kardeşlerimize de hürri
yetin ve istiklâlin şerefini ve büyük zevkini tat
tırmak için çırpınmaktan vaz geçmiyoruz. Bu 
da Türkün ebedî ve ezelî millî şiarıdır. Biz Ha
tay Türkleri elimiz vicdanımızda, kulağımız 
sizde olduğu halde başımıza yıldırımlar dahi 
yağsa hedefe yürümekten asla vaz geçmiyeceğiz. 

Millî mücadele günlerinde nasıl ki ölmekten 
korkmamış isek, bugün de çoluğumuz ve çocu
ğumuz ile, kadm ve erkeğimizle, bütün mal ve 
canımızla istiklâl için çalışacağız ve mutlak mu
vaffak olacağız. 

Sizden istediğimiz tek bir şey vardır. Bu fer-
yadlarımızı büyük Cumhuriyet Hükümetimize 
ve Türk gazeteleri vasrtasile bütün cihana ilân 
etmenizdir. Çünkü burada ne vicdan, ne yazı, 
ne söz hürriyeti... Hiç bir şey kalmadı. Baki he
pinize selâm ve hepinizi Cenabı hakka emanet 
ederim kardeşim.» 

imza sahibini söyliyemem. 
YUSUF ZİYA ÖZER (Eskişehir) — Salonda 

heyecanla dolu esen havayı ne ağırlatmak iste
rim, ne de hafifletmek. Yani heyecanmızı artır
mak arzusunda değilim. Tahfif etmek arzu
sunda da değilim. Ortada bir dava vardır. Bü
yük bir dava. Bunun üzerinde bütün millet 
hemfikir olarak yürüyor. Buna şübhe yoktur. 
Hatiblerin sansasiyonel, hassasiyet verici nutuk
ları üzerinde fazla bir şey söylemek de istemem. 
Vakalar o kadar çok o kadar beliğdir ki, bun
ları tekrar etmek te fazla olur. Fransız diplo
masisinin Türkiyeye karşı iğfalkâr vaziyeti de 
malûmdur. Ananevi Türk dostluğu demek, Türk
lerin kudretli devrinde Fransız arazisini ve 
Fransız menafimi himaye için Türk kuvvetinden 
istifade etmek demektir. Türklerin ordusu ve 
donanmasile Fransızların menafimi himaye et
tirmek için mevzu bir tabir telâkki edilebilir. 
Fransa daima Türkiyenin zaif zamanından isti
fade etmek yolunu bulmuş ve daima iğfalkâr 
siyasetile kendi rolünü oynamıştır. Tarihî ve-
kayii tizkâr etmekte faide görmüyorum. Yal
nız burada bir mesele vardır : Fransa Atatürkün 
nefhettiği ruh ve hayatla bu memlekette yeni bir 
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zihniyet, yeni bir kudret doğmuş olduğunun far
kında değildir. Hata buradadır. Daima eski 
imparatorluk devrinde yaptığı iğfalkâr rolleri 
tatbik ederek, yapılan ahidleri, verilen sözleri 
kendi menfaatine tefsir ve tatbik manada tu
tarak istediği gibi hareket etmek yolunu bula
cağı zannmda bulunuyor. Hatanm menşei bura
dadır. Halbuki bu memleket o zihniyeti çok
tan terketmiş ve iğfal edilmemek için lâzım-
gelen teyakkuz ve basiretle tecehhüz eylemiştir 
Atatürk Türkiyesi artık aldatılamaz. Bizim 
Fransa ile bir muahedemiz var : Demişiz M, bu 
kıtayı, idarî muhtariyet, yani istiklâl vermek 
şartile size tevdi ediyoruz. Şimdi böyle bir mu
ahede yokmuş gibi bir vaziyet takındıktan sonra 
Cemiyeti akvama gidilmiş ve Cemiyeti akvamm 
murahhası altmda başka bir muahede daha yap
tık. Vakıa politikacı devletlere karşı aczi mut
lak içersinde fakat Cemiyetin müdahalesi altm
da muahede yaptık. Hataym istiklâlini tanıttır
mak suretile yaptığımız bu muahedede Hataym 
istiklâline ve mülkî tamamiyetine kefil ve za-
min olduk. Şu halde Hataym istiklâli ve tamam-
lığı ahden bizim kefaletimiz altındadır. Bunda
ki mana şudur: Bir memleketin istiklâline te
keffül etmek demek o memleketin emniyetine 
kefalet etmek demektir. Emniyetini tekeffül al
tmda bulundurduğumuz memleket ise her an 
tehlike içindedir. 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Emniyeti re-
fedilmiştir. 

YUSUF ZIYA ÖZER (Devamla) — Orada 
emniyet her gün ihlâl edilmektedir. Bu gün 
orada masuniyet namma, emniyeti şahsiye na
mına hiç bir şey kalmamıştır. Eşkiya çeteleri 
sokuluyor, köyler yakılıyor, adamlar öldürülü
yor, evler basılıyor, kanlar dökülüyor. 

Bu takdirde ne mal masuniyeti, ne can masu
niyeti, ne hürriyet masuniyeti, hiç bir masuni
yet kalmamış demektir ve Türk kavminin em
niyeti her an ve her dakika tehlike altındadır. 
Bu tehlikeye karşı bizim de bir hakkımız vardır, 
istiklâlinin tamamiyeti mülkiyesinin zamini sı-
fatile emniyetinin de zamini olduğumuzdan işe 
müdahale ederek emniyeti tesis etmek (Alkışlar, 
bravo sesleri). Fransız memurlarının ihlâl eyle
diği emniyeti, Türkler iade edebilir. 

Maruzatım budur. Hükümetimizin bu husus
ta her türlü tedbirleri alacağma ve almak üzere 
bulunduğuna eminim. Ancak bu masuniyet ve 
emniyeti temin için ne tedabir aldığmı Meclise, 
izah ederek bizi tatmin ederlerse çok memnun 
kalacağım (Bravo sesleri, alkışlar). 

HlKMET BAYUR (Manisa) — Aleyhimizde 
yapılan manevra çok tehlikeli ve mühim bir an
dadır. Bilhassa bunu tebarüz etirmek istiyo
rum. Hataym ne suretle bu vaziyete girdiğini 
hepimiz biliyoruz. Muahedelerle ona hususî bir 
vaziyet verdirdik. Kimse aldırmadı. Yokmuş 
gibi hareket edildi. Ondan sonra Fransa Suri

ye ile bir muahede yaptığı vakit sanki Hatay 
Türkleri bir koyun sürüsüymüş gibi bunları top
tan başka bir idareye devretmiye kalkıştı. Öy
le bir vaziyet oldu ki, Fransa Hükümeti bi

zimle yeniden anlaşmaya mecbur oldu ve bunu 
da Cemiyeti Akvam yolile yapmayı tercih etti. 
Bu ikinci anlaşma da oldu. Şimdi Fransanm 
esas menfaati nedir ve ne idi? Mevcud gaileleri 
başmda azaltmcaya kadar yani vahim buhran 
doğurabilecek ve hattâ umumî bir harb tehlike
si doğurabilecek olan mevcud hâdiseler geçince
ye kadar bizi idare etmek ve bunları halledin
ce Hatay işini ve Suriye işini de eski vaziyetine 
getirmek. Yapılan manevranın esası budur. 
Şimdi Akdenizdeki gerginlik bir dereceye kadar 
zail oldu. Elan baki kalan gerginlik de İspan
yadaki dahilî harb yüzünden Fransa ile italya 
arasındaki anlasamamazlık yüzünden devam 
etmektedir. Şayed bir hafta, on beş güne 
kadar iki taraftan birisi diğerini ezerse, 
ortadan kaldrnrsa bu meselede biter ve 
Akdenizdeki gerginliğin % 90 ortadan kalk
mış olur ve yalnız Orta Avrupadakî Çek 
meselesi kain*. Fransa bizi son bir sene 
zarfında yaptığı gibi, şurada sıkıştı mı bir vaid, 
burada bir fenalık gördü mü tatlı bir söz söyle
yerek idare etmektedir. Tâ ki, oradaki işlerini 
halletsin ve o vakit bizimle daha emniyetle 
karşı karşıya gelsin. Bizim davamız, bizim için 
ana meselelerden biridir. Vakıa resmen bize 
düşman değilse de şu vaziyete göre filen düş
mandır. Düşmanımız bütün bu işlerini filen halle-
dinceye kadar bizi avutmasma meydan verme
den bu vaziyetten istifade etmeliyiz. Müsbet 
bir şey istihsal etmeliyiz. Bu olursa bu mille
tin mukadderatım sevk ve idare edenler bu mil
lete asgarî külfetle azamî 99 menfaat temin et
miş olurlar. Yok hep vaidlere aldanarak karşı 
tarafm bütün işlerini bitirmesini beklersek va
zifemizi de tam yapmış olmayız. Bunu daima * 
müdrik olarak hareket etmek lâzımdır. 

Fransanm, Cemiyeti Akvamı da işe karıştı
rarak Hayayda bizim hususî müdahale hakları
mız olduğunu bir kere daha teyid ettiği vakit 
vaziyeti en fena vaziyetlerinden biri idi. Bunun 
o vakit mecburen yaptı ve hepiniz hatırlarsınız 
tazyik üzerine yaptı. O vakitki tazyikimiz pek 
katği ve ciddî idi. Bugünkü vaziyetin ise bizim 
için vahim bir tehlikesi vardır. Bütün kabul 
ettiklerini geri almak üzeredir ve manen bunda 
bütün cihane karşı kendisini haklı göstererek 
yapmaya çalışmaktadır. O da nedir? Hataydaki 
seçimi, bütün cihan efkârı umumiyesi, plebisit 
olarak telakki ediyor. Yani burası Türk müdür, 
Türk taraftarı değil midir?. Bunun üzerine se
çim yapılıyor. Fransa bu işte kazanırsa bütün 
cihana karşı bize verdiği imzayı da kendili
ğinden ve herkese karşı haklı olarak geri al
mış olacaktır. Demin arkadaşım okudu, vaziye-
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tin ne merkezde olduğu göründü. Tazyik yü
zünden bir çok yerlerde intihabat aleyhimize 
neticelenmektedir. Bu gidişle kazanmak imkân
sızdır. Yani oradaki halk ne kadar kahraman 
olursa olsun, ne kadar fedakâr olursa olsun 
bundan fazlasını yapamaz. Eminiz ki, Hatay 
halkmın bu sırada yaptığı Gazi Antebin yaptı
ğı kahramanlığa muadil bir kahramanlıktır. (Al
kışlar). Buna emin olalım, buna rağmen görü
yoruz ki netice aleyhimize çıkacaktır. Fransa 
bunu bitirdi mi ne olacaktır. Biz Hatay hakkın
da bir şey söylersek Fransa, ben yokum, bana 
ne soyuyorsunuz. Bir Hatay milleti vardır. Millet 
adil bir murakabe altında intihabatmı yapmış, 
bu intihabat aylarca sürmüştür. Bana söyleme
yin. Hatay Meclisinin rey verdiği bir hükümet 
vardır. O ne isterse yapar ben dokunamam, siz 
de dokunamazsınız milletlerin mukadderatına 
hâkim olması prensibine muhalif misiniz, aley
hinde misiniz? der ve Hatay da kendi adamlarına 
her istediğini yaptırır. 

Arkadaşlar; iş buraya doğru gidiyor. Bina
enaleyh evvel be evvel Hükümetten beklediği

miz şey bunu burada durdurmaktır. îstitraden bir 
şey daha söylemek istiyorum, sünnî Türk 
Kemalist Türk diye bir şey daha çıkardı
lar. Bunlar nihayet tefrika çıkarmak için 
müstemlekeci hilesidir. Bunları yapmasa müs
temlekeci olmaz ki. Bu da nedemek. Kuzuya 
ot yemesin. Nasıl olur. Bunu yapması naturasının 
icabıdır. Müstemlekeci olsun da bir memlekete 
gitsin tefrika çıkarmasın, adamı adama katma
sın, bu imkânsızdır. Buna hayret etmek te mu
cibi hayrettir. (Güleşmeler). 

Şimdi, esas yapılacak ve behemehal yapıla
cak ve gayet âcil olarak yapılacak şey, bu in-
tihabatı durdurmaktır. Bu intihabatı biz kendi 
itirazımızla iştirakimizi tamamile çekmekle 
durduracağımız gibi komisyonda bulunan bü

ktün azalarm mensub oldukları devletleri de 
mesuliyetlerini deruhde etmeğe davet edebi
liriz. Bu gün kim bizim dostumuzdur - Yunan, 
Yugoslavya ve saire kimler dostumuz ise onla
rın vazifesi kendi memurlarını oradan çekmek
tir. Orada intihabat yoktur. Yani hakikî mana-
sile, medenî manasile intihabat yoktur. Binaen
aleyh bu Devletler, bu oynanan komedyada 
Fransanm hatırı için Türkiyenin memnuniyet
sizliğini üzerimize alamayız demelidirler, o işe 
İsrar eden Devlet Fransayı kayırmak için Tür-
kiyeye fenalık eden bir Devlettir. Bu durdurma 
işi, intihabat yarı yolda iken yapılmalıdır. Ya
pılmazsa kendi kendimizi aldatmış oluruz. Bu
rada belagat tufanları saçabiliriz, yarın gaze
telerde muharrirler de tahrir tufanları kopara
caklardır. Bunlar ne demektir. Asabını teskin 
etmek isteyen bir adamm bağırması demektir. 
Eğer bu işe ne yapalım, mebuslarımız kürsüden 
bağırdı, gazetelerimiz sütun sütun bağırdı (öy
le değil sesleri). 

RASIH KAPLAN (Antalya) — Asla öyle 
değil, bizim namımıza kürsüden böyle söyleme. 
Maksadı başka mecraya dökme. 

HİKMET BAYUR (Devamla) — Eğer bu
nunla kendimizi teselli etmiyeceksek, intihabatı 
durdurmak lâzımdır. Bu intihabat böyle de
vam ederse kaybetmiş oluruz. Cihan efkârı 
umumiyesi de intihabatla aldatılmış olur. Onun 
için derhal durdurmalıyız. 

Bu komedyaya göz yummayalım. Yumarsak 
bununla zafımızı ifade etmiş oluruz. Herkese 
demektir ki biz bağıracağız. Fakat siz aldır-
mazsanız aldırmayın. Netice buraya varryor. 
Bir adam mahkemede davasını kaybeder. Temyiz 
etmez, yahud geç kalır, yahud eder kaybeder, 
sonra aklı basma gelir. Büyük Millet Meclisi 
Arzuhal encümenine müracaat eder. (Gülüşme
ler) Binaenaleyh böyle bir vaziyete düşmiyelim. 
Bu işi yapmğa azmimiz var mı, yok mu? (Var 
sesleri) Şu halde bunu yapmalıyız. 

Acaib şeylerle karşılaşıyoruz. Meselâ, Ajans, 
Kemalist Türk, Sünnî Türk diye bir meseleyi 
yazryor. diyor ki bu davada Cemiyeti akvam 
bize hak vermiştir. Bu ne demektir? Herkese 
demektir ki, Cemiyeti akvam âdil bir mahkeme
dir. Haksizlik gördü, tashih etti. Ama bütün 
vatandaşlarımız, Hatayda dayak, işkence yüzün
den rey veremiyor, yahud başka yere rey ver
mek mecburiyetinde kalıyor, bunun tashihini is
temiş miyiz? asıl dava budur, Cemiyeti akvam 
bunu düzeltmiyor. Biz ise kendi vesaitimizle 
aleyhimize çalışan kuvvetlerin lehine propa
ganda yapıyoruz. Hulâsa evvel beevvel bu inti
habı durduramazsak, beynelmilel sahada bizim
le dost geçinenlere, bizim dostluğumuzla karşı 
taraftakilerin dostluğundan birini seçiniz de-
mezsek bu mevzuu ciddî tutamıyacağmırzr her
kese ilân etmiş olacağız. 

İkinci bir şey var: Aleyhimize emrivakiler 
oluyor. Biz de bir şey yapamaz mıyız? Burada 
maksadım hukukî ve muahedeler hududları için
dedir. Şimdi bu intihabatta, ki tazyik ve cebir 
Franklen Büyyon muahedesini, Lozan muahede
sini, ve Fransızlarla bu mesele alevlendikten 
sonra Cemiyeti akvam yolu ile yapılan anlaş
mayı feshetmeğe matuftur. 

Netice bu olacaktır. Birde buna mukabil me
selâ Lozan muahedesinin şu şu hükümleri Fran
sızlar .hakkında artık cari değildir desek, me
selâ, Fransa mektefo ve hastanelerini kapasak 
işte o zaman Fransızlar yola gelir. (Bravo ses
leri). 

Sonra Fransa matbuatı bu hâdiseleri yaz
maktan çekinen bir matbuattır. Ben çok Fran
sız gazeteleri okurum. Bu gazetelerde Hatay 
hakkında ancak bazan kimsenin nazarı dikkati
ni celbetmiyecek derecede küçük haberler çıkar. 
Yalnız arada sırada Tan gazetesi yazar ki onun 
da satışı 20 - 30 bindir. Bu gazeteyi de müdi-
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ran sınıfı yani yüksek münevverler okur. Asıl 
halk tabakasmm okuduğu ve 1 - 2 milyon nüs
ha çıkan Fransız gazeteleri vardır. Halbuki bu 
gazetelerde bir satır bile göremezsiniz. Çünki 
Fransa Hükümeti vaziyeti çıplak olarak mille
tine arzedecek vaziyette değildir. Bu iki ba

kımdan böyledir. 
Birisi Fransız imperatorluğunun o vüsati için

de iskenderun meselesi için Türkiye gibi şarkta 
en kuvvetli ve dostluğun en çok aranması ve 
düşmanlığından en çok korkulması lâzımgelen 
bir devletle had bir buhran çıkardığını itiraf et
se herkes onu tekdir eder, ayıplar, ne oluyorsun 
da iskenderun ve Antakya için Türkleri bize 
düşman ediyorsun der o da bu vaziyeti almak
tan çekinir. İkinci bir mesele var; Türkiye ile 
Fransa arasında mekteb vesaire meselesi gibi bir 
iş çıkıb beynelmilel sahada Türk - Fransız ger
ginliğinin müessir ve ağır bir şekil aldığı gö
rüldüğü gün Avrupa muvazenesini Fransa aley
hine ihlale çalışan kuvvetler o kadar cüret 
alırlar ki Fransızlar buna katiyyen dayanamaz
lar. Yani İskenderun ve Antakya meselosindo 
tutacağımız bu tarzı hareket beynelmilel müna-
sebatta Fransız düşmanlarına cüret menbaı olun
ca bunun karşısında Fransa da, halk mebuslar 
da, herkes hükümete der ki, delimisiniz? ne olu
yorsunuz? bu işi neden çıkarıyorsunuz? Bina
enaleyh artık vaid almak, nota taati etmek, şunu 
yapmak bunu yapmak devresi geçmiştir. 

RASIH KAPLAN (Antalya) — O zaman çok 
tan geçti. 

HİKMET BAYUR (Devamla) — Bu günden 
itibaren yapılacak şudur: întihabatı derhal 
durdurmak, intihaptan tamamile sıyrılmak ve 
dostlarımızı da bundan sıyrılmağa davet etmek 
ve bunu dostluklarının mihengi addetmek. 

İkincisi: Bizi alâkadar eden bu muahedeler 
hükümlerini cebirle ihlâl edenlere karşı biz de 
bir iki tedbir alalım. Derhal ortalık düzelir ve 
mesele adalet ve hak dairesinde halledilir. Yok
sa bu şekilde şurada bir vaid burada bir nota, ile 
iktifa etmeye bir sebeb yoktur. Onların biz 3 
bu hakkı vermelerine imkân yoktur. Tasavvur 
edermisinizki, dünyada kuvvete istinad etmeyen 
bir hak olsun?. Bu kabul edilmedikden sonra 
biz ne beklivoruz?. (Sürekli alkışlar). 

BESİM ÂT AL AY (Kütahya) — Arkadaşlar 
görüyorum ki çok haklı olduğumuz bir dava üze
rinde gözler kararmış kafalar dolmuş, yürekler 
heyecanla çarpıyor. Sizi daha fazla yormak, da
ha fazla çoşdurmak istemem; Tarih bir teker
rürden ibarettir diyenler ne doğru söylemişler
dir. Vaktile zalim ehlisalibin Antakya surları 
önünde mezalimi durmuştu. Yine öyle olacaktır. 
Yine bu mezalim kahrolacaktır. Bunların zul
mü yalnız Şarkta değildir. Kendi dindaşları 
üzerinde de vardı. Kanadadan, Teksastan, çaki-
len, Mısırdan çekilen, zelilâne bir şekilde Faşo-
dadan sürülen, Maraştan, Gazi Antebden çeki

len Fransız zulümu elb^ttD oradan da çekilecek
tir. 

Ne yazık ki, biz Antakya surları önünde ehli 
salibe karşı canımızla, kanımızla müdafaa eder
ken Arablar bizimle beraberdi. Bu gün satıl
mış 5 - 10 piç Arab Fransızlarla beraberdir. Fa
kat Arab milleti için bunu ve Fransızlarla bir
leşmeyi tasavvur etmek doğru değildir (Bravo 
sesleri). Yer yüzünde salim bir akıl var, mantık 
var, muhakeme var. Arkadaşlar, Faşta dökü
len Arab kanı, Cezayirde dökülen Arab kanı, 
hâlâ dünkü gazetelerde gördüğümüz üzere Tu-
nusta dökülen Arab kanı, Orta Afrikada, Suri-
yede dökülen Arab kanı meydandadır. Bunları 
unutan Arab var mıdır sanırsınız. Ben Türk 
olduğum halde unutmuyorum ve haksızlığa 
karşı hınç besliyorum, onlarm namma. Suriye
lilerin isyan ettikleri sıralarda merdlik gösterdik, 
biz de, ne olurdu o vakit Hataya aksaydık. Çok 
iyi ve çok yerinde bir şey olurdu. Bir arkada
şımın dediği gibi emri vakilere boyun eğerek 
kuvvet karşısında çekilen Fransız zulmü elbette 
oradan da çekilirdi. 

Hukuku beşer beyannamesi. Yalan, yalan, 
arkadaşlar, yalan. Hukuku beşer beyannamesini 
biz neşrettik diye iftihar edenlerin Cezayirde, 
Tunusta, şurada burada zulüm etmeğe ne hak
ları vardır? 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Oralarda ilk 
tedrisatı bile yaptırmıyorlar. 

BESİM AT AL AY (Devamla) — 100 seneden-
beri, Cezayiri medenileştirmek, orada duran 
Fransa hâlâ Arablara insanlık hakkı vermiyor. 
Cezayirlilere en adi intihab hakkmı bile vermi
yor. Bunu Arab milleti unutur mu? İmkânı yok 
arkadaşlar. Türklere karşı Hatayda, şurada ve 
burada çıkmış olan, beş on soysuz Arab değil
dir. Suriyenin kanı bozulmuş, beş, on satılmış 
adamından ibarettir. Bu sömürgeciler daima 
araya koydukları kundaklarla bizim ile Suriye 
arasında bir Antakya davası yaratmak istiyor
lar. Bir taraftan bunu yaptıkları gibi bir taraf
tan da Lübnanla Suriye arasmda bir Trablusşam 
davası yaratmak istiyorlar. Trablusşamm %901 
Arabdır, müslümandır. Fakat bu gün katolikle-
rin idaresindedir. Çünkü hâkim olan melun pa
paz zihniyetidir. Bunlar oradan çekilsinler. Biz 
Suriye ile kardeş gibi geçiniriz. İşte Irak ile na
sıl geçiniyoruz (Tabiî sesleri). 

Geçenlerde İranda çıkan Ittılat gazetesi di
yor ki, « Ey garbliler; biz şarklılar uyandık. 
Türkler Hatay davasında haklıdır, girmeyin ara
ya. Çekilin siz. Daima Şarkı tefrikaya uğratarak 
istilâ ettiğiniz Şarklılar uyanmıştır, biz bundan 
sonra kardeşliğimizi bileceğiz » diye uzun iki 
makale yazmıştı. Medeniyet namma, soyguncu
luk yapanlar aradan çekilecek olursa Şark ebedî 
sulhe kavuşur. Bakınız Efganistanla, İranla bü
tün Şark ile elele vererek, medeniyet yolunda ça-

— 263 — 



î : 68 27-5-
lışmaktayız. Saym Hükümetimizden şunu sora
cağım. Vaktile saraylara çekilib oturan, memle
ketin gelirini yedikten başka borç eden sultan
ların borcunu Fransız dayinlerine ödemekte de
vam edecek miyiz. Türk sözünde durur. İngi
liz dayinler varsa verelim. İtalyan varsa verelim. 
Fakat Türkün düşmanları için, Türke zulüm ya
panlar için verilecek tek meteliğiniz yoktur. 
Onlara bizden ancak nefret ve kin (Alkışlar). 

HÜSNÜ KİTABCI (Muğla) — Bendeniz büt
çelerde ara sıra söz söyler, yalnız iki bütçede söz
lerimi esirgerdim. Birisi Millî Müdafaa, ikincisi 
de Hariciyedir. Bunlara dair söyleyeceğim söz
ler yalnız stayişten ibaret kalacağından ve bu 
stayiş yalnız bizim zihniyetimizde değil, hatta 

bütün milletin zihninde mütebellir bir kanaat şek
linde mevcud olmasından ileri geliyordu. Fakat 
muhterem arkadaşlarımın heyecan verici sözle
rine karşı durmayarak bir iki kelime söylemek 
üzere huzuru âlinize çıktım. Evvelâ dedim ki, 
Müdafaa bütçesinde söz söylemiyordum, çünkü 
görüyordum ki, Hükümetimiz cevherine lâyik 
her türlü vesaitle mücehhez ve indelhace vazife
sini hakkile yapmağa kadir bir ordu teşkil 
etmiştir. Bu orduya istisnadan da diplomatları
mız bütün cihan medeniyete numune olacak şek-
kilde sulhperverliği örnek tutarak, fakat hak
kını, şerefini tamamile vikaye ederek milletimi
zin bütün hukukunu muhafaza ederek kendisine 
çizdiği siyaseette yürüyor ve muvaffak oluyor
du. Yalnız komşularımızla tesis ettiğimiz mü-
nasebat değil, bütün cihanda kazandığımız mu
vaffakiyet hiç şübhesiz bu dürüst siyasetin ese
ridir. 

Burada söylenen sözlerden insanın zihnine 
bir an geliyor ki, acaba Fransızlar Hükümeti
mizi aldattılar mı, biz aldandık mı? Bu hususta 
Hariciyemizi tenzih etmek yerinde bir iş olur. 
zannederim. Hakkımızdan emin olduğumuz için
dir ki, bütün cihanda kazanmış olduğumuz em
niyet ve itimadı bir kat daha yükseltmek için
dir ki, sükût ederiz. Fakat sırası gelince, bazı 
arkadaşların tavsiye ettikleri veçhile, tamamile 
harekete geçmekde elimizdedir. Dün burada 
bütçe münasebetile Millî Müdafaa vekilimizin 
söylediği sözler hepimizde ne heyecan uyandır
dı? Binaenaleyh, bu işlerde bence hiç bir kor
ku yoktur. Bu davanm zaten hallini üzerine 
alan kimdir? Ulu şeftir. Ulu şefin attığı hangi 
adımda muvaffak olmadığı görülmüştür? Ar
tık şu anlaşılıyor ki, iş son haddine varmış, bı
çak kemiğe dayanmıştır. Arkadaşlar, az da ol
sa hakarete maruz kalmağı artık Türk milleti 
tahammül edecek vaziyette değildir. Bunu her 
itibarla önlemeğe kadiriz. Bunu göstersin, bu 
yolsuzluklara nihayet versin; işte temennim bu
dur (Alkışlar). 

BERC TÜRKER (Afyon Karahisar) — Sa
ym arkadaşlar, bendeniz bir tarihî vakadan bah
sedeceğim. Mücadelei milliye zamanmda men-

-1938 C : 1 
sub olduğum bankada müdürlük ediyordum. 
Orada o vakit Türk muhibbi Mösyö Stek vardı, 
bankanm müdürü umumisi idi. Franklen Buy-
yon geldiği zaman orada müzakere ederdi. Be
ni de çağırırlardı, konuşurduk. 

Franklen Buyyon Anadoluya geldi, avdet 
etti, Franklen Buyyon muahedesini Mösyö Ste-
gin odasmda konuştuk. Bendeniz bunu konu
şurken hududlan gördüm, söyledim, dedim ki: 
Burada bir Hatay vardır, Türke aiddir, onu 
ne yaptmız? Namusum üzerine söylüyorum, 
Türk muhibbi olan Fransız diplomatına burası 
hataydır, niçin muahedeye koymadınız dedim. 
Bu sonra olacaktır, şimdi yaptığımız muvakkat 
bir muahededir, dedi. Bu söylediklerim tarihî 
bir hakikattir, bunu bu kürsüyü mualladan bü
tün Fransız milletine hitaben söylemek istiyo
rum. (Alkışlar). 

İkincisi de; 1895 Çarlık Rusya bir takım 
serserileri, ihtilâlcileri İstanbula yolladı. Bun
lar Osmanlı bankasını bastılar. Bendeniz yuka
rı katta yemek yiyordum. Aşağıda bir gürültü 
kopmuştu. Benim yanımda odacım Sivaslı Babik 
vardı. Beni aradı. Bayrak çekilen yere çıktık. 
Burada muhafaza ediliyorduk. Bir çeyrek sonra 
ihtilâlcilerden bir herif geldi, bir elinde bomba, 
bir elinde de revolver vardı. Bayrak çektikleri 
yerden bir nutuk söylemek istiyordu. Dedi ki, 
rejiyi, bankayı filân filânı havaya uçuracağız. 
Bunları söyliyen, Çarlık Rusyadan gönderilen 
20 kadar serserilerden biri idi. 

Yollanan 20 serseri Türkiyede ihtilâl çıkar
mak, altüst etmek için gönderilmişti. O vakit 
Babik ismindeki hademem dedi ki, biz burada 
iki ermeniyiz, biz kaçalım da sonra bombanı 
savur. 

Bu, tarihî vakadır. Namusum üzerine söylü
yorum. O vakit bu herif dedi ki, siz Türk erme-
nilerisiniz, Türke merbut köpeksiniz, maksadı
mız evvelâ sizi imha etmektir. O halde aman di
yerek ve bomba atılmadan kaçtık. 

Şimdi bendeniz görüyorum ki, Fransız Hü
kümeti ayni çarlık Rusyasmm yaptığı rezil si
yaseti (Alkışlar) tutarak yine böyle bir kaç 
ermeniyi para kuvvetile kandırarak Hatayda 
bulunan ermenileri iğfal etmek istiyorlar. Onla
ra hitab ediyorum ve diyorum ki, nasıl, ki çar
lık Rusyası ermenileri iğfal etti, mahvetti, aman 
diyorum, sakın ha, bu iğfale siz de kapılmayı
nız, sarılmız Hatay Türklerine, sarılınız ve bunu 
bilmiş olunuz ki, yarın eğer kahraman Türk 
ordusu gelib (Gelecek sesleri şiddetli alkışlar) 
sizi kurtarır ve... 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Oradaki ha
inler sonra hesab verecekler. 

BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) (De
vamla) — Emniyet tesis ederse ona da sarılınız. 

Ben:'m yaşım ikmale varmıştır, ben size va
siyet ediyorum. Burada, Türkiyede yaşryan 
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ermenilerin saadetine varacaksınız, diyorum. 
Ey Hatay ermenileri! ben bu gün varım, yarm 
yokum, size söylüyorum ki dünyanm en büyük 
milleti Türktür. Türke sarılan mesud olur ve 
yine Fransız Hükümetine hitaben söylüyorum 
ki, Türk sabırlıdır, Türk merddir. Bir sene, bir 
buçuk senedir sabrediyor. Fakat eğer Türkün 
sesini böyle kibarca, samimice dinlemek istemi
yorsanız, Türkün sesi Türkün topunun ağzmdan 
gelecektir. Sonra böyle diplomatik vasıta ile te
ati edilen notalar, Türkün kılıcile imza oluna
caktır. (Bravo sesleri, sürekli alkışlar) 

SENİHA HIZ AL (Trabzon) — Arkadaşlar, 
Hatay meselesi millî davalarımızdan biridir. Bu 
meselenin bütün Türkün kalbinde kopardığı 
heyecan, bu gün Mecliste bir fırtma halini al
mış olduğunu gördüğümden, hiç kürsüye çık
mak ve söz söylemek itiyadında bulunmadığım 
halde bu heyecanın tesiri ile huzuruna gelmiş 
bulunuyorum. (Alkışlar). Uzun söyliyecek de
ğilim. Yalnız bir noktayı işaret etmek istiyo
rum: bu da, Atatürkün Samsuna ayakbastığı 
gündenberi etrafında ve kendilerinin çizdiği yol
da kadmm da beraber bulunduğunu bu kürsüden 
söylemek bahtiyarlığına ermiş bulunduğumu 
arzetmektir. (Bravo sesleri, alkışlar). Bu mü
nasebetle Hatay meselesinde de her millî davada 
olduğu gibi, kadm erkekle beraber olduğumuzu 
bir kerre daha tekrarlayarak huzurunuzdan ay
rılıyorum. (Bravo sesleri, Alkışlar) 

SIRRI IÇÖZ (Yozgad) — Muhterem arka
daşlar, yoruldunuz, biliyorum. Fakat âdetim 
uzun söylemek değildir. 

Onun için ufacık bir hatırayı canlandırmak 
isterim. Birinci B. M. Meclisinde bulunan ar
kadaşlar hatırlarlar. Franklen Buyyon itilâf -
namesi Mecliste müzakere edilirken samiin lo
casında Hataydan gelmiş murahhas arkadaşlar 
vardı. Mukavelename imza ve tasdik edildi. Bu 
arkadaşlar Meclis kapısından çıkarlarken beniz
leri adeta kül renginde ve şaşalayarak yürüyor
lardı. O akşam tesadüfen Kayseri mebuslarından 
birinin evinde toplanmıştık, bunlar da geldiler. 
Bize karşı serzeniş ve sitemde bulundular. 

Dedilerki, Meclis bizi ihmal etti. Biz ne yüzle 
Hataya döneceğiz? Bende, arkadaşlar, Meclis sizi 
ihmal etmedi, vatanm yüksek alî menfaati mu
kabilinde muvakkaten sizi bir tarafda bıraktı. 
Türk kâbesi, kıblesi sissiniz, demek oluyor ki, 
günün beş vaktinde siz onların kâbesi oluyorsu
nuz. Birgün gelecektir, sizi kucağma alacaktır, 
demiştim, binaenaleyh o gün doğmuş bulunuyor. 
Binaenaleyh Hatay Türkündür, Türk Hataym-
dır. (Alkışlar). 

ÎSTAMAT ÖZDAMAR (Eskişehir) — Saym 
arkadaşlar; Damarında Türk kanı taşıyan her 
Türk vatandaşın, bu millî dava, Hatay davası 
önünde ve orada iztirab çeken Türk vatandaş
larımızın, maruz kaldığı işkence ve mezalimi ka-
şısmda heyecan, teessüre düşeceğine katiyen 

şüphem yoktur. Ben kendi şahsın itibarile ve 
kendi inan ve kanaatımla soyuyorum ki, bu 
dava, sonunda Türkün lehine halledilecektir. 
Şunu da hiç unutmayınız ki, medenî alemin 
Türkiyeyi söndü, bir daha kalkamaz dediği za
man, her tarafta mahrumiyetler, karanlıklar gö
rüldüğü zaman, İstanbuldan Samsun ufuklarına 
tulü eden o büyük güneş, Atatürk, azıııü irade-
sile bu milletin istiklâliyetini bütün cihana ka
bul ettirmiştir. İşte yine Büyük Güneş Atatür
kün azmü iradesile ve ondan ilham alan, duren
diş, Saym Celâl Bayar Hükümetinin ittihaz ede
ceği tedbirlerle bu davanm lehimizde halledi
leceğine katiyen eminim, buna kanaatim var
dır. Bunun için gayet müsterihim. Sözlerime 
nihayet verirken şunu da arzedeyim ki, Hatay-
da oynanan bu mefsedetler arasmda Fransızla
ra dost olacak bir Türk ortodoksu varsa ben de 
onu burada telin ediyorum (Alkışlar). 

İBRAHİM METE (Seyhan) — Arkadaşlar, 
bendeniz çok söz söylemeyeceğim, yalnız bir kaç 
şey arzedeceğim. Fransada iki Hükümet vardır, 
birisi doğrudan doğruya müstemlikecilerdir, 
bunlar başı boş çapulculardır. (Gülmeler). 
Bunlarm basma bazan Hükümet adamlarından 
geçenler de bulunur. Nasıl ki, bir zaman Kle-
manso geçmişti. Sonra Hükümet ve büyük 
adamlar değişebilir, fakat hariciyedeki müste
şarlar, şefler değişmez, bunlar daima müstemle
keciliğin, fenalığın başmda bulunurlar. Fran
sada bu gün Başvekil, hariciye vekili söz verse-
bile, imza etse bile müstemlekeciler bunu tatbik 
etmez. Mutlaka serlerinde devam ederler. 
Türkçede bir söz vardır. « Şerri şerle yenmeli» 
Bu şerri de şerlo yenmek gerektir. Saym Kaplan 
arkadaşımız bir kitab söyledi, bir gazetede o ki-
tabdan bahsetmiş. Fransızlar bunu iyi bilirler, 
isterseniz bir kaç isim de söyliyeyim : Bir de
fa Goro iyi bilir, çünkü Türkler onun bir kolu
nu Çanakkalede uçurmuşlardır, kıyamete ka
dar bunu unutmayacaktır, alâmeti üzerinde 
taşıyor. Kerat, Döfuyö, Bona'da bir avuç silâh
sız Türkden dayak yemişlerdir. Santimari 
Ayintabda Türklerden yediği dayağı bilir. 
Bunlar Adana, Ceyhanda Maraşta, Gazi Anteb-
de Türklerden yedikleri dayakları bilirler. Ben 
öyle zannediyorum ki, Bunlar gelecek Fransız 
nesline bir kitab yazarlar ve « Türklerle karşı
laşmayınız, vesaitsiz dahi olsa Türkle başa çı
kılmaz » diye vasiyet ederler. Halbuki şimdi 
ozamanki şerait mevcud değildir. Şimdi 
başımızda kuvvetli şefimiz ve arkasında kuv
vetli Türkiye vardır. Her vesaitimiz tamamdır. 
Arkadaşlar, bu millet yani Fransızlar karakter
siz insanlardır. Binaenaleyh, şerre şerle mu
kabele etmek lâzımdır. Bunu Hükümetimiz da
ha iyi bilir (Alkışlar). 

İSMAİL MEHMET UĞUR (Sivas) — Fran
sızlar Hatayda Türk köylülerinin dişlerini kı-
rryorlarmış. Biz burada 10 milyon köylü ise diş-
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lerimizi biliyoruz. Elbette biz de onların dişle
rini kıracağız (Alkışlar). 

HALÎL MENTŞE (İzmir) — Arkadaşlar, bü
tün arkadaşlarımızın heyecanlı ve vatanperve-
rane sözlerini dinledim. Tabiî ayni heyecanla 
ben de kendilerine iştirak ediyorum. Uzun söz
le fazla yormak istemem. Bence burada vuku-
bulan izahata göre, Hatayda Hatay halkmm 
seçim istiklâlini kullanmağa mâni olacak su
rette haricî bir takım tazyiklarm tahtı tesirin-
dedir. O halde yapılacak bir şey vardır. Hatay 
istiklâlini Fransızlarla beraber tahtı tekeffül ve 
emniyete almış bulunuyoruz ve bu emniyet Su
riye Hükümetine karşı da variddir, çünkü mut
laktır, Demek ki oradaki mahallî Hükümet, Va
taniler, Fransanm müstemlekecilerile beraber 
âmil olarak Hatayın istiklâlini kullanmasına 
mâni oluyorlar. O halde Fransayı bizimle yap
tığı muahedenin icrasma davet ederiz, bu istik
lâl işini Fransa ile birlikte tahtı emniyete alı
rız, Fransa ile orada bir idare tesis ederiz. 
(Bravo sesleri) Bunu yapmazsa, Fransa üzerine 
almış olduğu taahhüde karşı hareket etmiş olur. 

ikinci misal vardır: Sarda intihab olmuştur. 
Orada halk plebisit yapmıştır ve Cemiyeti ak
vam, bitraf kuvvetlerin yardimile emniyeti tesis 
etmiştir; bu misallerden istifade ederek, madam 
ki oradaki mahalli Hükümet bu emniyeti tesis 
edemiyor, binaenaleyh bitaraf Devletlerin, ya
ni Cemiyeti akvamın kuvayı zabıtası srfatile 
orada emniyet tesis edib yeniden intihab yapıl
malıdır. Bu da olamazsa artık bizim için izzeti 
nefis meselesi olan bu işten dönmemize imkân 
yoktur. Her ne olursa olsun kendimiz bu mese
leyi halletmeliyiz. (Bravo sesleri, alkışlar). 

HARİCÎYE V. Dr. T. RÜŞTÜ ARAŞ (îzmir) 
— Saym arkadaşlarım; Tasvibinize arzolunan 
Hariciye bütçesinde, geçen seneki bütçeden 
belli başlı bir fark yoktur. Ancak bu münase
betle dış işlerimiz ve bu işlerle muvazzaf ve 
mesul dairenizin faaliyeti hakkmda malûmat 
arzetmek isterim. 

Bu vesile ile söz alan hatiblerin hemen hepsi 
Hataydan bahsettiler. Ben de sözlerimize bu 
millî davamızdan başlıyacağım. Bu sayede ha
ricî münasebetlerimize dair maruzatımı müsbet 
bir zeminde bitirmek kolay olacaktır. 

Hataym elîm macerası hepinizin malûmu
dur. Anavatandan cüda düşen Türkiyenin bu 
mütemmim diyarı halkmm çektiklerile, bütün 
Türkiye yirmi seneden beri muztaribidr. Sâkin
lerinin her vakit ekseriyeti Türk, bünyesi Türk, 
kültürü Türk olan Hatay ayni zamanda vata
nımızın büyük bir kısmmm emniyet kapısı ve 
kilididir. Bu kıtayı askerî işgali altma alan 
Fransa ile, senelerden beri takibinden biran bi
le hali kalmadığımız sulh ve iyi geçinme poli
tikamızın icabı olarak, makul bir hal çaresine 
varmak için 1921 den beri daima birbirini ik
mal edeceğini zannettiğimiz müzakerelerde bu

lunduk. Zaman zaman ümid uyandıran günler 
olmadı değil... Fakat devam etmedi. Bize karşı 
alınan taahhüdlerin tatbik edilmemiş olması yü
zünden tabiatile şikâyete mecbur olduk. Bu su
retle her şikâyet safhası yeni bir müzakere açtı. 
Nihayet bildiğiniz Cemiyeti Akvam kararlarına 
varıldı. Bu kararların tatbikmm istilzam ettiği 
intihab talimatnamesinin bütün mukarrerata 
mugayir yapıldığını yine Cemiyeti Akvam ma
kamlarına kabul ettirdikten sonra bir yenisi 
tanzim edildi. Şimdi güya bu son talimatnameye 
göre yapılmakta olan intihabat safhasını yaşı
yoruz. Arada Fransa ile bu son talimatname
nin olsun iyi bir tatbika mazhar olması için 
işbirliği esasmda bir anlaşmaya varıldı. 

İçinde bulunduğumuzu arzettiğim intihabat 
safhasmın daha başmda, izahı ve tadadı müm
kün olmıyacak kadar tetiblerle ve iyi olmayan 
niyetlerle karşılaştık. 

Bu hususta Paris Hükümetinin ve Berutta 
onun âli komiserinin dikkat nazarı celbedildi 
ve bu hareketlerin manası soruldu. Her defasın
da Paris Hükümetinden ve Fransanm bura
daki Büyük Elçisinden taahhüdlere ve anlaş
mamıza riayet edileceği cevabı almdı. 

Fransa Âli komiserinin Hatay delegesi An-
karaya geldi. Kendisi ile uzun uzadıya konuşul
du. Hataya avdetinde ilk iş olarak yaptığı, Ha
taym gavri askerliği ahkâmına rağmen, hakikî 
bir sebeb olmadan asker getirmek oldu. Hâ
diseler sonra bunun hedefini bize öğretti. İki 
gün evvel Paris Büyük Elçimiz Fransa Harici
ye Nazırı ile konuştu ve şikâyetlerimizi saydı 
döktü. Katği emirler verileceği vadini aldı. 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Gene vaid, 
gene vaid. 

HARİCİYE VEKİLİ Dr. T. R. ARAŞ (De
vamla) — Hataydan gelen haberler orada tüy
ler ürpertici bir tedhiş manzarası hükümfer-
ma olduğunu gösteriyor. İntihabat bin bir tür
lü tazyikler içinde cereyan ediyor. 

Vaziyetin ciddiyeti, hatta vehameti aşikâr
dır. Cumhuriyet Hükümetinin bu millî mesele
yi behemehal katği ve iyi bir hal suretine isal 
etmek hususundaki karan da malûmunuzdur 
(Alkışlar). Mutadımız olan soğuk kanlılıkla, 
hakkımızdan ve davamızdan emin olarak, Ha-
taydaki kayid işlerinin sona ereceği yakm gün-
günlerde tebarüz edecek neticeyi beklemekte
yiz (Alkışlar). Binaenalyeh hatiblerin bu me
sele etrafmdaki suallerine arzettiğim bu neti
cenin tezahüründen evvel cevab istemekte İsrar 
edilmemesini rica ederim. 

Bu sabah Paris büyük elçimizden aldığım 
bir telgrafta şahsen kıymetli eski bir dostumuz 
olan Fransanm yeni Hariciye nazrrmm biraz 
evvel arzettiğim katği vaidini yazılı beyanat 
ile de teyid etmiş olduğunu öğrendiğimi ayrıca 

I tebarüz ettirmeliyim. 
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Şimdi diğer Devletlerle münasebatımıza ge

çiyorum : 
Türkiyenin milletler arası vaziyeti durmadan 

yükseliyor. Şarkî Akdenizde, Karadenizde, Bal
kanlarda ve Garbî Asyada müttefiklerimizle 
ve dostlarımızla birlikte bir sulh ve istikrar 
âmili olarak çalışılmaktadır (Alkışlar). 

Büyük Devletlerden Şarkta komşumuz Sov
yet Rusya ile münasebatımız ilk günündeki sa
mimiyetini muhafaza etmektedir (Alkışlar). 
Garbde Fransadan maadası ile dostluk münase
batımız mütemadiyen ilerlemektedir (Alkışlar). 
Fransa ile münasebatımıza gelince ; Atatürkün 
Kamutayın bu devresini açarken irad buyurduk
ları nutuklarmdaki şu beliğ cümlesini tekrar 
etmekle bu münasebatm her noktasmı tekrar 
izah etmiş olurum : 

« Yarmki Türk - Fransız münasebetlerinin 
dilediğimiz yolda inkişafına Hatay işinin eyi bir 
yönde yürümesi esaslı bir ölçü ve âmil olacak
tır kanaatindeyim » (Alkışlar). 

Bu büyük Devletlerden İngiltere ile inkişa
fına devam eden iyi dostluk münasebetimiz bu 
gün Londrada imza edilen klering ve kredi mu
kavelesi ile bir kat daha rasanet peyda etmiş 
olacaktır (Alkışlar). 

îtalyanm Boğazlar mukavelesine iltihakı ara
mızdaki gittikçe artan dostluk münasebetlerimi
zin yeni bir tezahürü olmuştur (Alkışlar). Al
manya ile berdevam olan iyi münasebetlerimi
zin, Berlinde açılması derpiş edilen müzakere
nin önümüzdeki aym sonlarına doğru yapüması 
kararı, iktsadî sahada yeni bir genişliğe maz-
har olacağını ümid ettirmektedir (Alkışlar). 

Cumhuriyet Hükümetinin diğer büyük ve kü
çük Devletlerle olan münasebetlerinde ahenkli 
bir istikrar ve inkişaf devam etmektedir. 

Size bütün açıklığı ile arz ve izah ettiğim si
yasetimizin ve kuvvetli dostluklarımızın son 
aylardaki tezahür vesilelerini de söylemeliyim 
ki, haricî politikamızın tam manzarasını göster
miş olayım. 

Malûmunuz olduğu üzere müstakil ve kar
deş Mısıra ilk Hariciye vekili olarak gitmekle 
mesud oldum. Orada gördüğüm dostluk asarı 
cidden büyük ve iki memleketin samimî münase
betlerinin delilidir (Alkışlar). 

Başvekilimizin refakatinde olduğum halde 
Yunan ve Yugoslav müttefiklerimizin mümtaz 
ricalini ziyaret ettiğimizi biliyorsunuz. Bu iki 
dost ve müttefik memlekette bize karşı göste
rilen çok iyi kabul ancak Balkan müttefikleri 
milletleri ile milletimiz arasındaki çözülmez 
kardeşlik bağlarmm heyecanlı tezahüratı ola
rak tavsif olunabilir (Sürekli alkışlar). 

Son baharda diğer müttefikimiz Romanya ri
calini de ayni hissiyat ile meşbu olarak ayni su
retle ziyaretimiz mukarrerdir (Alkışlar). 

Son seyahatimiz esnasında komşu ve dost 
Bulgaristanm kıymetli ricalini de ziyaret etmek 

frrsatmı bulduk ve iyi komşuluk ve dostluk 
münasebetlerimizi karşılıklı teyid etmekle bah
tiyar olduk (Alkşlar). îçinde bulunduğumuz 
sene zarfmda derpiş edilen haricî faaliyetimizin 
başlıcalarmı tamamile arzetmiş olmak için dost 
Macaristana borçlu olduğumuz ziyareti yerine 
getirmek tasavvurunda bulunduğumuzu memnu
niyetle kaydetmeliyim. 

Arkadaşlarım, görüyorsunuz ki, samimî duy
guların karşılaştığı Devletler ve milletler ara
sında iyi münasebetlerin inkişafı pek tabiî olu
yor. 

îstikametini ve çalışma tarzmı şefimiz 
Atatürkün yüksek ilham ve irşadlarmdan alan, 
dahilde ve hariçte hemen her kesin itimad ve 
sevgisini kazanan, senelerdenberi takib ettiği
miz bu haricî siyaset yolunda yürümekte de
vam edeceğimizi arzederim (Sürekli alkışlar). 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı? 
Fasıllara geçilmesini kabul edenler ... Etmi-

yenler ... Kabul edilmiştir. 

F. 

501 

502 

503 

504 

505 

506 

507 

508 

509 

510 

511 

512 

513 

514 

515 

Vkil tahsisatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Maaş 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez müstahdemleri ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Elçilik ve konsolosluklar müs
tahdemleri ücreti ve akçe farkı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez levazımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez müteferrikası ve nakli 
nükud 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vekâlet otomobili masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Elçilik ve konsolosluklar mas
rafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Elçilikler için mubayaa oluna
cak otomobil bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez melbusatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
4 800 

865 600 

8 520 

86 72C 

307 600 

38 000 

5 000 

12 000 

57 000 

6 000 

3 600 

521 400 

24 000 

2 300 

60 000 
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P. 

516 
Lira 

45 000 

310 

1 800 

Muvakkat memuriyet ve kuriye 
harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

517 Posta ve telgraf ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

518 3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

519 Beynelmilel müessesat ve Cemi
yeti Akvama iştirak hissesile 
murahhaslık masrafı ve Cemi
yeti Akvama müzaheret cemi
yetine yardım 127 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

520 Ecnebi elçiler ile misafirlerin 
ibate, izaz, ziyafet ve bahçe 
masraflarile mihmandarlarmm 
harcırah ve masrafları 60 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

521 Ecnebi misafirler otomobili mas
rafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

522 Te,lif at ve neşriyat 
BAŞKAN —' Kabul edilmiştir. 

523 Matbaa masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

524 Kongre, konferans, komisyon
lar masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

525 Hakem mahkeme ve heyetlerile 
uzlaşma komisyonları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

526 Muhtelit hakem mahkemeleri 
ücret ve masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

527 Evrak ve dosya işlerinin tanzimi 
için kullanılacak mütehassıslar 
ücreti 4 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

528 Tahdidi hudud komisyonu ücreti 
ve harcırahı ile idare ve kule 
masrafları 4 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

529 Ajans tahsisatı 150 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

530 Geçen yıl borçları 3 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

531 Eski ydlar borçları 3 700 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Ziraat vekâleti bütçesine geçiyoruz. 

C - Ziraat vekâleti hütçesi 
BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda söz 

istiyen var mı? Fasıllara geçilmesini reyinize 
arzediyorran. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

6 700 

12 500 

950 

111 000 

2 000 

10 

F. 

805 

806 

807 

808 

809 

810 

811 

812 

813 

814 

815 

816 

817 

818 

819 

820 

821 

822 

823 

824 

825 

826 

827 

828 

Lira 
Vekil tahsisatı 4 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Maaş 1 849 240 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te-
kaüd ikramiyesi 8 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez müstahdemleri ücreti 71 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler müstahdemleri ücreti 616 010 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 60 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vekâlete merbut âli mekteb me
zunlarına 1437 numaralı kanun 
mucibince verilecek avans 14 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2233 numaralı kanun mucibince 
askerlik dersleri muallimlerine 
verilecek ücret 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez levazımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vekâlet otomobili masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler levazımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
TedMk için dış memleketlere 
gönderileceklerin harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müfettişler harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon tesis ve mükâleme 
masrafı 8 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 1 450 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta ve telgraf ücreti 35 380 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3335 sayılı kanun mucibince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafları 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1 720 
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15 500 

6 500 

8 500 

22 500 

15 000 
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31 790 

20 000 
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20 000 
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F. Lira 

55 000 829 Telifat, neşriyat ve propaganda 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

830 Levazım ve alâtı fenniye 10 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

831 Kongre ve teknik toplantılar ve 
beynelmilel teşekküllere iştirak 
ve yardım ' ' 37 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

832 Hayvan ıslahı sağlık zabıtası en
cümenleri hakkı huzuru 10 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

833 Yerli, ecnebi tekniker ve müte
hassıslar ve tercüme büroları 
müstahdemleri 200 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

834 Staj ve ihtisas masrafları 10 010 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

835 Mektebler ve kurslar 221 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

836 Mücadele ' 270 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

837 Tarla ziraati, ıslah, deneme, 
üretme ve temizleme müessesesi 210 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

İSMAİL KEMAL ALPSAR (Çorum) — Mem
lekete döviz getirecek mahsulâtın artırılmasına 
son derecede çalışmak ve ehemmiyet vermek, 
vatanî bir borç olduğuna şüphe yoktur. Döviz 
getirecek meseleleri Hükümetin nazarma arzet-
mek de bir vecibedir. Geçen sene, gayet geniş 
ve mahsuldar olan Kızılırmak vadisinde pamuk 
ekmek için maruzatta bulundum. Bana cevaben, 
tecrübe ve tedkikat yapılacağını vaid buyurdu
lar. Acaba yapılan tecrübeden ve tedkikattan 
ne netice hâsıl olmuştur?. Lütfen malûmat ver
sinler. 

ZİRAAT V. FAİK KURDOĞLU (Manisa) — 
Kızılırmak sahasındaki pamuk ziraati vaziyet ve 

imkânını tedkik için geçen sene bir heyet gönderil
mişti. Bu heyetin raporu üzerine bu yıl oraya 
dokuz ton akala tohumu gönderilmiştir. Orada 
çırçır tesisatı yapmak da mevzuubahstir. Önü
müzdeki Büyük ziraat kongresinde Türkiye 
pamuk politikası tesbit ve plânlaştırılırken bu 
saha da, dahilî ihtiyaçlar için sureti mahsusada 
nazara alınacaktır. 

BAŞKAN — 837 nci fasıl kabul edilmiştir. 
F. Lira 

838 Bağ ve bahçe ziraatı ve müesse
seleri 106 010 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

839 Böcekçilik, tavukçuluk müesse
seleri 40 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

840 Mektebler, kurslar 31 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

841 Mücadele 240 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
842 2342 numaralı kanun mucibince 

hayvan sağlığı memurlarına veri
lecek yem bedeli 25 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

843 Yarış ve ıslah encümenine yardım 37 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

844 Islah, teksir ve tedkikat 663 450 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

CEMAL AKÇIN (Afyon K.) — Gecen sene 
bütçe müzakeresi esnasında bu faslın müzake
resinde, yardım hakkmda şöyle bir mülâhazada 
bulunmuştum; Heyeti Celileye demiştim ki - Ma
ruzatımı hülâsa edeceğim, tabiî vakit çok geçti, 
tafsilâtla sizi daha fazla yormak istemem - ra
kamları hülâsatan arzedeyim. Muhtelif sene
lerde Hükümetin yardımı geçen sene 152 000 lira 
idi. 

Bu sene 12 bin lira daha koyuyor, 162 bin 
lira oluyor. Evvelâ şurasmı söyliyeyim ki bu 
cemiyeti tesis edenlerin mesaisine geçen sene 
teşekkür etmiştim. Hakikaten çok güzel çalıştı
lar, yine kendilerine teşekkür ederiz, ayni his
leri tekrar ediyorum, çalışmaları çok yerinde
dir. Yalnız bendeniz bir noktaya temas edece
ğim; cemiyete yardım artık kâfi dereceye gel
miştir. Hükümetin bunlar için yapmış olduğu 
teşkilât vardır. Cemiyet mesaisinde devam et
sin, bundan sonra da kıymetli çalışmalarına 
yine teşekkür ederiz. Bu yardımlar Hükümet 
elile olsun. Çünkü arkadaşlar cemiyetin mesaisi 
ne olursa olsun, Hükümetin kudretli eli gibi 
şümullü olamaz ve nitekim sekiz senedenberi 
bu çalışma mahdud sahaya münhasır kalmıştır. 

Şimdi bir de bendenizin buna ilâve edeceğim 
bir nokta vardır ki dünya, kooperatifçiliğe doğ
ru gidiyor. Cemiyetler şimdi faaliyetlerini ko
operatifçilik istikametine doğru tebdil etme
lidir. Bir satış kooperatifi bir de istihsal koo
peratifi yapılırsa çalışmaları daha faydalı ve 
daha şümullü olur, bunu cemiyetten rica ede
rim. Benim bu maruzatımı müteakiben muhte
rem arkadaşımız, cemiyet reisi şöyle bir hesab 
verdiler, dediler ki: Şimdiye kadar Hükümet
ten muhtelif senelerde görülen yardım 150 000 
lira oluyor. Bunun 17 000 lirasmı maaşat ve müs
tahdemine, 15 000 lirasmı yapılan ağıllara verdim. 
Mütebaki para da cemiyetin kasasmdadır. Bi
naenaleyh kendilerinin alattıklarma nazaran 
bundan sonra bu para ile kıymetli mesailerine 
devam edebilirler. Hükümetin yardımma ihti
yaçları yoktur. Ziraat bütçesinde, kanunen 
açılması lâzımgelen nalband mektebi, parasız
lık yüzünden açılamıyor. Bu faslm burasından 
12 000 liranm tayyı ile, Hükümetin esas vazife
si olan teksiri hayvanat işine ilâvesi için bir tak
rir takdim ediyorum. 

Sayın Ziraat vekilinden bir husus hakkmda 
ehemmiyetle temennide bulunacağım. O da 
ziraî sigortalardır. Ziraî sigortalar hakkmda 
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şimdiye kadar hiç bir teşebbüs almmadı. 2232 
numaralı kanunun 23 ncü maddesinde bu mev
zu vardır. Fakat şimdiye kadar hiç bir şey ya
pılmamıştır zannediyorum. Ziraî sigortaları çok 
ehemmiyetli görüyorum. Bir çok müterakki 
memleketlerde, komşu memleketlerde tatbik edi
len ziraî sigortaların bizde de ...( İşitmiyoruz 
sesleri ). 

Ziraat bankası kanununda ziraî sigortalar 
hakkmda kayid vardır. Bu mevzuu tatbik et
sinler ve ziraî sigortalar hakkmda bir teşebbüs 
alsmlar. Bunu rica ediyorum. 

MEHMED SOMER (Kütahya) — Arkadaş
lar, hatırlıyorsunuz ki, geçen sene bu mesele 
üzerinde Mecliste epiy konuştuk. O vakit vekil 
bulunan Saym Bay Muhlis neticeten bize dedi 
M, ben gelecek sene bu tahsisatı koymayacağım 
ve bugüne kadar verilmiş olan, arkadaşımızın 
dediği, 162 bin liranm da mahalli sarfını Mec
liste izah edeceğim. Şimdi arkadaşımız bu mese
lenin bir kısmmı izah etmiştir. Bendeniz de 
geçen seneki vadin, yeni arkadaşımız tarafın
dan tutulub tutulmayacağını kendilerinden sa
rahaten soracağım. Acaba geçen sene Meclisi 
Âlinin verdiği bu kararından haberdar mıdırlar? 
Ve bu sene yine bu yardım devam edecek midir? 
Arkadaşlar, burada çalışan arkadaşları tebcil 
ederim, mühim vazife yapıyorlar. Kendi ka-
naatlerile, kendi istidadlarile bir vazife yapı
yorlar. Fakat bu vazifeyi, gönül arzu ederdi ki, 
cemiyet azasmm, halkın yardımile yapsınlar. 
Herkes 160 - 170 bin lira ile bir şey yapabilir. 
Ben bunun tamamen aleyhindeyim. Kimseye 
böyle Devlet parasının verilmesini istemem. He- ı 
yeti âliyeniz tabiî hâkimsiniz. 

Arkadaşlar, yakm tarihlerde biz gördük ki, 
Donanma cemiyetine ve millî mahsulât cemiye
tine bu kadar paralar verildi. Bunlar aldıkları 
paraları ne yaptılar?. Bunlardan 10 para alabil
dik mi?. Sonra arkadaşlar, tiftik meselesi 23 
vilâyeti alâkadar eden bir meseledir. Bu ka
dar muazzam enstitüler için Hükümet bu kadar 
milyonlar veriyor, mütehassıslar getiriyor. 
Bunlar durub dururken biz, bir cemiyetle tif-
tikciliği ıslâh edecekmişiz. Ben, bunu anla
mıyorum. Eğer siz bu şekilde bunu kabul eder
seniz bir diyeceğim yoktur. Fakat bu iş 23 vi
lâyetin işidir. Sonra arkadaşlar, halka karşı 
Hükümetin yüksek vaziyeti vardır. Hükümetin 
mühim teknik müesseseleri çalışıyor. Demek ki, 
bunlar yapamıyor da bu işi tiftik cemiyeti mi 
yapıyor? Bu gibi işlerle meşgul olacak en zi
yade Hükümet müesseseleridir. 

Muhterem ziraatcilerimizden sorarım, bu 
vaziyeti kabul ederlerini?. Tiftik cemiyeti belki 
bu muhitte çalışabilir, iyi şeyler yapılabilir. 
Fakat arzettiğim veçhile 23 vilâyetimizin bu 
ıslâhata ihtiyacı vardır. Bunu Hükümet eli ile 
yapsınlar. Islâhı hayvanat faslı vardır. Bu tah
sisatı oraya nakletsinler, orada bu işe devam ı 

I etsinler. Arzettiğim gibi, 23 vilâyetin yavaş, 
yavaş her tarafına bu ıslâhat teşmil edilsin. Be
nim Süleyman Sırrı ile hiç bir şeyim yoktur. 
(Gülüşmeler) .Tabii muhterem bir arkadaştır. 
Çalışıyorlar, bir eser meydana getirmek istiyor, 
hayatında herkes bunu ister. Fakat böyle Hü
kümet parası ile, aşağı yukarı 200 000 liraya 
baliğ olacak Hükümet parası ile ne yapmıştır, 
acaba? Neler yapılabilir. Memur masrafı şu 
masrafı... Bir tarafta Hükümet memurları var, 
o bir tarafta enstitüde bu işi yapacak adamlar 
var. Bendeniz bunu mantıksız görüyorum. Af 
buyursunlar. Takrirde benim de imzam var. Bu 
tahsisat, ıslâhı hayvanat faslına konulsun ve 
Ziraat vekâleti her sene bize bunun üzerinde 
izahat versin. Vaziyet bundan ibarettir. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Muhterem arka
daşlar, Türkiye Tiftik cemiyeti 1930 senesinde 
doğmuştur. 

Bu Cemiyetin doğuşuna sebeb, tiftiğin eski 
okkası, dahilde azamî 30 kuruşa satılıyordu. Ha
rice ihraç edilemiyordu, hayvanat sürü sürü ke
siliyordu. Bu arada bu cemiyetin doğumuna 
zaruret hâsıl oldu. O vakit, Büyük f ırkamm grup 
idare heyeti bu cemiyeti teşkil etti ve Riya
setini âcize verdi. O günden itibaren uykuyu da 
terkederek âcizane çalıştım. Tavsiye ederim 
Haci bey zahmet etsinde bir defa görsün. 

MEHMED SOMER (Kütahya) — Gördüm, 
gördüm. 

SIRRI IÇÖZ (Devamla) — Görmediğin de 
var. 

MEHMED SOMER (Kütahya) — Gördüm, 
senden sonra çıkıb gördüklerimi söylersem sen 
de inanacaksın. 

BAŞKAN — Muhavere olmasm. 
SIRRI IÇÖZ (Devamla) — Yakmda bir Ma

liye müfettişi geldi. Hesablar ve muamelât ta
mamen düzgündür. 209 000 lira para temin edil
miş. 8 senede, bunun 24 000 lirası ücret olarak 
verilmiş. Bir seneye ne düşeceğini hsab buyu
runuz. Mütebakisi merkez binası, arsa, demirbaş, 
hayvanat, çiftlik ve saireye hasredilmiştir. Hü
kümetten de yardım gördük. Fakat yalnız Hü
kümet yardımı ile kalmadık. Kendi mesaimiz 
ile ve diğer müessesatm muavenetlerile bu gün
kü hadde geldik. Bir ay evvel Maliye vekâletinin 
sureti mahsusada gönderildiği bir müfettiş ince
den inceye bütün kuyudatı tedkik etti, Çiftliğe 
gitti. Arazi ve tesisatını gördü. Zannediyorumki 
yüze 300 mevcud bulundu. Cemiyet kurulmuş 
yoruyor ve 3 senedir randıman da alıyor. Avru-
padan gelen ecanib dahi oradaki tesisatı görerek 
hâtıralarını defterlere yazıyorlar. Hükümetin 
teşkilâtını tevsi etmesine hiç bir mâni yoktur. 
Binaenaleyh cemiyet, tiftik neslinin ıslanma ça
lışıyor ve nihayet tiftiğin hiç olmazsa bu kür
süde bahsedilmiş olmasma çalışmış bir müesse
sedir. Bendenizce, muhterem Mehmed Somer 
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ve Cemal arkadaşımın, iki senedir bu iş üze
rinde ısrar etmelerinde elbetde ki bir mâna ve 
kasıd vardır. 250 milyonluk Türkiye bütçesi içe
risinden bu işe tahsis edilen 350 bin liradan 12 
bin lira gibi bir parayı cemiyetimizden neden 
esirgiyorlar. Eğer müsmir olduğuna kani değil
lerse bizzat gidib görürler, tedkik ederler. Bina
enaleyh bunu heyeti celilenin yüksek vicdanına 
brrakryorum. 

ZIYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 17 
senedir beraber yaşadığım ve hiç bir fikirde ih
tilâf halinde bulunmadığım Süleyman Simya 
karşı bu gün muhalif bir vaziyet aldığım için 
hakikaten müteessirim. Arkadaşlar ben her sene 
Ziraat bütçesinde ayni mevzu üzerinde söz söy
lerim. 

Ziraat bütçesinde ilişeceğim bir kaç nokta 
var. Birincisi; tiftik cemiyetine muavenet, ikin
cisi; enstitüler, üçüncüsü; kombineler. Bu gün 
de bunları söyliyeceğim. 

Arkadaşlar, Sırrı Içöz arkadaşımızın kurmuş 
olduğu sosyete hakikaten memleketin millî ser
vetlerinden birisine taallûk ediyor. Bunun in
kişafı için geç kalındığı halde muvaffakiyetli 
bir teşebbüstür. Fakat ben bu işi, tiftik deni
len millî servetin her hangi bir cemiyetle son te
kâmülünü göstereceğine asla kani değilim. Tif
tik denilen şey, arkadaşım da emeklerinde ve 
zahmetlerinde görmüştür ki, şahsî teşebbüsler 
ile değil, ancak Devletin kudretli elile, bu 
memleketin mahsulü haline gelebilir. Ben mü
esseseyi gezdim. Eğer tiftik bu günkü şekilde 
yetiştirilmekte devam ederse, tiftik bu günkü 
halinde ilelebet duracak demektir. Tiftik bi
zim memleketimize mahsus bir mal olduğu hal
de, başka memleketler o hususta bizim memleke
tin fevkine çıkmıştır. Yine Sırrı îçöz arkada
şım pek âlâ bilirler ki, kendisinin tesis ettiği 
tiftikçilik, dokumacılık ve isçilik gayet ibtidaî 
bir haldedir hariçten getirdikleri tiftik numu
neleri ancak müzede kalmaktadır. Kendileri
ne şimdiye kadar verdiğimiz paranm yekûnu 
bir milyon liradır. Her sene 20 bin, 50 bin, 
150 bin, şu kadar.... Bir milyon lira, iki milyon 
lira ile biz memlekette ağır sanayi kuruyoruz. Bu 
mühim bir paradır. Devlet eline aldığı zaman 
tiftik, tiftik olacaktır. Bu gün tiftikten yapı
lamayacak hiç bir sey yoktur. Tiftikten en 
güzel kumaşlar yamlıvor. Tiftik en güzel ma-
mulâtm ibtidaî mahsulüdür. Tiftik keçisi yetiş
tirmek değil, tiftiği millî sanayi halinde koy
mak lâzımdır. Bu işi bir şirket, bir fabrika, bir 
cemiyet yanamaz. Devlet eline almalıdır. Sa-
ym genç Ziraat vekilinden isterim ki, memle
ketin en güzel işlerinden birisi olarak bunu ele 
alsın ve şahsî teşebbüsünün en güzel bir eseri 
olarak bunu canlandırsın. Otuz sekiz milyon 
sarfettiğimiz bir müessese var. Enstitüler. Tif
tikle niçin meşgul olmadılar? 

BAŞKAN — Enstitü faslı gelince söylersi
niz. 

ZİYA GEVHER ETÎLÎ (Devamla) — Tiftik 
hakkmda söylüyorum. Demek ki, biz bu mües
seseleri kurduk, fakat asla bununla meşgul ol
madılar. Süleyman Sırrı arkadaşımızı tebcil 
ederim, çok çalışmışlardır, çok gayret sarfetmiş-
lerdir, fakat bu şahsî bir iş olamaz. Bunu Dev
let eline almaldır. 

MEMED SOMER (Kütahya) — Arkadaşı
mız buyurdular ki, iş şöyledir, böyledir. Mali
ye müfettişi teftiş etmiştir. Biz kendisinin sui
istimalini iddia etmedik, böyle bir şey yoktur. 
Eğer Tiftik cemiyetini kendileri ve arkadaşla
rı idare ediyorlarsa takdir ederim, tebcil ede
rim. Maalesef Hükümetin bu güne kadar 162 
bin lirası gitmiştir. Bu gün eldeki mevcudun 
tutarı 20 bin liradır. Demin arzettiğim veçhile, 
Hükümetin ziraat memurları, küçük, büyük me
murları vardır. Ankaranm yanı başındaki bir 
teşekküle pek âlâ bakabilirler. 25 bin lira gi
bi bir memur ücretinin ne münasebeti var? Biz 
memleketimizi korumak için on para üzerinde 
bin bir tedkikat yaptığımız bir devirde böyle 
şuraya, buraya mahalsiz prim verilsin de sesi
miz çıkma?ın mı? Bu para Verem cemiyetine 
verilmiş o"! saydı hiç bir zaman sesimi çıkar
mazdım veyahud memleket ihtiyacmm % 30 
unu geçmeyen ilk mekteblere verilmiş olsaydı 
pek âlâ derdik. Bu, havaî bir şeydir (Gülüş
meler V Bendenize « görmedi » dediler; daha 
on gün evvel bir arkadaşımla gittim; o da bu
rada hazır der. İstasyondan biraz ileride bir 
bina, - Nafıa, vekâleti her istasyonda olduğu gi
bi burada da teıcir yapmıştrı - Asıl demin ŝöy
lemek istediğim sey Şefaatli istasyonunda 150 
kilometrede bir bina üstünde (T. C. T.) harfleri 
vazıh bir sey, anlamadım, sordum. Köylüler; 
Süleyman Sırrı Beyin tiftik deposu dediler. 
Büsbütün şaşırdım. 

Eğer narası varsa neden muavenet istiyor. 
Neden 150 kilometreye ambar yapıyor. Tiftik 
mi toplayacak, ot mu yığacak (Gülmeler) Ne 
münasebet? 

SIRRI İÇÖZ ( Yozgad ) — îşte eseri gör
müşsün. 

MEHMED SOMER (Devamla) — Rica ede
rim, Vekil Bey gelsin, bunu teşrih etsin, o da 
ayni fikirde ise, eğer bu cemiyetin idamesi fik
rinde ise diyeceğim bir şey yok. Kendisi genç, 
çalışkan, âlim ve okumuştur, buna mutmai
nim (Gülmeler). O, evet derse mesele yoktur. 

Sonra arkadaşlar; Süleyman Sırrı arkadaşı
mızı insafa davet ederim. Şefaatlide yapılan am
barı tahkik ettim, gelişte ve gidişte iki defa 
tahkik ettim. Köylüler: Burada bir çayırlık 
vardı, emvali metrukeden olduğu için istimlâk 
edildi. Burası da Süleyman Sırn Beyin oldu, 
.dediler. Maliye vekili Bey! nasıl olur böyle 

ı şeyler? (Gülmeler). 
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Bu emvali metruMenmiş, ne olursa olsun. 

Köylüleri kalkındırmak isteğimiz bir zamanda, 
köylünün menfaatine hadim yerleri alıb suna 
buna verirsek doğru bir şey olur mu? Maliye 
vekilinin de aflerini rica ederim. Köylüyü kal
kındırmak istediğimiz zamanda köylünün çavı-
rmı, arazisini şuraya, buraya vermek doğru bir 
şey' değildir. Vakit geçmiştir. Fakat bu isin 
üzerinde duralım, bu müzmin yarayı kapatalım. 
Hem arkadaşım da şey altmda kalmasm (Gül
meler). 

CEMAL AKCIN (Afyon Karahisar) — Ben
deniz Heyeti Âliyenin çok yorulduğunu bildi
ğim için, cemiyetin çalışması üzerinde durarak 
rakamlarla hesab vermedim. Cemiyetin çalıs-
masile ve Hükümetin yardımı ile alman randı
man, bir teke 600 liraya mal olmaktadır. Yalnız 
Süleyman Sırrı arkadaşımız bir sev söylediler. 
Ona cevab vereceğim. Biz bu kürsüden SÖK söy
lerken hiç kimsenin şahsı ile alâkadar olma vız. 
Düşüncelerimiz şahıslarlleğil. memleketin vük-
sek menfaatidir. Süleyman Sırrmm «"ayreti ve 
Hükümetin çalısmasile bir teke 600 liraya mal 
olmuştur. Bu işin içinde yetişmiş bir arkada
şınız sıfatile söylüyorum. Hepsini iyi bilirim. 

Tiftiğin fiatmı Tiftik cemiveti çıkarmamış
tır. Arkadaşlar, kabul etmem. Tiftiğin fiatı na
sıl çıkmıştır? Hükümetin isabetli yüksek ted
birleri, basireti sayesinde: Hükümetin hariçte
ki nazarları temini suretiîe.. Tiftiğin nasıl düş
tüğünü, nasıl cıktığmı ben de bilirim. Çünkü 
onun satışını hariçte de yapmısımdır. Meselâ 
tîipilterede Sançengel isminde bir şirket var
dır. Bu islerle uğraşmaktadır. Tiftiğin fiatı 
muhtelif sebeblerle düşmüştür. 

Cemiyet çalışmasma devam etsin, şayanı 
şükrandır. Ancak verdiği hesablara nazaran ar
tık Hükümete bar olmasm. Yapabilirse kendi 
vansm. Gecen sene, 17 000 lira maasata verdim. 
150 000 liram var. dedi. Bövle olduğu halde pa
ra niçin cemiyetin kasasmda dursun, yoksa ce
mi vetlerden ne beklenir? 

Sonra bir sev daha var. Ağa yapamaz, her 
şev Hükümete bakar. Ben dairei intihabiyeme 
*ritti#im zaman nazar verinde seziyordum. Bir 
kövlü seker, kahve, sudur, budur almış, sor
dum: Kahvevi kaça aldm? filân kuruşa, sekeri 
kar»a aldm? filân kurusa. Bizim ağa bana. i^ram 
etti. dedi. Ona, dedim ki, Hükümet sizin için 
bu kadar fedakârlık vamvor, vergilerden tenzi
lât yaprvor. Bunları hâlâ ağa mı vanıvor? Bun
ları da hâlâ cemivet mi yapıyor? Ben bunların 
hepsini bilirim. Hayatımı cemiyet içinde geçir
dim. 

SIRRI ÎCÖZ (Yo^ad) — Muhterem Somer 
bir milvon liradan bahsettiler. Almanı verile
ni arzettiuı. Sonra, 23 vilâveti alâkadar ed^nr 
denildi. Avrıca Hükfimet de meso-ul oJsım. Ni
tekim Hükümetin Eskişehirde tiftik ağılr var
dır. 

Cemal arkadaşım Afyonda da bir şube açıl
masını istediler. Bu bir vazifedir. İsterlerse ken
dileri de açabilirler. Cemiyet evvelce teşekkül 
etmiştir. Eserlerini görenler vardır. 

Somer arkadaşım ambardan bahsettiler. Em
vali metrükeden zabtedilmis olduğunu söyle
diler Biz bunun için resmen Hükümete müraca
at ederek Heyeti Vekile kararı aldık. Devlete 
aid olan 140 hektar bir cayırı takdir edilen bir 
fiatla satın aldık. Yozgad maliyesi yazdı, para
sını verdik, tapusunu aldık. Tabiî bunun ora
dan buraya nakli bir cok masrafa mütevakkıf 
idi. Onun için orada bir bina yaptık. Mahsulü 
içine koyuyoruz. 

Hacı Bey de su sözlerile bunu itiraf ettiler. 
Ele alman metelik ile bir kuruşluk eser yapıl
mıştır ve meydandadır. 350 000 lira fazlai va
ridat ile kananan ve 700 000 lira muhtelif ku
rumlara yadım yapılan bir bütçede 12 000 lira 
gibi ufak bir parayı esirgemek Büyük Meclisin 
takdirine bağlıdır. 

ZÎYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Ar
kadaşlar, şu iki hatibi dinledikten sonra yanlış 
bir yola gitmiyevim diye tekrar huzurunuza çı
kıyorum. Ben, filânca cemiyet ve filânca şahıs 
şurada bunu vapmıs, bununla meşgul olmam. 

SIRRI ÎCÖZ ( Yozgad ) — Söyledin deme
dim 

ZlYA GEVHER ETÎLÎ (Devamla) — Ben 
diyorum ki, millî bir servet var, tiftik ve tif
tik keçisi var. millî bir sanat var, sof. 

SIRRI ÎCÖZ ( Yozgad ) — O, cemivet için 
fuzulî bir meşgaledir. Biz tiftiği ıslah ile uğra
şıyoruz. 

ZÎYA GEVHER ETÎLÎ (Devamla) — Benim 
davam şudur. Tiftik cemiyeti Veteriner enstitü
sü açıp keçileri ıslaha muktedir delildir. Bu 
işe teşebbüs ederse 38 milyon lira kadar bir pa
ra sarfetmesi lâzımdır. Demek ki tiftiğin ısla
hı bu cemiyetin yapabileceği bir iş değildir ve 
bu nara ile asla yapamaz. 

İkincisi; kumaş isidir ki bunu da yapamaz. 
Çünkü biz kumaş isini, mensucat sanayiini Dev
lete verdik. îşte buraya vereceğimiz parav* 
bankaya yardım suretiîe verelim ve bu cemiyeti 
onun bir şubesi haline koyalım ve bu suretle 
en güzel ve verimli bir hale koyalım ve millî 
sanayi yolunda sarfedilecek parayı, böyle mü
teferrik yerlere vermek suretiîe israf etmiye-
lim. Benim davam bu, kumaş ve ıslah isini Dev
let yapsın. Süleyman Sırrı arkadaşı çok doğru 
ve isinde titiz olarak biliyorum. 

Tiftik cemiyetinin yaptığı fabrikayı gittim, 
gezdim. İsterseniz anlataymı. Anlatacağım şev 
müessesenin dokuma tezgâhıdır. Bir tezgâh 
vardır, beton üzerine oturtulmuştur. Ayakla iş
ler. Bu kadar ibtidaî vesaitle millî bir serveti 
mensucat haline koyamayız. Bunu tekniğin en 
yüksek derecesine çıkaracağız ve İngiliz ipliği 
haline koyacağız. Bunu yapacak, ancak, Ziraat 
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vekâletidir, Devletin tesis ettiği millî fabrika
lardır, başka hiç kimse yapamaz, arkadaşlar. 
(Müzakere kâfi sesleri). 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutacağım. 
MJfiriMED SOMER (Kütahya) — Bay ve

kili dinlemek isteriz. Bu bebtaki fikirleri ne dir; 
öğrenmek faydalıdır. 

BAŞKAN — Evvelâ takriri okutacağım. 
Yüksek Reisliğe 

844 ncü faslın 6 ncı maddesindeki 12 bin li
ranın tayyı ile ziraat vekâletinin ıslahı hayva
nata aid Kısmına ilâvesini teklif ederiz. 

Afyon Karahisar Kütahya 
Oemal Akçm Mehmed Somer 

BAŞKAN — 12 bin liranın ayni fasılda Kal
masını, yalnız 6 ncı maddenin hazfını istiyor
lar. Bu takriri reyinize arzedeceğim. Maznarı 
kabul olursa 6 ncı madde kalkacak, fakat tah
sisatı yine fasıl dahilinde kalacaktır. 

Takriri reyinize arzediyorum. Nazarı itibara 
alanlar... Almryanlar... Takrir nazarı itibara 
alınmıştır. 

CEMAL AKÇIN (Afyon Karahisar) — Şah
sim mevzubahs olmuştur, müsaade buyurun ce-
vab vereceğim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, altıncı mad
dedeki «Tiftik cemiyetine yardım^ kalktı. Fa
kat yine o para aynı fasıl içindeki maddelerden 
birine ilâve edilecektir. 

Hangi maddeye istiyorsunuz?. 
ZİRAAT V. FAİK KÜRDOGLÜ (Manisa) — 

Üçüncü maddeye. 
BAŞKAN — Faslı reyinize arzediyorum. 

Faslı kabul edenler... Etmeyenler... Fasıı kabul 
edilmiştir. 

F. Lira 
845 Geçen yıl borçlan 20 270 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
846 Eski yıllar borçları 17 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
847 2582 sayılı kanun mucibince me

rinos koyunlarının mubayaa, ıs
lah ve yetiştirmesile tevzi işleri 
umumî masarifi ve bu kabîl işle
re yardım 340 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

848 2582 sayılı kanun mucibince pa
muk ıslahı ve ıslah edilmiş pa
muk tohumu mubayaa, üretim 
ve tevzi işleri umumî masarifi ve 
bu kabîl islere yardım 300 000 
BAŞKAN^— Kabul edilmiştir. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Affe
dersiniz, maddeyi takib edemiyorum. Duymı-
yorum. 

BAŞKAN — 848 nci faslı tekrar okutuyo
ruz. (Fasıl tekrar okundu). 

Fasıl kabul edilmiştir. 

F. Lira 
849 Motosiklet işletme ve tamir mas

rafı 300 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

850 Konya ovası sulama idaresince 
Ziraat bankasından yapılmış 
olan 90 000 lira istikrazın itfa 
taksiti karşılığı 35 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

851 Sergi ve fuarlara yardim 25 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

852 Maaşlar ve ücretler 411 790 
İSMAİL HAKKI ÜZMAY (Bolu) — Arka

daşlar, ilâ sualim vardır, Vekili muhterem ce-
vab lütfederlerse kendilerine şimdiden teşekkür 
ederim. 

Birincisi; Ziraat enstitütülerine getirilen mü
tehassıslar senelerdenberi memleketimizde bu
lundukları naide, İstanbul Üniversitesinde ol
duğu gibi, Türkçe öğrenmek mecburiyetinde 
oimadiKlanndan, talebenin istifade etmediğini 
görüyoruz. Bu üususta Ziraat bakanı ne düşü
nüyorlar. 

iKincısi; Memleketimizde dört yerde orta 
ziraat okulu vardır, istanbul, Bursa, izmir ve 
Adana, J*U mekteblerde okuyan gençler orta 
tahsilini bitirdikten sonra bu yüksek mektebe 
girerlerdi, üç sene bu mekteblerde gerek nazari 
ve gerek amelî ders okurlar. Bu mekteblerde 
30 - 40 senedenberi birinci ve ikinci gelenler 
bilâ imtihan yüksek mektebe girer, üçüncüler 
ıçm de istikbaline mani olmamak için bu mü
saade, imtihan olmak suretile, verilirdi. Bu ka
dar yüksek derecelerden geçtikleri, üç sene zi
raatı nazarî ve amelî tahsil ettikleri halde bu
gün bunların Ziraat enstitülerine alınmamaları 
sebebi nedir?. 

Bu hususta bize izahat verirlerse memnun 
olurum. 

* Gi. AHMED YAZGAN (Urfa) — Mazide, 
geçmiş zamanlarda gördüğümüz bazı nekayisten 
dolayı Hükümet bu noksanları ikmal etmeğe 
çalışmaktadır. Bunun için Ziraat enstitüsü bi
nasını yaptırdık, milyonlar sarfettik. Gayet 
Mükemmel, eşine Avrupada bile tesadüf edil
meyen bu binada bulunan lâboratuvarlar çok 
muntazamdır. Her şey yerindedir. Fakat tale
be arzu edilen şekilde yetişmiyor. Eski dere
ceyi bulmamıştır. Onun için kıraat vekili acaba 
ne düşünüyorlar?. Mektebte kitab yok, talebe 
kırık dökük notlarla çalışıyor. Kitablar, mekteb-
den çıktıktan sonra da müracaat edilen vasıta
lardır. Amma o da yok, not da yok.. Mütehas
sıslarımız 45 dakikalık dersi 22 dakikaya indi
riyorlar. 

Mutahassıs Almanca söylüyor, tercümanı ya
nında Türkçeye çeviriyor. Talebenin istifadesi 
bu suretle 22 veya 25 dakikadan ibaret kalıyor. 
Bu suretle çıkan talebe elverişli değildir. Onun 
için Yüksek Ziraat enstitüsüne verdiğimiz para,-
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ya mukabil aldığımız randımanı tanzim etmek 
çaresi üzerinde ne düşünüyorlar? Bunu sormak 
istiyorum. 

ZIYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Sa
yın vekilim beni mazur görsün. Bu benim eski 
derdim. Ziraat deyince, bu kürsüye çıkarım. 
Senelerden beri çıkar ve daima ayni sualleri 
sorarım. Şimdiye kadar bu suallerimin cevabı 
beni tatmin etmedi. Umid ediyorum ki bu sene
den sonra verilecek cevablar beni tatmin edecek
tir. 

Enstitüler beş fakülteden, Orman, Ziraat, 
Veteriner, teknoloji ve ulûmu tahüyeden ibaret-
dir. Ziraat, veteriner, ormana aid hayat ve eser 
kokusu duyuyorum. Fakat teknoloji ve ulûmu 

tabiiye müesseseleri hakkında ne bir talebeye rast 
geldim, ne bir fikir duydum. Ne ortalıkta böyle 
bir hava vardır. Bu fakülteler var mıdır, yok-
mudur? Varsa şimdiye kadar ulûmu tabiiye ve 
teknolojiden kaç kişi yetişmiştir ve yahud onun 
mevcud kaç talebesi vardır, şimdiye kadar ne 
gibi bir randıman alınmıştır? Şimdiye kadar 
buraya tahminî olarak ne kadar masraf etmişiz
dir? Bilhassa bu iki fakülteye.. 

ikincisi, biliyorsunuz arkadaşlarım; ben her 
vekâletin kendi ihtisası dahilindeki işleri yap
masını, onun haricindekilere karışmamasını iste
rim. Meselâ Ziraat enstitüsünde mükemmel bir 
mücellidhane bulunduğunu biliriz. Sonra orada 
kolahane v. s. gibi şeyler de vardır; mütehas
sısları dışarıdan getirilmiştir. Bunlar devam 
edecek midir? Şimdilik bu'kadar... 

Zr. V. FAİK KURDOGLU (Manisa) — Ar
kadaşlar; bütçemizin heyeti umumiyesi hakkm
da söz isteyen bulunmadığı için .. belki bana 
gıpta edenler olmuştu. Fakat vaziyet tamamen 
aksi olarak çıktı. Hiç bir vekâlet hakkında gös
terilmeyen büyük bir hassasiyetle karşılaştım. 
Ben bundan daha çok memnunum. Esasen vazi
feye başladığım günden beri Yüksek Meclis ar
kadaşlarımın, vekâletin vazife mevzuları hakkın
daki yakm alâkasına dikkat etmiştim . Bu gün 
hararetle ileri sürülen fikir ve mülâhazaları da, 
o alâkaların temadisi şeklinde telâkki ediyorum. 
ve bundan, itimad etmenizi rica ederek söylü
yorum ki, cidden, kalben, pek minnettarım. 
Çünkü ziraat işi, sanayii çok yol almış ve zira-
atçi, karakteri aşağı yukarı hiç kalmamış mem
leketlerde bile, bu gün, millî istikrar için zarurî 
görülerek yeniden tesisine çalışılan bir iştir. 
Nüfusunun tevezzü tarzı, şartlan ve büyük 
emelleri bam başka olan memleketimizde ise, 
bu yalnız bir cemiyet istikrarı meselesi değil, 
millî ekonomik kalkınma davamızın tek temeli, 
Türkiyede geniş millî refah mevzuunun tam 
kendisidir. Bu kadar mühim bir mevzuda va
zife almış arkadaşınızın en kısa yoldan en lü
zumlu muvaffakiyet ve hizmetlerini temin ede
bilecek olan en büyük rehber, şübhesiz sizin bu 
yolda yapacağınız, tenkidler ve temadi ettirece-
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ğiniz alâkalardır. Bu suretle her irşad hare
ketiniz karşısında, ne kadar büyük samimi
yetle minnettar kalacağımı ifade ettikten ve bu 
tarzda en yakm şekillerde alâkanızın devam 
etmesini rica ettikten sonra mevzua geliyorum: 

Biliyorsunuz ki, bu bütçeyi ben yapmadım. 
Bunu böyle söylerken, benden evvel bu vazife
yi ehliyet ve likatle yapmış her hangi arkada
şıma her hangi derecede bir tariz veya tenkid 
hedefim asla yoktur. Onları, burada, huzuru
nuzda istisnasız hürmet ve takdirde yadetmeği 
ciddî bir vazife sayarım. Onlar ziraatin teşki
lât işlerini tanzim etmişler ve bir iş seferber
liği hazırlamak için çalışmışlardır. Bu gün ken
di bütçem olarak yüksek takdirinize arzettiğim 
bu bütçe, benden evvel gelmiş arkadaşlarınım 
bu istikametlerde sarfetmiş oldukları mesainin 
rakam halinde son ifadesidir. Yine bu vekâlet, 
Hükümet programını takiben bir iş seferberli
ğine geçmek için büyük bir ziraat kongresi 
toplamağı da kararlaştırmış bulunuyordu. Be
nim taliim, bu kongrenin hazırlık devresinde 
bulunulduğu bir sırada iş basma geçmekliğim 
oldu. Bildiğiniz gibi bu kongre için mayıs ya
hud haziran ayı düşünülmüştü. Fakat Bayar, 
mevsim ve diğer bir çok isabetli mülâhazalarla 
29 ilkteşrin 1938 in daha mesud bir tarih olaca
ğını emretti ve o tarihe kaldı. Bu suretle kongre
miz, büyük Türk milletinin bu en büyük günün
den uğur alacaktır. 15 nci Cumhuriyet yılı, 
büyük Türk ziraî kalkmmasmm, Kemalist re
jimin müsbet ve plânlı rehberlik ve yardımının, 
Türk çiftçisinin tarlasmda, evinde, ağümda ve 
hulâsa bütün hayatmda plânlı tatbikat ve inM-
şafmm da yeni bir mebdei olacaktır. 

Büyük ziraat kongresinin mevzuu memleke
tin belli başlı ziraî meselelerini 6 grupta top
layacak ve bu arada burada mevzubahs edil
miş meselelerin de politika ve plânlarını ihtiva 
edecektir. Boş ve olmaz lâfm, nazariye ve 
hulyanm hiç tarafdarı olmadığımı bilirsiniz, 
sanırım. Başvekilimiz Bayardan aldığımız emir

ler de bu tarzda hareket etmeği ve işin önüne 
düşmeyerek işi kendi önümüze katmağı icab 
ettirir (Alkışlar). Size, emrettiğiniz izahati he
men vermeği, muhtelif bakımlardan ve bu ara
da ihtimal yer yer başka hükümleri ihtiva eder 
görünecek olan bu günkü bütçenin kanunî b-
akrmdan arzedeceği manzaradan dolayı doğru 
bulmuyorum. İsticalde de - iş bakımından -
amelî bir fayda görmüyorum. Beni sorguya 
çekmek, emir ve direktiflerinizi vermek için 
elinize bir çok fırsatlar geçecektir ve bundan 
samimî bir şekilde de zevk duyacağım. 

Muayyen bir işle, muayyen bir pilânla huzu
runuza geldiğim zaman istediğiniz izahatı ver
mek isterdim. Beni lâfla başlatmaymız, bunu ha
yırlı bir başlangıç saymıyorum. (Uzun alkışlar 
ve bravo sesleri) Bu Meclis daima en doğruyu 
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görmüş ve en doğruyu göstermiştir. Her ten
kidi yalnız dikkatle değil, muhabbetle de ta-
kib ve samimî bir alâkanın ifadesi olarak da ka
bul edeceğimi hiç unutmamanızı rica ederim. 
Şimdi suallerden yalnız iki tanesine cevab vere
ceğim. Çünkü bu tarzda müracaatler çoğalıyor, 

Niçin Orta ziraat mektebi talebesi Enstitü
ye aimmryor, diyorlar. Biliyorsunuz ki Orta 
Ziraat mekteblerinin hedefi, akademik tahsile, 
yani üniversite tahsiline adam yetiştirmek değil
dir, ve olmamalıdır. Kendim de bir kaç üniversi
teden mezunum. Fakat samimiyetle arzediyo-
rum, bu memleketin bilhassa ziraatin en az ih
tiyacı üniversite mezunlarmadır. Bize iş için yeti
şecek ve kendisini muvaffakiyetle, ehliyetle işe 
verecek adam lâzımdır. 

Akademik tahsil de olacaktır. Fakat bil
hassa amelî mekteblere krymet ve ehemmiyet ve
receğiz. Mevzubahs ziraat mektebleri bu son 
kısma girmektedir. Maarif vekâletinin tesbit et
tiği esaslar da, bu mektebler mezunlarının üni
versite derecesinde olan Enstitü fakültelerine 
alınmalarına mânidir. 

Şimdi ikinci meseleye geliyorum, ecnebi cil-
dçi, kolacı .. meselesi. Şunu arzedebilirim ki, bu 
memleket çocukları tarafından yapılabilecek 
olan her hangi bir iş için harice, her hangi bir 
nam altında, para verilmeyecek ve bu memleket 
çocukları tarafından yapılabilecek her hangi 
işde ecnebi kullanılmayacak ve yabancı kulla
nılmak icab ettiği zaman da bu memleket için 
azamî ve müsbet faide istihsali şartı ciddiyetle ta-
kib olunacaktır. (Alkışlar ve bravo sesleri) 

Müsaade buyurursanız maruzatımı burada 
keseyim ve diğer noktalara, bu gün için amelî 
ve müsbet faidesi olmayacağı için temas etme
yeyim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Fasıl kabul edilmiştir. 
F. 

853 Muvakkat tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

854 Enstitü ve laboratuarlar leva
zım ve işletmeleri umumî mas
rafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

855 Y. Z. enstitüsü ve idare levazı
mı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

856 Talebe ve stajiyer talebe mas
rafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

857 Ecnebi mütehassıslar ve tercü
manları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

858 3335 sayılı kanun mucibince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas-
rafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

859 Umumî masraflar karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
27 550 

120 000 

94 010 

197 900 

395 000 

1 000 

50 000 

F. 
860 

861 

862 

863 

864 

865 

866 

867 

Lira 
Stajiyer talebe için satm alına
cak bina bedeli 10 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tamirat ve su tesisatı masrafı 25 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 2 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçlan 620 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretler 39 840 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İdare masrafları 5 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mütemadi tamirat 11 630 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen ve eski yıllar borçlan 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Cetveller 
okuyoruz. 

bitmiştir. Birinci maddeyi tekrar 

1938 malî yılı muvazenei umumiye kanunu 
MADDE 1 — Devlet bütçesine dahil daire

lerin 1938 malî yılı masrafları için bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (249 954 020) 
lira tahsisat verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyi âlinize arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Vakit epi geçmiştir. Arzu buyurursanız de
vam edelim, yahud yarına bırakalım. (Devam 
edelim sesleri). 

MADDE 2 — Devlet bütçesine dahil daire
lerin 1938 malî yılı masraflarına karşılık olan 
varidat bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (250 049 000) lira tahmin edilmiştir. 

D Varidat bütçesi 
BAŞKAN — Varidat bütçesi hakkında söz 

isteyen var mı?. 
Varidat fasıllarına geçilmesini reyinize arze-

diyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Fasıllara 
geçilmiştir. 
F. Lira 
1 Kazanç vergisi 22 005 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2 Hayvanlar vergisi 15 631 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3 Veraset ve intikal vergisi 450 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4 Madenler rüsumu 650 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5 Gümrük vergileri 50 350 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
6 Muamele vergisi 27 247 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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7 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

23 

24 

27 

28 

29 

30 

31 

33 

34 

35 

Dahilî istihlâk vergileri 21 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kara ve deniz av vergileri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Nakliyat vergisi 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Sefineler rüsumu 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Damga resmi 7 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tapu harçları ve kaydiyeler 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mahkeme harçları 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Pasaport, kançılarya ve ikamet 
tezkeresi harçla:: 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Noter harçları 
BAŞKAN — Kabul edilmi^r. 
Diğer harçlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hayvan sağlık zabıtası resmi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tütün, tuz, ispirto ve ispirtolu 
içkiler, revolver, fişek ve mevad-
dı infilâkiye 35 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tütün ve içkilerden alınacak 
müdafaa vergisi hasılatı 3 
BAŞKAN - - Kabul edilmiştir. 
Kibrit ve çakmak 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Oyun kâğıdı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İşletilen emlâk hasılatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Emval ve emlâk satış hasılatı 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Darphane ve damga matbaası 
hasılatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Resmî matbaalar hasılatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Umumî mektebler hasılatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Diğer müesseseler hasılatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Konya ovası sulama idaresi 
hasılatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Fenerler hasılatı mukabili Deniz-
banktan alman 
BAŞKAN ~- Kabul edilmiştir. 
Mükerrer sigorta şirketinden 
alınan 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mukavelenamesi mucibince Mu
sul petrollanndan alınan 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
096 000 

400 000 

050 000 

120 000 

450 000 

250 000 

650 000 

900 000 

550 000 

106 000 

70 000 

185 000 

666 000 

229 000 

30 000 

285 000 

500 000 

10 000 

35 000 

16 000 

100 000 

261 000 

650 000 

233 000 

800 000 

F. 
36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

Lira 
Hazine muamelelerinden müte-
vellid varidat 1 730 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tayyare resmi 2 250 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Askerlik mükellefiyeti 1 650 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kıymetli evrak 200 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muayyen masraflar karşılığı 
varidat 170 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski alacaklar J 60 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Cezalar 1 800 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
istanbul Ünivarsitesi hasılatı 75 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müteferrik hasılat 2 600 000 
BAŞKAN —- Kabul edilmiştir. 
İktisadî buhran vergisi 14 750 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvazene vergisi 17 100 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hava kuvvetlerine yardım ver
gisi 5 500 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

48 Buğdayı koruma vergisi 7 350 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu;. 
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — 1938 malî yılı içinde Osmanlı 

bankası ile olan Hazine hesabı carisinden maa
da kısa vadeli avans ve hesabı cariler akid ve 
küşadma ve azamî bir yıl vadeli Hazine bono
ları ihracına Maliye vekili mezundur. Ancak 
hususî kanunların verdiği salâhiyetler hariç ol
mak üzere tedavülde bulunacak Hazine bonoları 
hiç bir zaman (10) milyon lirayı tecavüz ede
mez. 

Hazinede mevcud millî esham ve tahvilât 
karşılık gösterilmek suretile temin olunacak 
krediler veya bunların satış bedellerile uzun 
vadeli Devlet tahvilleri mubayaasına veya bu 
bedellerle Hazinenin ortaklığı bulunan şirke' 
lerdeki iştirak hisselerini ödemeğe ve İcra Ve
killeri Heyeti kararile bu kabîl şirketlere aid 
hisse senedlerini satın almağa Maliye vekili me
zundur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Dairelerin, maaşatın tevhid 
ve teadülü hakkmdaki 1452 sayılı kanunun 
mevzuu haricinde kalan memurlarile ücretli 
müstahdemleri ve nakil vasıtaları bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
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BÜTÇE E. M. M. RAÎF KARADENİZ (Trab

zon) — (D) cetvelinde bazı tashihler vardır. 
Cetvel burada okunmryacağma nazaran arzede-
yim, zapta geçsin. 

Matbuun 245 nci sayfasında son kısımda 
«İstanbul ve kaza odacıları» vardır. Halbuki 
«vilâyetler ve kaza odacıları» olacaktır. 

252 nci sayfada, vilâyetler faslmda «111 
aded kaza odacıları, 114 olacaktır». 

253 ncü sayfada üçüncü umumî müfettişlik 
faslmda emniyet müfettişliği bir yazılmıştır. 
İki olacaktır. 

255 nci sayfada Jandarma genel komutan
lığının son kısmmda, «108 liralık bir telsiz me
muru» ilâve edilecektir. 

Yine onun yukarısında «30 liralık 1 şoför» 
gösterilmiştir, «3 şoför» olacaktır. 

262 nci sayfada «hasta bakıcı, hizmetçi ve 
saire 200» adedinin karşısına «5410» yazılmış
tır; 4510 olacaktır. 

267 nci savfada «mübaşir ve müstahzrr» 
yazılmıştır, «mübaşir» yerine «mubassır» yazı
lacaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi tashihlerle reye ar-
zediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — (D) cetvelinde dahil bulun
madıkça ayrıca teşkilât icra ve daimî hizmet
ler için şehrî ücretli veya yevmiyeli müstah
demler istihdam edilemez. Muvakkat veya se
nenin muayyen bir mevsimine mahsus hizmet
lerle müstesna ve zarurî ahval dolayısile kadro 
dahilindeki memur ve müstahdemlerle ifası 
mümkün olmayan hizmetler için kadroya dahil 
olmaksızın aylık ücretli veya yevmiyeli müstah
demler kullanmak caizdir. 

Bu kabîl müstahdemlerin ücret ve yevmiye
leri münhasıran aid oldukları daire bütçelerin
deki muvakkat müstahdemler tertibinden ve
rilir. 

Fasıl numaralarile unvanları bağlı (E) 
işaretli cetvelde yazılı masraf tertiblerinden ida
resi zarurî görülen hizmetler için kezalik aylık 
ücretli veya yevmiyeli müstahdemler kullanı
labilir. Bunların kadroları İcra Vekilleri He
yeti kararile tatbik ve müteakib yıl bütçesile 
Büyük Millet Meclisine tevdi olunur. 

Yevmiye alan amele bu hükümden müstes
nadır. Masraf tertiblerinden idare olunacak 
hizmetler kadrolarının bütçede mevcud diğer 
bir hizmetin ifasına müteallik kadrolara ilâve 
mahiyetinde bulunmaması şarttır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? 

BÜEÇE E. M. M. RAİF KARADENİZ 
(Trabzon) — Bu (E) cetvelinde bir tashih var
dır. Matbuanm 302 nci sayfasında Maarif ve
kâletine aid kısmm en sonunda 696 nci fasla, 
ikinci madde olarak şu ilâve edilecek ve karşı

sındaki fasla meşruhat verilecektir: 
F. M. 

696 2 İzmir fuarmda açılacak serginin bü
tün masraflarile sergide çalıştırılacak 
öğretmenlerin ve hariçten çalıştırıla
cak kimselerin ücret ve yol paraları 

BAŞKAN — Maddeyi tashihle beraber reye 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Mahremiyeti veya amele yok
luğu gibi hususî ve zarurî hallerde tahkimat 
işlerinde çalıştırılacak erlere (20) kuruşu geç
memek üzere yevmiye verilebilir. Verilecek yev
miyelerden hiç bir suretle tevkifat yapılmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Muhasebei umumiye kanunu
nun 29 ncu maddesi mucibince: 

1 - Varidat nevilerinden her birinin müste-
nid oldukları hükümleri gösteren (C) cetveli 

2 - Hidematı vataniye tertibinden kanunla 
muhassas maaşlarm müfredatını havi (Ç) cet
veli, , 

3 - Gelecek yıllara geçici mukaveleler akdine 
mezuniyet veren kanunları gösteren (G) cetveli, 

4 - Maliye bütçesine konulmuş olan ihtiyat 
tahsisatından nakli caiz tertibleri gösteren (F) 
cetveli, 

5 - Gümrük tarife kanununun 14 ncü madde
si mucibince kabulü muvakkat usulünden istifa
de edecek eşyaya aid (I) cetveli, 

Bu kanuna bağlıdır. 
B. E. M. M. RAIF KARADENİZ (Trab

zon) — (I) cetvelinde ufak bir tashih vardrr. 
356 nci sayfada bir meşruhat vardır. Bu madde 
tamamile silinecek. Bundan sonra 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32 numaraları teselsül edecektir. 

BAŞKAN — Tashihle beraber maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Yüksek mühendis mektebinin 
teadül esası üzerine tanzim olunan kadrosu bağ
lı (O) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Müderris 
ve muallimlerle muavinlerinin kadro cetvelinde 
gösterilen derecelere tevzii Nafıa vekâletinin 
tasdikile yapılır. 

Bu suretle taayyün eden maaşlar 1452 sayılı 
kanunun esasları dairesinde verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Maarif vekâleti tarafından ida
re edilecek mekteb pansiyonları hakkındaki 1838 
sayılı kanunun bazı maddelerini değiştiren 
2005 saydı kanunun 2 nci maddesi mucibince 
pansiyoner talebeden almacak ücretler bağlı 
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(M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

B. E. M. M. RAIF KARADENİZ (Trab
zon) — Bu (M) cetvelinin sonuna «sanat okul
ları 150 lira» işaret edilecek. 

BAŞKAN — Bu tadille kabul edenler ... Et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. * 

MADDE 10 — 1938 - 1939 ders yılı içinde 
ücret ve masrafları Devlet tarafından verilmek 
üzere pansiyonu bulunan mekteblerde leylî mec
cani okutturulacak talebenin adedi (1500) ola
rak tesbit olunmuştur. Bu mekteblerde okuttu
rulmak üzere ders yılı zarfmda Devlet hesabma 
ve 915 sayılı kanunun 2 nci maddesi hükümle
rine tevfikan almacak leylî meccani talebenin 
Maarif vekâletince tensib edilecek bir kısmı 
umumî müsabaka ile, bir kısmı da lise olmayan 
vilâyetlerde imtihana talib olan ve kanunu mah
susunun tayin eylediği şartları haiz bulunan ta
lebelerden müsabaka imtihanında ayni vilâyet ta
lebeleri arasmda en çok muvaffak olanlardan 
tefrikile bu vilâyetlere de talebe isabet edecek 
şekilde almrr. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — 2005 sayılı kanunun 3 ncü 
maddesi mucibince her yıl muvazenei umumiye 
kanununa bağlanması lâzım gelen kadrolar ili
şik (N) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — 2517 ve 3043 sayılı kanunlar 
mucibince verilecek müdür ve muavin ücretle
rinin 40 000 lirası 2005 sayılı kanun gereğince 
açılmış olan pansiyonlar gelirlerinden almrr ve 
bu para varidatı müsaid olmayan pansiyonların 
açığmı kapatmağa tahsis olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Bütçelerde geçen yd borçları 
tertibine mevzu tahsisat kifayet etmediği tak
dirde işbu borçlar taallûk ettikleri hizmetlere 
tekabül etmek üzere cari yıl bütçelerine mevzu 
tahsisattan mezkûr tertibe Maliye vekâletinin 
muvafakatile naklen tesviye olunur. 

Muhtelif dairelerin 1928 - 1936 ydlarma aid 
olub da muhasebei umumiye kanununun 93 ncü 
maddesi mucibince müruru zamana uğramayan 
ve karşılıkları taallûk ettiği yü bütçelerinde 
mevcud borçlar dairelerin 1938 yılı bütçelerinin 
masraf tertibleri tasarruflarından borç fasılları
na Maliye vekâletinin muvafakatile naklen tes
viye olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. RAİF KARA
DENİZ (Trabzon) — 14 ncü madde makamı
na kaim olmak üzere encümen yeni bir madde I 

takdim etmiştir, onun okunub reye arzmı rica 
ederim. 

MADDE 14 — 1513, 2248, 2701 ve 2808 sa
yılı kanunlar mucibince tahakkuk edecek borç
larla 1928 - 1933 yıllarına aid tahakkuk ede
cek tahsisatsız borçlara mukabil % 5 faizli ve 
7 senede ödenecek tahvil verilmesine devam 
olunur. Bunlardan 1513 saydı kanuna tâbi 
borçlarla 1931 malî yılı nihayetine kadar olan 
tahsisatsız borçlara mukabil verilecek tahvil
lerine ilk taksitleri 31 mayıs 1933 den, 2248 sa
yılı kanuna tâbi borçlar için verilecek tahvil-
lerinki 31 mayıs 1934 ten, 1932 - 1933 malî yd
larma aid tahsisatsız borçlara mukabil verile
cek tahvillerinki 31 mayıs 1935 ten ve 2701, 
2808 sayılı kanunlara tâbi borçlar için verilecek 
tahvillerinki de 31 mayıs 1936 dan başlar. Ye
niden verilecek olan bu tahvillerle 459 saydı 
mahsubu umumî kanunu mucibince tahakkuk 
edecek borçlar mukabilinde keza yeniden veri
lecek olan tahvillerin verilecekleri tarih ile ilk 
taksit tarihleri arasmda 5 sene geçmiş olduğu 
halde müruru zamana uğramamış olan kupon 
bedelleri ile her iki kısma aid 100 liraya kadar 
olan borçlarm tamamı ve bundan fazla olanla
rın 100 liraya kadar olan kesirleri nakden öde
nir. 

BAŞKAN — Matbu olan madde yerine bu 
madde kaim olmuştur. Birinci fıkra biraz da
ha tavzih edilmiştir. Maddeyi bu şekille reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — 2518 sayılı kanun hükümleri 
mahfuz olmak üzere her dairenin 1934, 1935 ve 
1936 malî yılları nihayetine kadar olan karşı
lıksız borçları o dairelerinin 1938 malî ydı büt
çeleri umumî tasarruflamdan temin edilecek 
.paraları her dairenin bütçesinde açacağı rakam-
sız bir fasla tahsisat kaydederek ödemeğe Ma
liye vekili salahiyetlidir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Maaşlarm tevhid ve teadülü
ne dair olan 1452 saydı kanunla zeyillerine ve 
teşkilât kanunlarma bağlı cetvellerde yazdı 
memuriyetlerden işbu kanuna bağlı (L) işaretli 
cetvelde derece, aded ve maaşları gösterilen me
muriyetler 1938 malî yılı içinde mevkuf tutul
muştur. 

BÜTÇE En. W, M. RAÎF KARADENİZ 
(Trabzon) — Bu cetvelde de kısmen tabı hatası, 
kısmen de dairelerin tabıdan sonra yaptığı de
ğişiklikler vardır. 

Emniyet işlerinde ; 363 ncü sayfada «birinci 
smrf emniyet müdürü», «ikinci snırf emniyet 
müdürü» olacak. «14 ncü dereceden 163, üçüncü 
smrf muamelât memuru» var, bu «158 aded ola
cak». 
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364 ncu sayfada Sıhhat ve içtimaî muave- I 

net vekâletinde «7 nci dereceden 4 ncü smıf 
mütehassıs» yerine «üçüncü sınıf mütehassıs» 
olacaktır. 

Maarif vekâletinde 366 nci sayfada kütüba-
neler kısmında «7 nci dereceden 3 direktör» 
yerine «iki direktör» olacak. Bundan sonra Ma
arif vekâletine aid olan kısmmda, ilk tedrisat 
müfettişleri için bir fasıl açılacak ve onun al
tına «6 nci dereceden 14 aded 70 liralık, 7 nci 
dereceden 23 aded 55, 8 nci dereceden 32 aded 

45, 9 ncu dereceden 55 aded 40, 10 ncu derece
den 44 aded 35, 11 nci dereceden 11 aded 30 
lira maaşlı ilk tedrisat müfettişleri mevkuf tu
tulacak. 

BAŞKAN — Maddeyi bu tashih edilen şe
kilde reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — 2721 ve 2722 sayılı kanunla
rın 2 nci maddelerinde yazılı üçte bir ücret ve 
resimler umumî muvazeneye dahil dairelerden 
1938 malî yılı içinde dörtte bir olarak almır. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

MADDE 18 — Gerek Devlet daireleri, ge
rek kambiyo kararnamelerinin hükümleri daire
sinde tahakkuk edecek ihtiyaçlar için verilecek 
serbest dövizlere aid olmak üzere takvim ydı 
itibarile tanzim olunacak cetveller İcra Vekil
leri Heyetinin tasvibine arzolunur. 

Bu cetvellerin fasılları üzerinde tadilât ve 
münakalât icrası yine İcra Vekilleri Heyetinin 
kararına bağlıdır. Kambiyo teşkilâtının mesa
isi ve kambiyo muamelâtı Başvekâletin yakm 
murakabesi altında bulunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — Millî ve metruk emlâk ve arazi 
satış taksit bedellerini vaktinde vermiyenlerin 
bu borçları tahsili emval kanunu hükümleri da
iresinde tahsil olunur 

HÜSNÜ KITABCI (Muğla) — Prensib iti
barile bu maddeyi doğru bulmuyorum. Biz İcra 
kanununu kabul ettiğimiz zaman orada saraha
ten söylemiştik ki muasır hukuk cereyanlarına 
tebaan, Devletin adî münasebetlerindeki icra 
hükümleri tamamile efrad vaziyetinde olacak
tır. Gerçi bundan sonra çıkan bir iki kanunda 
buna mütenakız hükümler konmuştur. Bunun 
böyle tevalisi doğru değildir. Bütçe encümeni 
ufak bir istisna yapmış. Fakat daha kâmil bir 
şekil kurmak için bu maddenin kaldırılması 
doğru olur kanaatindeyim. Heyeti Celile de mu
vafık görürse bu madde kalksm. Sonra görüyo
ruz ve şükranla karşıladık, bütçe vaziyetimiz 
iyidir, Varidatımızın yekûnu yerindedir. Sıkın
tılı bir vaziyet yokken umumî hükümlere mu
gayir bir hüküm koymağı doğru bulmuyorum. 

Takdir Heyeti Celilenindir. 
BAŞKAN — Takririniz var mı? 
HÜSNÜ KITABCI (Muğla) — Lüzum gör

medim, şifahen burada arzettim. 
MALİYE V. FUAD AĞRALI( Elâzığ) — Ye

ni bir hüküm değildir. Eskiden beri kanunları
mızda olan bir hükümdür. (H) cetvelinden 
almmış ve konmuştur. 

Sonra, bütçenin iyiliğinden, salâhından 
bahis buyurdular. Bu salâhi temin eden salâ
hiyeti elimden alır, nezederlerse o salâh da be
raber inhilâl eder. 

BAŞKAN — Takrir vermediklerine göre bir 
mütaleadrr. 

Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmiy enler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 20 — Ankara Yüksek ziraat ensti
tüsü hakkındaki 2291 sayılı kanunun 27 nci mad
desi mucibince 1938 malî yılı içinde kullanıla
cak tedris heyeti kadrosu bağlı (P) işaretli cet
velde gösterilmiştir, 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiy enler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 21 — Ankara Yüksek Ziraat ensti
tüsüne 2005 sayılı kanunun 2 nci maddesi hük
müne tevfikan yerli ve yabancı pansiyoner ta
lebe dahi almır. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 22 — Konya ovası sulama idaresi
nin teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 1053 sayılı 
kanunun 12 nci maddesi mucibince 1938 malî 
yılı içinde alınacak ücret tarifesi bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu tarifeye göre 
tahakkuk edecek ücretlerin 1938 malî yılma aid 
olanım tamamile verenlerin 1935 yılı sonuna ka
dar bakaya kalmış olan borçları ile bu borçlar 
üzerine 1053 sayılı' kanunun 15 nci maddesi mu
cibince tahakkuk ettirilmiş cezaları terkin olu
nur. Sulanan arazinin su ücretleri mezruat 
sahiblerinden alınır. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 23 — Konya ovası sulama idaresi 
1935 malî yılı bütçe kanununun 7 nci maddesi 
mucibince akdine mezuniyet verilmiş olan istik
raz hâsılından 1937 malî yılı muvazenei umumiye 
kanununun 29 ncu maddesi mucibince Ziraat ve
kâleti bütçesinde açılan fasla devren tahsisat 
kaydedilen paradan senesi içinde sarfedilmemiş 
olan mikdar 1938 malî yılı Ziraat vekâleti büt
çesinde açılacak hususî fasla tahsisat kaydedile
rek 2855 sayılı kanunda gösterilen işlere sarfo-
lunur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 24 — 788 saydı memurin kanunu-
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nıın 2Û, 69 ve 88 nci maddelerile 912 sayılı or
du, bahriye ve jandarma zabitan ve memurini 
hakkındaki kanunun 1 nci maddesinin memu
rin kanununun 88 nci maddesine matuf hükmü 
ve 2, 9 ncu maddeleri ahkâmı 1938 malî yılmda 
tatbik edilmez. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 25 —- Gümrük idhalât tarifesinin 
(A/328) pozisyonuna dahil matbaa kâğıdlarm-
dan gazete ve mecmua tabında kullanılmak üze
re 2465 tonu ile okul ders kitâblarmm bası
mında kullanılmak üzere (328/A,B) pozisyonla
rına dahil her nevi matbaa kâğıdlarmdan 612 
tonundan 1938 malî yılı içinde almacak gümrük 
resmi, kâğıdlarda beşer santimetre fasılalı fi
ligran çizgileri bulunmak şartile 100 kiloda 50 
ve istihlâk vergisi de î00 kiloda 80 kuruşa indi
rilmiştir. 

Bu suretle memlekete girecek kâğıdlardan 
okul Mtablarına mahsus olanları Kültür bakan
lığı emrine verilir. Gazetelere ve mecmualara 
aid olanların tevzi sureti îcra Vekilleri Heyetin
ce kararlaştırılır. 

HÜSNÜ KITABOI (Muğla) — Evvelce bir 
kararname münasebetile, bütün kitablarm bu 
tenzilâttan istifade etmesini rica etmiştim. Ma
ruzatımın bazıları bana, mazharı tasvib olmuş 
gibi gelmişti. 

Binaenaleyh Hükümetten soruyorum. Bun
lara da teşmil edilirse husule gelecek açıklık ta
hammül edilemeyecek derecede mi? Bir kere 
mekteb kitablarmdan yaptığımız tenzilâtm kıy
meti nedir? Çocukların daha ucuza mekteb ki-
tablarmı alması imkânı verildi. Mekteb kitab-
larmı yalnız Maarif vekâleti basmaz, bunu baş
ka tâbi ve müteşebbisler de yapryor. Nihayet 
Maarif vekâleti mekteb kitâblarmm fiatlarmı 
tesbit etti. Ucuz kitab teminine medar olacak 
bu tenzilâta acaba Hükümet muvafakat etmez 
mi? Ayrıca her kitab için bu ucuzluğu yapma
ğa, açık mâni midir, değil midir? 

BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) — Sa-
ym arkadaşlar; çıkan aym 18 ne müsadif Ka
mutay müzakeratmda, gazete ve mecmualar 
ve mekteb kitablarmdan alman gümrük resmi
nin indirilmesine müteallik olan Hükümet ka
rarnamesinin tasdiki müzakere olunurken bir 
arkadaşımız, ilmî ve edebî kitablarm dahi bu 
tenzilâttan müstefid edilmesini bir takrirle di
ledi. Bütçe encümeni Mazbata muharriri arka
daşımız dedi ki : 

« Takrir, arzedilen maddei kanuniyeye bir 
şey ilâvesi mahiyetinde olur, halbuki bu mad
dei kanuniye Hükümetin haiz olduğu salâhiyete 
istinaden almmış olan bazı tedbirlerin tasdikmı 
tazammun eder. Yani resen bizim yaptığımız 
bir kanun metni mahiyetinde değildir ». 

I Bu izahattan sonra, yukarıda bahsi geçen 

takrir, o gün, reye arzedilmemişti. 
Bu gün, 1938 yılı muvazenei umumiye ka

nun lâyihasının Bütçe encümeni tarafmdan de
ğiştirilmiş maddeleri müzakere edilirken 25 nci 
madde de, gümrük resminin tenzili, yine gaze
te, mecmualar ve ders kitablarma müteallik kâ-
ğıdlara aid bırakılmıştır. 

Bu tenzilden, ilmî ve edebî kitablar kâğıd-
larmm dahi istifade ettirilmesini teklif eder ve 
muhterem Maliye ve Maarif vekillerinin mua
venetlerini dilerim. Buna dair bir takrir veri
yorum, takririmi arkadaşımız Kütahya saylavı, 
edib ve muharrir Hüseyin Rahmi Gürpmar da
hi imzalamıştır (Gülmeler). 

MALİYE VEKİLİ FUAD AĞRALI ( Elâ
zığ ) — Konulan rakam hesaba müsteniddir. 
Maarif vekâleti önümüzdeki sene için ne teklif 
etmiş ve lüzum göstermişse o konmuştur. Bu
radaki hatib arkadaşların verdikleri izahatı din
lemek suretile önümüzdeki sene tezyidine lü
zum görürlerse gelecek sene daha fazla koya
rız. 

Yüksek Reisliğe 
Arzedilen esbaba binaen, 25 nci maddede 

ilmî ve edebî kitablarm basınımda kullanılacak 
fligramh matbaa kâğıdlarmm da gümrük res
minin 100 kiloda 50 ve istihlâk vergisinin de 
100 kiloda 80 kuruşa indirilmesini teklif ede
riz. Bu kitablara senede 150 ton kâğıd kâfidir. 
Tevziinin muhterem Maarif vekâleti tarafından 
yapılmasını dileriz. 

Afyon K. Saylavı Kütahya Saylavı 
Berç Türker Hüseyin R. Gürpınar 
BAŞKAN — Takriri reyinize arzediyorum. 

Nazarı dikkate alanlar . . . Almayanlar . . . Na
zarı dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 26 — Ankarada yapılacak Hukuk 
fakültesi binası için 1938 malî yılı bütçesinin 
735 nci faslına mevzu 250 000 liraya ilâveten 
1939 ve 1940 yıllarına sari daha 600 000 liraya 
kadar taahhüde girişmeğe Nafıa vekili sala
hiyetlidir, 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 27 — Türkiye Cumhuriyeti merkez 
hıfzıssıhha müessesesinin muhassasat ve masari
fi 1938 malî yılı içinde Sıhhat ve içtimaî mua
venet vekâleti bütçesinden verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

BÜTÇE E., M. M. RAİF KARADENİZ (Trab
zon) — 28 nci madde olarak yeniden bir madde 
ilâvesini teklif ediyoruz. 3130 numaralı kanun
la 3 milyon lira ziraî kombineler için tahsisat 
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Verilmişti. Bu paradan tahminen 400 küsur bin 
lirası kalmıştır. Kanunî müddet hitam buldu
ğundan önümüzdeki sene içinde vekâlet sarfı
na mezuniyet istiyor ve nerelere sarfedileceği-
nin de zikredilmesini istiyor. Bunun bir sene
lik olması itibarile encümen, muvazenei umu
miye kanununa konulmasını muvafık görmüş ve 
Yüksek Heyetinizin tasvibine arzediyor. 

MADDE 28 — 3130 numaralı ve 12 - 2 - 937 
tarihli kanunun 4 ncü maddesile verilen tahsi
sattan 1937 malî yılı nihayetine kadar sarfedil-
miyen kısmı 1938 malî yılı Ziraat vekâleti büt
çesinde açılacak olan hususî bir fasla tahsisat 
kaydedilerek; hayvan; makine ve alât muba
yaası, yerli ve yabancı mütahassıs, memur vesa
ire istihdamı, nebat ve hayvan hastalıklarile 
mücadele vesait ve tesisatı ve köy kalkmmasile 
alâkalı bilcümle işlere ve inşaata sarf olunur. 

Bu hizmetler için çalıştırılacak olanlarla 
kullamlacak nakil vasıtaları kadroları İcra Ve
killeri Heyetince tasdik olunur. 

ZIYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ve
kilimizin ilk fırsatta bu kombinalar hakkmda 
dahi izahat vermesi şartile bu maddeyi kabul 
ederim. Tasvib ederlerse vekilimiz ilk fırsatta 

kombinalar hakkmda izahat versin. (Muvafık 
sesleri) 

ZİRAAT V. FAİK KURDOĞLU (Manisa) 
— Peki ilk fırsatta.. 

BAŞKAN — Madde hakkmda başka mütalea 
var mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 29 — Bu kanun 1 haziran 1938 ta
rihinden muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 30 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye vekili memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Reylerinizi açık reyle istimal buyurmânîzî 
rica edeceğim. Biraz zahmet edeceksiniz, bura
ya gelerek reylerinizi konulacak olan kutulara 
atacaksınız. 

Dairei intihabiyeler sırasile isimler okundu 
ve reyler kutulara atıldı). 

BAŞKAN — Rey vermiyen arkadaş var mı 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Neticei arayı arzediyorum: 
Muvazenei umumiye kanununa rey vermek 

suretile (331) arkadaş reye iştirak etmiştir. Ka
nun. müttefikan (331) reyle kabul edilmiştir. 
(Alkışlar). 

BAŞVEKİL C. BAYAR (İzmir) — Arka
daşlar; Yüksek Meclisimiz, bu içtimaa aid en 
mühim ve en esaslı vazifelerinden birini ikmal 
etmiş bulunuyor. Yeni bütçemizi daha iyi, daha 
mükemmel bir hale sokmak suretile kabul et
miş bulunuyorsunuz. Bütçemiz geçen senelere 
nazaran daha mahmuldür. Önümüzdeki seneyi 
Hükümet kendisi için tamamile bir iş yılı ad
detmektedir. 

Hükümetin bütçeyi tatbik etmekte ne kadar 
dikkat ve hassasiyet göstermesi vazifesi iktiba
sından ise, ayni zamanda bütçe encümeninde ve 
Heyeti Umumiyede arkadaşlarımız tarafından 
vaki irşadatı nazarı dikkate almaklığı da bir 
vazife bilmektedir. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Hükümetim için bütçenin kabulünü bir iti-
mad nişanesi olarak kabul etmekteyim. (Tama
men sesleri) (Alkışlar). 

Çalışacağız ve muvaffakiyetimiz, ancak sizin 
müzaheretinizle kabil olacaktır. (Allah muvaf
fak etsin sesleri) 

Mesnedimiz sizin müzaheretinizdir. Bilhassa 
teşekkür ederim. (Şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Bütçe müzakeresi devam ettiği 
müddetçe her gün için toplantı yapılması husu
sunda aldığımız karar bütçe bittiğinden tabiî 
bitmiştir. Pazartesi saat 15 de toplanmak üzere 
inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati 21,10 
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1938 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa verilen reylerin neticesi 

[Kanun kabul edilmiştir.] 
Aza adedi : 3yy 

Reye iştirak edenler : 331 
Kabul edenler : 331 

Reddedenler : O 
Müstenkifler : O 

Reye iştirak etmeyenler : 63 
Münhaller : 5 

Afyon Karahisaı 
Bere Türker 
Cemal Akçın 
Haydar Çerçel 
tzzet Akosman 
İzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Bsad Uras 
îsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
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Rifat Araz 
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Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Dr, Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasıh Kaplan 
Tevfik Arıcan 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Al a taş 
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Nazrai Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir . 
Cemal Esener 

[Kabul 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Emir 
Örge Evren 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
İhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalrn 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Çambel 
îsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 
İbrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 

edenler] 
I Mustafa Fehmi Ger-

çeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe İnsel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Hatice özgener 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 

I Asım Us 
Atıf Tüzün 
İhsan Kurtkan 
ti yas Sami Muş 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
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Nabi Rıza Yıldırım 
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j Haydar Rüştü öktem 

Mazhar Müfid Kansu 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
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Fuad Ağr 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 
Hikmet Işık 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
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Eskişehir 
Ahmed özdemir 
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Istamat özdamar 
Osman Işm 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Dr. Mehmed Ali Ağakay 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 

Giresun 
Hakkı Tarık Us 
İsmail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

CHimüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin înankur 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Bana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Neşet Ömer Irdelp 
Dr. Refik Saydam 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öyıtten 
Gl. Refet Bele 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Üraz 
Salâh Cimeoz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 

İzmir 
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Hamdi Aksoy 
Hasan Ali Yücel 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
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İsparta 
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Kemal Ünal 
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Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sami Erkman 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif İlden 
Tahsin Ooşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 
Or. Gl. Ali Said Akbay 
tugan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

1938 O : 1 
Konya 

Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Memed Somer 
Naşid Uluğ 
Receb Peker 
Vedid Uzgören 

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Tsmet İnönü 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Faik Kurtoğlu 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Edib Ergin 

Hilmi Çoruk 
İrfan Ferid Alpaya 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 
Yunus Nadi 

Mu§ 
Hakkı Kılıçoğlu 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Kâmil Irdelp 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Ali Tunab 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yürüker 
Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Esma Nayman 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydm 
Şevki Süsoy 
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Sinob 

Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoglu 
Hüsamettin Okan 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 
İsmail Hakkı Veral 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
İsmail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Ba§ara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 

Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Buladan 
Faik öztrak 
Şakir Kesebir 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 

Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrı Gedik 

Urfa 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Necati Güneri 
Ragıb özdemiroğlu 
Raif Dinç 
Receb Zühtü Soyak 
Rifat Vnrdar 

[Beye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (Bakan) 
Ankara 

Aka Gündüz (İzinli) 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Muammer Eriş 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Tahsin San (İzinli) 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp (Bakan) 

Bayazıd 
Dr. Hüsamettin Kural 

Bilecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 

Bursa 
Esad Sagay 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 

Çoruh 
Fuad Bulca 

Hasan Cavid 
Çorum 

Ali Rıza özenç 
Denizli 

Necib Ali Küçüka 
Diyarbakır 

Tevfik Bilge 
Edirne 

Şeref Aykut 
Elâzığ 

Tahsin Berk 
Eskişehir 

Emin Sazak 
Yusuf Ziya özer 

Giresun 
Gl. İhsan Sökmen 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 
(İzinli) 

İçel 
Ferid Celâl Güven 
Fikri Mutlu 
Hakkı, Saydam 

İstanbul 
Ahmed Hamdı Denizmen 
(İzinli) 
Halil Etem Eldem 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Gl. Kâzım İnanç 
(İzinli) 

İsparta 
İbrahim Demiralay 

Kastamonu 
İbrahim Grantay 
Veled îzbudak 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Konya 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Muhlis Erkmen 
Ömer Dinç (İzinli) 

Malatya 
Gl. Osman Koptagel 
Osman Taner (İzinli) 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (1. 1.) 
Refik İnce 

Maraş 
Memed Erten 

Nuri Ural (İzinli) 
Muğla 

Dr. Rıza Levent 
Muş 

Naki YüceköL 
(İzinli) 

Ordu 
Muhittin Baha Pars 

Seyhan 
Damar Ankoğlu (1-
zinli) 
Ömer Biçer 

Sinob 
İsmail Müştak Mayakon 
Mehmed Ali Kurtoğlu 

Sivas 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş (İzinli) 
Behçet Günay (İzinli) 
Mehmed Emin Yurdakul 

*>&<* 
T. B. M. M. Matbaası 


