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1..— SABIK ZABIT HULÂSASI, 

Birinci celse 
1944 senesi bütçesinin müzakeresine devam 

olunarak Nafıa Vekâleti bütçesi kabuT edildik
ten sonra teneffüs verildi. 

ikinci celse 
iktisat Vekâleti bütçesi kabul olunmuş ve 

Cumartesi günü saat 10 da toplanılmak üzere 
inikada nihayet verilmiştir. 

Beis Vekili Kâtip Kâtip 
Aydın İsparta Erzincan 

Dr. M. Germen K. Turan B. K. Çağlar 

2. — HAVALE EDÎLEN EVRAK 

Mazbatalar 
1. — Büyük Millet Meclisi 1943 yılı birinci 

kânun, 1944 yılı ikincikânun ve şubat aylan he

sabı hakkında Meclis Hesaplarının Tetkiki 
cümeni mazbatası (5/18) (Ruznameye). 

En-

B.İBİNCİ CELSE 
Açılma saati : 10 

RElS — Ş. Günaltay. 

KÂTİPLER : B. K. Çağlar (Erzincan), N. Baydar (Malatya). 

REİS — Celse açılmıştır. 

3. — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 
1. •— 1944 malî yılı Muvazeneli Umumiye Ka

nunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/201) 

A - Münakalât Vekâleti bütçesi: 
REİS — Bütçe müzakeresine devam ediyo

ruz. Münakalât Vekilliği bütçesinin heyeti umu-
miyesi hakkında söz istiyen var mı? 

F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Hayat paha
lılığı mücadelesinde münakalâtın işgal ettiği, 
yeri izaha lüzum yoktur. Geçen gün de umumî 
müzakerede bu noktaya temas etmiştim. Gıda 
maddelerinin nakliyatı için münakalât işlerimizde 
geniş yer ayrılması lüzumu açıktır. Bu hususu 
bundan evvel de nazarı dikkate arzetmiştim. Sa
yın Vekilimizin gıda maddelerinnin nakli için 
nakliyatımızda ne suretle bir faaliyet gösterdi
ğine dair izahat lütfetmelerini rica ederim. 

Gemilerin bazı kaptanları tarafından tücca
rın yüklerinin alınmamakta olduğu hakkında 
şikâyetler duymuşuzdur. Bunlar tabii Vekâletçe 
de öğrenilmiş olmak lâzımdır. Eğer böyle bir 
şeyin aslü esası varsa bu hususu ıslah etmek 
ve mesulleri takibetmek için ne gibi hareketlerde 
bulunulmuştur? Bunu da lütfen izah etmelerini 
rica ederim. 

Bir de bazı istasyonlarda şuna buna vagon ve
rildiği hakkında da bazı sözler duyulmuştur. 

Binaenaleyh bu hususun da Vekâletçe takibedil-
diğine» bunlardan haber alındığına şüphe etmi- • 
yoruz. Olabilir, her manzume içinde vazifesini 
unutmuş ve memleketin bugünkü ıstırabından 
istifade etmek yoluna gitmiş kimseler de buluna
bilir. Fakat bunların sıkı takibi ve merhametsizce 
cezalandırılması, memleket bünyesine sokulabi-
len bu vaziyetteki kimseleri temizlemek bakımın
dan en büyük borçtur. Vekâletin bu hususata 
dair ne gibişikâyetler aldığını ve ne gibi takip
ler yaptığını izah etmesini rica ederim. 

Umumiyetle vagonların doldurulup boşaltıl
ması hususunda ve keza deniz vasıtalarının dol
durulup boşaltılması hakkında şikâyeti mucip 
vaziyetlere karsa da alman tedbirleri izah etmele
rini rica ederim. 

iktisat Vekili, sanayi müesseselerimizin niha
yet Münakalât Vekâletince lâzımgelen tedbirler 
alınırsa veya müzaheret gösterilirse bu sene kö-
mürsüz kalmmıyaeağı şekilde bir mütalâada bu
lundular. Vekâletin bu sene sanayi müessesele
rimizi ve kömür nakliyatını emniyet altına almak 
için almış olduğu tedbirleri lütfen izah etmelerini 
rica ederim. 

iskenderun limanı hakkında da malûmat ve
rirlerse ve iskenderun limanının umumî durumu 
hakkında bizi aydınlatırlarsa onu, da teşekküre 
değer görürüm. 

— 348 — 
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'•'./.&.:4F8RKER (Afycm Karalasar) — Saygı 
değer arkadaşlarım, bendeniz muhterem vekilden 
kısaca iki sual saracağım. 

Birincisi, 80 senedenberi Şirketi Hayriye na
mında bir vapur şirketi vardı. Gayet muntazam 
işlerdi ve hepimiz iftihar ederdik. İşittim ki, Hü
kmet bu şirketi satın almak istiyor. Acaba şir
ket mi satılmasını istiyor, yoksa Hükümet mi 
satın almak istiyor? Bu hıüşevveş bir vaziyettir^ 
btmu öğrenmek istiyorum. 

Semra bir tehlikeli vaziyetten de bahsetmek 
is%wum. 6 niayista beş tonluk bir motor Şile 
önünde fseBîeri bir mayine çarparak Ahmet 
kaiftari ve yantıidaki 14 yaşındaki çocuk parça
lanmış ve iki tayfa da yaralanmıştır, böyle bir 
Vaziyet oldu, motor de batmış. Şimdi bu serseri 
maymîer zehirli yılana benzerler. Muharipler; 
AÎMâh%T, îföslar, Bulgar'lar, Rumen'ler her 
yere mayın atıyorlar. Karadenize de maalesef 

, aMari bu mayinler sahillerimize kadar geliyor-
fiazan da patlıyor. Bendeniz muhterem vekilden 
sormak istiyorum. İngiliz'lerin mayin «suiper» 
dedikleri maym tarayici vapurları vardır. Bizde 
bunlardian var mıî (Var var sesleri). Bendeniz 
sordum, varmış. Bir iki tanesi Büyükdere ko
yunda îercgerendaz duruyor! Yani bahar havası
nı mı tensetffüs ediyor, ne yapıyor bilmiyorum. 
(Gülüşmeler) Acaba bu lengerendaz vapurlar 
hergün ta Boğazdan Hopaya kadar gidip bu ma
yınlan temizliyor mü? Bu bir. ÎMnei tehlike, 
Karadeniz malûmu âliniz çok cereyanlı bir de
nizdir. Maazallah bir iki mayin bu cereyanların 
tesiriyle .Boğazdan içeri girerse-ne olacak vaziye
timiz? (Gülüşmeler, ne olacaksa olacak sesleri) 
Rica ederim bu, pek gülünecek: bir mesele de
ğildir, ağlanacak bir meseledir. Binaenaleyh 
muhterem vekil buna bir cevap ihsan buyur
sunlar. 

M. AYDIN (Trabzon) — Efendim kıymetli 
vekilimizden daha doğrusu Hükümetimizden iki 
küçük istirhamım yardır. Birisi Ankara için. Bi
lirsiniz ki Ankara biz Türkler için çok kıymetli 
ve sevimli bir şehir olduğu gibi Türkye'mizin de 
kalbidir. Bu böyle olduğu gibi dünyanın hemen 
her tarafında.ve herkesin gözüönünde bulunan 
bir şehirdir. Bendeniz İstanbul'a gelip giderken 
Toros treninde birçok ecnebilerin Ankara'yı 
görmek için canattıklarma ve hattâ bazılarının 
İstanbul'da Toros trenine bilet aldıkları haldeı, 
bir gün evvel Ankara'ya gelip şehri dolaştıkla
rına-şahit,oldum. Gönül ister ki bizim Toros tre-
nininde büyük medeni memleketlerde olduğu gibi, 
Hükümet merkezinden geçerken, bir iki saat te
vakkuf etmiş olsun. Bu ricamı üç dört sene evvel 
de tekrar etmiştim. Eski vekil arkadaşımız bey
nelmilel itilâf vardır diye bu ricamı kabul etme
mişlerdi. Bugün artık bu vaziyet kalmamıştır. 
Toros beynelmiklliğini . kaybetmiştir. Mümkün 
deMeiâiıvki meselâ; öğle aaınanı T©ros An

kara'ya geldiği zaman yolcularımız bir iki 
saat durarak, hattâ güzel gar gazino
sunda öğle yemeğini müzikle yedirmek, 
bîr çay ziyaföti vererek İm j^öfcttoı burada alı
koymak Ve Mir, iki Saat durdurmak her M&e 
Ankaara iein 5$& bir netice verir Sömne^yorünı. 

KEÖT»tEDDÎN SAHtR SILAN (Tunceli) — 
Tabii z^msnlar 4§in öyle. 

M. AYÖIN (DevrönîkJ — Hem memleketin 
reklâmlmkiton^ân 'hem de gelip gidenlerinkı
racak la r ı be%, on ıpara itibariyle şehre faydalı 
ölür. BeyneBniM meselesi hattra 'gelebilir. Fa
kat bu kalkm^tif. Cenuptan gelenler bizim tre
ne tâbi olacaklardır. 

NECftffcmtfN «AHİR SILAN (TunöeÜ) — 
Herkes biranevvel gitmek ister. 

İ f r l f i f f i fe^f tevi^^ —Ha^r;îteg^at> tan 
kalkmış olan bir yolcu, üç, 9S5rt »gûn ^lcnlük-
tan sonra lar Gazinosunda Bir yeme^ yerse bu, 
onun îşih £efâ|lâ islediği, pir süreriz olur. 

l|onra gazetelerde okuduğumuza göre Hükü
met âeyrKefaihi... 

1. Sr. DİfckfeN (feûırdar) — Öangi Seyrise-
f a i n i j t; ..-,... .• t.„._.. ... , . ; „ • 

imdîffiÖÖft BÂHÖt SİLÂH (Tıuıoeİ) — 
Şirketi Hayriye *yi..„ 

İVE AYDIN (Devanda) — Evet, Şirketi Hay
riye'yi -satın almalr istiyormuş. Ben bttna aleyh
tarım. 1273 tarihinde kurulmuş olan bu T&rk mu-
eseşesî hakikaten iftihar e d i l e ^ f efeftde haya
tiyetini muha.faza etmiştir ve gelenlerle giden
lere kendini takdir ;, ettirmiş bir Türk mü&ssese-
sdır. Hatırlarsınız. 12T3 tarihli Türklerin hiş bir 
şey yapamıyaeağı büMn dünyaya bildirilmek il
endiği ve hattâ kendileri Türk oldutolaıttş hal
de yabancı unsurların tesiri altında kaldıkları 
için bu hisse revaç verdikleri bir zamandır. 
İşte böyle bir anda o zamanın iş başında bulu
nan adamları; hayır Türkler, iş yapabilir de
mişler ve Şirketi Hayriye'yi kurmuşlardır. 
Türkler haricî siyasete karışmamak suretiyle bu 
işi başarmışlardır. Bu müessese bugüne kadar 
iyi iş görmüştür Ben Avrupa'da mümasillerini 
gördüğüm zaman Şirketi Hayriye'den daha ile
ri değildi. Yapılan tetkikle de anlaşılmıştır 
ki. Şirketi Hayriye'nin idaresi de güzeldir. Bir 
mühendis arkadaştan aldığım maltoıata göre 
makine ve sairesi de son derecede temiz ve bakıl
mıştır,. Hulâsa son derecede güzel idstre edil
mekte olan bir müessesedir. Son zamanlarda 
sıkışık bir variyete düşmüştür. Yani tarifesini 
bir^parea wy€feejtanek Js^emistir. Jfüsaade edil
memiştir, sebep olarak fa, Boğaziçi halkının 
fakir olması ve yüksek navlunla gidememesi imiş. 
Zannederim ışirket de satmak için hazırmış. Ar
kadaşlar, bu Türk müessesesinin Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti tarafından satın alınmasını 
doğru bulamıyorum. Bîr defa. Münakalât Ve
kâleti keedi t&rifeJes&i -e» az $> W® 
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tir Böyle bir müessesenin % 15 tezyit talebini 
reddetmek doğru değildir. Bu % 15 zammın 
tarifeye tesirini anlatayım: 

Boğaziçi'ne gitmek için 20 .günlük bir bilet 
aldığınız zaman bunun zammı üç kurstur, üç 
kuruş tezyit etmemek için bir şirketi müşkül 
mevkide bırakmak doğru değildir. Söylendiği
ne göre, makineler iyi imiş, fakat teknelere şir
ket bakamıyormuş. Arkadaşlar, eğer şirketin 
dahilî nizamnamesinde bir komiser bulundu
rulması yazılmryorsa vekâletin elinde öyle kanun 
vardır ki, vekâlet her zaman seyrüseferle alâka
dar olabilir, bunları muntazam bir hale getire
bilir. 

Sonra, şirket ziyan ediyor dediler. Ziyan eden 
bir şirketi niçin satın alıyoruz? 

NECMEDDÎN SAHÎR SILAN (Tuncefy) — 
Hamur olacak, hamur. 

M. AYDIN (Devamla; — Efendim, bu bir 
Türk şirketidir. Sonra Parti programındaki 
prensipler malûmdur. Bu prensiplere göre Türk 
halkınm yapamadığı işlere Devlet elini uzata
caktır. Halk tekâmül ettikçe ve işleri yapacak 
hale geldikçe Hükümet onları fertlere bıraka
caktır. Bu şirket mademki ziyan etmiştir. Ni
çin satm alıyoruz? Mutlaka zaruret içinde ise 
ona yardım lâzımdır. Lütfen Parti programının 
ele alınmasını rica ediyorum. 

F. P. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — îştirak ede
miyorum. 

N. FIRAT (Samısun) — Muhterem arkadaş
lar; Samsun limanı malûmu âliniz Karadeniz'de 
memleketimizin en işlek ve ticaretgâh bir lima
nıdır. Bu limanda eski âdetlere göre kurulmuş 
bulunan bir tahmil ve tahliye şirketi eşhasa ait 
çaparlarla bu vazifeyi ifa etmekte idi. Aşağı 
yukarı gayri meusl addedebileceğimiz bu fertle
rin ifa ettiği bu mahallî hizmet son zamanlar
da bazı aksaklıklar gösterdiği için Hükümet bu 
işe el koymuş ve efrat elinde bulunan nakil 
vasıtalarını satın almak suretiyle bir işletme te
sis etmiştir. Bu işletmenin ömrü henüz kısa ol
makla beraber çok güzel işlemektedir. Aynı za
manda Devletin: fertlerin elinde bulunan nakil 
vasıtalarını satın alırken zamanın fiyatlarını da, 
hayat şartlarını da gözönüne alarak bu vatan
daşlara gösterdiği samahatten dolayı huzuru âli
nizde vekâlete bu vatandaşlar namına teşekkür
lerimi arzederim. 

Hakikaten mahallî bir vazifenin icabını en 
iyi bîr şekilde temin etmeği istihdaf eden bu teş
kilât vücude getirilirken vatandaşların şimdiye 
kadar ifa ettiği hizmetleri, vasıtaları ellerin
den alırken onları tatmin etmek Devletin en 
iyi ifa ettiği bir iş olmuştur. Tahmil ve tahli
ye işi bu suretle Devlete intikal ederken Sam
sun iskelesinin de mevzuuba'his olmaması müm
kün değildir. Evvelce Büyük Meelisçe kabul 
edilmiş olan'bir kanunla memleketin muhtelif 
y erler jntfe bulunan iskelelerden bazıları Dev-
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let idaresine alınmış bulunuyordu. Bunlardan 
iki üç tanesi, lüzum ve zaruret görüldüğü za
man alınmak üzere tehir edilmişti. Bundan 
bir kaç ay evvel Devlet Denizyolları işletmesi 
Samsun iskelesine de el koymuştur. Malûmu 
âliniz bu 3030 numaralı kanunla Devlete inti
kali tehir edilmiş bulunan bu iskele yeni alın
makla beraber o kanunun hükmüne göre halen 
varidatının % 30 u Samsun belediyesine veril
mektedir. Belediyelerimizin, mahallî idarele
rimizin son zamanlarda hayat şartlarının ağır
lığı karşısında bir çok vazifeleri tehir etmek 

i ve ihmal etmek durumunda olduğundan do
layı bu % 30 miktarı belediyeleri tatmin ede
cek mahiyette değildir. Esasen daha evvelce 

| ifa etmiş olduğu âmme hizmetlerinden dolayı 
ı büyük meblağlar borçlanmış olan bu belediyenin 
i bugünün mahallî icaplarını şimdiki gelirleriy-
! le yerine getirmek kudreti maliyesi kendisini 
| muktedir kılamamaktadır. Yükseli Vekâlet; 
[ Hükümetimiz bu durumu gÖzönünde tutarak 
I bu hizmetlerin daha iyi ifa edilmesi için bele-
j diyelere daha iyi yardımda bulunulmasını te-
, min için yeni bir lâyiha hazırlanmış olduğunu 
[ veya hazırlanmakta olduğunu istihbar ettim. 
I Temennim odur ki, bu lâyihayı biranevvel 
! Meclisi Âliye şevketsin! er. Evvelce derpiş edil-

miş olan ve geniş zamanların icaplarını gözö-
nünde bulunduran 3030 sayılı kanunun daha 
ileri bir görüşle mahallî belediyelere daha ge-
niş bir varlık temin edebilecek mevaddı ihti-
va etsin. Şayet böyle olursa belediyemiz âm-
me hizmetlerini daha iyi ifa edecektir. Borç
larını vakti zamanında ödeyebilecektir ve ge-
niş bir nefes almak imkânını bulacaktır. Mâ
ruzâtım bundan ibarettir. 

F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Şirketi Hay-
riye bendenizin çocukluğumdanberi en iyi his
lerle mütehassis olduğum ve çocukluk hatıra
tımda yer almış bir müessesedir. Onun hatı
ratına karşı sevgi ile bağlıyım. Ancak bugün 
Boğaziçi'nin umumî durumu ve şirketin tarzı 

| faaliyeti bunun Hükümet tarafından satm 
j alınmasını bir zaruret kılmıştır. Binaenaleyh 

bendeniz Hükümetin bu yoldaki hareketini en 
büyük bir takdir ve alâka ile telâkki ediyorum. 

Gl. K. SEVÜKTEKÎN (IKyarböJkır) — Yar
dım etsin. 

F. F. DÜŞÜNSEL (Devamla) — Aynı za
manda Boğaziçinin vaziyetine yeni idarenin tam 
ilgi göstererek, Boğaziçini bugünkü harabi-
sinden kurtarmak için alacağı hizmette bu öde
vin de dâhil olduğunu gözönüne almasını arze
derim, 

MÜNAKALAT VEKÎLÎ CU. A F. CEBE-
SOY (Konya) — Sayın arkadaşlarım; bende
nizden evvel bu kürsüye gelen arkadaşlarım; 
Münakalât Vekâletine ait olmak üzere ,çok mü
him meselelerden bahsettiler;.. Müsaade ederse-
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niz cevap vermezden evvel, Münakalât Vekâ
letimizin bu seneyi, yani 1943 senesini nasıl 
karşıladığını ve nasıl işlere başladığını ve ne 
neticeler aldığım hulâsatan arzedeceğim. Bu
nun içerisinde de arkadaşlarıma katı ve sarih 
cevap vereceğim ve kendilerini tatmin etmiye 
çalışacağım. 

Arkadaşlar, içinde bulunduğumuz 5 nci 
harp yılı, her sene nakliyat cephesinden, hem 
hacim itibariyle, hem de yeni yeni hizmetler 
itibariyle işlerimizi, hizmetlerimizi çoğaltmış
tır. 1943 senesine girdiğimiz zamanda Vekâ
letimiz evvelki senelerde edindiği tecrübeyi 
gözönüne alarak bu çoğalmakta olan işleri iyi 

' karşılayabilmek için esaslı bir program takip 
etmiştir. Bu programın başında arkadaşlar; 
Vekâletin elinde bulunan vasıtaları kullanan 
personelin teknik evsaf ve iktidarını çoğalt
mak herşeyden evvel bir vazife edinmiş ve 
hemen bu işe başlamıştır. Diğer taraftan yal
nız teknik evsafla işin dönmiyeceğini bilen Ve
kâlet aynı zamanda da bu personelin içinde ni
zam ve intizamla çalışmıyan veyahut hiç bir 
veçhile ıslah kabul etmiyenleri ya çıkarmış, 
yahut az zarar verecek yere getirmiştir. îşte 
personeli bu suretle düzenlemiş olan Vekâlet 
ve umumî müdiriyetler diğer taraftan karada, 
denizde ve limanlarda bulunan vasıtaların iyi 
bakımlarına ve bunların iyi bir halde bulun
masına dikkat etmiş ve bu sayede az zaman 
geçmeden bunların verimini arttırmıştır. Ay
nı zamanda bunları teknik bir plân dâhilinde 
işleterek hem intizamını temin etmek ve hem 
de verimini arttırmağı da diğer taraftan temin 
etmiştir. 

Bunlar yapılmakla beraber bu üç kısma ay
rılan vasıtaların arasında sıkı bir işbirliği dü
şünmüş ve bunu tatbik etmiştir. 

.1943 senesinin başından itibaren başlıyan 
bu işlerle hakikaten Münakalât Vekâletiniz 
vasıtada miktar değişmediği halde 1943 senesi
nin beş ve altıncı ayında gerek karada ve gerek 
denizde vasati olarak kabiliyetini % 15 - 20 ye 
kadar arttırmıştır. Yani aynı vasıtayı kullan
mak şartiyle kabiliyetini % 15 - 20 nispetinde 
tezyit etmiştir. Demek oluyor ki, 1943 senesinde 
çoğalacak olan bu nakliyat işleri bu suretle kar
şılanacak vaziyete gelmiştir. Diğer taraftan 
malûmunuz olduğu cihetle bizim vasıtalarımızın 
mühim bir kısmı hariçten gelir. Bu sene buna 
da büyük bir hız verilmiştir. Ve geçen senelere 
n'spetie memleketimize daha çok vasıta girmesi 
hususunda temin edilmiştir. Bu bize bir kazanç 
olmuştur. Bunların üstünde münakale işlerinde 
Devlet bünyesini daha iyi koordine etmek ve 
daha iyi yürütmek için ilgili Vekâletlerle el bir
liği yapılmıştır. Bilhassa Millî Müdafaa Vekâ
leti, İktisat Vekâleti, Ticaret Vekâleti ile sıra-
s'yle bu işlerde geçen senelere nispetle daha 
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| çok iş birliği yapılmıştır. Bu sayede arkadaş

lar 1943 senesinin ilk beş ayı zarfında ihtiyaç
ları ancak teehhürle karşılıyabildik. Bundan 
sonra günü gününe karşılamaya başladık. Son 
aylarda gerek Devlet gerek halk ihtiyaçları ba
kımından bilhassa karada dört aydanberi bir gün
lük muamele yapmaktayız. Arkadaşlar, bu işi 
böyle yaparken bir de normal zamanla olan va
ziyeti kıyas etmek isterim. Malûmu âliniz nor
mal zamanlarda Devletin bu kadar ticari, ikti
sadi ve daha doğrusu harp ekonomisi bakımın
dan da bu kadar yüklü olmaz. Bu işler aynı 
zamanda Devletin olduğu kadar halkın da işle
ri demektir. Bunların hacmi çok olduğu için 
ve bütün hat üzerine tesir ettiği için Münaka
lât Vekâleti bütün bunlara rağmen memleket 
ihtiyaçlarını düşünerek münakalâtı günü günü
ne temm etmeyi düşünmüştür. Tabii bu esnada 
memleket müdafaasına ait olan nakliyatta ay
nı suretle ehemmiyetlidir. Bunları da temine 
çalışmıştır. Bu sene bu Devlet münakalâtı daha 
iyi tanzim edilebildiği için, halk ihtiyaçları ve 
yolcu nakliyatı geçen seneye nispetle j o k art
mış olmakla beraber daha iyi temin edilmiştir. 
Amma izdiham kalkmış değildir. Fakat bu hu
susta çok suhulet gösterilmiştir. 

Gemilerimiz gece hareket etmemek zarure
tinde olduğu ve aynı zamanda kıyılarımızdan git
mek mecburiyetinde oldukları için ve sahilleri
mizin ne kadar girintili ye çıkıntılı bulunduğu 
malûmu âliniz olduğu için bu suretle denizde gi
dip gelme zorlaşmış ve uzamıştır. Gemilerimiz 
normal zamanlarda olduğu kadar fazla devir 
yapamamışlardır. Bir taraftan da yolcu adedi 
çoğaldığından bu izdihamın önü alınamamışıtır. 
Bununla beraber geçen senelere nispeten hayli 
fark göstermiştir. Bir de motörlerle normal za
manlarda seyahat eden halk mazot yokluğun
dan dolayı daha çok posta vapurlarına koştuk
ları için izdiham bundan da hâsıl olmuştur. Ka
rada da aynı vaziyet vardır. Biliyorsunuz harp-
den önce bir çok kara vasıtaları kullanırken 
bunların hepsi şimdi çekilmiş ve halk tabii şi
mendiferlere intikal etmiştir. Bundan da izdi
ham artmıştır. Binaenaleyh biz evvel beevvel 
harp ekonomisini ve askerî nakliyatı ve halkın 
toptan olan nakliyatını karşılamak mecburiye
tinde olduğumuz içindir ki, bunları plânlaştır-
dık halkın toptan olan nakliyatı da, harp eko
nomisi içine girer, Devlet ve Millî Müdafaa nak
liyatını ön plânda tuttuğumuz içindir ki, yolcu 
izdihamını yenemedik. 

Sonra arkadaşlar; yolcu nakliyatı, kara
da, eşya nakliyatına nispetle daha külfetli olu
yor. 

Şimdi arkadaşlar, bu plân dâhilinde çalışa
rak ne neticeye vâsıl olduğumuzu size bazı ra
kamlarla hulâsatan arzetmek isterim: 

| Demiryolları 42 yer 43 şçTieleTİiöj*, 10 aylık mu-
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kayeseşini yapacak olursak. Tren kilometre % 2,8 
namton kilometre de % 7, 14 bir tezayüt vardır. 
Bunu daha umumî bildirmek lâzımgelirse, 10 
ay zarfında 4£ senesinde 406 915 vagon tahmil 
edilmiş olmasına rağmen, 43 senesinde 465 031 
vagon tahmil edilmişttir. Yani % de 20 bir faz
lalık vaıfdı Bunlar arzettiğim gibi yaptığımız ve 
tatbik ettiğimiz o programların neticesidir. Kö
mür nakliyatı karada, 1942 senesinde 10 ay zar
fında 638 663 ton nakledilmiştir. 1943 sene
sinde gene 10 ay zarfında 691 764 ton nak
ledilmiştir. Binaenaleyh % 9 kadar bir 
tezayüt yardır. Pancar nakliyatına ge
lince 1942 senesinde 353 bin küsur ton 
1943 senesinde ise 597 969 ton nakledilmiştir. 
Bunçla da % 70 kadar bir fazlalık vardır. Da
ha fazla başınızı ağrıtmayayım, Şimendiferler 
hakkında bu ü§ rakam zannederim ki, bir fikir 
vermiştir. Demiryolları yolcu nakliyatımızda 4a 
geçen seneye nispetle bir tezayüt yaardır. Deniz 
yolları, muntazam postaaiyle 194£ senesinde 
1 483 029 kişi nakletmiştik. 1943 senesinde 
2 194 189 kişi nakledilmiştir. Yani aynı vası
ta ile. Görüldüğü veçhile 711 000 kişi bir faz* 
Islık vardır. / ' 

Hayvan, büyük ve küçük baş adedi 1942. se
nesinde 3Q3 345 nakledilmiş, 1943 senesinde 
338 990 nakledilmiştir ki, aşağı yukarı 40 .000 
kadar bir tezayüt vardır. 

Yü^; 1942 senesinde 505 635 ton yük nakle
dilmişti İ943 senesinde 559 #70 ton nakledilmiş
tir. ÎBjnaenaleyh tezayüt aşağı yukarı 60 000 ni 
buluyor. Bütün bunlar deniz yollarının posta 
vapurları ile yapılmıştır. 

Şimdi; şjliplere yapjlan işe gecelim. Kömür; 
1942 senesinde denizden 983 801 ton nakledil
mişti, bu sene yani 1943 de 1 180 201 ton nak
ledilmiştir. Bu sene naklettiğimiz miktar tahmi
nen 200 000 ton fazla çıkıyor. 

Maden dibeği; 194$ senesinde 98 bin küsur 
metre mikabı nakiedilmiş, 1943 senesinde 103 936 
metre mikâbı nakledilmiştir. 

Tuz; 1942 senesinde 50 biıı ton nakledilmiş
ken İ943 senesinde tÖ 293 ton nakledilmiştir. 

Karışıjk eşya; 1942 senesinde bir miktar tesbit 
edilemiyor, fakat fazladan olarak bu sene 277 500 
ton nakledilmiştir. Arkadaşlar, 1943 senesinde, 
gerek demzyqllarm.ın ve gerekse hususi vapur sar 
hipierinin naklettiği tonilâto miktarı 2 672 000 
tonu bulmaktadır, 

Liman vaziyeti, İstanbul limanı malûmu âli- • 
niz bizim en büyük limanlaîflmızdandır. 1942 se
nesinde 581 090 ton eşya tahmil ve tahliye edil
miş, 1943 senesinde 639 315 ton tahmil> tahliye 
edilmiştir. Demek ki, 58 bin küsur fark vaav 
dm. 

İstanbul'da kamür tahliyesi, 1942 senesinde 
515 253 ton tahliye edilmiş, 1043 senesinde 
7Q3 HŞ5, tpn 1$ûi%ş .e#m|§|iı\ Binaenaleyh 

188 632 ton bir sene zarfında fazla olarak tes
bit edilmiıtir. 

Arkadaşlar, Vekâletin diğer kısımlarında da 
mühim hacimlerde artış vardır. P. T. T. Umum 
Müdürlüğünün her şubesinde % 10 ile 20 ara
sında bir artış kaydedilmiştir. 

Havayollarında, geçen sene yedi tayyare ile 
çalışıyorduk En ziyade şu hatlar üzerinde çalış
mıştık : Ankara - -İstanbul, Ankara - Adana, 
Ankara - Kayseri, Kayseri - Elâzığ, Elâzığ - Van, 
Bu sene beş yeni tayyare aldık. Demek ki bu 
sene kullanacağımız tayyare miktarı 16 olacak
tır. Bunların işliyeceği hat da Ankara - İstan
bul, Ankara - Adana, Ankara - Afyon - İzmir, 
Ankara - Sivas - Erzurum, Ankara - Elâzığ - Di
yarbakır, Ankara - Konya - Antalya - Adana, An
kara - Diyarbakır, Van - Erzurum. Görüyorsunuz 
ki, havayollarında da hakikaten bir inkişaf var
dır. 

Şimdi bu hulâsayı arzettikten sonra arkadaş
larımın suallerine birer birer cevap vermek iste
rim. 

F. F. arkadaşımız gıda maddelerine, bu ha
yat pahalılığı dolayısiyle gıda maddeleri nakli
yatına yer verilmesini ve bunların daha fazla 
naMedilme.sini söylediler. Yukarıda umumî iza
hatta arzettiğim gibi gerek Devlet ve halka ait 
olsun, umumî gıdaya ait olan büyük parçaların 
hepsi nakledilmiştir. Yalnız sene başında bi
raz teehhür olmuştur. Fakat sene sonunda mü
racaat edenlerin talepleri derhal yerine getiril
miş, nakil yapılmıştır. Malûmu âliniz perakende 
nakliyatta belki ilk aylarda biraz teehhür olmuş
tur. Fakat bazı kere halkımız, tüccarlarımız 
vasıtayı nazarı itibara almaksızın, istasyonlara 
lüzumundan fazla mal getirirler. Dünyanın hiç 
bir yerinde hiç bir şimendifer birden getirilmiş 
bu kadar çok malları derakap nakledebilsin. 
Fakat biz buna karşı bir tedbir düşündük, vak-
t-ü zamanında istasyon memurlarımız iç piyasa
lar vaziyetini öğrenerek ileride o istasyonlara 
ne geleceğini öğrenerek U. Müdürlüğü haber
dar etmiş ve ona göre bu nakil işi tertiplen
miştir. Binaenaleyh #ıda maddeleri nakliyatında 
bu sene hakikaten bir tekâmül gösterilmiştir ve 
hattâ istasyon ve iskelelerimize mühim miktarda 
mal sevkedilmiş olmasına rağmen bunların 
naklie^ilmesine son derece gayret edilmiştir. Bazı 
kapanların tüccar eşyası almadıklarına dair 
malûmat alınmıştır. İhtimal ki, bu malûmat 
1943 senesinin başında işlerimizi düzenlerken 
belki böyle vakalar olmuştur. Çünkü, o vakit na
sıl eşya alınacağı acentelerin ne vaziyet alacağı 
Müdüriyeti Umumiyenin nasıl hareket edeceği 
hakkında katî ve sarih bir talimat olmadığı için 
kaptanların bazı uygunsuzluklara sebebiyet 
vermiş olabilir. Biz bu sene bunları tamamiyle 
birer talimat altına aldık. Bu işler şimdi böyle ce
reyan ediyor: Acente ordinayı keser, mal sahibine 
verir. Vapura götürürler. Kaptan ordinayı iöjza 

- m 



t : 63 27.5. 
ettikten sonra yerine kor ve hangi ambara kona
cağını tesbit eder. Malı o ambara gönderirler 
ve yerleştirilir. Vapur İstanbul'daki merkezine 
geldiği zaman, Umumî Müdiriyete hesap vermek 
mecburiyetindedir, nereden ne aldı. Yani müdiri-
yeti Umumiyeden bir beyaz kâğıt almağa mec
burdur. Umum Müdürlük de işleri tetkik eder. 
Kaptan talimatnameye uygun olup olmadığını 
ispat etmeğe mecburdur. Eğer zayi bir şey var
sa, müsebbibine tazmin ettirilir. Binaenaleyh 
5 - 6 ay zarfında Umum Müdürlük ve Münakalât 
Vekâlfeti denizde eşya nakliyatına şikâyet değil 
bilâkis teşekkür telgrafları almıştır. Bilhassa 
bunlar pek çoktur. Bazı istasyonlarda suiistimal 
olduğunu haber aldığını buyurdular. 

Efendim, bu sene biz mühim olarak tek bir 
istasyonda böyle bir vaka tesbit. ettik. Bu da 
cürmü meşhut halinde yakalandı, gazetelerde 
görmü§ünüzdür, mahkemesini de okumuşsunuz
dur, bu vaka Sirkeci istasyonunda olmuştur. Bun
dan başka mühim bir: suiistimal tesbit wedilmemiş-
tir. Yalnız bu işittiğimiz suiistimaller şöyle de 
oluyor arkadaşlar; istasyonlara müracaat edili
yor, vagon isteniyor. Müracaat edenlerin taşı
nacak malı olup olmadığını tabii biz bilmeyiz. 
Bunlar oranm ticaret odalarından bize bir tez
kere getirirler. Şu adamın şu kadar eşyası var 
diye oradan •öğrenİTİz. Böyle vagon alıp sıra^ 
lanmış olanlar, diğerlerine meselâ acele bir işi 
var, vagon istemiş, sıraya girememiş veyahut 
geç kalmak ihtimali vardır, ortaya diğer bir 
adam çıkıyor, ben sana vagon bulurum, ban? 
PU kadar para verirsen ben istasyon memurunu 
ikna ederim, sana şu kadar vagon bulurum di
yor. tki adam arasında olan bu gibi muameleyi 
hissettik ve bu işlerin valiler tarafından kontrol 
edilmesini ve ancak onlar tarafından müra
caat etenlerin hakikaten malı olup olmadığının 
tesbit edilmesini istedik. Hakikaten onlar da bu 
ciheti bir çok yerlerde Mersin'de, İskenderun'da 
vesair yerlerde temin ettiler ve oralarda hakika
ten bu gibi suiistimallerin önü alınmıştır. 

Sonra kömür nakliyatı hakkmda temennide 
bulunuldular. Bu sene de kömür nakliyatı za
manında olacak mı? olmıyacak mı? diye sordular. 
Arkadaşlar, şunu arzedeyim ki, geçen sene al
dığımız tedbirlerin verimini en ziyade bu sene 
göreceği/. Cünki bu sene bir hazırlık devremiz 
yoktur. Yalnız sunu söyliyevim ki, kömürün 
on mühim nakliyatt. gösterdiğim rakamlardan 
da anlaşıkeağı veçhile, denizlerden oluyor. De
nizden; nakliyat kışın ve ilkbaharda daha P-ÜÇ 
olur-. Arzedebilirim ki, 1944 senesi başından 
kânunuvsani. şubat, mart ve nisan aylarında bu 
nalrttvat en geniş, haddine varmış ve İktisat Ve
kâleti bize ne kontenjan verdivse bunlar tama
men naklelilmiştir. En güe aylarda nakledil
miş, olan kömür emin olabilirsiniz ki bütün 
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senede karadan ve denizden nakledilecektir- (Bra
vo sesleri). 

Sonra İskenderun limanının ahvali umumi-
yesi hakkında sual sordular; arkadaşlar, İsken
derun limanı hakikaten bizim en modern bir 
limanımız halini almaktadır. Eski vaziyetini çok 
ıslah ettik. Küçük limanın da içini temizledik. 
Aynı veçhile tahmil ve tahliye vasıtaları ge
tirttik, römorkörler ve ayrıca sundurmalar yap
tık. Antrepolar genişletilmiştir. Bu sene bu su
retle bu liman tamamiyle iyi şekilde işletil
miştir diyebiliriz. Sonra Nafıa Vekâletinin yap
tığı yeni bir iskele vardır, bu da bitmek üze
redir. Bunun üerinde yapılacak olan şimendifer 
yolu depo ve antrepo gibi işleri Devlet Demir
yolları üzerine almıştır. Vapurlar iskeleye yak
laştıktan sonra doğrudan doğruya muhtevi
yatı trenlere yüklenip gideceği yerlere doğru
dan doğr\ıya nakledileceklerdir. Bunlar ikmal 
edildikten sonra bu liman en iyi limanlarımız
dan - olacaktır. Ve simli hiç bir sıkıntımız yok
tur, gayet iyi işlemektedir. 

İki arkadaş da mayın meselesini sordular. 
Malûmu âliniz arkadaşlar^ gerek Karadeniz ve 
gerekse Eğe ve Akdeniz birer harp mmtakasıdır. 
Orada kullanılan bu gibi mayınlar tabii serseri 
olarak "bizim sahillerimize de gelmektedir. Ve
kâletimiz bunları mütemadiyen imha etmekle 
meşguldür. Bu sene geçen seneden daha çok' 
imha-, edilmiştir. Allâha çok şükür büyük ge
milerimizle, posta gemilerinde kaza olmamış
tır. Yalnız biz mayın temizlemekle iktifa et
meyiz. Genel •• .Kurmay- Başkanlığı ile sıkı temas; 

ederek; bu gibi vaziyetlerde gemi mürettebatı
nın nasıl dikkatli ve müteyakkız bulunmaları 
lâzım geliyorsa ona< göre hareket etmekteyiz. 
Harp sahası olan bu denizlerden bizim sahille
rimize böyle mayınlar düşmesi pek tabiidir. Ve 
bizim tarafımızdan elden geldiği kadar tehlike 
azaltılmaktadır. 

Sonra İstanbul'a maazallah mayın girerse 
dediler. Tabii bu bendenize ait bir iş değildir. 
Millî Mülafaa ile Genel Kurmaya ait bir mesele^ 
dir ve tabiidir ki bunlar da tertiplerini almış
lardır. 

Ondan sonra arkadaşlarımdan bir ikisi To
ru^ treninden bahsettiler. Bu beynelmilel bir 
sürat katarı olduğu için eğer biz bunun hare^ 
ketini tanzim ederken Ankara'da gündüzün iki 
üç saat tevkif edebilmek imkânı tarafımızdan 
hâsıl olursa memnuniyetle bunu yaparız, fakat 
Avrupa'dan bu trenin yolcuları ne zaman geli
yor. Bu ı malûm olmuyor. Geldikten sonra da 
bu adamları İstanbul 'da durdurmak olmuyor. 
Hareket ettirilmesi lâzımgeliyor. Cenuptan 
gelen ise bizim memleketimize girdiği zaman 
esas- oluyor: O da mtrtazam olmuyor. Bizim 
elimizde olmayan bir giriş çıkış zamanı dolayı-
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siyle bu Toros katarının gündüzleri Ankara'da bir 
kaç saat tevkif etmek imkânını şimdilik göre
miyorum. Sonra zannederim ki, normal zaman
da bunu belki daha iyi temin edebiliriz. Fikir 
itibariyle arkadaşıma tamamiyle iştirak ederim. 
kendileriyle beraberim. Yalnız tatbikat bakı
mından biraz müşkülât görüyorum. Ondan do
layı kendilerine vait veremiyorum. 

Bundan sonra iki arkadaşım Şirketi Hayriye 
hakkında söylediler ve meseleyi böyle vazetti
ler : Münakalât Vekâleti bu güzel, iyi işlemiş 
bu eski millî müesseseyi satın almak istiyor; 
diğer taraftan güzelce işliyen bu millî müesse
seyi niçin satın alıyor? Bırakalım işlesin. Hu
lâsa imkânı varsa yine bu müessese böylece de
vam etsin söylediler. Bundan anladım ki, bun
da Münakalât Vekâletinin vardığı neticenin ar-
kadaşlarca lâyikiyle malûm olmadığını anla
dığım için bendeniz onu size kısaca azah de
yim : 

Arkadaşlar, Münakalât Vekâletinin vazifesi 
yalnız kendi vasıtaları üzerindeki murakabesi 
değil, aynı zamanda hususi eşhasa ait va
sıtaların da murakabesine dikkat etmesi lâzım-
gelir. Yalnız bunlarm iyi işleyip işliyememesi 
değil, aynı zamanda Devletin vasıtalariyle iyi 
bir iş .birliği yapması da lâzımgelir. Ancak biz 
bu suretle memleketimizin münakale işlerini da
ha çok verimli bir hale getirebiliriz. Bu sene 
Vekâlet, çoktanberi çok emniyet ettiği bu şir
ketin işlerini esaslı surette teftiş etti. Teftişi 
neticesinde maatteessüf bu şirket 4, 5 seneden-
beri o kadar işlerini ihmal etmiştir ki, yani 
bugün hakikaten mazisiyle gayri mütenasip bir 
hale gelmiş bir vaziyettedir. Size bir kaç va
ziyetini arzedersem daha iyi anlıyacaksınız. 

Meselâ, bu şirketin Hasköy'de bir atelyesi 
vardır, bu adeta bir fabrika halindedir. Bunu 
dört senedenberi kapamış gibidir. Tasavvur 
buyurun, şirketin elinde 28 - 29 vapur müte
madiyen işliyor. Bu vapurları bir defa olsun 
kızağa çekmemiştir. Bu müessese böyle bir 
fabrikasını kapar mı? Mütemadiyen vasıtaları
na dikkat etmesi lâzım gelmez mi? Bu gün he
yeti fenniyeler dahi garanti edemiyorlar, nasıl 
gemilerin tekneleri dört senedir tamir görme
miştir, muayene edilmemiştir. Nasıl emniyet 
edilebilir -diyorlar. Bu, bir. Diğer taraftan ar
kadaşlar, personel meselesi; personeli o "ka
dar sefalette bırakmışlardır ki, tasavvur ede
mezsiniz. - Size bir misal arzecleyim. Biz her 
tarafta işçilerimize öğle yemeği veriyoruz. Bu 
müessese Köprübaşında bir aşevi açmış. Bir 
öğün yemeğe dokuz kuruş sarfediyor ve ona 
göre hazırlıyor, tasavvur ediniz. Orada gemi
nin mürettebatından birisi geliyor ^ bir kap 
yemek alıyor, üste de beş kuruş veriyor. De-
mekki bu 9 kuruşu 4 kuruşa indiriyor Esasen 
bu öğle yemeğini tekmil iskele memurlarına 
veremez. Maaşlarına gelince; hiç bir emsali 
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müessesenin maaşları derecesinde değildir ar
kadaşlar, gayet dundur. Sadece hissedarlarına 
temettü tevziini düşünüyor. 

Z. KARAMURSAL (İstanbul) — Sefildirler. 
MÜNAKALÂT VEKİLİ Ol. A. F. OEBESOY 

(Devamla) — Personel öyle bir hale gelmiştir 
ki, işleyemiyecek bir haldedir. Hemen bunun 
yanıbaşında Denizyollarının şehir hatlarında 
çalışan personele biz 39 - 40 kuruşa baliğ olan 
bir öğle yemeği veriyoruz ve kendisinden de 
para almıyoruz. Ondan sonra personelin maa
şını bu sene biz ihtiyaç arttığı için artırdık. 
Daha iyi bakıyoruz. Kabili kıyas denmiyecek 
derecede bir fark vardır. Ondan sonra arka
daşlar, iskelelerine bir çivi çakılmamıştır, dört 
beş senedir. Hülâsa nasıl arzedeyim, yani ka
zançta mütemadiyen temettü hedefini güdü
yorlar. 

Şimdi bu derece değil amma, ona mütenazır 
olan bir vaziyet vardır, Haliç Şirketi; bu hu
susi teşebbüs elinde kalsm dene dene nihayet 
öyle bir hale geldi ki, belediyeden bize geçti. 
Eğer biz bu sene Haliç vapurlarını tamamiyle 
tamir etmeseydik, tamiri içip gece gündüz ça-
lışmasaydık bu sene Haliç vapurları yoktu ar
kadaşlar. Tasavvur buyurun öyle halde bıra
kılmıştır ki, fena hale gelmiş, bakımsızlık yü
zünden şirketin, çok fena bir vaziyeti vardır. 
Şimdi onu arzedeceğim. Vekâletinizin noktai 
nazarı bilhassa denizlerde mümkün olduğu 
kadar hususi teşebbüsleri takviye etmektir, 
mâni olmak değil. Arkadaşlar, denizlerimiz 
o kadar geniştir ki, bunu idareye Devlet eli 
kâfi gelmez ve katiyen gelemez. Bunda ecnebi 
mütehassıs ta bizimle hemfikirdir. Elimizden 
geldiği kadar deniz üzerinde teşebbüsü şahsiye 
meydan vereceğiz. Zaten Vekâletin, şirketin 
bu vaziyetini bugüne kadar az çok müsamaha 
ile karşılamasına bundan başka bir sebep ola
maz. Fakat bunları Vekâlet o kadar tazyik 
etmiş, o kadar yol göstermiş, hiçbirine yanaş
mamışlar. Günbegün düşmek üzeredirler. Ben
deniz bu teftişatım neticesinde ürktüm. 

Nihayet bana dediler ki; tarifelerimize zam 
yapın. Arkadaşlar, bugün İstanbul'da Devle
tin işletmekte olduğu şehir hatlarının tarifesi
ne nispeten Şirketi Hayriyenin tarifesi yük
sektir. Her bakımdan yüksektir. (Muhakkak 
sesleri). 

Sonra, düşündük bu şirketi acele kaldırmak 
için lâakal üç senede birbiri üzerine 800 000 
lira vermek mecburiyeti var. Bunlarm istedik
leri tarifeyi aynen kabul etseydik, bırakın 
bütün İstanbul halkını hicret ettireceğini, ha
tırımda rakamlar tam değil, meselâ Köprü -
Üsküdar - Salacık gidip gelme ikinci mevki 25 
kuruş iken 50 - 60 kuruş gibi bir şey istemiş
lerdir. Böyle bir teklif vardı ve bundan elleri
ne geçecek para 400 000 lira kadar bir şey ola
cak, tarife bu şekle gelirse. Kadıköy ve Moda 
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)ıalkı elbette daha iyi bir refah seviyesindedir. 
Yani Boğaziçi halkından da daha iyidirler, buna 
rağımen daha ucuz fiyatla daha iyi vapurlarla 
gece yanlarına kadar İstanbul'un bir tarafın
dan bir tarafına geçsinler de obir taraftakiler 
iki misli fiyatla daha fena vapurlarda mahdut 
seferlerle seyahat~ etsinler. Bu takdi.rde Mü
nakalât Vekâleti size karşı mesuliyeti nasıl ü-
zerine alır. Ben satın almağı katiyen teklif 
etmedim. Dedim ki, benim gördüğüm vaziyet 
şudur; tarifelerinize zam yaparsak yine bu iş
lerinizi yapamryaçaksınız. Binaenaleyh vazıyed 
edeceğim, namınıza işleteceğim. Çünkü, bugüne 
kadar daima zam peşinde koşan bir .şirkete hiç 
bir vakit emniyet edilip başıboş bırakılamaz. 
Âmme hizmeti gördüğü için bunun ihlâline 
müsaade edemezdik tabii. Bunun üzerine mu
rahhas gönderdiler, denizyollarmız bu sene ka
zanmıştır alınız dediler. Şifahen de söylediler, 
mektupları da vardır. Tabii bidayette yüksek 
fiyat istediler, müzakereler sonunda, iki bu
çuk milyon lira verin, hisse senetlerimizi alın 
demişlerdir. Hiç bir tazyik yapmış veya ısrar 
etmiş değiliz. Bunu kendiliklerinden yapmışlar
dır. Ben de salahiyettar değilim.' Maliye Vekili 
ve Heyeti Vekileye arzedeceğim. Şayet muvafa
kat ederlerse bu yola gidebilirim amma ihmal 
edtemiyeceğim bir mesele var ki, bugünden iti
baren müdürünü ben tâyin edeceğim. Bugünden 
itibaren işi ben idare edeceğim. Gemilerinize ba
kıyorsunuz, fabrikanız kapalıdır. Personelinizin 
bir kısmı açıktadır. Gemilerinizi birer birer 
havuzdan geçirip tamir ettirmek için ilk işim 
denizyollarına emir vermek oldu. Gemilerini 
birer birer havuzdan geçirip vaziyetlerine bakı
nız dedim, onların namı hesabına tabii. Sonra 
personele öğle yebeği vereceksiniz dedim. Ara
mızda cereyan eden müzakerede murahhas âza
larının kabul- ettikleri ilk mukavele vardır. 
19 Haziranda heyeti umumiyelerini tophyacakr 
lar, kabul ettirip bize gelirlerse Hükümetimin. 
müsaadesi ve muvafakati inzimam ederse devir 
alacağım. Olmazsa onların namına işletiyorum. 
CAlkışlar). Benim vazifem millî bir müesseseyi 
batırmak değidîr . Teşebbüsü şahsiye mâni ol
mak değildir, vazifem İstanbul'da geçit vazi
fesini yapan ve memleket müdafaası bakımın
dan en önemli bir yerde seyrüsefer yapan bir şir
keti başıboş bırakamazdım (Alkışlar, bravo ses
leri). 

Sonra Naşit Fırat arkadaşım Samsun limanı 
hakkında bir mütalâa serdettiler. Hakikaten arka
daşlar, Müanaklât .Vekâleti ve Umum Müdür
lükler bilhassa memleket- dâhilinde millî ve şah
si teşebbüslere mâni olmayı asla hatırımızdan 
geçirmeyiz, fakat zamanm nezaketi limanlarda 
ehemmiyetli tedbirler almayı ieabettirmektedir. 
Bu sene aldığımız tedbirler sayesinde limanların 
kapasitesi çoğaldı. Samsun limanında hiç bir 
vatandaşı" eebretmeksizin hakkı neyse onu ver

dik ve işletmeye başladı. Belediyeye bir aidat 
bırakılması hakkmda arkadaşımızın bir fikri 
var. Dahiliye Vekâletiyle tamamen mutabkık 
kaldık. Belediye reisi ve vali geldi, görüştük. 
Samsun limanı nasıl idareye devredile
cektir ? Bu kanuna nazaran hatır ım
da kaldığına, göre 1937, - 1938~ 1939 
senelerinde hâsıl olan kârın % 30 zu belediyeye 
bırakılacak ve idarei. hususiye bu hususta şimdi
ye kadar ne istifade etmişlerse Devlet bunu 
yine onlara veriyor demektir. Böyle bîr suale 
mâruz kalacağımı bilmediğim için teferruatı ha
tırımda değildir. Hatırımda kalan . bundan iba
rettir. Mamafih daha tafsilâtlı malûmat isterler
se, öğrenir, arzederim. 

K. SEVÜKTEKÎN (M<yfcyr"bfcloıır) — Devlet 
demiryolları bütçesinde soracaktım; müsaade 
ederlerse şimdi sorayım (Orada, orada sesleri)/ 

ö. BİLSEL (Saanisum) — Kanunu sayıiı Veki
limizin Dahiliye Vekilliğinin de istilzamiyle tes-
bit edilen ve B. M. M. ne gelen şeklinde mülki
yeti Devlet Demiryollarına ait olmak üzere her 
sene, buyurdukları, üç senenin hasılatmm vasa
tisini vermek şeklindedir. Ondan dolayı kendile
rine teşekkür ederim. 

a . B. GÖKER (istanbul) — Ankara - Bolu -
Adapazarı hattının inşası düşüncesi ne derecede 
ilerlemiştir? 

MÜNAKALÂT V. GL A. F. CfcBESOY (Kon
ya) — Bu iş bendenizin vekâletine ait değildir, 
Nafıa Vekâletine aittir. . 

G. B. GÖKER (Istajnıbul) — Affedersiniz. 
REİS ;— Münakalât Vekâleti bütçesinin fa^ 

sıllarma geçilmesini kabul buyuranlar .-. . Etmi-
yenler . . .Fası l lara geçilmesi kabul edilmiştir: 

F. 
666 

667 

668 

669 

670 

Lira 
Vekil tahsisatı 5 320 
REİS—Kabul, edilmiştir. • -.-
Maaşlar 490 581 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Ücretler 315 869 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Askerlik dersi öğretmenleri ücreti 1 200 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Geceleri vazife gören liman me- ' 
murları ücreti 10 000 
REİS —- Kabul edilmiştir. 

I I - Diğer istihkaklar 
671 Muvakkat tazminat 42 168 

REİS — Kabul edilmiştir. 
672 1683 sayılı kanunun 58 nci liıad- •••".' 

desi gereğince verilecek tekaüt. 
ikramiyesi 3 000 
REİS -*• Kabul edilmiştir, 

673 . 4178 sayılı kanun gereğince veri
lecek çocuk zammı 3 00Q 
REİS — Kabul edilmiştir, 
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674 4d78 sayılı kanon gereğinfee veri

lecek, yakacak zammı 1 
REİS - r Kabul edilmiştir. 

675 J^erkez büro masrafları 26 700 
" REİS — Kabul edilmiştir. 

676 Vpyetler büro masrafları 39 500 
. REÎS — Kabul ̂ «tilmiş tir. 

677 Matbu evrak ve defterler 12 000 
REÎS — Kabul, edilmiştir. 

678 Postam tetgraf *ve telefon ücreti 
ve masrafları 52 168 
REÎS — • Kabul- edilmiştir. 

679 Kira bedeli '8 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

680 Nakil vasıtaları masrafları 9 600 
H. ORUÇO&LU (Silnob) — Bu faslm ikinci 

maddesinde, «diğer-nakil vasıtaları» deniyor. 
Bu, her vekâlet bütçesinde vardır. Bu nakil va
sıtaları melerdir? 

, ATÜTTAKALAT VEKÎLt ai.-A. F. OEBESOY 
(Konya) — Cetvelde musarratutar. (Bütçe En
cümeni cevap versin «esleri). 

BÜTÇE ENCÜMENIM.M. H. N. K ^ M İ R 
(Tokad) — Efendim nakil vasıtalarının büt
çeye merbut cetveli vardır. Orada her vekâ

lete mahsus olan nakil vasıtaları nelerdir gös
terilmiştir. Tetkik edilince anlaşılır. Hizmet oto
mobili, kamyonet vesairedir. Bunlar o cetvelde 
"vîrihr. 

^OftüCÖÖLÜ (Binob) —Sözistiyorum. 
REÎS-—Buyurun. 
fe ÖRÖÖÖfîLÜ (Siîiob) — Efendim; bizim 

bir Otomobil kanunumuz vaı*dlr, bu kanunda 
kimlere otomobil verileceği müisarrâhtır. Maa
lesef görüyoruz ki, bu kanuna hiç riayet edil
miyor. Bundan başka bir çok müesseselerin' el
lerinde otobüsler vardır, Bunlar bir* kişi ile, iki 
kişi ile hiç durmadan r gider-gelirler. *Bu hale 
askerî otomobillerde de çok tesadüf ediyoruz. 
Banliyö treni vardır, belediye otofeaşleri var
dır. Bunlar her tarafa işliyorlar, f Bu müessese 
memurları bunlardan-niçin istifade etmiyorlar? 
Bu benzin darkğında bu gibi bir hale hiç müsaa
de etmemeliyiz. JÜt olduğu makamların nazarı 
dikkatini eelbederim. 

REÎS — Fasıîı reyinize: arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
P. 

•681 

682 

683 

Harcırahlar 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Melbusat. 
REİS — 'Kabul; bilmiştir. 
3335* sayılı -kantin 'gereğince ya
pılacak tedavi, yol vesaire "Mas
rafları 
REİS —-j^KaİJUİ^e#İaWştir. 
Liman ve sahil hikmetleri 
REÎS —^İtrtJul^dilmişÜr. 

Lira 
47 500 

26 653 

2 000 

İ72 001 
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685 Lön^idarMetMmdeniir nakil ya-
sıtalari masrafları ' . ' . ' * 42 000 
REİS — &&M1 edilmiştir. 

686 Yüksek Deniz ^Ticaret Mektebi 
m^ösraâârı 360 O00 
R&ÎS — Kabul edilmiştir. 

'687 Devlet Reisine ait deniz nakil va-
sîtaJârinm hertürlü yaptırma, 
s a ^ ^ m a ve imletme masraîla-
üiyle sigorta ücretleri için Dev
let ©tenlayolları ve Limanları' İş
letme t^nm'Müdürlüğüne , 794^ 400 
REÎS•-— Kabul 'edilmiştir. 

688 Besim, .fennî âletler ve levazım 
ve ftödffaf makine ve malzemesi 
satinalma ve onarma masrafları 3 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

689 Nöşir ve propaganda masrafları 7 000 
REÎS — -Kabul edilmiştir. 

690 ;Ziytffet toasra^lan 1 000 
REÎS — K a b u l edilmiştir. 

'691 Yabancı mütehassıs, tercüman ve 
>htenfiJrları 2 
REÎS — Kabul edilmiştir. . 

692 Tamir işleri 2 000 
»REİS ~- Kabul edilmiştir. ' 

693 öeeen yılborçları 6 000 
REÎS— Kabul edilmiştir. 

•694 $MÜi yular borçları 4 700 
:ISBÎS —'Kabul edilmiştir. 

A. H. KALAÇ (Kayseri) —-Efendim; oku
dukları hava postaları listesinde geçen sene Kay
seri dâhil olduğu halde, bu; sene Kayseri dâhil 
def ildir. ^Acaba kaldırıldı mı? yoksa Diyarbakır^a 

:en buraya da uğrayacak mıdır? 
Mtö«IİKAIIİM?TVEKÎLÎ Gl. A^F. OEBESOY 

(Kdttyâ) —Kayseri dâfeildeğildir. 
'*Ai H.̂ KAİEAÇ (Kayseri) — Oeçen sene Kay

seri dâhildi ve bundan çok istifade ediliyordu. 
Bu senekı llistöde bulunmadığına göre acaba ge
çerken uğranılacak bir merhale midir? yoksa 
büsbütün kaldırılmış mMlr? 

MtJNAKAIÜLT VEKÎLÎ Gl. A. F. OEBESOY 
(Konya) —'Evet gç>qea. sene Ankara - Kayse
ri'hattı vatfdı. Bu sene fennî sebeplerden do
layı Kayseri "yi kaldırıyoruz/Genel Kurmay 

^Ba^kaıifiğı ile konuştuk, busene kaldırmak 
'mec^ürîyetmde 'kaldik. Çünkü" daha ileriye git
tiğimiz için mesafe kâfi değildir. Bu senehattı-
mızr Sivasa'kadar uzattık. Bu yaptığımız plân
ları da1 Genelkurmay Başkanlığı ile bir arada ya
pıyoruz. Bundan'dolayı bu hattı çıkardık. Fa
kat^gelecek sone elimize küçük tayyareler geçe
cektir.f!Bu hattı ihya ödeeefiz.', 

B -'Ticaret Vekâleti bütçesi: 
REÎS ~- Tiearet Vekâleti bütçesine -! geçiyo

ruz. 



RElS — Emin ArşlanTpka^. 
E, A. TOKAD (Denislı) .-— Efendim;. ben ko

operatiflerden bahşetmek istiyorum. Memleketi
mizin kalkınması için kooperatiflerin b^yöjk yşpp-
dımları dokunmaktadır.. Yalnız bu kooperatif
lerin tarzı idareleri bir az başıboş gitmektedir. 
Meselâ benini dairei intihabiyemdej Saraykçiy'de 
dört tane kooperatif vardır. Bunlardan bir ta
nesi Kâdfköy Dokuma kooperatif\, diğeri Köy
lüler Dokuma kooperatifi, bir diğeri Zirai Kredi 
kooperatifi, ötekisi de Tarım Satış kooperatifidir. 

Bu kooperatiflerin meclisi idareleri ayrı, mü
dürleri-ayn, daireleri ayrı, binaları depoları 
ayrıdır. 'Binaenaleyh bu yüzden bir çok fuzuli 
masraflar yapdmaktadır. İdare tarzlarında da 
meclisi idarelerinin, müdürlerinin hissi tesir
leri görülmektedir. Misal olarak Saraköy'deki 
Kredi kooperatifi ile, Satış kooperatifi muame
lelerinden bahsedeyim- Diğer Dokuma koopera
tifleri sınai kooperatifler olduğu içjn onları bı
rakıyorum. 

Ekseriyetle orada bulunduğum zamanlarda 
tesadüf eder5 bunların heyeti umuraiyelerine ri
yaset ederim, bu suretle senelik, muameierine 
vâkıf olurum. 

Kredi kooperatifi; Ziraat Bankasının kılrn-
cını sallar âdeta oranın bir- şuhesidir. Fakat 
çiftçi-; bundan istifade etmez. Burası Ziraat Ban
kasının bir şubesi tarzında %; 5,5 faizle-bu ban
kadan, para alır % 6 ile ortaklarına dağıtır. Fa
kat bu aradaki fark hemen hemen ancak, .kendi 
masraflarını, korur., Bu itibarla ^araşat Bankası 
kendi esas. vazifesini üzerinden atmış ,bjr hşJçUh 
dir* Diğer taraf tan Satış kop.pe*!a#fi ayrı bir ida
rededir, bunıpkda bir müdürü, idare.: heyeti, kad
rosu ve binaları vardır. Bunlar; daha ziyade 
kredi bakımından Aydın Millî Bftnkaşi ile iş; 
görürlerve onun kdpMpyîs^§ı& 

Kerî ikisinin heyeti um^umiyeîer-ine riyaset et
ti m. Bu vesile ile münakaşalarında! bululdum. 
Sanki iki ayrı idare imişler gibi konuşurlar. 
Halbuki aynı amaçta çalışırlar. Aralarındaki 
münakaşalar, meselâ kredi mj|naka^alarıdır, Zi
raat Kredi kooperatifleri bu işr«4üerin tapa^ 
men Ziraat Bankasından, o birisi Aydın Millî 
Imnkaşandan teminini iddia eder. Çün^i orası 
daha az, faizle para verirmiş. 

"binaenaleyh ta^rşruf ve iyi idare bakımın
dan; bence bütün bu kooperatif ilerini, umumî 
bir; kanunla bunların iş hayatlarını, meşgale
lerini, idare tarzlar.1 ve sai^erini tespit ede
rek ıslahları ve: birleştirilmeleri imkanı yok 
mudur t ki,: mahallinde hisşî muamelelerden bu 
mü^^selerimiz kurtulmuş olsun? 

iSnei mesele; Ziraat Bankası nıevzuudur. 
öer^i zirai krediye taalluk eden bu mevzu 
Şr^at ^efc^leti h'ütçesihde konuşulabilirse de 
bu, bankanın Ticaret Vekâletine bağlı olmadı 
itipaliyle ye nihayet kredilerin tanzimi ve 
b u f ^ y ve, diğer hububat fiyatları işleri, hun-

İ9¥t İ l 
ların maliyeti üzerin^ tesir ve bunların. sa|jşî 
işleri Topra^ Mâfts'u^e^ 0$si jnarffetiy^e buğ
day alışı, dâvamı hepsi Tıoar.et Ve.kÖetiyîe 
ilgili meseleler olduğu için burada meyzuubâ-
his etmeği faydalı .gördüm. ZiraaJ Bankası Jbu-
gün daha zinada ticari ilerle,"*iş^iga4 tercih. 
etmektedir. * Belki kârlı bir "mevzu olduğu iğin 
o tarafa kaymaktadır ̂  Ziraat Bajj^kasını zirai 
kredi mevzuu ile alakası ikinci derecede kal
maktadır. Bunu da arzettiğJim gjfoi Zirai Kre^i 
Kooperatiflerine bırakarak yapmakta ve kenl-
disi bagka sahalarda uğraşmaktadır, ^iraat 
Bankasının maksadı teşej&ülü ' düşünülürce 
zirai kredi ve, şâ ir ihtilasları kar§ılanıaX ,için 
çalışmacıdır. Çleçen senelerin ^t isadi İ>evjet 
t̂ şek,&üUe,râ neyeti umumiyetinde de^baJısedİl-
dıği veçhile bu bankanın Ticaret Yediemin
den ayırarak Ziraat "V^aletine bajjlanm^sı ve 
iştigalinin zirai iğlere hasredilmesi lâzımdır. 
Hükümet bu hususta te$ı£jat yâDajç^ğını'.Ye 
tatminkâr bir netice getireceğini, v^dfitffHgtj. 
Şimdiye,kadar J j j r^r lü bu(neticeye;var;lama-
mıştır. Ziraat Bankasının, kendisine hasredil
mesi icabeden vazifelerde, meşgul Qİmajşı içjn 
bu bankanın Ziçaat Vekâletine devri hususun
da Hükümetin yapacağı tetkikatın biranevvel 
bir neticeye varmasını rica ediyorum. Bugün 
Ziraat Bankasının çiftçilere yaptığı kredi pek 
mahdut bir sahaya inhisar efnı^t^dir.' Tatbi
kat bakımından da bilhassa eski kararı u^u.-
milere göre muamele yapmaktadır. Meselâ, bir 
çiftçinin beş bin liralık gayrimenkul ipojeğjLne 
mukabil 200 l i r a l ı aüzi^bir/par,a,verm^j»-
dir. Bugünk;ü rayice göre tpşhît edilerek Mç 
olmazsa değerinin % 75 ini vermek surjjefcivie 
çiftçinin İhtiyacını karşılamak ,üzere. najşifcEi 
üzerinde müessir olacak şedide Sü^üm.efin 
teşebbüse geçmesini teklif ve riç^ ' e.çterçun. 
Çiftçinin binbir meşalçkatje elcje ettiği mah
sulü kendisinin asgari maişet h^dcjine yetmez
ken bir de bunu ağır vpfgı, f&îz Ves ucuz sa
tışlarla elinden çıkarmaya mecbur etmek, çift
çiyi müşkül duruma sokmaktır. Çiftgi bunu 
belki ancak maliyet fiyatından, elinden, çıka
rırken, maalesef kendisinin, ihtiyacı olan gi
yim ve diğer hayati maddelerin o nispette, pa
halıya elde etmektedir. Diğer eşya fiyatlarını 
da hiç olmazsa buğday ftyjati- esas 'tutularak 
tâyin edilecek mutedil bir. had ve fiyatla^ kar* 
şilanırsa şüphesiz o vakit çiftçinin şikayete'hak
kı olmaz. Spn Bursa nutkunda sayın Başveki
limizin, buğday fiyatlarının esas tutularak di
ğer maddelerin fiyatlarında tesbit edilerek ta
dilât yapılacağını vâdeder kıymetli müjdeleri 
hatırlardadır. Binaenaleyh bu Hususu ben ele 
burada tekrar hatırlatır ve- sayın Ticâret Ve
kilimizin çiftçiyi korur vaziyette tedbirler al
masını rica ederim. 

Çiftçinin elinden bin meşakkatle iş$ısa.l 

—m — 
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ettiği buğdayı istediğimiz fiyatla alıyoruz. Ek
mek vesikaya tâbidir fakat diğer şeyler vesi
kaya tâbi değildir. Binaenaleyh çiftçi kendi
sine lâzımgelen şeyleri bu itibarla çok pahalı
ya alıyor. Diğer fiyatların buğday fiyatı ile 
bir nispeti görülememektedir. Benim tat
bikatta görüşüm budur. Binaenaleyh bu bakım
dan çiftçi sınıfını biraz daha himaye etmek ve 
onlara refah ve geçim imkânları vermek ve 
onların ihtiyacı olan maddelerin fiyatlarını 
mutedir Mr nisbete indirmek lâzımdır. Bu ol
mazsa buğdayın fiyatlarına biraz daha zam 
yapmak icabedeçektir. Bu itibarla Toprak Ofi-

'. sin yaptığı mubayaalarda ya buğday fiyatına 
biraz zammedilmeli •• veyahut çiftçinin mukabi
linde alması lâzımgelen eşya fiyatlarının in--

. dirilmesini Ticaret Vekâletimizin kıymetli me
sailerinden beklemekteyim. 

F. P. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Her şeyden 
önce Toprak Ofisi, buğday ve ekmek konusu 
üzerinde duracağım. Toprak Ofisi faaliyetinde 
bilhassa her şeyden önce düşünülmesi ieabeden 
nokta, ambarların vaziyetidir. Geçen sene Ofi
sin almış olduğu, ambarına koymuş olduğu 
buğdaylarda çürüme nispetinin ne olduğunu 
anlamak lâzımgelir ve bunu lütfen Vekil Beyin 
izah etmelerini rica ederim. 

Bir de bu seneki ambar durumu ne merkez
dedir? Buğdayların ve sair hububatın, kendile
rinin emanetlerine tevdi edilen hububatın ne 
şekilde muhafaza edildiği hakkında bizi aydın
latmaları lâzımdır. Çünkü Buğday ve sair hu
bubatın birçok yerlerde muhafazasının daha 

mygun b i r şekle gelmesi hakkında bir çok arka
daşların müşahedeleri oluyor ve duyduğumuz 
şeyler de bunu teyit ediyor. Onun için her 
şeyden evvel ellerinde bulunan hububatı ne su
retle muhafaza etmekte olduklarını ve bunların 
bugünkü durumunun ne şekilde bulunduğunu 
öğrenmek lâzım gelir. Ne şekilde teftiş edili
yor, verecekleri malûmatı hangi kanallardan 
geçirerek veriyorlar? Ambarların teftiş edil
mesi için ve Toprak mahsulleri Ofisinin iş işle
yiş talimatnamesi yapması hakkında geçen se
ne iktisadi Devlet teşekküllerinin Umumî Heye
tinde katı bir talepte bulunmuştum ve bu talep 
de karara bağlanmıştı. Bu talimatnamenin ya
pılıp yapılmadığını bilmiyorum, yahut bendeniz . 
hu hususta malûmattar değilim, belki diğer ar
kadaşlar biliyorlar. Binaenaleyh, bu talimat
name yapılmış ve hu talimatnamede ambarla
rın teftişi için lâzımgelen kayıtlar konulmuş 
mudur? Bu ambarlarrın teftiş, edilmesini VekU 
bey şahsen takip buyuruyorlar mı? Bizi bu hu
susta aydınlatmalarını rica ederim. Çünkü ma
lûmu âli nizdir ki, bugün b'r tek buğday tane
si göz nurumuz kadar kıymetlenmiştir. 

Zâten çocukluğumuzdan beri analarımız, ba-
balârjmız vere bir tek ekmek kırıntısı düşür-
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memek tenbihini vererek bize ilk terbiyeyi ver
mişlerdir. Bunun neden ileri geldiği malûm. 
İnsan tarihinde bunun mânası açıktır. Onun 
içiri bu göz nurumuz kadar kıymetli olan hu
bubatımızın ambarlamadaki vaziyet üzerinde 
cidden alâkamız vardır, izah etmeleri lâzımdır; 

Bu ambar mevzuunu izah ettikten sonra stok
lar hakkında da bizedir fikir vermelerini fay
dalı buluyorum. 1943 kampanyasının başında 
ne bekliyorduk? ne aldık? ne almamızı hesapla
dık? plânımız ne idi? ekmeği hangi kademe ile, 
ne kadar ton alırsak, ne kadar miktara çıkara
caktık? bunlar hakkında elbette bir plân vardır. 
Bu plân üzerinde de bir fikir hâsıl etmemiz ica-
beder. Ne olacak? Meselâ ne kadar tondan ne 
kadar gram çıkacak? Bu bir şey midir? nasıl ar-
zedeyim, hesaplı, kâğıtlı olur mu! olmazmı? Ol
ması lâzımdır. (Hesaplıdır sesleri). Onun için 
lütfen sayın vekilimizin buriu da izah etmelerini 
rica ederim. 

Şimdi asıl bendenize çok üzüntü veren bir 
mevzua temas edeceğim. Bir taraftan hububatı 
kâfi görmüyor, yağmuru bekliyoruz. Bende
niz de o yağmuru gece, gündüz bekliyenlerden 
birisiyim ve dua edenlerindenim. (Allah kabul 
etsin, Allah razı olsun sesleri) (Gülüşmeler). E... 
Öbür taraftan da tekmil arkadaşlardan aldığı
mız intiba ve okuduklarımız, çiftçinin elinde 
dünya kadar mal olduğu şeklindedir. Tam stok
larımızı tesis etmek için bundan daha güzet, da
ha âlâ fırsat olur mu? Para meselesi... Sayın 
Maliye Vekilimiz bu hususta; her hususta para 
temin eder, fakat bilhassa bu hususta teminde 
tereddüt göstermez. Çünkü karşılığı açıktır, 
mevcuttur. Bugün herkes ekmek istihkakının 
arttırılmasını bekliyor. Bendeniz açık söylüyo
rum. Bir türlü kafamm içinde bu işi aydınlata
mıyorum. Bakınız arkadaşlar, gazetede bir tel
graf okudum. 

R. VARDAR (Zonguldak) — O, gazete hava
disi. 

P. P. DÜŞÜNSEL (D©vaanlla)— Hakayiki 
eşyayı her yerden alır ve aydınlanırız. Şimdi 
telgrafı aynen arzediyorum: 

«Eskişehir'de bol ve bereketli bir mahsul için
deyiz. istihsal yerlerinden gelen haberler de 
bunu gösteriyor. Müstahsil daha geçen devreden 
kalan buğdayını satmak için şehre getiriyor. 
Fakat alıcı yok. Bundan evvel şehrimizden Bur
sa'ya külliyetli miktarda buğday sevkiyatı ya
pılmakta idi. Son günlerde Bursa'ya, Trakya 
mıntakasından buğday gelmekte olduğu cihetle 
şehrimizden Bursa'ya yapılmakta olan buğday 
sevkıyatı durmuştur. Tüccarın malı elinde bek
liyor, ambarlar, depolar istif halindedir Yeni 
mahsul çıkıncaya kadar eskisi elden çıkarılmazsa 
çürüyeceğinden korkulmaktadır. Bu halin çer
çevesi dâhilinde buğday fiyatlarının çok kırıla
cağı şüphe götürmez bir mahiyet arzetaıektedir.» 
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Şimdi bu doğru veya eğri. Bu işi en salâhi

yetti ve tek kuvvet olan yüksek ve aziz huzuru
nuzda ifade etmiş oluyorum. Her birerleriniz in
tihap dairelerinden malûmat alryorsunuz, tet
kik ediyorsunuz. Bendeniz de aynı vaziyetteyim, 
Çiftçinin elinde mahsul var, müstehlik, ekmek 
elli gram artsa güneş doğdu kadar sevinecek. 
Bu iş bu durumda iken ekmek meselesi neden 
tertiplenmiyar anlamıyorum. Saym arkadaşı
mın bunu aydınlatmalarını rica ederim. 

t ARVAS (Van) — Eder, eder, o da eder, 
mera"k etme. 

P. F. DÜŞÜNSEL (Devaımla) •— Şimdi, yani 
bendeniz öyle tasavvur ediyorum ki, bir havuz. 
Bir taraftan gelsin, bir taraftan gitsin. Alalım 
buğdayı ve bu işi yapalım. 

Sonra bazı yerlerde te'diyeler gecikmiş. Sa
yın Vekil arkadaşım geçenlerde sureti hususi-
yede-bunun Divanı Muhasebattaki bir vize ge
cikmesinden ileri geldiğini söylediler. Olabilir. 
Bugün bu vaziyetin düzelmiş olduğunu söyle
diler. Temenni edelim ki, bu iş para bulma 
bakımından bir müşkülât ifade etmediğine göre 
işin lâzımgelen safhasını temin etmek ioabeder. 
Mutlaka bu şekilde umumî hayat üzerinde tev-
zin etmek kabil olabilir zannederim. Bugün 
ekmeğin umumî hayatta tuttuğu yer malûmu 
âlileri. Unlu maddeler bir çok yerlerde şekerli 
maddelerin yerine geçer.. Binaenaleyh un ihti
yacını temin ederken halkın şeker ihtiyacını da 
temin etmiş oluruz. Bu bakımdan mevzuun 
aydınlatılmasını rica ederim. Şu kanaattayım ki, 
bugün elimizdeki stok, ; memleketin hububat va
ziyeti, .ekmek istihkakını hiç olmazsa 100 gram 
arttırmağa müsaittir. Yağmurlar da yağıyor, 
umumî vaziyet müsaittir. 

Birlikler: Arkadaşlar malûmdur ki, Millî Ko
runma Kanunu tanzim edildiği zamanlarda bir
likleri vücude getirdik. Bu birliklerin umumî 
hayata fayda vereceği ve ticareti teşkilâtlandıra
cağı müşahede olundu. Halbuki, bunlardan bu
güne kadar bir istifade temin edilmedi. Bu bir
likler umumî vaziyetlerinde, getirdikleri malları 
müstehlike suhuletle arzedemediler ve ticaret 
hayatında matlup olan vaziyeti vücude getire
mediler. Bugün de yine istenilen şekilde çalış
madıklarına göre bunları matlup hale getir
mek için -çare düşnüyorlar ini T yoksa bunların 
vücudünden istiğna hâsıl olmuş mudur? Lütfen 
izah etsinler. Aldığımız malûmat bize bu bir
liklerin birtakım krrtasî muameleler içerisinde 
boğulup kaldıklarını, normal ticaretin işleyişi
ni zorlaştırdıklarını ve tüccarın ihtiyacını temin 
edemediklerini göstermektedir. Bu itibarla bir
likler üzerinde durmak lâzımdır. Selefleri 
vekâlet makamına geldikleri zaman birlikler üze
rinde tereddüt devresi geçirdiler. Saym Behçet 
Uz Ticajet ve Sanayi Odaları Kanununu getir
di ve üzerinde Mecliste müzacere cereyan etti. 
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Bundan bir çok fayda beklendi. Bu kanun bir
likleri de kontrolü altına almak imkânma ma
liktir. 

Bundan umulan faydalar hâsıl olurdu. Hal-
bu ki, bu fayda hâsıl olamadı. Demin de arzet-
tiğim gibi birliklerin vaziyetleri bugün üzerin
de durulacak şekildedir. Bunların hesapları ne
dir, bunları kim kontrol etmektedir, bunların 
bütçelerini kim tanzim ediyor, bütçeleri ne gibi 
bir vaziyettedir, bu birliklerde çalışanlar ne üc
ret alıyorlar, ne oluyor? Bunları izah etmele
rinde fayda görürüm. 

Üçüncü nokta; son çıkan 510 numaralı ka
rarnamedir. Bu kararnamede mühim bir eksik 
vardır. Bendeniz evvelâ pek anlıyamadım, or
ganın mevcut olduğu zannına düştüm. Halbuki, 
yapılan tetkikat bugün merkezî bir organın 
kararnamede bulunmadığını gösterdi. Yani ana 
istihsal kalemlerini merkezde kontrol edecek 
bir organ.. Tabii malûmu âlileridir, bugün bir 
takım murakabe kademelerimiz vardır. Doğru
dan doğruya birliklerin emrindeki, vilâyetin 
emrindeki kontrolörler ve belediyenin elindeki 
teşkilât vardır ki, bunların merkezden kontrol 
edilmesi lâzımdır, Ana kalemler vardır. Bunların 
istihsal fiyatlarını istihsal merkezlerindeki ma
liyetlerini de gözönüne getirerek bunların bir 
kere ilk fiyat vaziyetini, bir numaralı vaziyetini 
gözönündş bulundurmalı. Binaenaleyh Karar
namenin en eksik taraf ı budur. Yani merkezî 
kontrol organı yoktur. îzah edeyim: 

Kararnamede bir eihaz olmalı idi ki, o ci
hazda, meselâ nohut, zeytinyağı, sabun gibi 
kalemlerin istihsal merkezlerinde kontroluna 
başlamalı idi. Bunun nasıl olacağını memleket öl
çüsünde mütalâa edecek bir cihaz lâzımdır. 
Harp ekonomisi mekanizmasının mühim çarkı 
budur. Onun için bu organın biran evvel yapıl
ması lâzımdır. Meselâ herhangi bir kalemi alı
nız, mahrecinde böyledir, dedi mi akan su
lar duruyor. Halbuki, asü işin yürüyüşü ora
dan başlıyor. Binaenaleyh büyük kalemlerin is
tihsal merkezlerindeki fiyatlarını doğrudan doğ
ruya kontrol edecek, vekâlette esaslı bir cihazın 
bulunması zaruridir. Bu eksiktir, yapılmadık
ça öteki mesai teferruatta kalır. Ana kalemler 
kontrol edilmedikten sonra piyasada buna beş 
kuruş zammedilmiş, kaç para eder. Onun için 
fiyatları kaynağında mütalâa etmek ve bilhassa 
gıda maddelerinin beş altı kalemi üzerinde esas
lı surette işlemek lâzımgelir. îşliyecek cihaz- da 
budur. Bu cihaz yoktur. Bugün bunun tehirine 
mecal yoktur. Bu biran evvel yapılmalı ve ku
rulmalıdır. Kararname üzerinde konuşurken ka
rarnameye ait olan mülâhazamı ikmal edeyim. 
Vaziyetler, fatura meselesinde kâfi bir işleme ol
madığını gösteriyor. Faturalar o kadar aykırı 
bir sistem takip etmektedir ki, aynı cinsten ol
mayan mallar aynı pencereden görülerek mütar 
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İââ edilmiştir. Bunun neticesinde, şıda maddeleri 
dâhi ritüteejssir ölmüştür. Bu yüzden hayatta jna-
lnı ucuzluğu yerine bir çok yerlerde sıkmtJar 
görüyoruz. Binaenaleyh yeni yakacakları tet-
kikatla - bilmiyorum böyle bir tetkikât yapa
caklar mı? - bfehemiehal Vekil Beyin hu fâtiira 
mMeleisini esasiı şekilde gözöiiüne alarak yâjima-
ları lâzımgeldiğini ve bu işlemeyi vücudâ ge
tirmesini zaruri görüyorum. Maksadımız! ha
yati ucuzlatmıyaeak bir takmi eşkal ile vaziyeti 
mutlak hale getirmek değildir. Kontrol lâzım
dır. Müstehlike ucuz bir hayat temin etmeğe 
çalışırken, fatura meselesinin bütün incelikleri. 
üzerinde yapılan şikâyetleri opjektîf bir gözle ve 
hızla görüp; halletmek: lâzmıdiri 

Kâr hadleri de bunun yakinmde bir mesele
dir. Kâr hadlerini geçenlerde de ârzettim, mese
lâ gıda maddelerinde fire katiyen nazarı itibara 
alınmamıştır, firesi nasait itibara âlıhımyan bir 
kâr haddibin işlmesinin ucuzluk getirmemesine, 
ticaret hayatını kolaylaştırmasına, müstehliki se
lâmete çıkarmasına imkân olur mu? Elbette olmaz. 
Görüülüyor ki, bü iş tetkik edilirken fire hesap 
edilmemiş. Umumî hayâtı ilgilendiren, normal 
ticareti alâkalandıran en tabii hususların bazıları 
gözden kaçmış bulunmaktadır. Binaenaleyh bu 
hususta bir yığın mütalâa vardır,, ticaret odala
rının malûmatı alınmaktadır. Bütün bunlar göz-
önüne getirilerek, geceli gündüzlü çalışılarak dü
zeltilmek lâzımdır. Çünkü malûmu.âliniz mide 
meselesidir, mide beklemez, başka şey, elbise fa
lan bekler amma mide hepimiz biliriz ki beklemez. 
(Gülmeler). Binaenaleyh, bunun hiç tahammülü 
yoktur. Bu işin biran evvel yapılması lâzımdır. 
Sıkıntı çekiliyor. Geçenlerde bendenize üç beş 
tana bozuk patates gösterdiler, sonra soğanların' 
ucundan filizler çıkmış. Bunlar neden? Faturası 
geldi idi, dîye gitti idi, işin uzamasından. Lüt
fettiler, bir kilo makarna verdiler, iki kilo un lüt
fettiler, dua ettik, yani duadan hali kaldığımız 
yok (Gülmeler). 

Bir de faturalarda öyle bir vaziyet var ki, 
bu faturaların tanziminde meselâ bir tüccarla 
öbür tüecar arasındaki münasebetlerde kanunen 
mahfuz ve emniyet altında olan ticaret sırrını 
ortadan giderir vaziyetler vardır. Bunu da bu 
tetkik esnasında gözönüne almalarını rica ediyo
rum. Malûmu âlileri ticaret, masun olmasını is
tediğimiz, inkişafını arzu ettiğimiz bir şeydir. 
Ticaret sırrım ihlâl edecek vaziyetteki elemanla
rın, faturaların tanzimi sırasında gözönüne alın
masında bir zaruret vardır. 

Ticaret Odaları Kanununa gelince; Ticaret 
Odaları Kanunu mucibince biz'tüccara ve bu teş
kilâta bir takım âmme hizmetleri vazifeleri ver
dik. Fakat bu kanunun işleyişinde, iktisadi haya
tımız ve umumî ucuzluk,bakımından ne hâsıl ol
duğunu, ve ne netice alındığım bilmiyoruz.. Önün 
için bu Ticaret Odaları Kanununun bünyesi hak-
landa Vekilimizin lâzimgeleh tetkikatı yapmış 
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olmaları lâzımgelir. Bizi bu noktada da aydınlat
malarını rica edeceğim. 

Sonra umumiyetle tüccarın baiktisadi çalış
malara iştirak ettirilmesinde de bir. esaslı fayda, 
vardır. Bu hususıta da lâzımgelen alâkayı göster-
melerimi gerekli.bulurum. 

Hulâsa, gerek kâr.hadleri meselesinde, gerek, 
kararname meselesinde, çok dikkat edilecek, 
noktalar mevcuttur. Bugün memleket içinden,, 
meselâ Anadolu'nun, Trakya'nın tevzi mer
kezlerinden gelen tüccarlar, ithalâtQil.ara ay
rılan paydan ve perakendecilere hisse ayrılma
masından . dolayı; kendileri bu, mallan - tabii 
bunun içinde çok dürüst hareket edenler de. 
vardır - daima kâr haddi, olmadığı için bunla-, 
n karaborsaya devretmeleri imkânı dâima var
dır. Bu yüzden memleket halkının bilhassa iç 
memleket halkınm çok sıkıntı çekmeleri ve az 
bir zaman sonra memleket içinde istenilen ka
lemlerin halk taralından bulunamaması tehli
kesi mevcuttur, ^and bîr, iki ay sonra halkı 
bu noktadan sıkıntı karşısmda bulursak sebe
bini, perakendecilerle, ithalâtçılar arasındaki 
bu kâr hadlerinde aramak lâzımdır. Onun 
için, gayesi çok güzeldir, ona göre tertipleye
lim, teşkilâtlıyalım. Memleketin en büyük der
di teşkilâtsızlık ve tertipsizliktir. Amma bu
nu yaparken de, et tırnak meselesi vardır, 
tırnağı keserken ete dokunmamak noktasına 
ihtimam gerekmektedir. 

Sonra, gıda maddelerini memleketin için
den, Meselâ yağı alıp getirecek olan vasıtalar 
tamamiyîe matlup olan şekilde bulunmadığı 
için ve yine kâr hadleri ve aynı zamanda fatu
ra vaziyetleri yüzünden memlekette yakın bir> 
zamanda bir yağ sıkıntısı çekmek ihtimali de 
mevcuttur. Onun için bu düetin de esaslı şe
kilde gözönüne alınması zaruridir. Çünkü eğer 
hu üç ay zarfında bu işleri tertipliyebilir^ mer
kez organı kâr hadlerini, fatura işini süratle 
tanzim ederek bütün' bu işleri ayarlayafeilirse 
önümüzdeki sene sonbahara memleketimizi 
biraz rahat bir vaziyete çıkarabiliriz.; Onun 
için memleketin en geniş ölçüde bir. rahatlığa 
doğru; gitmesin©" matuf olan: bu ricalarımın ar-
kadaşlarımızca esaslı şekilde tamik •edilerek ve 
bütün bu mevzu hakkında^ bilhassa ticaret 
odaları ve alâkalı mütehassıslar-tarafından, yüV 
rütülen mütalâlar - da gözünüüde • tutularak ye
ni; bir tertipleme ve ayarlama yapılmasını za
ruri bulurum. Mâruzâtımı bitirirken, ekmek 
istihkakı hakkındaki istirhamımı teyit ve 
tekrar eder ve bunun mümkün olduğunu, gör
mek ve sayın İbrahim Arvas arkadaşımın 4a 
dediği gibi, güzel yağmurların yağdığını da 
hesaplıyarak sayın arkadaşıma güzel muvafr 
fakiyetler temenni ederim; Memur ekmeği ile 
halk ekmeği arasındaki farkla şehirler ara
sındaki farkı kaldıran ve, çocuklarınJstihk&k-
lârıhı 150 gram artıran arkadaşımızın, bir 
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hanrie ve e«sa*»tle bunumda tsarin fctmeleifci 
ri«a ederim. 

MJmJJSOV <£figdö) —^ f ak i r ve or ta^Mli 
halkımızın fistMm bir ijıtiyseı üzsriade sayın 
Ticareıt VeMJimkiâejı -Mr ricada-?ba;luaHi^ üze-

:m söz #lmjış buluijuyç)?»»• 
Bütün - kasabalarımızda fakir ve orta halli 

halkımızın en büyük ih t iya t , kolay *ye,çabuk 
temin .edilen küçük krediler -meselesidir. Oğ
lunu everen, kızını geljaede-n, > çocuğunu mek
tebe gönderen veya küçük teşebbüsler yapan 

~î&lrir ve ortahîlli halkımızın" bu küç^k' krediye 
çok İhtiyacı vardır.. Şimdilik bu fonksuyonu ka
zı mahallî bankalar yapmaktadır. Fakat pek 
çok kasabalarımızın ,hu ihtiyacı açıkta ^kal
maktadır. Benim, sâym Tiear&t 'Vekilinden 
ricam, . ^ c â l ^ Halk 'Bankası nizamnamesi ve 
sermayesini hiraz' genişletmek veya yurdun 
her tarafına; şâmil teşkilât yapmış olan banka
larımızdan .birisini bu vazife ile tavzif etmek 
mümkün jdeğil midir? Bir kere tetkik buyur-
maşlarını riea ediyorum. Mâruzâtım bundan iba
rettir. 

'F.^USIŞJ (Maaiâa) -^ Arkadaşlar, Feridun 
(Fikri Düşünsel arkadaşım, konuşmak istediğim, 
üzerinde durmak istediğim meselelere temas et
tiler. tabi i onları ' tekrar etmek 'istemiyorum. 
Onların haricinde kalan bir kaç mesele etrafın-
da sayın vekilin bizi aydınlatmasını rica ede
ceğim. 

Bunlardan birincisi bakla işidir; elde satıl
mayan, ihraç edilemiyen külliyetli miktarda 
bakla vardır. Temmuz ve'.ağustos ayları geçtik
ten sonra bunların istimal edilmez bir hale ge
leceği söylenmektedir. • Binaenaleyh sayın vekili
mizin bu işi ele alarak iyi bir. surette halletme
sini rica ederim-

ihraç maddelerimizin başında.,ğeleenlerden bi
ri de/tütündür. Sayın vekilin tütün satışına mü
teâllik iki nokta etrafında bizi aydınlatmasını 

• rica edeceğim. '1944 ve yahut 1943 malî senesin-
- de tütün satışının düzenlenmesi için Ticaret Ve-
. -kâlietittce alınmış tedbirler ne gibi neticeler ver

miştir?'Bu işlerin düzenlenmesi etrafında nâ-
zımlık rölu verilmiş müesseseler vazifelerini" bi-

.-,. hakkin ''• ifa; . etmişler midir? Müdebbir bir mü-
•durden beklenen hassasiyeti göstermişler midir? 

; Oöötermemi^lei'se; kusurlaı-snın kasti veya ihmali 
. öimasmaAigore haklarında ne gibi şeyler düşünül-

mektejür? 
Arkadaşlar, tütün satışının en hararetli an

larında seçim bölgemizde bulunduk. Duygu ve 
görgülerimiz, maalesef pek sevindirici; tatmin 

• ^dici ve ferah verici değildir. r Bizzat burada, 
vekâlette müşahede ettiğimiz hassasiyeti", titizli
ği hu' iş>taîtbikata inMkal edince kendilerine iş 
verilmiş müesseselerde bunun tecellisini göreme
dik.. Bâr ;4ok müstahsillerin, nâznhlık vazifesi 

- kenditerme veıiâmlş müesseselerin, kefldilerinlen 
•••beklenilen, umulan : mesaiyi, gMerm^kleTİ, ver-
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medikleri kanaatindedir. 

İkinci suâlim, hakikî tütün müstahsillerinin, 
yani çoluğu. ve çocuğuyla 10 - >20 dönüm iar-
lasında senelik rızkını çıkarmak için didinen 
hakikî müstâhsillerin durumunu düzeltmek ve 
kalkınmalarını temin etmek için, dünün aci tec
rübelerinden faydalamlar&k, onların yarınını 
korumak bakımından' neler düşünülmektedir, ne 
gibi tedbirier ^ünjmaktadrr ve îıjhisarlar Vekâ
letiyle 'konuşularak tesbit edilmiş esaslar neler
den ibaret ••bulunmaktadır? . 

-Hakikaten teknisiyenler muhtelif tedbirler 
ileri sürm ektedirler. Kimisi Satış kooperatifleri 
olsun diyor, kimisi.Kapan usulü varmış, o usule 
gidilsin diyor, kim isi ekspertize işinin Hükü
metin resmi adamlarına verilmesinle fayda var
dır diypr. Bugün tütün müstahsili tütünün. 
derecesini bilmez. Onun için eline verilen koça
na, hiç olmazsa, senin tütününün derecesi şu-' 
dür diye yazılmış olursa o da tütününün evsa
fını bilmiş olur. .Hülâsa bir takım tedabir man
zumesi vardır, tütüncülerin İstırabının ifadesi 
olan bu hâdiselere meydan verilmemesi için 
neler düünülmektedir? Suallerim bundan iba
rettir. -Bu iki sualimin yüksek huzurunuzda ay
dınlatılmasında, kah edilmesinde fayda mülâ
haza etmekteyim^ 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
B.^TÖRK®R (MyontKarahisar) — Saygı de

ğer; arkadaşlarım; Muhterem Ticaret Vekili; Ve
kil olduğu gün, Bendeniz'kendisine şunları 
söylemiştim: 

«Ey-muhterem Vekil, Celâl Sait; 
Senin için oldu bugün bir idi sait». 
Vazifesine i başlarken, öyle müşkül işlerle 

karşılaştı ki, o idi sait oldu bir idi gayri müsait. 
Çünkü Muhterem Vekilinin karşısına çıktı, ha
yat pahaMığı.denilen badire. 

>Temsilde hata yoktur derler. Bu hayat pa
halılığı, kaaser hastalığına benzer. Eğer bida
yette teşhis* edilirse vaktinde ameliyat yapılırsa 

hasta'kurtuitır/ Bu yapılmazsa hastalık müzmin bir 
. hal alır. Ve nakabili? tedavi olur. Hayat paha

lılığımda t böyle -oldu. Yani harp başladığı vakit 
lâzımgelen teşkilâtı yapmış olsaydık, Londra 'ya, 
Berlin'e içimizden berayı tetkik iktisattan, ti
caretten-anlar; memurlar yollamış olsaydık ora
daki i teşkilleri >. görmüş olsaydık. hayat pahalılığı 
bu vahim hale düşmezdi. Allah razı olsun, 
Muhterem Vekil, elinden gelen gayreti yapıyor. 
Pahalılığın önüne geçmek istiyor, amma iş iş
ten geçmiştir. Bugün en âdi esnaf bile başımıza 
bir ifrit kesilmiş, elindeki malı istediği fiyata 
satmak istiyor ve her gün aynı malın fiyatını 
yükseltiyor. Bundan mutazarrır' olanlar, dar ge
lirliler ve sabit gelirlilerdir. Bu gün 100 lira ile 
geçinen:; bfeaileye; 600* lira; lâzımdır. 

nB^^jçmdeuMazümre vardır. LBirinci zümre 
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dar ve sabit gelirlilerdir. 

İkinci zümre de yaşamak için zorluk çekmi-
yen zümredir, işte bu ikinci zümredir ki; muh
tekiri ve karaborsacılığı yaşatıyor. Ben demiş
tim ki, Hükümet büyük şehirlerde iaşe koope
ratifleri kursun, halka, ucuz fiyatla iaşe mad
deleri satsın, Ve bir derebeyi tavrını alan muh
tekir mal satana rakabet ederek ocağını kurut
sun. Bu, olamadı. Korunma Kanununu çıkart
tık. Ve hiç bir tesirini görmedik. Muhtekir ve 
karaborsacı arsızdır, kurnazdır, hilekârdır, ceza
dan korkmaz, Allahtan korkmaz, bir canavardır. 

Muhterem Ticaret Veşalimiz, canla l>aşla 
çalışıyor. înkâr edilmez. Tedbirler almak isti
yor. inşallah muvaffak olurlar. Sık sık istan
bul'a gidiyorlar. Vali Bey ile görüşüyorlar. 
Gazeteler, Vekil Bey, istanbul'a gitti, fiyatlar 
düşecek diye yazıyorlar. Dar gelirliler memnun 
ve müsterih oluyorlar. Fakat bir netice, elde 
edilmediğini görünce, gazetelerin yazdıkları ha
vadisin bir yem borusu olduğunu anlıyorlar. Ha
yat pahalılığı üzerine tesir eden bir olay da al
tın fiyatıdır. Bu altın işleri bir kaç spekülatö
rün elinde bir kâr membaı olmuştur. Muamele
ler azdır. Fakat altın fiyatının yükselmesi, bü
tün halk üzerinde sui tesir ediyor, yani; o cahil 
satıcı, öyle zannediyor ki, millî paramızın kıy
meti azalıyor ve elindeki malın fiyatına bir zam 
yapıyor. Benim kanaatımca, altın alım satımı 
menedilmelidir; Ruzvelt, reisicumhur olur olmaz, 
bunu yaptı. Ve altın spekülasyoonunu ortadan 
kaldırdı. Ve doların kıymetini muhafaza etti. 

Minnet ve şükranla söylemek isterim ki, âli
cenap Hükümetimiz, dar ve sabit gelirlilere yar
dımda bulunuyor. Allah razı olsun. Eğer bunu 
yapmasaydı, fakir halk, zekât keçisine benzeye
cekti. Bendeniz, bütün kalbimle Muhterem Sa
raçoğlu Hükümetinden rica ediyorum. Ekmek 
istihkakını arttırsm. Mahsulümüz iyidir. Bu ya 
pılabilir. Bir de eğer kabil ise arasıra verilen 
iaşe maddelerinin tevziini sıklaştıranı. Şükranla 
duyduk ki, muhtekirlerin kurbanı olan dar ve 
sabit gelirlilere maddi yardımlarda da buluna
caklardır. Allah razr olsun. 

Aziz arkadaşlarım, maruzatımı bitirirken bir. 
mühim noktayı tebarüz ettirmek isterim. Bu
gün Türkiye'de yaşıyan vatandaş, ne derlerse 
desinler, kendisini çok bahtiyar bilmelidir. Çün
kü başımızda Yüce Millî Şef ismet inönü vardır. 
Onun yüksek siyaseti sayesinde bu aziz yurt 
dünyanın ateş ve felâketi dışında kalmış, sulh için
de yaşıyor. Bahtiyarız. Çünkü; hudutlarımızı 
kahraman bir ordu müdafa ediyor. Bahtiyarız; 
çünkü; Büyük Türk milletine mensubuz.• O. mil
let ki; fedakârlığı ile vatan perverliği ile, Mec
lisimizin vazettiği ağır vergileri seve seve veri
yor. 

. Bahtiyarız; çünkü; çok Sayın Başvekilimiz ve 
Kabine arkadaşları bu anormal ve pek müşkül 
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zamanda Devlet umurunu' enerji ile, kiyaset ile 
ve dirayet ile tedvir ediyorlar. Bundan dolayı 
Büyük Millet Meclisinin itimâdını çoktanberi 
kazanmış olduklarına emin olabilirler. 

Allah, Millete, Devlete zeval vermesin. 
1. ARUKAN (Eskişehir) — Arkadaşlar/Fe

ridun Fikri arkadaşımın Eskişehir'in buğday 
vaziyeti hakkındaki beyanatı üzerine söz alma
ğa mecbur kaldım. Bir. kaç dakikanızı işgal ede
ceğim, müsaadenizi dilerim. 

Şubatta Eskişehir'e gittiğim zamanda vaziyeti 
şöyle gördüm. Köylülerden yaptîğîm tetkikatta 
Eskişehir'in Çifteler mıntakası - ki büyük bir zi
raat sahasıdır ve Eskişehir % 70 kilometre mesa
fededir - bu seıieki buğdayının henüz daha tane
sini satmadıklarını söylediler. Sebebi de vesaiti 
nakliye fikdanı ve yol olmayışıdır. Çünkü şose 
yoktur. Resmî bir şose yardır. Yalnız çamurdan 
kısın geçilmez. Onun için bu sene de hamdolsun 
aldığımız malûmata göre yeni yağmurlar yağdı 
ve mahsulün iyi olduğu anlaşılıyor. Buna muka
bil Eskişehir'de "eskiden 20 - 30 kadar buğday 
tüccarı yardı, bunlar şimdi ortadan çekilmiş, 
alıcı yalnız ofis kalmıştır. Ofis ambarlan, bun
lar da üç, dört yerdedir, tabii istasyonlarda 
buluyor. Bunlar bir kere Eskişehir'ni senevî 
ihracatı beş, altı bin vagon olan zahireyi alamı
yor ve köylü her zaman getiremiyor, mahdut 
zamanlarda ve iyi havalarda fırsat buldukça 
getirebiliyor, tabi ofis teşkilâtı yetişmiyor ve bü
yük bir müşkülât mevcuttur. Bundan başka 
Eskişehir'imiz büyük bir buğday istihsal mınta
kası olmakla beraber, aynı zamanda bir sanayi 
mrntaka sidir. Aşağı yukarı, zannederim 11 tf 
ne mühim fabrika ve müessese mevcuttur. Tay
yare fabrikası, şeker fabrikası, Devlet demiryol
larının iki, üç. tane atelyesi, zannederim son 
zamanda bir tane daha ilâve edildi, kiremit 
fabrikaları ve ayrıca tabakhaneleri vardır. 0.-
nüh için Eskişehir'in ahalisi 60 - 70 bin resmisi, 
gayri resmî söylendiğine göre 80 000 nüfustur. 
Bundan ,on bini bekâr, hariçten gelmiş, amele 
ve işçidir. Eskişehir'de buğday pek boldur, pi
yasa da serbesttir. Tabii görmüşsünüzdür, hat
tâ istasyonda, Hükümetin verdiği müsaade üze
rine beş kiloluk paketler içinde un elli kuruşa 
satılıyor. Gelip geçenler bundan istifade ediyor. 
Fakat bir tabaka vardır ki, bunlar bekârlar
dır, istifade edemiyorlar ve bunlar bu kadar 
bolluk içinde ancak Hükümetin, verdiği 300 
gram ekmekle kalıyorlar. Tabii hayat sarsılı
yor. En salâhiyettar belediye hastaneleri sertabi-
bi ile görüştüm. Kendisi son derece şayanı hür
met ve memlekette çoktanberi bu hastanede ifa
yı vazife etmiş bir zattır. Uzun uzadıya şikâ
yet etti. Diyordu ki, buğday içindeyiz, fakat 
maatteessüf bu buğday merkezinde verem hasta
lığı günden güne tezayüt ediyor. Bu son za-
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inanlarda Sıhhiye Vekâletinin de nazan dikkati
ni celbetmiştir ki, orada bir verem dispanseri 
açmaya karar verilmiştir. Yer bulunamıyordu. 
Yine bu kürsüden teşekkür etmeyi bir vazife 
bilirim, bir fabrikatörmüz büyük bir binayı mü
him bir para ile almış verem dispanseri yapılma
sı için hediye etmiştir. 

Halkın bir kısmı, nasıl kaçak buğday sevke-
deceğiz diye düşünüyorlar. Tabii Muhterem Ti
caret Vekili bunu benden daha iyi bilirler, halk 
bu buğdayları kime satacağız diye düşünürken 
memleket içinde bu fukara işçinin yardımcı gı
dasını teşkil eden simit, börek ve saire gibi 
şeylerin yapılması yasaktır. Halbuki, Eskişe
hir bir işçi memleketidir, işbaşı saat sekizde baş
lar, işine giderken bir, iki tane simitle bunlar 
sabah kahvaltısını yaparlar ve kendilerinde bir 
kuvvet hissederlerdi. Bilhassa Muhterem Ticaret 
Vekilinden ricam, bu gibi yerlerde, daha doğ
rusu, buğday ve un her tarafta kaçıyor, bunda 
şekki şüphe yoktur, kaçıyor. Çünkü yalnız İs
tanbul ve Ankara gibi yerlerde daha çok pahalı 
satılıyor. Aceba bugün ne kadar buğday fazla 
istihlâk ediliyor, onu bilmiyorum. Mümkünse 
bu buğdayı bol olan yerlerde hiç olmazsa, böyle 
simit ve börek gibi bekâr işçilerin gıdasını bu 
suretle olsun temin etmeğe müsaade etsinler. 
Eskişehir'de iki tane börekçi ve simitçi dükkânı 
vardı. Bu sefer baktım bunların ikisi de kapan
mış, işçi ve amele bu yüzden sıkıntıda. Bilhassa 
ricam, bu simit ve böreğin yapılmasına müsaade 
etsinler. 

İkinci başka bir ricam daha vardır ki, onu, 
zannederim, daha evvelce arzetmiştim. O da şu
dur: Vesaiti nakliye fikdanmdan dolayı Sivri
hisar ve Mahmudiye ambarlan alımı açıldı. Yal
nız tabii bunlarım alım fiyatları istasyonlara 
nakle göre tanzim edilmiştir ve bu sene buğ
day çok olduğundan dolayı halk bu ambarlara 

. buğdayını satmak mecburiyetindedir. Ofis 
ayrıca bir mütaahhit vasıtasiyîe bunları nakletti
riyor. : Belediye reisinden aldığım mektup ve 
malûmata nazaran, Sivrihisar'da halktan üç ku
ruş eksiğine mubayaa yapılıyormuş. Bu şekilde 
üç kuruş nakliye ücreti almmış oluyor. Halbu
ki, Ofis bunu mütaahhide bir kuruş, altmış pa
ra yani 1,5 kuruşa naklettiriyormuş. Demek ki, 
yüzde yüz kadar bir fark oluyor. Rica ediyo
rum, bunu hiç olmazsa maliyet fiyatına indirsin
ler. . Bunu evvelce de rica etmiştim. 

Hulâsa en, büyük ricam simit ve böreğe mü
saade eâerek işçilerin gıdasına yardım etmektir. 
zannederim ki, yeni mahsulümüz artık anlaşıl
mıştır. Buğday ihtiyaca kâfi gelecekse diğer ar
kadaşlarım gibi ben de halk istihkakının 300 
gramdan 450 grama, hiç olmazsa 400 grama çı-
kanlmasınT huzurunuzda rica ediyorum. 

G. B. GÖKER (İstanbul) — Sayın arkadaş
lar; Ticaret Vekâleti bütçesi huzurunuza geldiği 

vakit söz alan arkadaşlarım görüyorum ki, ekse
riyetle bizdeki esas ticaret meselelerinden ziyade 
bir mesele üzerinde durmuşlardır; o da Ticaret 
Vekâletinin idare etmekte olduğu gıda. ekmek ve 
un meselesidir. Doğrudur, çünkü halkın en zi
yade hayatmı alâkadar eden bir mesele olduğu 
için bütün arkadaşlar bu iş üzerinde durmuşlf.r-
dır. Bendeniz de onlara uyarak aynı mesele üze
rinde bazı mâruzâtta bulunmak isterim. 

Arkadaşlar; normal olarak Türkiye'de ekmek
lik zahire miktarı yedi milyon tondur. Bunun 
üzerine, bu sene biraz fazla bereket olduğu tah
min olunmuştur % 30 kadar bir fazlalık olduğa 
her yerde söylenmektedir, şu halde 9 milyon ton 
mahsul vardır. Bu miktar bol bol ihtiyaca kâfi
dir. Ne kadar ekmek vermek lâzımgelirse verilir, 
bununla beraber halkın bu meselede hâlâ sıkıntr 
çekmekte olduğunu görmekle müteessirim. Neden? 

Çünkü bu hususta Tiearet Vekâleti yanlış bir sistem 
tutmuştur, mezür yanlıştır. Ticaret Vekili Muh
teremi Bey ekmeği şimdiki miktarda verebilmek 
için çok büyük gayret sarf etmiştir. Müteşekkiriz. 
Bilhassa büyük şehirlere ihtiyat depolar yapma
sı hususundaki gayreti şayanı teşekkürdür. Fa
kat bunun yanında bir şey daha vardır. Halkın 
bir kısmı muztariptir, gıdasızlıktan muztariptir. 
Bunu kabul etmeliyiz. En basta doğrudan doğru
ya müstehlik memleketler geliyor. İstanbul ve 
İzmir gibi. Bu ıstırabın çoğu ekmeğin yetersiz
liğinden geliyor. 300 gram ekmek veriyoruz. Bu
nun % 15 i de kepektir. Kepeğin gıda olduğunu 
iddia etmek zamanı artık geçmiştir. Kepek bizim 
hazım cihazımızı ve emamızmı yoran bir şeydir. 
300 gramı glüteni vesair proteinini tam olarak 
vermiyoruz. Bugün halkın gıdasını temin edebil
mek için 500 gram ekmek vermeliyiz. Ve verebi

liriz de. Bundan zirai ekonomimiz müteessir olmaz. 
Un kâfi gelmeyip vaziyet endişe verecek diye 
ekmek miktarını az vermekte İsrar etmek doğru 
değildir. Bu hususta endişeyi mucip bir şey yok
tur. Evet mahsul hakkında endişeyi mucip bir 
şey yoktur. Memleket dâhilinde en çok endişeyi 
mucip bir cihet varsa o da halkın zaafı bedene 
düşmesidir. Bunu böyle kabul etmeleri lâzımdır. 
Gıda maddeleri fiyatlarının nerelere vardığım 
görüyoruz. Eskiden peynir, zeytin, ekmek bulu
nurdu. Bugün peynir ve zeytin de lüks olmuştur. 
Dar gelirlilerin yedikleri ve bilhassa İstanbul'da 
görüyoruz salata sovandır. Üzerine bir miktar 
zeytin koyup yiyorlar. Bir tutam sovanla salata 
15 kuruşa kadar satılmıştır. Vasati 110 kuruşa 
satılan bir kilo zeytin 115 - 116 tane geliyor. Şu 
halde bir aded zeytin bir kuruş demektir. Beş 
kişiden mürekkep bir ailenin dar gelirli oldu
ğuna göre yalnız zeytin için verdiği para mey
dandadır. Peynir yok. Zeytinyağ ortada yok. 
Bir litre zeytinyağ 800 gram gelir kilosu 230 -
240 kuruştur. Kışm halk balıkla geçinmiştir. 
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Fakat tasavvur buyurun, sabahlayın erkenden 
kalkan bir kimsenin, kahvealtı diye balık yeme
sine imkân var mıdır? Binaenaleyh ekmek mese
lesini bir hayat meselesi olmak itibariyle nazara 
almak lâzımdır. Bu günkünden biraz daha fazla 
miktar ve kuvvete ekmek yedirmeği mümkün 
kılmanın imkânı vardır. 

Demincek bi rarkadaşım güzel bir şey söy* 
ledi, börek falandan bahsetti* Hakikaten bu 
muavin yağlı gıdalar büyük hizmetler görürdü. 
Mütevazi simit bile ne büyük nimetmiş. Fakat bu 
gün yasak edilmiştir Büyük sarfiyatı mı mu
cip olacaktır? O da değil Bütün İstanbul'da 
simit ve börek için sarfolunan ancak günde 50 
çuvaldır, nihayet 60 çuval olsun. Bu miktar da 
asil yekûnun yanında pek küçük bir şeydir. 
Annesi sabahleyin çocuğuna yaptığı yufkadan-
bir miktar verir, yanına da biraz peytrr zeytin 
katar, yahut ev kadını eşine işine gittiği zaman 
yemesi için bir miktar ayırır, çok yerinde bir 
şey olur. şimdi verdiğimiz ancak 300 gram 
ekmektir, onunda yarısı kepektir. Kepek gı
da değildir, arkadaşlar, ihsanların hazım cihaz
ları bunu kolaylıkla hazmedemiyor. Hiç ol
mazsa mide doldursun diye veriyorsak 300 gram 
bu ğrdalandırmak işini göremez. Arkadaşlar. 
Binaenaleyh, günde adam başına 500 gram ek
mek vermeyi bir memleket işi olarak ele alma
lıyız Çok şükür mahsul vaziyetinde korkulacak 
bir şey yoktur. Eh büyük istihsal mmtakasım 
gezen arkadaşlarımızdan biri, geçen seneki ma
linin bile satılmadığını ve çürümeye mahkûm 
olduğunu söyledi. Elbette çürüyecektir. İn
san kursağına gitmeyip bekletilirse olacağı 
budur. Birisi iki kilo kadayıf sattı diye taki
bata kalkışıyoruz. Hem satanı mahkûm ediyo-
ruz> hem de onu alacak olanı bundan mahrum 
bırakıyoruz. Bunu kanuna aykırı bir hareket 
telâkki ediyoruz. Halbuki mahsul vaziyetinde 
hiç bir korkuya lüzum yoktur. Bunu ziraat 
mütehassıslariyle de görüşsünler. 

Vek1! Beyin gayet muvafık ve güzel düşü
nülmüş bîr tedbirleri vardır, İstanbul" için, 
her ihtimale karşı stok bulundurmak. Bundan 
dolay* kendilerine ne kadar teşekkür etsem az* 
dır.-

Diğer gıdalar meselesi de mühimdir. Orta de
recede bulunan bir ailenin esas gıdasını el&nek 
teşkil eder. Çünkü zeytin yok, peynir yok, et yok, 
yağ yok. Turyağı diye bir şey çıkardılar Bu
nun da kilosu 200 - 300 kuruş arasındadır. Kim 
alabilir. Halbuki insanın esas yardımcısı ekmek
tir. Bizim ekmeğimiz de tam kıdayı haizdir. 
halkı bundan mahrum etmek doğru bir şey de
ğildir. Bunun için Vekil Beyden rica ed;yo-
rum, endişelerini biraz izale etsinler. Memle
ketin mahsul ü müsai ttir. Gel ecek seneye büyük 
bir stokla geçeeeğ^z. Halkın vgıdasmı temin 
eden ekmeği kısmasınlar. Muayyen gıdalar 

meselesinde bu kadar sıkı olmasınlar. Memle
kette bunları yapacak iahire varda*. Arsetti-
ğim gibi İstanbul gibi büyük bir şehrin yufka 
ve emsali şeyler için sarfiyatı günde 50 çuval
dır. Çuval da 72 kilodur. Bu nedir yani? 

ikinci bir noktaya daha temas etmek isti
yorum : O da hayat pahalılığı meselesidir. Ha
yat pahalılığı meselesi Yüksek Meclisinizin bir 
ÇOK defalar alâkasını celbetmiş ve mühim mü
zakerelere vesile vermiştir. Sonra dargelirü-
lerin terfihi için hayli şeyler düşünüldü. Bun
ların hepsinin güzel tedbirler olduğuna şüphe 
yoktur. Fakat hayatı ueuzlatmadrktan sonra 
bunların kıymeti nedir? . Hayat endeksi bugün 
285 e çıkmıştır. Buna mukabil sabit gelirlile
re verdiğimiz zam % 25 - 30 dur. Aradaki fark 
nereden temin edilecektir? Binaenaleyh bilhas
sa gıda maddelerini indirirsek bM her sahada 
muvaffak edecek bir tedbir olacaktır. Onun 
için pahalılığa karşı nizamları biraz daha şid-
detlendirmelidir. Bugün tiearet endekslerin 
hiç olmazsa yarısına inemezsek, «ıkıntı devam 
eder. Bunları indirmeğe çalışmak, yerine 
bir takım güzel projeler yapmak, nazariye
lerle uğraşmaktır. Bunun için arzettiğim gibi 
hiç olmazsa 235 e çıkmış ^ olan ticaret endeksi
ni gayet cezri tedbirlerle 130 e indirmelidir. 
Bu suretle halk refah bulsun. Başka çare yok
tur. Bir de muavin gıdalar mütevazi, muta
vassıt şeyler vardır. Halk bunları bir çak 
fedakârlıklarla elde edebiliyor. Bunu serbest 
bırakalım, halk yesin. İşittiğime nazaran bun
ların yasak edilmesi, bizim, Avrupa'da dokto
rasını veren memurlar raporlarında bunlarm 
gayri medeni olduklarını iddia ettikleri için 
kaldırılmıştır. Bu gibi fikirleri ortaya atar
lar. Memleketin bünyesine vukufu olmadikları 
anlaşılıyor. Bu gibi gıdaların ucuz ucuz satıl
masını temin edelim, teşvik edelim, düşüne* 
lim ki, nede olsa bunlar da bir gıdadır. iKa-
dayif olsun, diğer buna benzer şeyler olsum, 
satanlar cezalandırılıyor, Bu zavaMann yap-
tğı nihayet halkın beslenmesine yarayan îbdr 
gıdadır. Şuna emin olunuz ki, bu ka$ak mal
ları satanlar halk tarafından himaye «diliyor. 
Ne yapalım diyorlar, bize grda getiriyor. Bu 
noktialar düşünülerek hu kadar «ki hareket 
etmemeli. Memleketin mahsulünün çokluğunu 
gözönüne -alarak ucuzlatılmak ve miktarmı «ar
tırmak suretiyle halkı bundan istifade ettirme
lerini rica ederim. 

A B . ESEN (Süiti) — Saym arkadaşlarım, 
gayet kısa mâruzâtta bulunacağım. Öeİftl Si
ren arkadaşımızın -"bu mâruzâtım hususunda 
bendenim tenvir etmelerini rica ederim. 

Bizim iki tane kuvvetli müessesemiz vardır: 
Birisi Ziraat Bankası, diğeri Merkez Bankası.. 
Bunlar şahsiyeti hûkmiyeyi haiz birer müdi-
riyeti umumiyedirler. Fakat Hükümetle vâki 
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©lam temaslarını herhalde Tîearet Vekâleti 
eliyle yapıyorlar. Ba müesseselerde çalışan ar
kadaşlar hakikaten çok kıymetli arkadaşlar
dır. Feragati nefisle bizatihi hizmet eden ar-
kanallardır. Esefle s&yliyebilirim ki, Barem 
Kamımı çıktıktan soara basların siyi zedelen
miştir T© son harpten sonra Ziraat Bankasın
dan 80Jfr elemaıt aynln«ştn\ Bu da maişet dar
lığından ileri gelmektedir, Bu bal ve vaziyete 
göre Hükümetten yeni bir Barem Kanunn gel
miştir. Bunlar bumun içinde düşünülmemiştir. 
Bu bapta Tiearet Vekili ne düşünüyorlar t Bun
ları feeırfib etmek için a t düşanüyorlsH Bunu 
Meeliste beyan ederlerse bu suretle çok minnet
tar kalacağım. 

İkinci laaâruzatım, bu sene Mardin havali
sinde, Hüktöietiıı eliyle ektirilmiş pek çok 
zirai mahsulât vardır. Bugün Eesülayn'da ga-
y«t geai§ mikyasta meveuıttur. Burada işittigi-
w& g&ee, yalnız Hükümetin depo ettiği 35 -
40 bin ton miktarımda mahsulât meveutt.ur. 
Bu mahsmiün bu tarafa nakli imkânı olmadr-
ğma göre oralarda muhafazası hakkında ne gi
bi hazsrkklar vardır? Bu kadar geniş mikyas* 
taki biar mahsuiü, muhafaza etmek için ne dü-
şimilüyor? Dü§ün«iiİkle?rai lütfetsinler. Bu-
mm waemmâ& imali fikredip bunun memlekete 
nâfi şekle sokulmasını rica ederim. 

& ncü ricam, bu işle epeyce meşgul oldu
ğumu arkadaşlar biRrier. Hububatın girmesi 
memnu ofan îzmir, Üstanbuî, Ankara gibi bü-
yt£k 'şeBMerde nüfûs basma rki kilo un veril-
mesinî arzu etmiştim. Görüyorum. ki, bu ar
ktım bagün tahakkuk sahasına geçmiş ve bu 
ayda* İtibaren nüfus başına İM kilo un verîl-
îneffe ba^anmuştır. îstaiımıl'*da öğrendiğime 
göre %a im tevzii oradaki karaborsayı orta
d a kaîc&rmîş ve aynı zamanda diğer gıda 
maddelerinde de bir miktar düşüklüğe sebep 
oferaşttır ve piyasada bir genişlik temin etmiş
tir. Bunun temadisini rica ederim. Ekmeğin' 
§08 gî^ma §£kardtea«Eö#an bahsetmiyeeeğim; 
tjünk?» wA& 7ap#sn maddelerden daha geniş 
mikyasta istifade etmek mumMaklÜT. Mha-
yet ferâşettjrlerden 20 feöemetre dssarrya çıktı-
ğ«sfz< çantan istediğrâaz kadar ^kmek yiyetöli-
yoraunaz. Serhalde 4«i u«an ctafka geniş raik-
yasta tersiötma devam edifes«sim rica ederim. 
Bunda"isabet-vardır. 

# ntrü maruzatım; hangarlarda buğdaylar 
muhafaza edildi Bu «ene bunun üzerinde du-
ruJara* yeni -mahsuîü idrak etmek üzere oldu- ı 
ğtmroz-bir «amanda bunları koruma1!! ve mûha- î 
faza etmeli. Şurada, burada çürüdü, bozuldu 
gibi JSÖzierâeD kurtarıImasHa çcft: rîea ederim, i 
Bendenazin mâruzâtım bundan ibarettir. 

E. SAZAK (Eskişehir)— Arkadaşlar hep-
sMtaittstn. Yata?>bir İM fay kaldı, belki vebal . 
oior diy*rek huzuru âlinizde arzetmeğe çıktım. I 

Ticaret Vekâletinin işi, cümleyi alâkadar eden 
geniş mahiyette bir iştir. Evlerimîzdeki kilerin 
hüsnü muhafazası bile güç, ufacık iki üç şeyi 
muhafaza güç. Geniş, Türkiyeşümul, buğdayın
dan, unundan, bulgurundan her şeyinden... bu
nun hepsini eyi idare ederim, eyi muhafaza ede
rim demek kolay değildir. Bîr hata payını da
ima koymak lâzımdır. Bir pırlanta gibi 18 saat 
çahşan sevgili Ticaret Vekilimizi hiç te hırpa
lamak istemem amma bazan olursa kusura kal
masın. 

•Kendisinden ve Maliye Vekilinden bir şey 
soraeağım. 

Buğdaym fiyatr 20 kuruşken analiz farkı 
diye 14 - 16'- 18 kuruşa kadar alındığım fiilen 
gördüm, ince hesabınr yapmadım amma buaıun 
farkr iki milyona varır- Bir kuruş desek, hattâ 
20 para desek beş milyon lira tutar. Sonra am
bar farkı vardır, tecrübeyle anlaşılmıştır ki 
ambar ve tartı farkları % 5 i buluyor. Bunu 
daha az % 2 den hesap etsek mühim bir yekûn 
tutar. Tahmin ederön M ne kadar halkın lehine 
hesap edilirse edilsin, 10 milyon fakat olması 
lâzım gelir. Aeaba (afisin hesaplarında bu 10 
milyon fark grulmüş müdür? Maliye Vekilinin 
bundan haberi var mıdır? 

Ambar işi de hakikaten af edilemez. Bir bi
rimizi af edebiliriz, darılırız, gülüşürüz amma, 
elde bu.kadar orman varken ve ker^s+e fabri
kaları da işîerken, bir miktar kalas dıîdirîp $şt 
üste sıralamak suretiyle ambarlar" yaparak, hal
kın ğidasmı az buldu#uvraîuz «malarda, zahireyi 
ra*uhaf $za etsek ve şurada bsrada bîr kısmını 
beki etmesek @Jmaz mf? Dedelerimizin ve bazı 
köylülerin yaptığı gibi, hattâ Bomanya*hlar.m 
yaptığı gibi basit bir işi biz de yapsak ne olur? 
Onun içki bütün ihtiyaç ojsa olsa 15 bin metre 
mikâp kerestedir. Bu nevi ambarlar köylerde 
varoşa?. Yabano-va hattâ bizim MShalıccşk'ta fi
lân vardır. Kastamonu da çoktur. Bu^a^n 
idinde buğday 15 - 20 sene bekler, intaş kabiM-
yeiini dahi kaybetmez. Romanya gibi J^LZ bin
lerce vagon ihracat yapan bir memleket, hattâ 
Amerika bunaı yaparken biz niçin yapnayalm»^ 
Silo işi münansebetiyle o zarn^n yahmırdmı, 
hiç d&yuramadam. Bunun üstünde durmıyacav 
ğım, ond«̂ n artık vazgec%;oıram. Bugün hiç olmaz
sa bir emir verseler. Çünki orman ve orman iplet
meleri Devlet eline geçmiştir- 15 bin m^tre mikâp 
kalasla yapacak adamlar temin edildikten sona
ra bu ambarlar üç ayda dahi yapılabilir. Bunu 
yapmayı ben fahriyen taahhüt ederim, ve *teu-
za da tem;n edebilirim. Şimdi bu mümkünken 
Amerika'dan falan hazır ambarlar getirtiHvor. 
Bunları gördükçe insan has+a oluyor, ikültiyor 
canım.. Ben de tekrar huzuru âlinizde bu mesu
liyeti vicdaniye ve ruhiyeyi sizlere de devrece» 
rek arzediyoruffla. 

Ofis işi : Efendim, Ofis işi geniş ve fcski-
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katen mühim iştir, amma ne bileyim, herkesi 
memnun etmeyen bir iştir. Celâl Sait arkada
şımız bunun çehresini olsun halkın nazarında 
değiştirirse. Meselâ veznesinin işini Ziraat Ban
kasına devretmeyi niçin düşünmüyoruz? Biraz 
külfetlidir, amma, Ziraat Bankasının işi fazla 
değilidr. Ben diğer hususların da daha önce
den Ziraat Bankasına devrini isterdim. Neden bu 
banka bütün tşkilâtiyle ortada durup dururken 
ve hattâ şimdi bile veznesini birçok yerlerde bu 
banka yapryorken bu işi tamamiyle onun eline 
vermiyelim? Meselâ Eskişehir'de 100 bin lira 
gitmiştir. Ziraat Bankasının veznesinde olsay
dı, hiç gider miydi? Tabii gitmezdi. Arkadaş
lar, Oiis ne yaptı? Geçenlerde birisi duymuş, 
izmir'de 100 ton makarna çürüdü diye. Bana 
geldi, (îfendim evimde yarım okka makarnam 
yok. Halbuki İzmir'de 100 ton makarna çü
rüyor. Bunun için Ticaret Vekili ile beraber 
100 mebusu asmak değer mi? değmez mi dedi? 
(Kurayla aşmalı sesleri, gülüşmeler). Evet Ce
mal Paşanın adam astığı gibi asacak. Sonra 
dediki, Harbi umumide böyle şeyler olmazdı. 

Dedim ki, arkadaş, bunu yazmasalardı ha
berin olacak mıydı? Harbi umumide böyle şey
ler olurdu, fakat senin haberin olmazdı. Çünkü 
yazamazlardı. Şimdi yazıyorlarsa fena mı edi
yorlar? Haydi Vekile bunun için sille, kötek 
gibi bir şey olsun, fakat bu mebusları asmağa 
değmez dedim. Nihayet güç belâ aklı yatarak 
aft'ett'rebildim. 

Yani şu manzara gösteriyor ki, Ofisin şek
linde, v edanı âmmeyi rahat ettirmek için, bir 
değişiklik ister. Bu kadar inat ta makbul bir 
şey değildir. (Doğru, doğru sesleri). Fayda
sı da vardır. Tasarruf da vardır. 

Feridun Fikri Bey arkadaşımızın 400 gram 
meselesinde ben de beraberim. Vakıa yeni 
mahsulü görmeden geniş kararlar almanın ha
talı olmasını düşünüyordum. Fakat arkadaşlar 
bu ekmek nasıl olsa yeniyor. Yani az alınması 
tem;n edilebilse güzel amma hepiniz bilirsini ki, 
bu ekmek yeniyor. Yalnız fazla para ile te
min ediliyor. Halbuki bundan asıl maksat mem
leketteki mahsulün az sarfolunması idi, nasıl ol
sa yendikten sonra bunun mânası kalmıyor. 
Bunun ü:cerinde ısrar etmek doğru değildir ve 
bunu mutlaka 400 grama çıkarmalıdır. 

G. B. GÖKER (İstanbul) — 500 gram, 500 
gram. 

E. SAZAK (Devamla) — Bu sene mahsu
lümüz iyi olsaydı 500 gramı da isterdik. (400 
gram yetişir sesleri). Fakat bu sene rahmet iyi 
olsaydı, olurdu. (İyidir sesleri). İyi değildir. 
kendimizi aldatmıyalım. Çok değil, zahmet edip 
Ankara civarından iki kilometre uzaklaşsanız 
görürsünüz. Çok temenni ederim, Allah iyi 
yağmur verir de iyi olur ve biraz telâfi eder. 
Fakat her ne olursa olsun Hükümetin geçen se

neden elinde stoku vardır. Biraz daha artırır
sak istihlâk maddesini tahdit etmek imkânı ol
madığına göre, sırf fukaraya ekmeği pahalı ye-
dirmemek için bunu yapmak lâzımdır, bunun 
üzerinde ısrar edilirse hatalı bir şey yapmış olur. 

Kararname meselesi... Arkadaş, tüccar deni
len sınıf lüzumlu bir sınıftır. Bu hakikaten 
öyle lüzumlu olmasa tutar kökünden söker atar
sın ve git kendine başka bir geçim vasıtası bul 
dersin. Bizim kendi unsurumuz henüz o kabili
yete yetişmemiştir. Onun için sınıfı körletmek 
doğru değildir, önüne lüzumsuz engeller çıkar
mak yersizdir. Kararnameyi şöyle bir okudum 
amma iyi anlıyarak okumadım, belki iyi anlı-
yamadım. Fakat anladığıma göre bunun düzel
tilecek yerleri vardır. Bunun olduğu gibi tat
biki erbabı namusa müşkülât çıkaracaktır. O 
vakit bir takımları bunun hilesini bulacaklar, ka
çamak taraflarını arayacaklardır. Bunu böyle 
geniş bir teşkilâta boğarsak bu da çok kötüdür 
ha. Yeniden millete bar olacak, sonra iyi adam 
bulmak meselesi de zor, bulunamıyor. Ne bi
leyim, Ticaret Vekâletinin teşkilâtına girilince 
zengin olur insan diyorlar. Bu derecede dile 
düşmüştür. Geniş iş çünkü. Erbabı namus başka 
Böyle denecek derecede kötü işler vardır. Mu
hakkak ekseriyet namusludur, inanılacak bir 
haldedir. 

Acaba Ticaret Odaları Kanunu, niçin tatbika 
konamadı? Benim hatırımda kaldığına göre Ti
caret Odaları Kanunu bu gibi şeylerin kon
trolünü bir takım bölünmüş kısımlarla her meslek 
erbabına bırakıyordu. Bunu tatbik etmediler. 
Fayda mı görmedi Hükümet acaba? Yoksa bizde 
adettir, her gelen vekil eskisinin yaptığını be
ğenmez. Böyle mi olmuştur? Bu kanunun kötü 
tarafları varsa gelip ıslahına çalışmalıydılar. 
Veyahut bize denmeli idi ki, böyle bir kanun ya
pılmış, fakat baştan ayağa kabili tatbik değil
dir. Hiç olmazsa kanunu yapan Meclisin bun
dan haberi olmalıydı. 

Suiistimal işinde arkadaşlar, muhakkak bu
günkü iş tutumunu daha fazla sıkı tutmak lâ
zımdır. • Çok değil, belki bunlar olmuştur am
ma halkı rencide ediyor, seni de rencide edi
yor, beni de fencide ediyor. Bu işi görebilecek 
inanılır bir adama bin liramı verecek, ikibin li
ra mı verecek? Amma çalışmıyacak adamlardan 
müfettişler bularak, onlara teftiş ettirerek, bu 
işin önüne geçmeli. Bu halkımızın affetmediği ve 
hepimizin hazmedemediğimiz hallerdir. Bunu 
söylemekle beraber yine Celâl Sait arkadaşımıza 
sabru tahammül ve muvaffakiyet dileyerek sözle
rime nihayet veriyorum. 

M. TANER (Kayseri) — Muhterem arka* 
daşlar;. dün akşam elime geç vakit bir imalâtçı
dan bir mektup, bir malûmat geçti. Bu, daha 
ziyade İktisât Vekâletini alâkadar ederdi. Fakat 
bütçesi kabul edildiği için, ben şimdi doğrudan 
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doğruya İktisat Vekâletini alâkalı kısmı çıkara
rak, daha ziyade Ticaret Vekâletini ilgilendi
ren nokta üzerinde kısaca malûmat arzedeceğim. 
Maalesef iktisat Vekâletine ait olan bir kaç nok
ta vaktinde yetişemediği için bütçe müzakeresi 
esnasında arzemedim. Bu hususta ayrıca Vekâ
letle temas edeceğim. 

510 sayılı kararname ile, ortalığı yakıp kavu
ran pahalılığın önüne geçmek için mümkün oldu
ğu kadar çalışıldı. Bunun piyasada az çok te
siri olduğu söylenmekte ise de bendeniz henüz 
böyle bir şey görmüyorum. Bilâhara tatbikatta 
ne semere verecektir, anlaşılacaktır. İnşaallah 
iyi tesirleri olur, biz de ferahlarız. Yukarıda 
bahsetmiş olduğum bu malûmat bir imalâtçının 
göndermiş olduğu mektuptan alınmıştır. Bu ima
lâtçının bahsetmiş olduğu bazı husıusatı arzede
ceğim : 

510 sayılı kararnamenin neşrinden sonra, (va
ziyeti hulâsa etmek, ve açık konuşmak için mahal 
tâyin ederek görüşeceğim). Sümerbank müesse
selerinden Gemlik'teki Suni ipek fabrikası yeni 
bir vaziyet ihdas ediyor. Suni ipek fabrikası ma-
mulâtını, kararnameye nazaran bu fabrika ima
lâtçı olduğu için, şüphesiz imalâtçı için tanınmış 
olan kâr haddini malın üzerine ilâve ederek top
tancı veyahut imalâtçıya satacak. Çünkü Gemlik 
fabrikasının imal ettiği maddenin iptidai madde 
yani ham ipek olarak piyasada perakende satıl
masına imkân yoktur. 

Şimdi Gemlik fabrikası bu kararnameden son
ra malını eskiden olduğu gibi tüccara satacak 
yerde doğrudan doğruya artık İstanbul'a sevke-
diyormuş. Bu suni ipek daha ziyade dokuma tez
gâhlarında halis ipek ile karıştırılarak kullanılı
yor. Ve en ziyade; miktarını bilmiyorum, belki 
de en ziyade değil de, mühim bir kısmmı Bursa'-
ya satmaktadır. Tasavvur buyurunuz, Gemlik'te 
yapılan ve üzerine imalâtça kârı ilâve edilen bu 
iptidai madde, Bursa'da işlenmek için, bu karar
namenin neşrinden sonra evvelâ İstanbul'a gön
deriliyor, İstanbul'da yine Sümerbank'in bir 
müessesesi olan Yerli Mallar pazarında % şu ka
dar da toptancı kân ilâve edilerek bundan sonra 
imalâtçıya satılıyor. Ve bu şekilde tüccarın yani 
imalâtçı olan fabrikatörün eline geçen bu malın 
maliyet fiyatlarının hesabında, İstanbul'da tediye 
etmiş olduğu yani Yerli malların toptancı kân 
ilâvesi suretiyle sattığı fiyat değil fabrikadaki 
elde edilen fiyatı deftere geçirmek mecburiyetinde 
yani ilk imalâtçının imalâtçı kârı ilâvesi suretiyle 
imiş. Bu malûmat çok geç geldiği için, tevsik 
edemedim. Yanlış veya doğru olabilir. Fakat 
mesele aynı müessese elinde bir mala iki defa 
kâr ilâvesindedir. Bir misalle mütalâa edelim.. 
Gemlik fabrikası imalâtçı kârıyla beraber mese
la malını 20 liraya satıyor, İstanbul'a gönderi
liyor, burada aynı malın üzerine bir de % 10 
toptancı kârı ilâve ediliyor, ki bu kâr da Sümer

bank'a aittir. 22 liraya fabrika sahibi bunu 
alıyor, fakat 20 liraya yani fabrika fiyatına 
almış gibi göstermek mecburiyetindeymiş. Ace-
ba bu °/o 10 toptancı kârını vatandaşa yükleme
ğe hakkımız var mıdır? Yani kararname böyle 
bir gayeyi istihdaf ediyor mu? Gemlik fabri-* 
kası neden doğrudan doğruya satış yapmıyor? 
Bir imalâtçı, diğer bir imalâtçıya kararname mu
cibince, mal satabilir. Çünkü iptidai madde bi
rinci elde yarı mamul bir haldedir. Bu karar
namede tasrih edilmiştir. Şimdi Bursa'daki 
imalâtçılar bu yarı mamul maddeyi artık fab
rikasından değil, İstanbul'daki Sümerbank 
toptancısından, yani Yerlimallardan alıyor ve 
fabrikalarında işliyormuş. Sümerbank'm Gem
lik fabrikasını imalâtçı olarak kabul edersek 
bunlar diğer bir imalâtçıya mal satabilirler. Ka
rarname toptancının zammetmiş olduğu kârı 
hesaba katmıyor mu? Bu noktada büyük haksız
lık oluyor. Tavzihini rica ediyorum. 

S. YARGI (Kocaeli) — Efendim, iaşe işle
rinde bazı memnuiyetler, yasaklar konuyor. Şüp
hesiz bunların cezai müeyyideleri vardır. Bu 
yasağa aykırı hareket edenler müddeiumumiliğe 
ve mahkemeye tevdi ediliyorlar. Bunun bir 
de mahkûmiyetleri ilânları görülüyor. Saman-
pazarı'nda bazlama satan bilmem kim mahkûm 
edilmiş 25 lira para cezası, şu, bu diye ilân 
ediliyor. Bunları okuyan bütün halk üzerindeki 
tesirlerini tabii takdir buyurursunuz. Bu kanu
ni memnuiyetin, ciddi tatbiki lâzımdır. Herkes 
biliyor. Şurada, burada, lokantalarda en güzel 
börek ve mütenevvi tatlı mükemmelen yenilip 
içiliyor. Şimdi dolayısiyle Adliye otoritesini sar
sacak, halkın mahkemeye karşı olan güvenini 
azaltacak bir vaziyete göz yummak doğru değil
dir. Binaenaleyh bu memnuiyet ya ciddi olarak 
takip edilmeli veyahut mahkemeye intikaline 
meydan verilmiyecek şekilde ne yapılacaksa ya
pılmalıdır. Hâkimin bu hükmü verirken vicda
nının sızladığı muhakkaktır. Fakat ne yapsm 
ki, bizde hâkimin tenkide, şuna buna salâhiyeti 
yoktur. Kanuna uygundur, maddeye temas edi
yor diye hükmünü veriyor. Fakat hepsi de mü-
tessirdir. Muhterem Vekilimiz şüphesiz bunu 
nazarı dikkate alırlar ve zannediyorum ki, Millî 
Korunma Kanununda da bazı değişiklikler ha
zırlanmaktadır ve halkın itimadım sarsacak, 
şurada, burada, kahve köşelerinde dedikoduyu 
mucip olacak bir hale meydan verilmemesi bil
hassa lâzımdır. Bunu nazarı dikkatlerine arze-
derim. 

TİCARET VEKİLİ C. S. SİREN (Bolu) — 
Muhterem arkadaşlarım; bütçenin umumî mü
zakeresi sırasında Vekâletimizi alâkadar eden 
mevzular üzerinde ve şimdi de bütçemizin mü
zakeresi sırasında söz alan arkadaşlara müsa
adenizle cevap arzedeceğim. 

Müstakil Grup Reisi sayın Ali Rana Tar* 

— 367 — 



I : 03 f f . 6 
han, fiyat murakabesinin tesirleri hakkmda 
bendenizden malûmat talep ettiler. Bu mev
zu üzerinde söz alan arkadaşlarımız da 510 sa
yılı karara ve tatbikatına ait mütalâlârda bu
lundular. Bu noktaları birleştirerek cevap ve* 
redifim* 

Ticaretin tanzimine ve ihtikârla ntüeadete-
ye dair olan kararla istihdaf edilen gaye ih
tikârı ve zincirleme ticareti vasıflandırmak 
ve bunları takdir mevzuu olmaktan Çıkarmak 
ve anormal ticarete mâni olmak içki de kâr 
hadlerinin tesbiti suretiyle ticareti halkm mea-
faatleriyle ahenkli bir hale getirmektir. Ka
rar uzun çalışmalardan sonra vücude getiril- j 
mistir. Bu çalışmalarda Ankara, İstanbul, 
İzmir, Samsun ve Mersin Ticaret Odalarının i 
seçtiği bir heyetin kâr hadlerinin tesbitine da
ir hazırladığı mufassal ve izahlı cetvellerden '• 
istifade edilmiş ve bu mevzu üzerinde muhtelif ; 
ticari teşekküllerle ayrıca görüşmeler yap»lw 

mış, aynı zamanda fiyat murakabesi, üzerinde : 
ehemmiyetli merkezlerde iş gören idare me
murlarımızın da mütalâası alınmış ve bu mevzu-
ctaki. tecrübelerimizden de istifade edilmiştir. 
Karar esasen izahnamesi ve kâr hadleri liste-
îeriyle 1 mayıstan itibaren yürürlüğe girmiş- ; 
tfr. Aradan henüz az bir zaman geçmiştir. Bi- ; 
ttaenaleyh konulan sistemin ve kâr hadleri lisr j 
'teîerinin vermiş olduğu neticeleri tamamen j 
ifade edecek bir vaziyette bulunmuyoruz. Yal- j 
niz, kararın ilk tesiri bir çok arkadaşlarımın \ 
da müşahede ve ifade ettikleri gibi, müsfeet 
olmuştur. İtararm ticari hayata daha ziyade i 
intibak edebilmesi için kâr hadleri ve izahna- ] 
me üzerinde bir takım tadillerin yaprlması bit- ' 
tabi MT zarurettir. Bu zarureti gözönünde bu
lunduran Ticaret Vekâletiniz ticaret odaları- ! 

na vazifeler vermiştir. Bu vazifeler İki grupta I 
toplanabilir. Birisi, kâr hadleri ve izahname [ 
ürerinde âcil tadilât yapılmasını icabettiren nok- ; 
taîar, diğeri umumî piyasayı alâkalandıran 
ve wüiumî mahiyette tadilât yapılnıasfnı icabet-
ti^eh «oktaîardfr. 

Bfrtecİ nokta Üzerinde ticaret odalarındaki 
meslekî heyetlerin yapacakları tetkiklerle va
racakları neticeler ticaret odalarına verilecek 
ve ticaret odaları meclislerince bir karara bağ
landıktan sonra bu karar Vekaletimize gÖn-
dferiâeeektir. 

tkâteifei çalışmalar, daha geniş ölçüde yapı
lacak ve bu çalışmalardan eîde edilecek netice
ler Jstanbul, Ankara, îzıair î^icaret (Maları ta-
rafından seçilecek bir heyete tetkik ettirildik
ten ve müşterek bir karara varıldıktan sonra 
Vekâletimizde bir tetkik mevzuu teşkil edecek
tir, bu mesaiye bu heyet te iştirak edecektir. 
Bu mesai yalnız bir defaya inhisar etmiyeeek, 
devamlı olarak yapılacaktır. Yalnız burada şu
nu derhal arzetmek isterim ki, kararda hiç bir 
süetle prensip değişikliği yapdmıyacaktrr. 

1944 C : 1 
Ancak kararın ticari hayata intibakını temin 
etmek için icabeden tedbirler düşünülecek ve 
bu tedbirler sırasiyle alınacaktır. Nitekim 
âcil olarak tashihine lüzum görülen noktalar 
pek kısa bir zamanda bundan 10 - 15 gün ev
vel, bir kısmı da bugünkü resmî gazete ile tas
hih edilmiştir. Bu meyanda Feridun Fikri ar
kadaşımın ifade ettiği fireler işi de düzeltilmiş
tir. Ancak kâr hadleri derecesi tesbit edilir
ken bu işle münhasıran Ticaret Vekâleti teşki
lâtı uğraşmamıştır. Biraz evvel arzettiğim gibi 
beş ticaret odası tarafından tesbit edilen kâr 
hadleri esas olarak alınmış ve Ankara, İstan
bul, İzmir Ticaret Odaları mümessilleriyle bir
likte bir revizyona tâbi tutulmuştu. Fire mev
zuu ile alâkalı maddelerin kâr hadleri bililti
zam yüksek tutulmuştur. Ancak yüksek tutul
muş olan bu kâr hadlerinin kâfi gelmediği 
anlaşılan maddeler üzerinde ayrıca fire payla
rı da nazara alınmış bulunmaktadır. Kararın 
müsbet bir netice verebilmesi her şeyden evvel 
murakabe teşkilâtının iyi kurulmasına, iyi iş
lemesine ve bilhassa iyi elemanlardan teşekkül 
etmesine bağlıdır. Binaenaleyh kararname hü
kümlerinin iyi tatbikini temin etmek için eli
mizden geldiği kadar, kadrolarımızı şişirmek
ten sakınmakta, kontrolörlerimizi iyi intihap 
etmeği düşünmekte ve buna gayret sarfetmek-
teyiz. Valilerce seçilen kontrolörler ve bunla
ra ilâveten teftiş heyeti kadrosundan ayırıp 
gönderdiğimiz arkadaşlar büyük bir gayretle 
çalışmaktadır. Kararın murakabe sistemi üç 
cephelidir. Kararda Belediye Kanunu çerçeve
sine giren bazı maddelerin kontrolü, belediye 
teşkilâtına bırakılmıştır. 

Bunun dışındaki mallar iki grupa ayrılmış
tır. Bunlardan ithalât mallarının, ithal ka
pısından itibaren toptancı ve perakendeciye in
tikalini ithalât birliklerine bağlı kontrol teşki
lâtı murakabe edecektir. Bundan sonra top-
taneı ve perakendeci ellerine geçen mallar da 
millî korunma kontrolörlerinin, murakabesi al
tına alınmıştır. 

Bu itibarla murakabe teşkilâtının işleri, bi
raz evvel arkadaşlarımın ifade etikleri gibi 
muayyen bazı maddelere inhisar etmemekte ve 
geniş ölçüde bütün ticari sahaya yayılmakta
dır. Bu da murakabe teşkilâtının bariz husu
siyetlerinden birini teşkil etmektedir. Mura
kabe mevzuunda sözlerimi bitirmeden önce ih
tikârla mücadele dâvasının yalnız millî korun
ma kontrolörken ile yapılamıyacağını, bunun 
bütün vatandaşlara düşen bir vazife olduğunu 
ve hepimizin yalnız kendimizi değil, hepimizi 
birlikte düşünmek zotrunda olduğumuzu ve he
pimizin içinde millî korunma kontrolörü ruhu 
nun bulunmasa lâzımgeldiğini huzurunuzda te
barüz ettirmeği bir veeibe bilirim. (Çok doğru 
sesledi). 
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Bundan sonra karardan hayat pahalılığı

nın tamamen önüne geçilmesini ve hayat pa
halılığını derhal kaldırmasını ve fiyatlarm fev
kalâde düşürmesini beklemenin doğru olmadı
ğını da huzurunuzda ifade etmek isterim. Ka
rar, malların muayyen kâr hadleri ile satılma
sını temin edebilir. Yoksa aslında pahalı olarak 
ithal edilen malların ucuzlatılmasını bu karar
dan beklemek doğru değildir. 

Feridun Fikri Düşünsel, arkadaşım, kontrol 
teşkilâtına temas ederken bu teşkilâtın merkezde 
bir bürosu bulunmadığını söyliyerek istihsal mer
kezlerinde murakabe işinin ne safhada olduğunu 
sûrdular. Ticaret Vekâletiniz de kararın tat
bikatını teminat altına almak çiû kurulmuş teş
kilât vardır. Ve bu teşkilât murakabe işlerinin 
ne yolda işlediğini zaman zaman raporlar ala
rak tetkik etmektedir. Bundan başka millî ko
runma kontrolörleri yalnız büyük merekzlerde 
değil hemen hemen bütün vilâyetlerde mevcut
tur. Bilhassa kendilerinin düşüncelerini realize 
etmek içüı istihsal mmtakalarmda fazla miktarda 
milli korunma kontrolörlüğü kadrosu verilmiştir. 

Vilâyetlerin yapamadığı bir takım işlere ge
lince, oralara merkezden mütehassıs ve müfettiş 
göndermek suretiyle işleri yerinde tetkik ettire
ceğiz. Nitekim bir mmtakaya bir müfettişle bir 
mütehassısı yollamak üzereyiz. 

Arkadaşım, karardan bahsederken, fatura
lara temas buyurdular. 

Arkadaşlar; kararnamenin iyi yürüyebilmesi 
için fatura esastır. Çünkü zincirleme ticareti an
cak faturalar üzerinden takip etmek mümkündür. 
I>atura kaydinı eğer tahfif edecek veya kaldıra
cak olursak kararnamenin yürümesine kararın 
yürümesine ve beklediğim neticelerin istihsaline 
katiyen imkân, yoktur. Binaenaleyh faturalar 
bahsinde halen .ticareti işkâl eden bir takım nok
talar varsa onları Ticaret odalarına yapılan ta
mimden almacak neticelere göre tetkik etmek su
retiyle bittabi tashih edeceğiz. 

Arkadaşım yeni Ticaret odaları kanunundan 
bahsettiler; Emin Sazak, arkadaşımız da bu mev
zua temas ederek yeni ticaret odalaıa kanununu 
yüriiftüpyürütmetİigİHiizisojrdular ve bir vekil ye
rini diğer bir vekile bıraktığı vjkıt yani vekil es
ki »ıfeıdsşanm bıraktığı işleri tamamlar mı? ta
mamlamaz mı? diye bir tereddüt izhar ettiler. Ti
caret<odalaj?ı kanunu benden evvelki vekil arka
daşım tarafından hazırlanmış ve yüksek ijasvibi-
nize iktiran etmiştir. Binaenaleyh tasvibinize ik
tiran etmiş bir kanunu toensfemz-Hİar TOIBL olarak 
t&tbik etmek meobnıriyelândeyim, vse bunu hiç bir 
zaman ihmal etmek benim için mümkün değildir. 
Arkadaşımın bıraktığı işi tamamlamak vazifesi 
bana ksmuaila verilmiştir. Ticaret Odaları Ka-
nununu tatbik .ederek odalarımızı bu kanun» 
göre teşkilâtlandırmak için elimizden gelen «gay
reti sarfetmekte bulunuyoruz. 

Yalnız *Rcsre* Odaları EaiHraaadte istihdaf 
edüan gayeye vâsıl olabilmek için tüöearlarımı-
zın ve bu teşekküllerin basma getirilecek arka
daşlarımızın vazifelerini çek iyi bilmeleri ve 
iyî anlamaları l&zimgelmektedir. Kendileri»© 
şimdiye kadaı? bazı vazifeler verilmiştir. Meselâ 
en mühim vasile ^olarak: Yeni kararın tat&üBa> 
tim takip etmek, tiearet ahlâkının aneak halkın 
menfaatleriyle beraber yürüyeceğinin tüecarlara 
teikift etmek ve Ticaret Vekâletimize yapacağı 
tekliflerde yalnız tacirleri değil, müstehlikleri 
de düşünmek ve kâr hadlerinde tadilât iste
nileceği «ırada bu hadleri yalnız yukarıya 
doğru çıkarmak suretiyle değil, ieabettîkçe aşa
ğıya doğru indirmek suretiyle de hareket et
mek vazifesi olarak vermişizdir. Halkın Ti
caret ödalan Kanunundan istifade etmesini te
min için tacirlere yine Ticaret Odaları Kafta-
nuna da^nılarak tevzi vazifeleri de verilmiş
tir. Binaenaleyh bu kanundan müftıMn ölduğtı 
kadar ibydaâanfflaya Tiearet Vekâletiniz gayret 
etmektedir. 

Arkadaşım Feridun Fikri Düşünsel birlik
lere temas ettiler. İthalâtçı ve ihracatçı birlik
leri btıgün kendisine tevtîi edilen vazifeleri ifa 
etmektedir. Burada kırtasiyecilik mevcut olup 
olmadığını yakından anlryabilmeleri için ken
dilerini bir gün İstanbul'a gittikleri vakit bu 
birliği ziyaret etmelerini rica ederim. Bu ziyar 
retlerinde ithalât ve ihracat birliklerinin, bil
hassa İstanbul'da iyi çalıştığını ve tüccarlarla 
bizi memnun edecek bir şekilde işbirliği yap
tığını göreceklerdir. Ancak ithlâtçı ve ihracattı 
birliklerine bugün vermiş olduğumuz vazifele
re ilâveten vereeeğimiz vazefeler de yok değildir. 
Bunları da sırası geldikçe verecek ve birlik
lerden bu hususta halka daha çok yardım et
me imkânlarını temin etmelerini istiyeceğız. 

Birliklerin bütçeleri Vekâletimizce tasdik 
edilir, masrafları yakından kontrolumuza tâbidir. 
Ticaret Vekâleti müfettişleri de zaman zaman 
muamelelerini teftiş etmektedirler. 

Arkadaşlarımdan birisi Gemlik'teki fabri
kanın vaziyeti hakkında malûmat talep ettiler. 
tetkik buyururlarsa görürler ki, İktisat Veka
letine bağlı olan ve İktisat Vekâletince malları* 
na el konulmuş olan fabrikaların kâr had
leri bu vekâletçe tâyin edilmektedir. Bina
enaleyh bu mevzu üzerinde bendeniz §imdi ce
vap arzedecek durumda değilim. Maahaza me
seleyi not ettim, İktisat Vekili arkadaşımla 
tetkike tâbi tutarız. 

Feridun Fikri Düşünsel arkadaşım bütçenin 
umumî müzakeresi şurasında hayat pahaMığına 

sebebiyet veren meselelere temas ederek bunu üç 
onktada hulâsa ettiler: Biri ekmek ve hubu
bat politikasının tanzimi, diğeri fiyat muraka
besi; bir diğeri de münakale sistemimizin ikti
sadi gayeye uydurulması. Arkadaşım bıı mey-
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zuda yüksek huzurunuzda izahat verirken 1943 -

1944 mahsul yılında - hububat fiyatlarının nor
mal bir seviyeye indirilmiş olduğunu ilâve bu
yurdular. Bu mevzu üzerinde yüksek huzuru
nuzda fazla izahat vermiyeceğim. Çünkü buğ
day piyasasının tanzimi bahsinde Parti Gru-
punda uzun boylu izahat verdim. Bu mevzu 
yalnız Büyük Meclisin değil bütün halkımızın 
önündedir. Çünkü, bugün memlekette buğday 
fiyatları resmî fiyatlarımızın seviyesine indiril
mişti. Toprak Mahsulleri Ofisi de 42 - 43 vi
lâyette bu fiyatlarla mubayaa yapmaktadır. 

Bundan sonra arkadaşım ve diğer arkadaşla
rım ekmek miktarının arttırılmasına temas 
buyurdular. Buğday fiyatlarının tanziminde gös
terdiğimiz hassasiyeti ekmek miktarının arttı
rılmasında, daha fazlâsiyle duyduğumuzdan 
emin olmanızı bilhassa rica ederim. Ekmek fi
yatlarının üzerinde Hükümetinizin göstermiş 
olduğu hassasiyete misal olarak şunu arzederim 
ki, bugün 27 kuruşa mubayaa edilen buğdayın 
ekmek fiyatlarına esas teşkil eden fiyatı 27 
kuruş olarak muhafaza edilmekte ve müstahsile 
prim ödenmektedir, Binaenaleyh ekmek fiyatı
nın yukarıya doğru çıkarılmamasında ve ekmeğin 
her yerde muayyen miktarda temin edilmesinde 
gösterilen hassasiyetin ekmek miktarının arttı
rılmasında de gösterilmiyeceğini hiç bir arka
daşımın kabul etmiyeceğini tahmin ediyorum. 
Arkadaşım zamanmda dediler, bendeniz daki
kasında diyorum, imkân hâsıl olur olmaz ekmek 
miktarının arttırılacağına emin olmanızı rica e-
derim (Barvo sesleri, alkışlar). 

Arkadaşım, şeker işine de temas ederek fa
kirlere şeker tevzi edilip edilmediğini sordular. 
Dahiliye Vekâletivle birlikte tesbit etmiş oldu
ğumuz dar gelirlilere (adedîeri 500 000 kişidir) 
şeker tevzi edilmektedir. Bunların çeker miktarı 
da Haziran 1943 ten,itibaren 300 gramdan 600 
grama çıkarılmıştır. Feridun Fikri Düşünsel 
arkadaşım Ticaret Vekâletinin bütün mevzu!arı
na temas ettikten sonra bittabi Toprak Mahsul
leri Ofisine de temas ederek bazı noktaların ay
dınlatılmasını istediler.' 

Toprak Mahsullerinde ambar vaziyeti, Top
rak Mahsulleri Ofisinin işleyiş tarzı hakkında 
diğer bazı arkadaşlarımın istediklerini ilâve ede
rek Toprak Mahsmlleri Ofisi hakkında kısaca 
malûmat arzedeceğim. 

Toprak Mahsulleri Ofisi geniş, dağnık bir 
teşkilâta maliktir. Bu teşkilât, bilhassa köylü
nün uzak yerlere malını taşımasını temin etmek 
için, köylünün ayağına mümkün olduğu kadar 
yaklaşmış ve geçen senelere nazaran ehemmiyetli 
miktarda yeni alım yerleri açmıştı. Toprak Mah
sulleri Ofisinin teşkilâtında aksayan noktalar 
mevcuttur. Toprak Mahsulleri Ofisinin taşra 
teşkilâtı ile Merkez teşkilâtının irtibatında nok
san yerler vardır. Fakat bütün bu mevzular 

üzerinde çalışıyoruz ve yeni yıla Toprak Mahsul

leri Ofisi Teşkilâtı yeni bir hüviyetle çıkmakta
dır. (Bravo sesleri) Toprak Mahsulleri Ofisinin 
ambarlarmdaki mevcudun tarafımızdan kontrol 
edilip edilmediğini sordular. Toprak Mahsulleri 
Ofisinin günlük alımları ve ambar mevcutları 
her gün tetkik ettiğim meselelerin başındadır. 
Toprak Mahsulleri Ofisinin murakıpları çoktur 
arkadaşlar. Toprak Mahsulleri Ofisinin müfettiş
leri evvelâ sizlersiniz, sonra bütün vatandaşlardır. 
Toprak Mahsulleri Ofisi ayıbını saklıyabilecek 
bir müessese değildir. Hepinizin gözüönünde iş 
gören bir müessesesidir Bu itibarla onun am
barlarmdaki mevcutların çürümesinden ve bo
zulmasından süratle haberdar olduğumuz gibi 
bu çürüyen ve bozulan yerlere müfettişlerimizi 
süratle göndermekte ve müstahsıllarımızı yetiş
tirmekteyiz. Şurasını da arzetmek isterim ki, 
Toprak mahsullerinde görüldüğü söylenen ve gö
rülen suiistimaller; tamamen müfettişlerimiz ta
rafından ortaya konulan ve efkârı umumiyemize 
bu kanalla arzedilen suiistimallerdir. Bu mev
zuda fevkalâde hassas bulunuyoruz. Vazifesini 
ihmal eden, suiistimal eden memurların arkasın
da ve peşindeyiz. 

Bir istimal mevzuuna temas etmişken arka
daşlarımdan birinin Ticaret Vekâleti kadrolarına 
girenlerin zengin olduklarına dair olan beyanla
rına da cevap arzedeyim: Binaenaleyh bendeniz 

arkadaşlarımın içinde bir tek.zengin olan görmedim 
Hepsi feragatli, vazifelerine merbut, namuslu ve 
dürüst arkadaşlardır. Yaptıkları işin ne kadar 
üzüntülü ve yorucu olduğunu da tahmin ve tak
dir buyurursunuz. 

Ambar meselesine gelecek olursak; Toprak 
Mahsulleri Ofisinin elinde bulunan ambar 304 100 
tonluktur. İçinde bulunduğumuz devrede eli
mizde mevcut inşa programı ise 155 000 tonluktur. 
Bunun 100 000 tonunu bu sene ikmal edebilece
ğimizi umuyoruz. Bu ambarların inşasında va
ziyete göre her türlü tertipten istifade etmekte
yiz. Kerpiç ambarlarımız var, tahta ambarları
mız var, beton ambarlarımız var. Ofis her türlü 
ambar şeklinden istifade etmektedir. Diğer ta
raf tan Ziraat Vekâletimizle mutabık kalarak ke
reste mevzuunda yardımlarını temin etmiş bulu
nuyoruz. Binaenaleyh kereste işini de Vekaleti
nizin hatırda tutmakta olduğunu ve gozonunden 
uzakta bulundurmadığını arzetmek isterim. 

l.ARVAS (Van) — Bunların yanma bir de 
kuvu ilâve ederseniz mesele hallolunur. 

TİCARET V. C. S. SİREN" (Devamla) — 
şimdi ambar hacmini 450 bin tona kadar yük
selmesi halinde acaba bu miktar kâfi gelecek 
midir? Bunun kâfi geleceğini sanmıyorum. 
Çünkü Toprak mahsulleri Ofisi bir taraftan alır, 
bir taraftan da sarf eder. Şimdiye kadar stok 
mevcutları, eline mühim miktarlarda mal geç
mesine rağmen 350 bin tonun pek fevkinde ol
mamıştır. 
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Muhterem arkadaşlar; köylü eliüde mal bu

lunduğundan ve bunun mubayaa edilmediğin
den bahsettiler. Ofis fi^tlarıı&izla Her yerde 
alıcı olarak durmaktadır. Arada ufak aksak
lıklar olunca haber alnvalmaz oraya yetişiyo
ruz. Para bakımından okun, muhafaza bakımın
dan olsun, tertipleniyoruz. Bur&ya temas et
mişken şu noktayı da aydınlatmak isterim. 
tîüklmetin bu yıl hububatta cebri mubayaa 
yapmağa karar vermiştir. Toprak mahsulleri 

vergisi % 10 a çıkarılmıştır. Şimdiye kadar ol
duğu gibi bundan sonra da Türk köylüsü, mü
kellefiyetinin mânasını-anlıyarak buttu hassa
siyetle yerine-getireceğinden emin bulunuyoruz. 
Bugünkü kayıtlar altında ve bugünkü alım 
yerlerinde olmak üzere? Hükümet buğday alım 
fiyatını 27 kuruştan aşağı düşürmiyecektir. Bu 
günkü Şartlar devam .ettiği müddetçe ekmek 
fiyatına esas olan buğday fiyatları her yerde 
27 kuruştan yukarıya çıkarılmayacaktır. Diğer 
hububat fiatjarı da buğday fiyatlariyle ahenkli 
olacaktır. Bu tedbir, yalnız hububat istihsal 
edilen mıntakalarda bulunan köylülerimizin 
emeğinin tam karşılığını almasını teminat âltma 
almış olacaktr. 

Em'n Aslan arkadaşınız kooperatiflere te
mas ettiler. Arkadaşlar kooperatifler bilhassa 
harp sonu için müstahsilin en büyük: köruyu-
cuöti olacaktır. Bu itibarla Ticaret Vekâletimiz 
kooperatiflere çok büyük ehemmiyet atfetmek
tedir, Yalnız kendilerinin dediği gibi, bir ta
raftan Tarım satış, diğer taraftan Kredi koope
ratifleri vardır. Bunlar aynı maksatla kurul
muş fakat, yekdiğerinden ayrı çalışan müesse
selerdir. Bunları birleştirmek için yakında, bir 
kanun projesiyle huzurunuza geleceğiz. Doku
ma kooperatiflerine gelince; bu mevzuda İkti

sat Vekâletiyle müşterek olarak daha esaslı ted
birler almış bulunuyoruz. Bunların tafsilâtiyle 
yüksek huzurunuzu fazla işgal, etmek istemiyo
rum,' -

Cundan başka arkadaşımız Ziraat bankası
nın ticari işlerle fazla iştigal ettiğine temas et
tiler ve zirâi krediyi jjdnci plânda düşündüğünü 
hatyâ aşağı yukarı ihmal ettiğim ileri sürdüler. 
Ziraat Bankası memleketimizin her tarafına ya
yılmış geniş teşkilâtiyle filhakika bir taraftan 
ticari, b^r taraftan da zirai krediler temin et
mektedir. Memleketimizin her yerinde şubeleri 
bulunan bankalarımız mevcut oİ&adığı için Zi
raat Bankasında bittabi bir fl*it$a* ticari kredi
ye. yer vermek lâzımgelme^teiifi Ancak bunun 
miktarının zirai kredi' ölçüsünde de olmaması şart
tır. Zirai kredi esasen birinei jtfâna alınmıştır. 
Jİiğer taraftan zirai j^redf uztm vâdeyi istilzam 
§jen bir kremdir, T&ari kredi Jsjsa vadeli kre-
Af. olduğu için Ziraat Başkasının bir taraftan 
|fcsa vadeli kredi tfemiu. etmesi, faiz ucuzluğunu 
temin etmesi bakımından da lüzumludur. 

Ziraat Bankası kanununa ait nizamname sim-
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di Devlet Şûrasında tetkiktedir. Bu nizamname
de Ziraat Bankasının ne kadar bir miktar ticari 
kiredi açabileceği tâyin ve tasrih "edilmektedir. 
Bu nizamname çıktıktan sonra bu mevzu estek 
bir surette temin edilmiş olacaktır. 

Zirai mahsullere ait fiyat tesbiti bahsine ̂ ge
lecek olursak, bu mevzuu daima Ziraat Vekale
tiyle beraber ve müşterek bir görüşle ele almakta
yız. Ticaret ̂ Vekâletimiz bu mevzuda yalnız kejndi 
mütahassısla-rından istifade etmemektedir. Te$bit 
ettiğimiz fiyatları ahenkli bir halci getirmek için 
el birliği yapmaktayız. -i . . 

Toprak ^mahsulleri bahsinde unuttuğum bir 
nokta kaldı;, onu da arzedeyim: Emin Sazak ar
kadaşım, analiz farklariyle ambar fazlasından bah
setti. Analiz farkı buğdayın içerisindeki ecnlebi 
madde miktarına göre tâyin olunur. Satış fiyat
ları da aynı analiz farkları nazarı itibara alıla
rak yapıldığından bu farktan tekrar ofise inti
kal edecek bir para mevcut değildir. Ambar faz
lalarına gelecek olursak ambar fazlası olduğu 
gibi fire dolayısiyle ambar noksanlarını da na
zara almak lâzrmgelir. Toprak Mahsulleri Ofisi 
ticari bir müessese zihniyetiyle hareket etmemek
tedir. Bujtibala bu mevzuda kendisinin bir am
bar fazlası mevcut da olsa bu fazlalar ekmek 
fiyatlarından hasıl olan zararlarını telâfi eder. 
Binaenaleyh fark da olsa mahalline masrufjbur. 

Yine aynı arkadaşım yüz ton makarnanın çü
rüdüğünden bahşettiler. Bu mevzu, üzerinde Fır
ka Grupuhda yüksek huzurunuzda mâruzâtta 
bulunmuş olmakla beraber burada da tekrarına 
ihtiyaç vardır. Çürüyen makarna yüz ton 4eğil 
14 tondur. Bunun müsebbipleri hakkında tahki
kata geçjlmiştir. Bu hâdisenin ortaya çıkmasın
dan memnun olmak icabeder. Çünki gizleyecek 
hiç bir tarafımız yoktur- Ayıblâr ve kusurlar 
olursa takib etmekte bizim vazifemizdir- * 

Hüseyin ülusoy arkadaşım küçük krediler 
bahsine temas ettiler. Küçük kredilerin ehemmi
yetini takdir etmemek mümkün değildir. Bu 
mevzu üzerinde Ticaret Vekâletiniz hassasiyetle 
durmuştur. Bir taraftan Halk Bankası ajansla
rının artması diğer taraftan Emniyet Sandığı
mı^ İktisadi Devlet Teşekkülleri umumî heye
tinde yapılan müzakerelerde de ifade edfldiği 
gibi, çalıştırılması suretiyle bu mevzua ehemmi
yet verilmektedir. Diğer bankaların da imkân 
nispetinde bu mevzu ile ilgilenmeleri hûsuaftında 
nazarı dikkatleri celbedilraiştir. Fakat memle
ketimizde ki kredi müesseselerinin azlığı v | ser
maye azlığı ve bu müesseselere baş vuran: ihti
yaç sahiplerinin de fazlalığı gözönühde bulfındu-. 
rulacak olursa bu mevzu üzerinde çökfgeniş 
bir yardım beklemenin mümkün olmadığını Jıuzu-
runuzda tebarüz ettirmek isterim. Bundan jbaşka 
Feyzuİlah Uslu arkadaşım türün mevzuuna. |;emas 
ettiler: Türün mevzuu üzerinde.Gümrük ve<İnhi
sarlar Vekili arkalaşım geniş izahlarda bulun-
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duğu için bu mevzuda ayrıca- sisleri rahatsız et
mek istemiyorum. Tütün mevzuunda İnhisarlar 
Vekâleti ile Ticaret Vekâleti birlikte çalışmıştır. . 
önümüzdeki yjl bu. mevzu üzerinde daha iyi ve 
daha muvaffak-şekilde netice almağa çalışacağı
mıza* emin olmanızı' rica ederim. 

•^Sözlerimi bitirmiş bulunuyorum, başka bir 
eniriniz varsa... cevaplandırmağa hazırım. (Kâfi, 
kâfi sesleri, alkışlar). • 

: REİS — İktisat Vekili' Fuad Sirmen-
İ K T İ S A T VEKÎLÎ F. SÎRMEN (Rize) — 

Arkadaşlarım; bendeniz Bursa Mebusu Muhittin 
arkadaşımın bu kürsüden Ticaret Vekâletine 
taallûk etmemek vaziyetinde olduğu halde mev-
zuubahis ettikleri bir meseleye cevap vermek için 
söz ,;almış bulunuyorum. 

Malûmu âliniz olduğu üzere yeni kararname
nin! sarih hükmüne göre Devlet eliyle işletil
mekte olan sınai müesseselerinin kar haddleri bu 
kararname esasları dairesinde Ticaret Vekâleti" 
tarafından değil İktisat Vekâleti tarafın dan tâ
yin edilmektedir* 

Bahis buyurdukları suni ipek işine gelince; 
suni ipek, arzettiğim gibi, Ticaret Vekâletinin 
tesbit etmiş olduğu perakendeci ve toptancı kar 
hadleri mevzuuna dâhil bir madde değildir. 
Suni ipek ancak Sümerbank tarafından toptan 
olarak satılmaktadır ve perakende olarak satılma
maktadır.; Kendilerinin de ifade buyurdukları 
gibi /mektubu çok yfinİ ;almışlatr,viçinde ileri sürü
len fikirleri lâyikiyle anlıyamadıklarını, kav-
rftyaşijadıklarını söylediler. Bendeniz de dinle
dim* auiıyamadım. Suni ipek vaziyetinden bah
sediliyor; Nisan başında suni ipek fiyatlarında, 
arttırma i değil, % 20 derecesinde bir tenzil ya
pılmıştır. ••::Binaenaleyh kendilerine ; verilen ma
lûmatta Jher halde biryanlışlık vardır. Yani bir ay 
evyelki suni ipek fiyatlarında % 20 bir tenzilât ya
pılmış ve suni ipekler toptan olarak, müessesemiz 
tarafından, amallere ve alıcılara verilmektedir. 
Çünkü v Gemlik fabrikamız, aleminyun bobin-
lerinde&j sjkıntı çekmekte olduğundan, hazır-

,lanmış -ıjfa&i...suni ipekleri,. alıcıları, talipleri 
•çoktumMîmtiraöaatları şıraya koyarak, bu su
remle iftarlarını yerine getirmekteyiz. Bu. yeni 
fiyat sukutundan dolayı evvelce alıp ellerinde 
jsurii ipek .bulunanlar-• bize mü T a c a a t ederek, 
bunlar ne olacak, dediler ve kendilerine yüksek 

İfiyafta verilmiş olan suni ipeklerin fiyat far
kım geri istediler. . Binaenaleyh bu kısa izaha

t ımdan anlaşılıyor kj, $uni ipek fiyatlarında 
katiyen . artış; yoktur. - Kararnamenin tesbit et-

..tiği had^dâhilinde yapılmakta olup fazla-bir fi
yatla; intikal vaziyeti ^yoktur. Bu ciheti tavzih 
için söz olmışV.bulunuyarumv . , 
, ;- A. N. DEMÎRA& (Şivaş) — Muhterem arka
daşlar; Ticaret Veküimiziu izahından müstah
sili ve dolayısiyle:. hepimizi memnun edecek iki 
noktaya- karşı bilhassa teşekkürlerimi arzetmek 
isterim. 

O da, bu sene müstahsilin mecburi satım tabi 
tutulmrvaeağıdır. Birisi budur: bu o demektir ki, 
şayet biryerde istihsal bedeli daha çok ise Hü
kümetin tâyin edeceği az bir bedelle mal almmı-
yacaeıdır, Bu. hakikaten müstahsilin lehine mü
him bir karardır. 

İkincisi; fiyatı 27 kuruş olarak tesbit edecek
tir. Bu da hakikaten mühim bir karardır, öy
le yerler olur ki, nakliyenin olmaması veya 
mahsulün çok fazla idrâk edilmesi yüzünden fi
yat çok aşağı düşebilir. Bugünkü şerait altında 
bundan aşağı fiyatla müstahsili koruvaeak ve 
memnun edecek vazivette değildir. Hükümeti
mizin ötedenberi köylü ve müstahsil hakkında 
aldığı tedbirler zümresinden olarak böyle bir ka
rara vermiş olması cidden teşekküre sezadır. 

Bunu tebarüz ettirdikten sonra, söz alan 
muhtelif hatipler, bugün verilmekte olan ekme
ğin bilhassa fukara sınıfına kâfi gelmediğini ve 
bugünün şeraiti altında bunun artırılmasının 
lâzım ve mümkün olduğunu gayet mukni ve 
delâil ile ifade buyurdular. Ben de şahsen bu
na taraftar idim. Fakat muhterem arkadaşlar 
bunu ifade ederken, hissiyatıma tercüman olur
ken bir de ben söz alıp bu hususu tebarüz, ettir
mek için Meclisi "Âliyi lüzumsuz yere işgal etmiş 
olmamak için vaz geçmiştim. Bütün bu güzel ve 
müdellel izahattan sonra ben Sayın Ticaret Veki
limizden bekliyordum ki, Evet şimdiye kadar • 
vaziyet muayven değildir, ihtiyatlı olmak mec
buriyetinde idik. Fakat bugünkü sarait altında 
düşündük, Hükümetiniz şu tarihten itibaren 
ekmek miktarının artırmağa- karar vermiştir, de
meliydi. Bövle bir kararın hepimizi ve bil
hassa aç ve fakir olan zümremizi sevindireceğini 
zannediyorum. Muhterem arkadaşlar, Ticaret 
Vekilimiz bunu bize sarih olarak beyan etme
diler. Üzerinde olduklarını kendilerinin de bizim 
kadar düşündüklerini ifade ettiler. Ben ona ka
niim. Fakat ne bizim, ne de kendilerinin düşün
meleri aç ve muztarip olan fakir zümreyi tatmine 
kâfi gelmez. 

Arkadaşlar, bugün kimse aç kalmıyor. Yiye
ceği gıdayı az çok alıyor. Yalnız ortada mevcut 
olan şey, ucuz ekmek yiyecek olan fakir halk 
17 - 20 kuruştan temin edeceği ekmeği 37 kuruş
tan yiyor. Bizatihi bu ekmek yeniyor, yalnız 
zavallı aç, fakir kütle 17 kuruş yerine bir mis
li fiyatla yiyor. Binaenaleyh bugünkü şerait 
buna müsaittir. Lütfetsinler, tarih tesbit etsin
ler, bu işi halletsinler (Alkışlar). 

t ÇALIŞLAR ( Muğla, ) Hükümetten u-
fak bir. temennim var, 

BEİS — Söz İzzettin Çalışjar 'indir. 
Orgl t ÇALIŞLAR ( Mtığte ) ~ Buğdar 

ym ve ondan hâsıl olan mahsullerin;depo ve-mu
hafaza edilmesinde bir. hususiyet, vardır. Buğ
day ve bundan hâsıl olan un bir kapıdan girer, 
başka bir: kapıdan çıkar. Silolarda ve değirmen 
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fabrikalarında olduğu gibi un daima üst taraf
tan konur ve alt taraftan almırsa orada fazla 
kalmamış olur. Fakat daima üstten alınacak o-
IUTSÛ daima en sonra giren buğday veya un a-
lınacağı için önce giren un veya buğday kokar 
ve bozulur. Bir de istif yapıldığı zamanda.üst 
üste 8 - 10 çuvardan fazla istif yapılrrsa ay
nı şey yine vâtadir. Aeeba Ticaret Of isinin am
bar hususiyeti nasıldır? 

I. ARUKAN (Eskişehir)--Muhterem Tica
ret Vekili gelecek sene. mecburi mubayaa yapıl-
mryacağını beyan buyurdular Şayanı şükran
dır. Yalnız aynı zamanda buğdayı, Devlet ve
saiti nakliyesinden istifade 'ettirerek nakline 
müsaade buyuracaklar mıdır? Bunun tetkik ve 
teminini rica ediyorum. 

TİCARET V. C. S. SİREN (Bolu) — Arka
daşım Demirağ hububatın tesbit edilmiş olan 
fiyatların altına düşmesi halinde Hükümetçe ne 
şekilde hareket edileceğim sordular. 

A. N. DEMİRAĞ (Sivas) — Ben böyle bir 
şey söylemedim, memnuniyetimi izhar ettim. 

TİCARET V. .0. S. SİREN (Devamda) — Fi
yatlar tesbit edilen miktarlar altına düşürülmi-
yecektir. Bunun için de bir çok tedbirleri .za
manında alacağız ve bunu temin etmeğe gayret 
edeceğiz. Ekmek miktarının arttırılmasmdaki 
arzularına gelecek olursak bu mevzu üzerinde 
zannediyorum ki, kâfi derecede izahat verdim. 
İmkân hâsıl olunca (İmkân hâsıldır sesleri). 

Cebrî mubayaayı terkediyoruz. İmkân hâsıl 
olunca, ekmek miktarı da arttırılacaktır. Fakat 
bunun zamanını şimdiden bir tarihle tesbit et
mek ihtiyatsızlık olur (Doğru, doğru sesleri). 
Bunu da benden beklememenizi hassaten rica 
ederim. 

Sayın Generalimiz İzzettin Çalışlar eski 
mahsulle yeni mahsulün birbirine karıştırılma-
masma işaret ettiler. Evvelâ eski mahsul sarfedi-
lecek, yerine yenileri ikame edilecektir. Bu mev
zua fevkalâde dikkat ve itina gösterilecektir. 

Orgl I. ÇALIŞLAR (Muğla) — Ambara yı
ğılan buğday konurken evvelâ gelenler altta, 
sonra gelenler de üstte kalıyor. Sarfedilirken 
de üstten başlanıldığı takdirde en son gelen ev
velâ sarfedilir. Bunun için bir tedbir almmış mı-
dırl 

TİCARET V. C.J. SİREN (Bolu) — Ambar
larımızda bölmeler vardır, binaenaleyh, bölme
lerden istifade edilerek bu sıraya itina edilecek
tir. 

A. YAYOIOÖLU (Maçaş) — Kararnamede 
geçen hububat faslına pirinç de dâhil midir? 

TİCARET V. C. S. SİREN (Bolu) — Bakli
yat ve çeltikten ordunun ihtiyacı büyüktür. Bu 
mevzuu tetkik etmekteyiz. Bu hususta henüz bir 
karara varmış değiliz. 

A. YAYOIOÖLU (Maraş) —Ofis teşkilâtı 
olmıyan yerlerde bu vazifeyi belediyeler görü
yor. 

TİCARET V. 0. S. SİREN (Bolu) — Alıma 
memur edilen belediye vteşkilâtıyie yapılan işle
rimizin iyi gitmemekte olduğunu görmekteyiz. 
Bu? sene Maliye Vekâleti teşkilâtın da istifade 
ederek malmüdürlerinm ve. Utyniîzamaöda vari
dat'ikâ-tiplerini bu mevzu ile alâkalanın temin 
edecek ve oralardaki: mubayaalarımızı daha inti
zamlı bir hale getireceğiz. 

R. GÜRELİ (O-ümüşasoe) — ŞİTOdi mubayaa 
yapılmıyacağına«göre niklayat. serfeest birakıla-
cak mı? 

TİCARET V. C. S. SİREN (Bolu) — Cebrî 
mubayaadan vaz geçtikten sonra bir de müna
kalâtı da «erhest bırakacak olursak hububatın 
elimize geçmesi zorlaşacağı gibi aynı zamanda 
spekülâsyon, mevzuu olacağı da şüphesizdir. Bi
naenaleyh buna imkân göremiyoruz. 

H. BAYÜR (Mamm) -- Şimdi spekülâsyon 
olmaktadır. 

REİS — Fasıllara geçilmesini reyinize ar-
zediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Fasıllara geçilmesini kabul edilmiştir. 
F. 

695 Vekil tahsisatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

.696 Maaşlar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

697 Ücretler 
REİS — Kabul edilmiştir. 

698 Muvakkat tazminat 
REİS.— Kabul edilmiştir. 

699 1683 sayılı kanunun 58 nci mad
desi gereğince verilecek tekaüt 
ikramiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

700 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

701 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek yakacak zammı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

702 Merkez büro masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

703 Vilâvetler büro masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

704 Matbu evrak ve defterler 
REİS — Kabul edilmiştir. 

705 Posta* telgraf ve telefon ücret ve 
masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

706 Kira bedeli 
REİS'— Kabul edilmiştir. 

707 Nakil vasıtaları masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

708 Harcırahlar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

709 Melbusât 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
5 320 

455 927 

804 643 

59 544 

2 640 

3 000 

861 
27 300 

19 000 

6 000 

94 370 

33 093 

5 750 

108 607 

12 400 

873 — 
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711 
712 
713 

714 

715 

76 

3335 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
:Ser_gi ve kongreler masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. * 
Eiyafet masrafları 

"ftUtS — Kabul edilmiştir,, 
Tahlil vfc ölçüler lâboratuvarlan 
için makine alât, edevat ve ecza 

"satın alma ve tamir masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Ticaret ataşelikleri masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Yazı, neşir ve propaganda mas
rafları 
REÎS —' Kabul edilmiştir. 

Milletlerarası müessese ve teşek-

Lira 

1 500 

29 000 

3 000 

10 000 

100 000 

25 000 

F. Lira 
2 700 küllere iştirak hissesi 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
717 Geçen yıl borçları 8 000 

REİS '•«- Kabul edilmiştir. 
718 . Eski yıllar borçlan 3 188 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
719 2834 sayılı kanunla 3018 sayılı 

kanunun 7 nci maddesine göre 
kurulan teşekküllerin idare mas
raflarına yardım 10 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

720 Ticari istihbarat için yardım 10 000 
REÎS. — Kabul edilmiştir. 

721 izmir arsıulusal fuarına yardım 50 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Pazartesi günü saat 14 de toplanılmak üzere 
celseyi tatil ediyorum. ' 

Kapanma saati : 13,50 

7. B. M. M. Matbaan 


