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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

istanbul Milletvekili Senihı Yürüten m, 
Nakil Vasıtaları hakkındaki Kanunda gösterilen 
otomobillerden başka makam otomobilleri alı
nıp alınmadığının bildirilmesine dair olan sözlü 
sorusuna, Başbakan Hasan Saka cevap verdi. 

Kırklareli Milletvekili Dr. Fuad Umay'm, 
musikide olağanüstü bir kabiliyet gösteren İdil 
Biret adındaki çocuğun istikbali hakkında ne 
düşünüldüğüne dair olan sözlü sorusuna, Millî 
Eğitim Bakanı Reşat Şemsettin Sirer cevap 
verdi. 

Büyük Millet Meclisi 1947 yılı Mart ve Ni-

2. — HAVALE ED 2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. •— Türkiye - Fransa Ticaret Anlaşmasına 

bağlı 'listelerin kaldırılması hususunda teati olu
nan mektupların onanması hakkında kanun ta
sarısı (1/269) (Dışişleri ve Ticaret Komisyon
larına) ; 

2. —• Türkiye ile Yugoslavya arasında imza
lanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle Modüs. 
vivendi, Tasfiye Protokolü ve bağlantılarının 
onanması hakkında kanun tasarısı (1/270) (Dış
işleri ve Ticaret Komisyonlarına); 

san ayları hesabı hakkındaki Meclis Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu raporu okunarak bilgi 
edinildi. 

21 . XI . 1947 Cuma günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
istanbul Milletvekili İsparta Milletvekili 

K. Karabekir S. Koksal 

Kâtip 
Urfa Milletvekili 

- A. Akan 

Eaporlar 
3. — Gazianteb Milletvekili Cemil Said Bar

lar;'m, Millî Korunma Kanununun 4648 sayılı 
Kanunla değiştirilen 32 nci maddesinin birinci 
fıkrasının A ve B bentlerinin yorumlanmasına 
dair önergesi ve Geçici Komisyon raporu (4/34) 
(Gündeme). 

4. — Kadirli ilçesinin Fakıbağ mahallesin
den Hasanoğlu Ahmet Yıldız'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/125) (Gündeme). 

bir samimiyetle, (bu meselenin konuşulmasın
dan hicap duyuyorum) mealinde ifadede bulun
muştur. Bütün gazetelerde Başbakan'm bu 
cümlesi «hicap duyuyorum» yerine «üzülüyo
rum» şeklinde intişar etti. Bu sebeple zabıtlar
da bir yanlışlık olduğu kanaatindeyim. Matba
aya gönderildiği için zabıtları elde edemedim. 
Şayet zabıtlarda da ibare «üzülüyorum» şeklin
de ise bunun tashihi icabeder. Bir Başbakan'-
m bir Milletvekilinin sorularına Millet huzu
runda cevap verirken sarfettiği sözlerin ehem-

B İ R İ N C İ C 
Açılma saa 

BAŞKAN — Başkanvel 

KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılaı 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

SENIHİ YÜRÜTEN (istanbul) — Geçen 
zapta ait bir sözüm var. Müsaade buyurur mu
sunuz? 

BAŞKAN — Buyurun. 

SENÎHl YÜRÜTEN (Devamla) — Sayın 
Milletvekilleri; bundan evvelki son oturumda 
Devlet dairelerine verilen nakil vasıtalarının 
mahsus kanununa aykırı şekillerde kullanıldığı 
meselesinin müzakeresinde Başbakan, büyük 

— 108 

B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz 

KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Atalay Akan (Urfa) 
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miyeti vardır; bunların aynen zabıtlara intikal j 
etmesi zaruridir, tabiîdir. Aksi takdirde haki
katler tahrif edilmiş olur. Zaptın arzettiğim şe
kilde düzeltilmesini arz ve rica ederim. (Sağ
dan doğru, doğru sesleri). 

BAŞBAKAN HASAN SAKA (Trabzon) — 
Gazetelerde yanlış çıkmıştır. Zapta bakarım, 
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merak etmeyin. 

BAŞKAN — Kürsüden ne söylenirse zapta 
aynen yazılır. Gazetelerde başka suretle intişar 
etmiş olabilir. O, zaptın mevsukiyetini ihlâl 
etmez. 

SBNlHl YÜRÜTEN (İstanbul) — Pekâlâ. 
Hakkım mahfuzdur. 

3. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Afyon Karahisar Müetvekili Ahmed 
Vezir oğlu'nun, 7 Eylül kararlarının yayımından 
önce ifşası suretiyle haksız kazanç temin edilmiş 
bulunduğuna dair Ticaret Bakanı Mahmut Ne
dim Giindüzalp'ın sözlü cevabı 

BAŞKAN — Şimdi soruyu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
ı Eylül kararlarının vaktinden evvel bazı 

tüccarlara ifşası suretiyle haksız kazanç iktisap 
etmelerine zemin hazırlandığı yolundaki söylen
tilerin umumi efkâra arzı için aşağıda yazılı so
ruların Ticaret Bakanlığınca sözlü olarak ce
vaplandırılmasını saygılarımla arz ve rica ede
rim. 

1. —• 7 Eylül kararlarının neşrinden önce bu 
kararların ifşa edilmesi dolayısiyle bazı tüccar
ların ve ezcümle bunlardan birisinin Eski Tica
ret Bakanı Atıf inan delaletiyle Ziraat Banka
sından dahi yardım görerek beş on gün içinde top
ladığı üzümlerle büyük faydalar temin ettiği; 

2. — Ofis zahirelerinden bir kısmının tüccar 
vasıtasiyle harice sevkedilerek bu suretle tüc
carların faydalanmalarına yardım edildiği ve 
ezcümle bir arkadaşına Atıf inan tarafından 5000 
tonluk zahire ihraç lisansı verildiği ve bu zahire
lerin simsarlar marifetiyle harice sevkolunduğu 
ve halbuki ihracatçı zahire tüccarlarına lisans 
verilmediği; 

3. — ihracatın izmir'den yapılmıyarak is
tanbul'a nakil suretiyle yapıldığının iddia olun
duğu ve bu ihraç istanbul'da Atıf inan' in ya-
kin dostlarından müteşekkil Trak ve Ititi şir
ketlerinin vasıtalık yaptığı ve husule gelen in
tifada Atıf İnan'm da hissesi bulunduğu; 

4. —• Hükümet tarafından tevzia tâbi mal
ların dağıtılmasının, sermayesinin yüzde altmı
şının eski Ticaret Bakanı Atıf inan'a ait olduğu 
iddia olunan Esnaf ve Ahali Bankasına yüzde 
beş komisyonla 'yaptırıldığı; ' 

5. — Eski Ticaret Bakanı Atıf inan 'm kar
deşine vasıtalı vasıtasız tahsis ettiği altı otomo
bilin karaborsa da satıldığı; 

fi; — C. II. Partisi Grupunun tebliği üzerine 
bu mesele etrafında matbuatta görülen yazı ve 
iddiaları Bakanlığın dikkatle takip ve tetkik 
etmiş o1 a cağı vazifesi cümlesinden olduğundan 
bu neşriyatı da nazara alarak, mevzuun umumi 
<r.fkâr Önünde etrafiyle aydınlatılmasını arz ve 
7 UT. ederim. 

Afyon Milletvekili 
Ahmed Veziroğlu 

AHMED VEZtROĞLU (Afyon Karahisar) 
—• Sayın arkadaşlarım; sual takririm bildiği
niz gibi Aydın Milletvekili Sayın Emin Bil
gen'in vaktiyle Cumhuriyet Halk Partisi Mec
lis Grupuna vermiş olduğu takririn aynıdır. 
Ilatırlıyacağmız üzere o zaman sayın Emin 
Bilgen'in takririnin müzakeresi neticesi Halk 
Partisi gurupu Başkanlığının bir tebliği ile 
yayınlanmıştı. Gurupun bu tebliğinde Emin 
Bilgen'in sualleri aynen nakledilmekte olma
sına mukabil eski Ticaret Bakanının cevapları 
tamamen meskût geçilmekte ve fakat bu cevap
ların Halk Partisi Gurup Genel Kurulunca 
«derin bir inancın ifadesi olan tezahürle karşı
landığı» kaydedilmekteydi. Halbuki umumi ef
kârın öğrenmek stediği cihetin eski Ticaret 
Bakanının cevapları olduğunda şüphe yoktur. 
Bu cevaplar malûm olmadan Cumhuriyet Halk 
Partisi Gurupunun tezahürata vesile teşkil eden 
inanca ne suretle varmış olduğunu anlamak 
mümkün değildir. 

Görülüyor ki Cumhuriyet Halk Partisi Mec
lis Gurupu Ticaret Bakanının vermiş oldu
ğu cevap ve izahatın umumi efkâra maledilme-
si lüzumunu hissetmemiştir. Bu usulleşme ve 
cevaplaşma eğer Halk Partisi Meclis Gurupu
nun kendi hususi meselelerinin hududu içinde 

— 109 — 
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kalmış olsaydı kimsenin bir şey demeye hakkı l 
olamazdı. Halbuki Ticaret Bakanlığının ve es
ki Bakanın efkârı unramiyeyi bu kadar yakın
dan ilgilendiren sual takririnde bahis mevzuu 
edilen hareket ve muameleleri doğrudan doğ-
raya âmmenin maddi ve mânevi varlığına do
kunmakta olduğundan Halk Partisi Gurupu-
nun değil bu konuda umumi efkârın tatmin 
edilmiş olması mânâ ve ehemmiyet ifade 
ederdi. Nispeten dar ve hususi bir çevre olan 
Halk Partisi Gurupunun meseleyi nispeten 
-dar ve hususi bir zaviyeden, yani kendi za
viyesinden görmüş ©İması -da muhtemeldir. 
Millet malı olan bu işlerin umumi efkâr ö-
ıaünde görüşülmesi, yani huzurunuzda gö
rüşülmesi, millet işlerinin selâmetle yürü- I 
tülmesiaıin en mühim teminatıdır. Bu takriri- l 
mi vermekle millet işlerinin kapalı çevrelerde 
görüşülüp kalması gibi bir sakat zihniyet ve 
ananenin artık terkedilmesine vasıta olacağını 
da ümit ediyorum. Bu takriri vermiye beni 
sevkeden sebepleri böylece belirttikten sonra 
meselenin esasına geliyorum; 

Bence meselenin esası eski Ticaret Bakanı
nın vazife görürken millet menfaatlerini ko
ruyacak yerde, eşe dosta veya kendi şahsına [ 
menfaatler temin edecek yollarda yürümüş ol
duğu hissini vermekte olan muamelelerdir. 

7 Eylül kararlarının önceden bazı kimsele
re işittirilip bunların bu haberleşmeden ken
dilerine kârlı ticari muameleler temin etmiş 
bulundukları rivayetleri; böyle bir his uyan
dırmıştır. Yine böyle bir hissin yer etmesine 
diğer bir sebep de, Toprak Ofisine hububat 
ihraç ve satışlarında şüpheler telkin'edici mahi
yette muameleleridir. Buğdayın tonu 42 isterline 
satılabilmesi mümkün iken, Ticaret Bakanlığı 35 
isterlin küsur fiyat tesbit ediyor. 

Diğer nevi hububatın satışları da böylesine-
dir. Bu fiyatların tesbitinde hangi esaslara da-
yamldığı malûm olamıyor. Diğer taraftan hu
bubat satışları umumi ve aleni olacak yerde, 
mahdut müesseselerle tek tek temas olunuyor. 

Bazılarına ihraç edilecek mal yoktur, cevabı 
verilirken, bazılariyle âdeta el altından pazarlık 
ve muameleler yürütülüyor. Ve işin en garip ta
rafı ihraç ve satışın kendilerine 5 000, 10 000, 
20 000 ton gibi mühim ihraç lisansları verilen 
kimseler tarafından yapılmamış olmasıdır. 

Lisanslar verilirken bu lisansları alacakların j 
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i ötederaberi hububat ticareti ile meşgul olup olma

dıkları, hububat ticareti ile meşgul olsalar bile, 
bu ölçüde alım satım iktidarları olup olmadıkları 
tahkik edilmek lâzımgelirken, bu tahkikin ya
pılmamış olması bu işlerde birtaknn hususi mak
satların mevcudiyetini akla getiriyor. 

Nitekim ihraç ve satışlar fiilî olarak lisansı 
alanlar tarafından değil, bu işi yapmıya mukte
dir hakikî tüccar müesseseler tarafından yapılı
yor. Hakikat şu oluyor ki, birinci dünya har-
bindeki vagon ticaretine benzer muameleler ile 
ortaya havadan para kazananlar çıkıyor, bunlar 
ne ihracatçıdır, ne de tüccar, garib bir tesadüf 
eseridir ki, bunlar sadece eski Ticaret bakanının 
ve sair nüfuzlu zevatın dostlarıdır. Bunların 

| yüz binler ve milyonlar kazandıkları sabit ol-
f muştur. 

Halk efkârında yeretmiş olan şüphelerden 
kaçınılmak için yekûnu 400 - 500 bin ton gibi 
muazzam miktarlara varan satışlar, bakanlıkça 
salim usullere bağlanmalı ve birtakım kimselere 
millet hazinesi zararına milyonlar kazanmak ka
pıları açık bırakılmamalı idi. 

Bundan başka, dünya rayici takip olunarak 
I fiyatların tesbitinde memleket menfaatlerinin ko

runması da icabetmez miydi? 
Halk Partili Aydın Milletvekili sayın Emin 

Bilgen arkadaşımın hakkı vardır. îşte, bunlar, 
eski Ticaret bakanının kendine mevzu vazifeleri 
yürütme hususunda şüpheli gösterecek karineler
dir. 

Bu suretle ben, Emin Bilgen arkadaşımın 
Halk Partisi Grupunun kapalı duvarları içine 
getirdiği dâvayı huzurunuzda, millet önüne sermiş 
bulunuyorum. 

TİCARET BAKANI MAHMUT NEDÎM 
GÜNDÜZ ALP (Edirne) — Muhterem arkadaş
lar, Afyon Milletvekili Sayın Ahmed Veziroğ-
lu'nun, şimdi okunan Ticaret Bakanlığından söz
lü önergesinde bilgi istediği konular hakkında 
cevaplarımı sırasiyle arzediyorum: 

Bakanlıkça bu konularda istenilen bilgileri 
elde edebilmek üzere tabiatiyle incelemelerde bu
lunulmuştur. Bazı gazeteler bu incelemelerimizi 
bir tahkik mahiyetinde göstermiye çalışmışlardır. 
Halbuki, Saym selefim Atıf inan 'm şahsına da 
taallûk eden bu konularda tahkika girişmeye 
mevzuatımızın müsait olmadığı malûm olmakla 

| beraber vâki neşriyatı itibara alarak cevaplara 
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girişmeden önce bu ciheti yüksek huzurunuzda 
bir kere daha belirtmeyi ve umumi efkâra açık-
lamyaı faydalı buluyorum. Şimdi cevaplarıma 
geçiyorum: 

B) 7 Eylül kararlarının ifşası: 
A) Önergenin birinci maddesi, 7 Eylül ka

rarlarının neşrinden önce iş ta edildiğine ve ba
zı tacirlerin ve ezcümle eski Bakan Sayın Atıf 
İnan'm delaletiyle Ziraat Bankasından yardım 
gören bir tacirin üzüm toplıyarak büyük fayda
lar temin ettiğine dairdir. 

Yüksek malumları olduğu üzere bu konu ga
zetelere de intikal etmiş ve 7 Eylül kararına 
tekaddüm eden günlerde üzüm satın alıp büyük 
faydalar temin ettiği ileri sürülen tacirlerin ad
ları ve borsa kayıtlarına nazaran bunların al
dıkları üzüm miktarları bu neşriyat arasında 
zikredilmiştir. Ayrıca önergenin altıncı madde
sinde, gazetelerde çıkan yazılardaki iddiaların 
da Bakanlıkça dikkatle takip olunarak mevzuun 
umumi efkâr önünde, geniş bir şekilde aydın
latılması istenmekte olduğundan C. H. P. Meclis 
Grupunun tebliği ve Sayın Atıf inan 'm Ba
kanlıktan çekilmeleri üzerine muhtelif gazete
lerde intişar eden yazılar da tetkik mevzuumu-
zım içine alınmıştır. Bu yazılarda para ayar
lanmasına mütaallik kararların neşrine tekad
düm eden günlerde İzmir piyasasından çok mik
tarda üzüm satın aldıkları zikredilen firmalar 
Ali Haydar Albayrak, Soları Limited Şirketi, 
Ege Ticaret T. A. Ş. dir. Bu firmaların ayrı
ca istihsal İKİlgeleriııden de üzüm satın aldıkları 
ve ezcümle Ege Şirketinin izmir Esnaf ve Ehali 
Bankası şubeleri vasıtasiyle istihsal bölgelerin
den külliyetli üzüm topladığı ilâve edilmektedir. 
Gazetelerde Ali Haydar Albayrak'm 4 Eylül 
tarihinden itibaren yavaş, yavaş piyasaya gir
diği ve 6 Eylül tarihinde birdenbire mübayaatmı 
artırarak 10 901 çuval yani 1 100 000 kiloya 
varan mubayaada bulunduğu, Solarin'in de ay
nı günde piyasaya çıkarak 15 900 çuval üzüm al
dığı, izmir borsasında 257 çuvaldan ibaret mu-
bayaatı bulunan Ege Şirketinin daha ziyade 
müstahsil bölgelerden mubayaada bulunduğu ka
yıt edilmekte, bu muameleden Albayrak'm kâ
rı kiloda 46 kuruşluk bir fiyat farkı üzerinden 
506 bin lira olarak hesaplanmakta ve alım mik
tarına nazaran Solarin 'in daha fazla kâr etmiş 
olduğu iddia olunmaktadır. , 

Bu konular : tetkik ettirilmiş ve adı geçen 
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firmalar tarafından teksif edilen bu rakamlara 
mukabil 20 Ağustos tarihinden kârın ilânına ka
dar olan devrede, tamir borsasında ençok üzüm 
mubayaa eden firmaların alımlarını göstermek 
üzere bir cetvel tanzim olunmuştur. Bu cetvele 
nazaran bahsi geçen firmalar o günlerde, gaze
telere akseden miktarı; .rdan az olmakla beraber 
mühimce miktarlarda mubayaalarda bulunmuş
lardır. Ancak yine cetvelde görüldüğü üzere, 
başka firmaların da 20 Ağustosu takip eden aynı 
günlerde çok miktarda mubayaaları olmuştur. 
Gazetelerde Esnaf ve Ehali Bankasının bir te
şekkülü olması ve eski Bakanı da hissedar bu
lunması itibariyle ençok üzerinde durulan Ege 
Şirketinin yalnız 7 Eylülde 28 270 kilodan iba
ret küçük bir mubayaatı görülmüştür. Bu şir
ketin daha ziyade müstahsil bölgelerde üzüm top
ladığı iddia edilmekte ise de, şirket kayıtlarının 
incelenmesi neticesinde şirketin *2G . VIII . 1946 
tarihinden itibaren bir senelik mubayaa yekû
nunun 260 185 kiloyu geçmemiş bulunduğuna 
göre borsa dışındaki alımının da büyük miktar
lara varmadığı ve işbu borsa dışı alımlarının 7 
Eylülden sonra vukubulduğu anlaşılmıştır. Bu 
şirketin 1945 - 1946 kampanyasında mubayaa 
yoktur. 

Solari Şirketinin 20 Ağustos alımı 542 298 
kilodur. Ancak bu müessese, şirketle alâkası 
bulunan Rerep Subaşı'mn bu tarihler arasında 
borsadan mubayaa ettiği ceman 433 490 kilo 
üzümü de devir almıştır ki bu suretle şirketin 
aldığı üzüm miktarı 974 788 kiloyu bulmuştur. 
Bu şirketin de 1945 - 1946 kampanyasında mu
bayaası yoktur. 

Albayrak'm o devredeki mubayaası 465 993 
kilo ve geçen yılın aynı günlerdeki üzüm alımı 
da 111 480 kilodur. 

Bu firmanın, 1946 - 1947 mahsul yılındaki 
mubayaa yekûnu 7 780 986 kilo ve 1945 - 1946 
mahsul alımı 9 222 473 kilo olarak tesbit edil
miştir. 

B) Gerek arzedilen bu firmalara ait mu
bayaa miktarlarından, gerekse cetvelde isimle
ri bulunan diğer firmalara ait rakamlardan 7 
Eylül kararlarına tekaddüm eden günlerde iz
mir de üzüm üzerinde oldukça geniş alımlar ce
reyan ettiği anlaşılmaktadır. Ancak bu mik
tarlar, 7 Eylül kararının vektinden evvel bazı 
tacirlere ifşa edilmiş olduğu hükmüne vardıra
cak ehemiyette sayılamam-aktadır. Tacirlerin 

- ıu -



B : 9 21.11 
herhangi bir şekilde kendilerine yapılan bir 
ifşa veya telkin ile değil, ticari tahlil kabiliyet
leriyle de, yeni Bakanlar Kurulu'nun para kıy
meti üzerinde bir ayarlamaya varacağını düşü
nerek mubayalara girişmiş olmaları ihtimali 
vâritir. Filhakika Milletlerarası para fonu Kon
feransının toplanacağı o sıralarda paramızın 
kıymeti üzerinde bir ayarlama yapılacağı muh
telif pirimler tatbikiyle iç ve dış kıymetleri ara
sında farklar husule gelen paramızın kıymetini 
tesbit etmek zamanının gelmiş olduğu, hariçte 
dahi tahmin konu teşkil etmiştir. Londra Tica
ret müşavirliğimizin 5 . IX . 1946 tarihli teli, 
Londra malî mehafilinde bu hususta tahminler 
yapıldığını ve hattâ muhtemel kur üzerinden 
hakikata yaklaşan rakamlar ifade edildiğini 
göstermektedir. Bu gibi haberlerin hariçten ih
racatçı tacirlere de gelmiş olması ve dâhilde 
böyle bir tahmin yapılması müstebat adedilemez. 
Hattâ bu tahmine imkân verecek karineler de 
yok değildir. Bu arada Ticaret Bakanı 1946 
izmir Fuarını açışı nutkundaki ihracata geniş 
imkânlar sağlanmak üzere olduğunu belirten 
ifadeleri ve ezcümle «çok taraflı ve geniş sahalı 
iş görmiye elverişli olduğuna inandığımız ser
best dövizli sistemde muvaffak olmak için çe
şitli şartların tahakkuk ettirilmesi lâzım geldi
ğine inanıyoruz.» Sözü serbest dövizli sistemin 
şartları arasında dış kıymeti ayarlanmış bir pa
ranın en başta geleceğini düşünebilenler için 

Hükümetin bu yolda alacağı kararlar hakkında 
umumi bir fikir verebilecek mahiyettedir. O sı
ralarda hariçle akdedilecek mukavelelerin dö
vizle yapılmasının Bakanlıkça Tariş'e ve ihra
catçı birliklerine her vesile ile tavsiye edilmesi 
de para bahsinde bir karar almacnğı yolunda 
tahminlere imkân vermiş olabilir. 

C) Bu firmalarla Sayın Atıf İnan'm gaze
telerde ileri sürülen alâkasına gelince: 

Kendisinin gerek (Ali Haydar Albayrak) la 
gerek 1943 yılında 22 500 lirası Fcrnan Giz, 22 500 
lirası Ahmet Fehmi Subaşı, 2 500 er lirası da 
Mahmet Ali Öktem ve Şükrü Postacıoğlu tara
fından taahhüt edilmek suretiyle 50 000 lira 
sermaye ile kurulup bilâhara ilk iki şerikin 5 000 
liralık hissesi G. Soları tarafından devir alman 
(F Solari Limited Şirketi) ile bir ilgisi tesbit 
edilememiştir. 

İ 92 hisseyi temsil eden 96 000 lirası izmir 
Esnaf ve Ahali Bankası, 500 liralık birer hissesi 
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de Filibeli, Mehmet Akosman, Mehmet Nebi-
oğlu, Kâzım Musal ve Talât Muşkara tarafın
dan temin olunmak suretiyle 1936 yılında kuru
lan Ege Ticaret T. A. Şirketinde Atıf inan'in 
şirket mukavelenamesine ve sermaye taahhüt 
mektubuna göre yalnız 500 liralık bir hissesi 
bulunmaktadır. 

D) Bu firmalardan birisine Bakan'in emriy
le Ziraat Bankasından yardımda bulunulması 
keyfiyeti üzerinde de durulmuş ve Banka Umum 
Müdüründen alman malûmata nazaran bahis 
mevzuu tarihlerde Ege ve Solari Şirketlerinin 
Banka şubesinde herhangi bir muamelesinin cere
yan etmediği Albayrak firmasının ise normal em
tia kredisi hesabından 7 . IX . 1946 tarihinde 
iki kalemde 110 000 lira çektiği, buna mukabil 
5 . IX . 1946 da Bankaya 200 000 lira yatırmış 
olduğu anlaşılmıştır. Bankanın, cumartesi ol
masına rağmen öğleden sonra muameleye de
vam ettiği yolundaki enşriyatm sıhhatini - öğ
leden sonra yapılan muamelelerde aynı tarihi 
taşıyan yevmiye i'öyüne geçirilmiş bulunacağı 
cihetle - tesbite imkân olamıyacağı aşikârdır. 
Banka umum Müdürünün tetkiklerinden bu neş
riyatı teyit edecek bir netice çıkarılmamıştır. 

Kezalik, yukardaki firmalardan herhangi bi
rine Bakanlık emriyle Ziraat Bankasınca kredi 
açtırıldığı yolundaki iddianın varit olmadığı an
laşılmıştır. Banka Umum Müdürü yalnız bu
günlerde değil 7 Eylül 1946 ya tekaddüm eden 
üç ay zarfında izmir şubesince, Umum Müdürlük 
emriyle, hiç bir kredi açılmadığım ifade eylemiş
tir. 

II - I I I — Hububat ihracatı: 
Önergenin ikinci ve üçüncü maddelerinde top

rak Mahsulleri Ofisinin haricî satışları ile ilgili 
dört noktaya temas edilmektedir. 

1. Ofis zahirelerinden bir kısmının tüccar 
vasıtasiyle harice sevkedilerek tacirlerin fayda
lanmalarına yardım edildiği, 

2. Sayın Atıf Inan'n bir arkadaşına 5000 
tonluk zahire ihraç lisansı verildiği ve bu zahi
relerin simsarlar vasıtasiyle harice sevkedildiği; 

3. İhracatçı tacirlere lisans verilmediği; 
4. İhracatın izmir'den yapılmayarak nakil 

sureliyle İstanbul'dan yapıldığı bu ihracata 
Trak ve İtiti şirketlerinin vasıtalık ettiği ve hu
sule gelen intifada Bakanın da hissedar bu
lunduğu ; 
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1. — Toprak mahsulleri Ofisinin 1940 - 1947 

mahsul yılındaki haricî satışları, madde ve fir
ma itibariyle, ilişik cetvellerde gösterildiği üze
re ceman 491 595 tona baliğ olmuştur. Bu ihra
cat üç şekilde cereyan etmiştir: 

A) Doğrudan doğruya Ofis tarafından ya
pılan ihracat; 

B) Muayyen komisyon mukabilinde aracı
lar eliyle yapılan ihracat; 

C) İhraç edilmek kaydiyle tacirlere yapı
lan satışlar. 

Birinci tip ihracat, İngiltere ve Yunanistan 
îaşe nezaret] eriyle Unra'ya ve Tl âsimi Ürdün 
Kıraliyetine yapılan resmî mahiyetteki satışlara 
münhasır kalmış: diğer satışlar ise , ikinci ve 
üçüncü şekillerde olmuştur. 

Ofis elindeki hububatın, tacirler vasıtasiylc ih
racı, Bakanlıkça alınmış bir prensip kararına is-
tinadetmektedir. Bakanlığı bu karara sevkeden 
mülâhazalar, harb yıllarında ihraç imkânlarından 
tamamiyle mahrum kalmış olan zahire ihracat
çılarına bu yolda normal bir çalışma kapısının 
kısmen açılmasını sağlamak ve Ofisi tacirlerin 
hizmetinden ve imkânlarından faydalandırmak 
olmuştur. 

Unra yardımlarının devam ettiği sıralarda 
Toprak Mahsulleri Ofisinin resmî yardımları 
dışında haricî satış teminine muvaffak olamaması 
da ihracatta tacirlerin hizmet ve imkânlarından 
faydalanmayı düşündüren bir âmil teşkil et
miştir. 

2. —• Dört parti resmî yardım dışında 26 ha
kikî ve hükmi şahısla muamele yapılmış bulun
makta ve önergede Atıf İnan'la arkadaşlığı do-
layısiyle 5000 tonluk ihracat lisansı verildiği 
kaydedilen zatm bunlar arasında bulunan Suat 
Yurdkoru olduğu sanılmaktadır. Filhakika 
8 . X . 1946 tarihinde kuru üzüm kuru incir, 
hububat ve bakliyat ihracatı için 2471 sayılı İh
racat ruhsatnamesi almış olan (Suat Yurtkoru 
ve Ali Naci Almak firması) ile Ofis arasında üç 
partide İzmir'den teslim edilmek üzere beş bin 
tonluk arpa ihracı için 21 . XI . 1946 tarihinde 
bir protokol imzalanmış ve kendisine 5 000 ton 
Anadolu beyaz arpanın tonu 2 6 - 1 0 isterlin he
sabiyle bedeli üzerinden % 2 komisyon olarak 
ol 762 lira ödenmiştir. Tatbik edilen fiyat ve 
şartlarda bir hususiyet görülmemiştir. 

önergede bu zahirelerin simsarlar vasıtasiylc 
harice sevk olunduğuna da temas edilmekte ve 
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gazete neşriyatında Suat Yurtkoru'nun satmaldı-
ğı hububata ait akreditif bedelinin başkası tara
fından temin olunduğu ve hakikatte ihracatçı da 
başka firmanın yaptığı ileri sürülmektedir. Ofi
sin muamelede bulunduğu tacirlerin gerekli ser
mayeyi nasıl temin eyledikleri ve kimlerle ortak
lık ettikleri kendisini ilgilendirmediğinden Suat 
Yurtkoru hakkında bu mevzuda bir malûmata 
dosyalarda rastlanmamıştır. 

3. — Önergenin ikinci maddesinin son fıkra
sında Suat Yurtkoru 'ya ait olduğu yukarda arzo-
lunan 5 000 tonluk ihraç lisansından bahsedildik
ten sonra zahire tacirlerine lisans verilmediği de 
kaydedilmekte ve gazetelerde Suat Yurtkoru'nun 
yeni ticarete atılmış bir tacir olmasına rağmen 
Ofisten hububat alabildiği halde hakikî zahire 
ihracatçılarının almadıkları ileri sürülmektedir. 
Bu noktalarda Toprak Mahsulleri Ofisinin bakan
lıktan aldığı yetki hadleri dâhilinde yaptığı ihra
cat satışlarında müracaatları ne yolda karşıladı
ğı ve yekûnu 400 ü bulan isaf edilmemiş, talep
leri ne sebeple reddettiği incelenmiştir. Ofisçe 
taliplerin eskidenberi zahire ihracatçısı olup ol
madığı üzerinde durulmaktadır. Kezalik bakan
lıkça tesbit edilen hadler dâhilinde satılabilecek 
hububatı bulunduğu halde, Ofisin şartlarına uy
gun teklifleri sebepsiz reddettiği ve tercihler yap
tığı da tesbit olunamamıştır. Ancak, Ofis bakan
lıktan yeniden satış yetkileri aldıkça, evvelce ta
lepleri karşılanamamış olanları araştırmıya lüzum 
görmeksizin yeni talepleri muameleye koymak 
yolunu tutmuştur. 

4. — İhracatın İzmir'den İstanbul'a nakil 
suretiyle yapıldığı bu işe Trak ve îtti Şirketleri
nin tavassut ettiği hakkındaki sual fıkrası vazıh 
bulunmamakta ve hangi ihraç muamelelerinin 
kastedildiği anlaşılamamaktadır. 

Eğer Suat Yurtkoru'nun ihracatı kastediyor
sa, bu hububatın doğrudan doğruya İzmir'den 
üç partide Varyas Ellas, Rodopi ve Mağara va
purlarına yüklenmiş olduğu anlaşılmıştır. Proto-
kollarda yeralan şartlara ve Ofisin istok duru
muna göre, hububat umumiyetle İskenderun, 
Mersin, İzmir, İstanbul ve Derince'den ve yal
nız bir parti Samsun'dan teslim edilmiştir. Adı 
geçen şirketlerin aracılığı ile veya herhangi bir 
suretle İzmir'den İstanbul'a nakil suretiyle ya
yılmış bir ihraca tesadüf edilmemiştir. 

(İtiti) ve Trak Ticaret Türk Anonim Ş. nin 
bu suretle tavassut muamelelerine rastlanma-
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mış olmakla beraber haricî satışlara iştirak | 
eden 26 firma arasında bunların da doğrudan 
doğruya yaptıkları ihraç muameleleri vardır. 
Bu itibarla önergede bahis konusu edilen bu iki 
şirketin muamelelerini de açıklamayı faydalı 
görmektekim. 

Gazetelerde bu iki firmanın himaye gör
düğü, başkalarına hububat verilmediği halde 
bu şirketlere verildiği kaydedilmekte ve (îtiti) 
şirketine, ihraç edilecek hububat kalmamış ol
duğuna dair ihracatçı birliklerine yapılan 
6 . III . 1947 tarihli tamimden sonra, 2500 ton 
fasulye ile birlikte 5000 ton arpa satılmış ol
ması istisnai bir muamele şeklinde gösterilmek
tedir. Filhakika, bozulmaya yüz tutmuş fasul
yelerin elden çıkarılmasını temin maksadiyle 
Ofisçe îtiti şirketine 11 . IV . 1947 tarihli bir 
yazı ile teklifte bulunulmuştur, fakat bu teklif 
aynı zamanda başka firmalara da yapılmıştır. 
Bu teklifi en evvel îtiti şirketi kabul etmiş ol
duğundan arpa ve fasulye ona satılmıştır, 

Yine gazetelerde himaye görmüş bir firma 
olarak zikredilen Ekrem Burgaz'a aynı tamim
den sonra yapılan 5000 tonluk eski sene mah
sulü yulaf satışı da bu şekilde cereyan etmiştir. 

Trak şirketine gelince; cetvellerde görüldü
ğü üzere, bu şirket, Saym Atıf İnan'm bakan
lığa gelmelerinden önce de, Ofisle muamele yap
mıştır. Bu şirkete, son olarak satılan ve gaze
telerde hususi bir muamele olarak vasıflandırı
lan 24 . XII . 1946 tarihli 20 000 tonluk buğday 
muamelesi şu şekilde olmuştur: 

Saym Atıf înan'ın Bakanlığa gelmeleri üze
rine ihracat kısa bir müddet durdurulmuş, mü-
taakıben 100 000 ton buğday için verilen yetki
ye istinaden Ofisçe yeniden müracaatların ka
bulüne başlanmıştır. Bu arada, isimleri cet
velde görünen birkaç firmaya ve Vitollere satış 
yapıldıktan sonra, İngiliz İaşe Nezaretinin ta
lebiyle karşılaşılmış ve mezkûr Hükümete 
125 000 ton buğday ile 25 000 ton çavdarın sa
tışı kabul edilince yetki haddi aşmış olduğundan, 
diğer firmaların bu meyanda Jak Ninyo ve Trak 
firmalarının İtalya'ya vâki ihracat talepleri kar
şılanmamıştır. Ancak, ofisin satış yapmıya baş
lamış olmasına güvenerek hariçle anlaşmaya gi- 1 
rişmiş ve akreditif açtırmış olduklarını iddia 
eden bu firmalardan Trak'm filhakika daha ev
vel akreditif açtırmış olduğu tahakkuk ettiğin
den bu şirkete, mukabilinde manifatura ithal j 
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etmek taahhüdü de kabul ettirilmek suretiyle, 
20 000 tonluk bir buğday satışı yapılmıştır. 

Satış, tarihine bakılınca istisnai bir muamele 
gibi görünen bu işde hususi bir mahiyet tesbit 
edilememiştir. 

IV - Esnaf ve Ahali Bankasına yaptırılan 
tevziat: 

Önergede, bahsi geçen Esnaf ve Ahali Ban
kası İzmir iline tahsis edilen mallardan çuval, 
kanaviçe ve levha teneke dağıtımında mutemet 
olarak kullanılmış firmalar arasında bulunmak
tadır. Ancak, bu maddelerin tevzi ve mutemet 
tâyini esaslarını tesbit eden 20, 28 ve 34 sayılı 
Bakanlık sirkülerlerine göre mutemet tâyini il
lerde dağıtma heyetlerine bırakılmış ve muteme
de mal bedeline il merkezine kadar yapılan nak
liye ve anbalaj masraflarının ilâvesiyle hâsıl 
olan il maliyetinin % 5 ini geçmemek üzere ko-
müsyon verilmesi, bu sirkülerlerde tasrih edil
miştir. İzmir Ahali Bankası, Bakanlıkça değil, 
İzmir Valiliğince mutemet tâyin olunmuştur. Bu 
müesseseye, bahsi gecen sirkülerdeki hadde uy
gun olarak % 5 komüsyon verilmiştir. Yaptırı
lan tetkiklere göre banka mutemet sıfatiyle 
1 564 613 metre kanaviçe, 129 600 aded çuval, 
247 480 kilo levha teneke getirerek tevzi etmiş 
ve bu hizmeti mukabilinde % 5 hesabiyle 80 930 

' lira komüsyon almıştır. İl merkezinde yapılan te
neke tevziinden 28 sayılı sirkülere göre ayrıca 
verilebilecek olan % 2 ücret bankaya verilmemiş
tir. Bu iş için bankanın bağladığı sermaye 
1 519 178 lirayı bulmuştur. Buna mukabil elde 
ettiği gayrisâfi kâr - gazetelerde zikredildiği gibi, 
milyona varmış olmayıp - yukarıda kaydedildiği 
üzere 80 930 liradan ibarettir. Bankanın bu tev
ziat için ihtiyar ettiği masraflar da nazara alı
nırsa, bu işdeki safi kârı daha azalır. İzmir'e 
tahsis edilen malların tevziinde adı geçen ban
kadan başka şahıs ve müesseseler de zaman za
man mutemet olarak kullanılmıştır. 

V - Otomobil tahsisi: 
Önergenin 5 nci maddesinde Atıf İnan'm 

kardeşine vasıtalı vasıtasız 6 otomobil tahsis et
tiği ve bunların karaborsada satıldığı kaydedil
mektedir. 

Otomobil ve kamyon tahsislerine ait dosya
nın tetkikmda Arif İnan adma yalnız bir kam
yon tahsisine rastlanmıştır. 

11 . X . 1946 tarihli ve 22 sayılı tevzi listesi-
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nin 43 ncü maddesinde yer alan bu tahsis, askerî 
mükellefiyet yoliyle kamyonlarına -vaziyed edil*: 
mia olanlara kamyon verilmesine dair Sayın. Raif •! 
Karadeniz ün Bakanlıkları esnasında tesbit • edi
len- esaslara ve vilâyetten gönderilen tasdikli1 ve
sikalara istinadetmektedir. Bunun dışında va
sıtalı veya?-vasıtasız olarak adı geçen kamyon ve
ya otomobil tahsili'muamelesine rastlanmamıştır. 

VI - Gazetelerdeki neşriyat: 
, önergenin 6 ncı; maddesinde, Cumhuriyet 

Halk Partisi -Grupunun tebliğini mütaakıp, ga
zetelerde intişar. > eden yayaların, Bakanlıkça dik-
katler-takipf ve tetkâk edümig olaeağına: göre bu 
neşriyat nazara alınarak durumun umumi, efkâr 
önünde- etarafiyle aydınlatılması istenmektedir., 
Bu husustaki inceleme neticelerini de arzedi-
yorum: 

Gazetelerde bahsedilen hususların bir kısmı 
önergenin geçen maddelerinde yer alan mevzula-
rat taallûk etmekte ve yukarda cevaplandırılmış 
bulunmaktadır, diğer kısımları da mahiyetleri iti
bariyle, iki grupta toplanmaktadır: 

1. — Bakanın şahıslarına* meslek ve servet du
rumlarına taallûk edea kısımlar; 

2. — Muamele b.v..'--anından B;»kaai-ığp(,-da,iig;-
lepâireü'hususlar. Birinci grupa siren hususla IM, 
tetkiki mevzuumuz ve; yetkimiz, dışındadır. 

îkİBöikışıma giren<:konular şunlardır: 
a ) ; Abaanyadan yapılan 600 bin dolarlık 

pamuklu-ithali; 
b) Pamuklu mukabilinde, Almanyaya pa

muk ihracı, 
c) 1943 senesinde, sayın Atıf İnan'ın • U-

mum Müdür bulunduğu îzmûr esnaf ve ahali 
Bankasının; Bankalar; Kanununa muhalif bazı 
şahısları koruyucu muameleleri hakkımda vâki 
olan.-ihbarın Bakanlıkça tetkiki edimediği; 

d) Naami Topçuoglu'mııa, - Bakanın yakın 
desfcu - olmak itibariyle - Halk Sigorta Şirketi 
idare-, meclisi başkanlığjna getirildiği; 

e-)1 Nazmi Topçuoğlu'nun Bakanla müşte
reken ticaret işlerine giriştiği ve bu meyanda 
Çefcosl&yakyaidan tütöa; mukabilinde, vagon 
itbJhüîiçe* Par is ' te mukavele imza edildiği. 

Bu hususlarda, merkezce- yapılan dosya tet-
kikleüMKİ*; şu neticelere- varılmıştır: 

a) Almanya'dan dalarla pamuklu ithali: 
Gazetelerde çıkan yazılarda, ithalin takasla 

yapılması ^âüşünülmiyeEek lüzumsuz yere 60O 
bin doların eld^n çıkarıldığı ve bu muameleden 
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İzmir; ve İstanbul'daki birkaç tacirin ve bııme-
yanda en ziyade İzmir Manifatura Şirketi ile, 
Ticarilerin istifade ettkieri ileri sürülmüştür. 

Bıı iddialara cevap vermeden önce Alıtıan-
ya'dan memleketimize yapılacak ithalâtın, o ta
rihte, tâbi bulunduğu esasları v e , Alman men
şeli mallar için verilen ithal müsadelerini açık
lamak lâzımdır. 

Dört > işgal bölgesine ayrılan Almanya ile • 
ticari münasebetle!1,' işgal makamlarının, vazet
tiği esaslara tâbidir; Bü esasla^ dış ticâret da
iresince Ticaret lı&berleri bülteninin. 20* . V . 
1947 tarih ve 355 sayılı nüshasında- «Almanya 

? ile ticari mübadeleler hakkında piya#*m+z • için 
' faydalı bilgiler» başlığı ite yayınlanmıştır. 

Bu esaslara göre, işgal altındaki Almanya'
dan yapılan ithalâta bzaman dolar tahsisi nor
mal bir muameledir; işin takasla yapılmasına 
işgal makamlarının kararı karşısında imkân 
bulunamamakta idi. 

Bu izahattan sonra asıl iddiaya geçiyorum. 
Gazetelerde kaydedildiği gibi, Almanya'dan 

pamuklu ithali için yalnız 600 000. dolar değil, 
15 ithal müsaadesi için 2 281 215 dolar tahsis 
edilmiştir. Birkaçı bir firmaya ait olan bu 15 
ithal müsaadesine ait dolar tahsisi, " firmalar 
itibariyle şöyledir. 

Sümerbank'a - • , 1. 313 180 dolar 
Nuri Hüseyin Karacasu'ya 23 178 » 
Hasan Tatarı 'ye 46 356 » 
Ahmet Tatari 'ye 152 979 » 
İzmir Manifatura şirketine 707 722 » 
Gazetelerin bahsettikleri 600 000 dolarlık 

tahsisin; İzmir?Manifatura, şirketine 10 . VII . 
1947 tarihinde verilen,597 178 dolarlık son mü- , 
saadeye ait. olduğu anlaşılmaktadır. 

Sümeubank ithal müsaadesini kullanınanıış- ; 

tr.'. Diğer firmalardan'da yalnız- izmir Manifa-,. 
tura Şirketi zikri geçen 597 178 dol arlık, "müsa
adeye mukabil bugüne kadar, 360 000 dolarlık,! 
akreditifi- kullanmıştır. 

Gazeteler şirketin getireceği malların pahalı
ya mal olacağı yolunda iddia ve mütalaalar da 
ileriye sürmüşlerdir. 7 Eylül kararları üzerine, , 
serbest dövizle ithal edilebilecek maddeler üs-. < 
tesin© giren bütün malların sipariş ve ithalinde 
plâfon, kontenagn, gibi, miktar tahditleri ve it
halâtçı birlikleri tarafından yapılmakta olan. ı 
cins? vasıf ve fiyat' kontrolü- tamamen kaldırıl-

İ l i i 
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mış olduğundan Bakanlıkça bu malların maliye- J 
ti üzerinde durulmamıştır. 

b) Pamuklu mukabilinde Almanya'ya pa
muk ihracı: 

Pamuk müstahsili kooparatif ortaklarına da
ha ucuz fiyatla iplik ve bez tevziini temin ve 
Çukurova Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin 
1946 - 1947 kampanyasında aldığı 3 000 ton 
pamuğun, Almanya'da iplik ve dokuma yaptı
rılarak memlekete ithali için Çukurova Birliği 
Yapı Kredi Bankası ve îzmir Manifatura Ano
nim Şirketi arasında 29 . I . 1947 tarihinde bir 
protokol imza edilmiştir. 

Yapı Kredi Bankası, 10 . II . 1947 tarihli is
tida ile Bakanlığa müracaat ederek ekli olarak 
gönderdiği bu protokolda mevzuubahis işin tas
vibini ve Almanya'da işlenecek 3 000 ton pa
muğun ihracına müsaade edilmesini istemiştir. 

Bakanlıktan bu istidaya verilen 15 . II . 1947 
tarih ve 3579 sayılı cevapta: 

Muamelenin emniyetle cereyanını sağlıya-
cak bazı kayıtlar ilâve edilerek 3 000 ton akala 
pamuğun işlenmek üzere ihracına tahsis olundu
ğu bildirilmiştir. 

îzmir Manifatura Anonim Şirketi Bakanlığa 
sunduğu 30 . V . 1947 tarihli ve 160 sayılı mek
tubunda ; 

« Alman fabrikalarına pamuk vermek ve pa
muklu dokuma imal ettirmek için yapılan teşeb
büslerin muvaffakiyetsizliğe uğradığını ve 27 . 
V . 1947 tarih ve 157 sayılı mektupla da birliğe, 
tamamen serbest olduğunun ihbar edildiğini » 
bildirmiştir. 

îşte karşılığında iplik getirilmek üzere Al
manya'ya ihracı düşünülmüş olan Çukurova 
pamukları hakkında cereyan eden muamele 
bundan ibarettir. Yani birliğin elindeki pamuk
lara mahreç bulmak düşüncesiyle girişildiği an-
i aşılan bu teşebbüs akim kalmıştır. 

c) îzmir esnaf ve Ahali Bankasının, Banka
lar Kanununa muhalif ve bankanın zararını 
mucip olan muameleleri hakkındaki ihbar : 

Gazeteler Sayın Atıf înan 'm Umum Müdürü 
bulunduğu 1943 yılında yapılan bir ihbarın Ti
caret Bakanlığınca nazara almmıyarak muhbir
lere dilekçelerinin Bankalar Kanununun 39 ncu 
maddesi mucibince Maliye Bakanlığına gönde
rildiği bildirilmekle iktifa olunduğunu yazmış
lardır. 

Bakanlığın dosyalarından, bilhassa 8 . 1 . 1943 | 
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tarihli dilekçe ile bu yolda bir ihbarın banka
nın iki memuru tarafından yapılmış olduğu ve 
1 . I I . 1943 tarih ve 2312 - 25/257 sayılı yazı üe 
2999 sayılı Bankalar Kanununun 39 ncu maddesi 
mucibince İm baptaki tetkikat ve tahkikatın 
yeminli murakıplar tarafından icrası iktiza ey
lediğinden gereği yapılmak üzere - ihbarın Ma
liye Bakanlığına intikal ettirildiği anlaşıl
mıştır. 

Bankalar kanununun 39 ncu maddesi; bu 
kanunun tatbikatını murakaba vazifesiyle mü
kellef olmak üzere Maliye ve Ticaret Bakanla
rınca müştereken lüzumu kadar yeminli mura
kıplar intihap ve tâyin olunur hükmünü ihtiva 
etmektedir. Bu hükümle, ayrı bir murakaba 
uzvu tâyin edildiğine göre, Bankalar kanununa 
taallûk eden tetkiklerin bu uzuvlar tarafın
dan yapılması Bakanlıkça tabiî görülmüş ve 
müfettişlerimizin bu husustaki yetkileri sarih 
mesnetlere dayanmadığından ele alınan bazı tef
tiş mevzularında vâki itiraz ve mümanaatları 
bertaraf etmekte rastlanılan güçlükler de na
zara alınarak, ötedenberi bankalara taallûk eden 
ihbarların yeminli murakıplere tevdii usul itti
haz edilmiştir. 

d) Nazmi Topçuoğlu'nun Halk Sigorta 
Şirketi Başkanlığına getirilmesi: 

31 . III . 1947 tarihli umumi heyet toplantı
sındaki hazırun cetveline nazaran Halk Sigor
ta Şirketinde 400 hisseye sahip bulunan Nazmi 
Topçuoğlu Mayıs 1947 de îdare Meclisi âzalığm-
dan ayrılan Ahmet Kara 'nm yerine, statü hük
mü gereğince ilk umumi Heyete tasdik ettiril
mek üzere îdare Meclisi tarafından âzalığa se
çilmiş ve Bağkanlığa getirilmiştir. Anonim şir
ket hissedarlarından birinin îdare Heyetine ve 
bu heyetin başkanlığına seçilmesinden ibaret 
bulunan bu muamelede usulsüzlük görülmemiş
tir. Şirkette 200 hisseye sahip görülen sayın 
Atıf înan hissedar olarak böyle bir seçimi arzu 
etmiş olsa dahi bunda gayri tabiîlik görülme
mek lâzımdır. 

e) Nazmi Topçuoğlu'nun eski bakanla müş
tereken ticaret işlerine giriştiği ve bu meyanda 
Çekoslovakya'dan tütün mukabilinde vagon 
ithali için Paris'te mukavele imza edildiği: 

Bu iddianın birinci kısmı sayın Atıf înan 'm 
şahsına taallûk" ettiğinden tetkikimiz dışında 
bırakılmıştır. Vagon mevzuuna gelince: 

Devlet Demiryolları ile Çekoslovakya millî 
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sanayi malzemesi merke,z satış bürosu (Erika) I 
arasında 1289 vagon mubayaası için bu yıl başın
da varılmış olan mutabakatın, Devlet Demir-
yollarımıza gerekli 15 milyon liranın defaten 
temin edilememesi yüzünden bozulmaması için, 
Ulaştırma, Ticaret ve Maliye Bakanlıkları ara
sında görüşmeler sonunda, bu vagonların Tica
ret Ofisi tarafından mubayaası formülüne va
rılmıştır. Bu suretle, Ticaret Ofisince yapılan 
finansman sayesinde Devlet Demiryollarımıza 
1289 vagon sağlanmıştır. Bu vagonların bedeli 
ile mevcut ticaret anlaşması gereğince Çekos
lovakya'ya başlıca tütün ihraç edilmişti. 

19*47 yılında Çekoslovakya'ya tütün ihraç 
eden firmalar arasında Nazmi Topçuoğlu'nun 
ismine rastlanmamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, gerek önerge sahibi
nin sual önergesindeki maddeler ve gerekse bu 
konularla ilgili olarak gazetelerde intişar etmiş 
olan ve bizim tetkik etmiş olduğumuz nokta
lar hakkında izahatımı bu suretle tamamlamış 
oluyorum. 

BAŞKAN — Sual sahibi söz istiyor musunuz? 
AHMED VEZİROÖLU (Afyon Karahisar) 

— Başka konuşacak arkadaşlar varsa onlar ko
nuşsunlar bendeniz sonra konuşacağım. 

BAŞKAN — Başka bir arkadaş söz isteme
miştir. 

AHMED VEZİROÖLU (Afyon Kavahisar) 
— İsmi geçmesi münasebetiyle demek istiyorum. 

Sayın arkadaşlar; sorumu cevaplandırmış olan 
sayın bakana teşekkürlerimi arzederim. Ancak 
bu verdikleri cevaplar bittaii bendenizi hiçbir 
suretle tatmin etmemiştir. (Soldan gensoru iste 
sesleri, gülüşmeler). Bilmiyorum, sizleri tatmin 
etmişse o vakit tabiî sizlerin gürültü yapmanıza 
değer. 

Bütün cevapların hepsini bir araya derleyip 
toplıyacak olursak, bunlar varit değildir geli
yor. Bir defa vesikaya istinat ediyor mu gibi ce
vaplandırılmıştır. Sayın arkadaşlar, bendeniz 
bu yüksek kürsüden noter senedi ile konuştu
ğum zamanlar olmamış mıdır? Bu işte noter se
nedinin ibrazına imkân var mıdır, yok mudur 
bunu takdir buyurursunuz. Âdeta bunların tevsiki 
için benden vesika isteniyor. (Soldan gürültüler) 
Müsaade buyurun da bizim dinlediğimiz gibi siz 
de dinleyin; dinlemenizi rica ediyorum. 

Arkadaşlar; vesikaların Bakanlık dosyasında 
mevcut olması i«al)eder. 
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Arkadaşlar, ben Bakanlıktan bu muamelelere 

ait dosyaları istedim, vermediler, üç defa gittim 
geldim. Delil ve vesika toplamak benim mi vazi
femdir? Ben mahkeme veya tahkik heyeti iniyim 
ki, böyle bir vazife ile vazifelendirilmiş olayım? 
Mübaşirlerim mi vardır, şahit mi dinliyebilirim, 
ifade-mi alabilirim? tevkiflere mi girişebilirim? 

Dr. SAlM ALt DİLEMRE (Rize) — Ağzına 
geleni de söyliyemezsin ya! (Vekil vesika göster
di sesleri) 

AHMED VEZİROÖLU (Devamla) — Din
lemesini öğrenmenizi rica ederim. 

Eski Tekel bakanının meselesine, Devletin 
bütün tahkik vasıta ve imkânları kullanılarak 
aşağı yukarı üç sene evvel el konulmuş olduğu 
halde daha ancak dün mahkemeye tevdi edilecek 
bir safhaya getirebildiniz. (Gürültüler) Dinle
mesini öğreniniz. (Konuşmasını öğren sesleri). 

NAŞÎT FIRAT (Samsun) — Evvelâ söyle
mesini öğren. 

AHMED VEZİROÖLU (Devamla) — Sayın 
Başkan; kendilerine ihtar etmenizi çok rica ede
rim. (Devam devam sesleri). Gürültü yaparsa
nız konuşmıyacağım ve bir Milletvekilinin kür
süden serbestçe konuşturulmaması sebebiyle 
ineceğim. (Gürültü yok sesleri) Gürültü yok 
diyorsunus nedir bu yaptığınız, gürültü değil 
de nedir? 

Sayın arkadaşlar, ben bütün aklü izan sa
hiplerine bunların altında bir iş var dedirtecek 
kuvvetli karineleri huzurunuza getirdim. Bu 
suretle meseleyi size mal etmiş oluyorum. Bu 
kuvvetli karineler ve umumi efkârın son derece 
kuşku beslemekte olduğu bir durum karşısın
da vesikaların tedarik ve delillerin toplanması 
vazifesini siz üzerinize almazsanız, bu meselede 
umumi efkârın tatmininde eksikli durumda 
kalırsınız. Meclis tahkikatı bu kadar büyük 
meblâğlara varan işler ve syasi mahiyetleri iti
bariyle bu derece mühim meseleler hakkında 
açılmaz da ne güne durur? Karineler mi kâfi 
görülmüyor, matbuata lâyık olduğu ehemmiye
ti vermekte ve onu topluluk hayatında kanun
suzluk ve yolsuzluklara karşı bir nevi bekçi te
lâkki etmekte halâ gecikecek miyiz? Matbuatın 
bu mevzudaki neşriyatı ve bu neşriyatın inan
dırıcı şekilde cevaplandırılmamış olması şüp
helerin kat kat tekasüfüne sebep olmaktadır. 
Matbuat araştırıp ortaya koyuyor ki; bu zat 
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10 sene evvel bir küçük mahallî bankanın bir 
kasadaki şubesinde çalışırken bankadan avans 
olarak aldığı paranın yarısını ödeyip öteki ya
ralını, yani 100 lirayı vâdesi hulul ettiği halde 
bu kadar cüzi bir para için yeni vâde istiyor. 
Kısa bir zaman içinde bu zat o bankanın Umum 
Müdürü oluyor ve o bankanın sermayesinin 
«denildiğine göre» % 60 na şu veya bu yoldan 
sahip olabiliyor, (Olmıyacak mı idi? Sesleri) 
Yine kısa bir zamanda bir taraftan banka U-
mum Müdürü, bir taraftan da Cumhuriyet 
Halk Partisi izmir başkanı ve daha sonra son
ra da herhalde hem tüccar hem de İhracatçı
lar Birliği Umumi , Kâtibi olarak kısa bir za
manda - ve yine söylendiğine göre - mühim ser
vetler kazanıyor. Müdürü bulunduğu bankanın 
hisse senetlerinin mühim bir kısmını eline geçir
mesi dahi, eline mevdu olan emanete hiç değil
se göz koymuş olmak mânasına gelmez mi! 

(Şahsiyat yapma, Bakanlığına ait konuş ses
leri). 

Altıncı madde arkadaşlar; sorunun altıncı 
maddesi bu hususlara temas ettiği içindir ki bu- I 
nu bu kürsüden arzetmek cesaretini görüyorum. 

Kaldıki yine neşrolunan vesikalardan anlaşıl
dığına göre bir milyon lira sermayeli olan bu; 
bankanın umum müdürü olan eski Ticaret Baka
nının ortağı Fethi Uyguner adındaki zata 1930 -
1940 ve 1941 senelerinde 500 bin ve bunu taki-
•beden"'senede '900 000 liralık krediler-açtırıyor. 
©öyle bir muamele herşeyden önce Bankalar Ka
nununa* .aykırıdır. O zaman bu muameleye temas 
ölunaa?ak< banka heyeti, umumiyesine verilmiş tak-
Fİr şu cümlelerle başlamaktadır: 

, «ödemiş şubemizcebir zata tütün mahsulü 
mukabilinde 114 -150 - 152- sayılı emtia mukabi
linde borç hesaplardan 1939 - 40 -' 41 senelerin
de 500' bin, 1942 senesinde ise bir milyondan 
4&&lw para verilmiştir. 2999 sayılı Bankalar 'Ka
nununun19 ncu maddesine ve esas mukavelemiz 

ıhüküîft'lerine göre bir1 batıka hakiki veya hükmî 
toip şahsa ticaret malar ı karşılığında kendi fcah-
'sil edilmiş • sermaye > ihtiyatlarının '% 15 inden 
fa»la kredi veremez. ; Kanunun ve mukavelemi
zin v»bu sarih hükmüne; rağmen'bankamız bir mil
yon, liradan fazla :bir parayı büyük mikyasta bir 
serveti dahi bulunmıyan< tek bir şahsa neden ve 
ne,maksatla ikraz etmiştir?». 

» Bui neşriyat ve bu takrir doğru: ise vaktiyle 
; memuru bulunduğu < müesseseyi eski Bakanın ka

nunları çiğniyerek kendi malı gibi idare ettiğinde 
ve görevini kötüye kullandığında şüphe edilmez 
mi? (Banka battı mı sesleri). 

100 lira ğîbi küçük paraları ancak taksitlere 
bölerek ödeyebilecek kadar dar durumda bulunan 
bir zatın 5 - 10 yıl zarfında «söylenilen doğru 
ise!» büyük bir servete sahip olması cidden tetki-
ka muhtaçtır. 

'Kaldı ki bu zatın servet iktisabetmiş oldu
ğu da; banka müdürü, ihracatçılar umumi kâ
tibi ve bu1 arada Cumhuriyet Halk Partisi Baş
kanı olarak geçen kısa senelere rastlamaktadır. 

Böyle bir maziyi matbuat, Devlet adına Ro
manya'ya yapılan pamuk satışlariyle, 7 Eylül 

-kararlarının bazı kimselere zamanından evvel ih
bar edilmiş olması meselesi ile ve nihayeti; Top
rak Mahsulleri Ofisinin mühim yekûnlara varan 
ve garip safhalar arzeden hububat satışlariyle ir-
tibatlandırmaktadır. Hal böyle olunca Meclis 
tahkikatına1 gidilmez olur mu? Mal beyanına da
ir kanun hükümleri harekete geçirilmez mi? Gö
nül isterdi ki, memurlukla ticareti bir arada-yü
rüterek zenginleşen; bankası ve ticaret şirketleri 
harıl harıl çalışan bir zatın Ticaret Bakanlığı gibi 
bir Bakanlığa getirilmesi değil, böyle bir tasav
vur zihinlere dahi uğramamış' olsun. 

Bakanlığı sırasında 7 Eylül kararlarının vak
tinden evel ifşası ve Toprak Mahsulleri Ofisinin 
şüpheli hububat satışları yanında tevzie tâbi 
maddelerin tevzii işinin vesair mühim kazanç ve 
komüsyon mevzuu olan bir takım1 işlerin Ticaret 

^Bakanlığınca eski Bakanın kendi malı gibi olan 
Esnaf ve Ahali Bankasına devir ve tevdi edilmiş 
olduğu kuvVetle söyleniyor: Çeklerle vagon ta
kas işi; çuval tevziatı işi; gaz vesaire gibi 'işleri 

-•bütün bunlar Esnaf ve Ahali Bankasından geçi
yor. 

Sayın arkadaşlar, görülüyor ki bunların hep
si birleştirilip beraber gözden geçirilecek 'olursa 
el koymanızı icabettirecek bir durumla karşı kar
şıya bulunduğunuz inkâr olunamaz. Bir açıklı
ğa varır buna göz yummak ve arkanızı çevirmek, 
yolsuzlukları ve kanunsuzlukları teşvik mânasına 
gelir. Böyle bir karara^ gidilmiyeceğine eminim. 

Arkadaşlar; buraya kadar söylediklerimle he
pinizin millet namına üzerinde hassasiyetle dur
manızı icabettiren meseleleri ortaya koymuş olu
yorum. 

Bakanlık gibi millete karşı gayet ağır vazi
fe deruhde etmiş olan kimseler, bütün hareket 

—UI8 
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ve. muaîö*laiepinde her; türlü -şüpheden berî 

-alacak dnnagsda >Wttiıbdırlar. Halbuki eskifTi-
carefr Bakanımın harekât ve ieraatı üzerinde ef

k â r ı ıamîim^«ıım'füpiıeteriiiliaklı < olarak top
lanmış bulunmaktadır. Şayet meseleye el ko
yup* ̂ hakikati ortaya koymayacak >; olursanız bu 

<^üphet>d«rami edeGebtir. Halkın Devlet ve Hü-
•kümet idaueaine it imadı zayıflarsa - bundan 
•millet1 ve memleket ağır zararlar görür. 

vtgayın/arkadaşlar; iştetbu -sebeplerle. eski 
.T?İQöret'< Bakanının o-snah tftkrrrimin mevzuunu 
-teşrik edeniJİs^eket* ve ^icraatii'hakkında Meclis 
tahkikatı »anılması ui$n: Başkanlığa* bir takrir 
Bonmektayum. mâruaatımı buıtdan nbAPettir. 

- üBAgfHAiN - 4 Mevzu soru mevzuudur. Millet-
/^vririlferiııden ş biri r Ticaret Bakanlığından i bir 
5WOiHdtei«daiftnHEştur^Bakanburadan» soruyu ce
vaplandırmıştır. Soru sahibi, İçtüzük hüküm-, 

-lerine>igere,i 15; dakikayı geçmemek <. üzere kendi 
: düşüncelerini bildirmiştir. Soru müessesesi he-
n ü i hitam bulmamıştır.' Bu aradan kendileri Mec-

ıMsvsoı^ştuıanası.istiyen bir takriri deBaşkanlı-
ı^a> <¥ertai^ bulunuyor. 

düğer, taraftan,- kendi şahsı mevzuuhahis .olan 
eskii tPiearet' Bakanı > Atıf * Ihan da söz istemek-
«bedir. (V^rilsmnsdsleri).*Şahsını ilgilendirdiğin
den iiolayı Atıf; İnan, İçtüzük 'ün 95 nci maddesi 
* mucibince savunması için söz vereceğim. 

95 nci madde şudur: «Kendine sataşılan Mil-
fletvıettilininther^ zaman söz istemek hakkıdır.» ; 

Kendilerinin dinledikten sonra Meclis Soruş-! 
*urtfıasinaçıhn«tsı hakkındaki fekrir için aynca 

-maruzatta bulunacağım. 
t Buyurun. 
'ATIF İNAN (İzmir) —»• -Sayın>. arkadaşlar, ' 

• * huzurunuza aynı < mevzu için yalnız biraz daha 
genişletilerek sual mevzuu yapılan bir iş için 
ikinci "defa1 konuşmaya »çıkıyorum. Birinci defa 

- konuştuğumda Ticareti Bakanı • «olarak * soruya 
«ftıhatap idim. Ve Ticaret Bakanlığından ayrılaca-

, ğım ıgüüdenı i bdr« gün«;evveline -tesadüf eden bir 
yterîhte <verilmiş; bir soru önergesine' «cevap ver
miştim, ' Şimdi, Afyon Milletvekili Ahmed Vezir-
- oğlu takririni izah etmek için' söz alıp brinci 
-tttefa; kütfsüye çaktığı zaman < «Emin* Bilge'nin 
•• fca 'hususta- B.r rMİ Mî' Cumhuriyet fHalk Partisi 
'iM^Vi*^GUirupU'Başkanhğma verdiği ve üzerin
de1 Gurupta ; komıştılan i takriri üzerine aldım, 
kelUftimet^raalettim »ve sual oterak takdim ediyo-
vui& ki 6 takririn 'ihtiva ettiği meselelerin mil

let huzurunda konuşulmasınaıimkin versin» de
di. Buraya kadar söylediklerijrhepugiiie^i^a-
kat -könuışmanm bundan^ «ettraıgelenr.-kısfaında 
gazetelerde vâki neşriyatta şöyle söytemnekte, 
böyle iddia edilmektedir diyer ya** âle tesbit et
tiği hususlardaki isnat t mahiyetine .?işifci*ak-et-
tiğini ifade, eder tarzda feeyaaatta *bulunmamış 
olsaydı^; kendisine içten? gelen teşekküllerimi ar-
zetmeyi bir vazife olarak düşünmekte-idim. (An
cak şimdi bundan sarfınazar rda '̂efa&iş değUna. 
Arkadaşın asıl maksadını «teşkil eden kısan için 
yani,> Büyük Millet Meclisi «kuzucunda ffeonaşul-
masını arzu ettiğinden ver-miüete .a i t i^eân, 
millet önünde konuşulmasını sağlanmak, istedi
ğinden ve. önerge vermiş-olmasından dolayı ken

tlisine pat? form teşekkür ederim.- -îBunun,(kalbî 
olmasına imkân yoktur, rÇünkiksonradan,k*n-

; dişi de isnatiLara fiştirak etmiştir. .Amm<*Ve-
ziroğkı ̂ bununla da kalmamıştır. ^ŞimdLJkısaca 
Hrzedeceğim. noktayı, ibişlerinizi.tahrik Jiçin j$y-
lemiyorum. Arkadaş/larvama,, burada .hakkımda 
isnatlar • yapılan eski Ticaret, Bakanı almanın 
dışında C-.-E. Partisi camiasmuı, temizliğine 
uzanan ve bu camia içinde hiçbir kölülüğü 
öutbas edilmediğini bilen, bir grup ferdi olarak 
Veziroğlu'nun ,Grupa taallûk eden .tarizine ce
vap vermeden-meselenin aslına, geçemiyorum. 

Şimdi bu-noktaya ik i cümle ile cevap vere
yim. Dendi ki, C. H. Partisi Meclis Grupu ken
di, dar çerçevesi içinde dar bir fgörüş hududu 
içinde ve dar, mahdut bir Zaviyeden mütalâa 
ederek bahis konusu olan ,bu .karara varmıştır. 
işte benim .hakkımda isnatlarda bulunurken ar
kadaşımız, C. II. Partisi Grupuna ve bu1'Muh
terem müesseseye, hususi maksatlar isnadede-
rek damga vurma yolunda^söze başlamamış ol
saydı, bu Mecliste teessüsünü-âtemişloftd^ğııriKiz 
konuşma nezaketine ve <fcu> -neBaîretinJ teessüsüne 
sarf etmiş olduğumuz gayrete bir adamla;sda»"ken-
disi ilâve etmiş !olurdu. Amma bunu-»yapmadı. 

'r Şimdi' arkadaşlar \ arkadaşımız* \ ikinci »"çıkı
şında de&ki, Ticaret Bakamımı? cevapları beni 
tatmin etmedi? İkinci filnşında'Heyetri"Kmükmi-
yenize', Büyük Meclisinize vâki olan beyaaatında 
yazılı olduğuna göre ademi f^eınmumyete kesili
şinde esasen f ikrfeâbit' halinde : tesbit > »ve tesis 
edilmiştir. Ticâret Bakamının çökrdöynr«#U ve
sikalara dayanan sözleri dosyaların tetkik&tma 
.»tinadediyor. iTic«ffetr>Bakanı,iTb*Bimrid3B tf&hfii 
•ricalarıma iştirakle, ricalaramt tffeafc'ederekf îMgs-
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kilâtındaki tetkik kudretini kullanarak, uzun 
müddet zarfında hazırladığı malûmatı yüksek 
huzurunuza getirmiştir ve bunu arzettiği zaman 
arkadaşımızın da ruhunda ve kafasında tesir 
yapması icabederdi, Halbuki, gördük ki, bu te
sirin zerresi hâsıl olmamıştır. Ahmet Veziroğ-
lu af buyursun, onun buradaki konuşmasına gö
re zihniyetine bir vasıf tâyin etmek icabederse, 
lâalettâyin bir şeyhten inabet almış ve onun tel
kini en büyük nimet ve hakikat diye tanımış 
bir basit dervişin en büyük hakikatlar karşı
sında dahi fikir değiştirmiyen haline benzetmek 
hatalı olmaz sanırım. 

Arkadaşım ne dedi? Dedi ki; ben size kari
neler getirdim, matbuatın neşriyatı vardır. 
Matbuat efkârı umumiyenin mâkesi olduğuna 
göre, bu neşriyatı böyle mi karşılamak idi? 
Halbuki ne oldu? Ne olduğunu bir akşam evvel 
yazmış olduğu şeyden ezberden okuyarak, veri
lecek cevabı daha evvelden tâyin etmiş gibi di
yor ki, bu, bir karşılama olmadı. 

Muhterem arkadaşlarım, gerek birinci çıkı
şında, gerek ikinci çıkışında söyledikleri şeyler 
nelerdir? Ben 15 sene evvel 150 lira ödünç al
mak mecburiyetinde kalmış bir adam iken dev 
adımlarla ilerliyerek Parti Başkanı olmuşum, 
ihracatçılar Birliği Umumi Kâtibi olmuşum ve 
nihayet Banka Umum Müdürü olmuşum. 150 
lira ödünç almak ihtiyacında olan fakir bir 
adam nasıl şube müdürlüğünden böyle banka 
umum müdürlüğüne gelmiş diye bunu kaba
hat sayan bir eda ile... 

Dr. KEMAL CENAP BERKSOY (Yozgad) 
— öyle insanlar dünyada çoktur. 

ATIF İNAN (Devamla) — Sözlerine devam 
ederek, bir insanın hayat yolunda ilerlemesini 
bir suç diye vasıflandırma zihniyetine saplanı
yor, mazimi kirli göstermek gayretine düşü
yor ve nihayet soruyor: Böyle bir adam nasıl 
oluyorda Ticaret Bakanlığına getirilmiş bulu
nur diyor. Maksatlarını örtmekte iştirak hare
keti görülen Emin Bilge ve Veziroğlu sureti 
haktan görünmeyi ihmal etmiyorlar söylenti
lerin aydınlatılmasını sağlamak için önerge ver
miş olduklarını arada sürmeye çalışıyorlar. 

Şimdi bunların hepsine, .^Ticaret Bakanı 
Mahmut Nedim arkadaşımın, izan ve insaf er
babı için, işleri mantıkla ve insanlarda doğru
luğun yaşadığına inanan bir ruhla dinliyen 

L. 1947 O : 1 
insanlar için, tatminkâr bulunduğu muhakkak 

I olan cevaplarına ilâve edilecek kısımları da ben-
ı denizin söylememe müsaadenizi rica edeceğim. 
I Sizden bir arkadaş kendi şahsi şerefi ve 

mensup olduğu camianın şerefine en küçük 
bir tozu kondurmamak için, 54 senelik haya
tının bilerek geçen kısmında bütün cehdini ve 
ahlâki anlayışını sarf etmiş bir adam olarak, 
sizden müşterek şeref hürmet adına bir rica
da bulunuyorum. Bazı kısımları gurup arka
daşlarım için tekerrür mahiyetinde olacaktır. 
Amma sabırlarını iyi kullanmıyarak uzun mâ
ruzâtta bulunursam dahi beni mazur görmele
rini ve dinlemelerini rica edeceğim. Arkadaş
larım, Emin Bilge arkadaşım, bizim Parti Gru-
puna mensup olan arkadaşım, bu takriri niçin 
verdi? O takrir, verilen zamanın nezaketine ve 
ehemmiyetine işaret ederek Grup konuşmamızd<ı 
arzetmiştim ki, bir hakikati öğrenmek için ve
rilmiş bir takrir değil, bir tertibin icra vasıtası 
olarak getirilmiş bir takrirdi. Çünki bir Tica
ret Bakanı 13 aydan fazla Ticaret Bakanlığı 
yapmış ve Ticaret Bakanlığına başladığından 
tamam bir ay sonra 7 Eylül kararlarının alın
ması üzerine hattâ tezvirde, insan haysiyeti hak
kında ifsatkâr harekette bulunmayı sanat edi
nenler tarafından, daha evvel ticaret heyeti için
de bulunmuş, ihracat birlikleri umumi kâtipliği 
gibi bir çok tüccar menfaatlerinin, ihtilâtatınm 
kaynadığı yerde vazife almış bir adam Ticaret 
Bakanlığı yaparsa doğru mudur? Diye söylenmiş 
bulunmasına rağmen Ticaret Bakanlığına ge
tirilmiş, mazisine, haysiyetine inanılmış bir ar
kadaşınız olarak işe başladığından bir ay sonra 

burada, koridorlarda, dışarda, gazinolarda, trenler
de 7 Eylül kararlarının aleyhinde bulunulduğu sı
rada Ticaret Bakanını menfaat tertiplerinde 
ilgili telâkki ederek dedikodu yapanlar vardı. 
Ve bunların içinde vesikalara dayanıyoruz, ve
sikaları cebimizdedir, diyenler de vardı. Amma 
olmıyan şeyin vesikası da bulunamıyacağı için, 
vesika iddiası da yalan olduğu için, 13 ay 
zarfında Ticaret Bakanı olduğum müddetçe bu 
kürsüye getirilememişti. Bir kritik vaziyetin ha
dis olduğu bir zamanda ve onların takdirine gö
re ben beğenilmiyen, tutulmıyan yıpranmış 
olduğumdan dolayı Ticaret Bakanlığından ayrı
lıyorum faraziyesine dayanan bir zihniyetle tak
ririn verilmesinden üç ay evvel arap harfleriyle 
yazılmış olan ve makbul almıyan bu takriri üç 
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ay sonra Grup Reisliğine verilecek şekilde yad
dılar ve getirdiler Grupa.. Şimdi bu takriri 
Ahmed Veziroğlu aldı buraya getirdi. Benim 
bildiğim takrir o gün konuşulmak için verilmedi. 
Ümit edilmedi ki, ertesi günü bir Grup toplana
cak. Hattâ imkân olsaydı, o günün sayın Baş
bakanı Recep Peker'den benim ricamın isafına 
imkân olsaydı, bu mevzu Meclis Parti Grupunda 
değil Meclis Heyeti umumiyesinde konuşula
caktı. Ben heyeti umumiyede konuşalım diye 
rica etmiştim. Ama vaktin darlığı Grupta konu
şulmasını zaruri kıldı. Yoksa sakmıldığmdan 
veya dar bir çerçive içerisinde hususi bir zavi
yeden mütalâa eden heyet olduğundan dolayı 
Grupta konuşulmuş değildir. C. H. Partisi şim
diye kadar kabahatli olanları yere vurmayı bil
miştir. Ama şerefli olanların şereflerine ina
nışı kuvvetli ise onlar hakkında tezvir ve ifsa-
dattan başka bir şey ifade etmiyen sebeplerle 
adamı alaşağı etmeyi memleket severlik borcu
nun icaplariyle kabili telif bulunmamıştır. (Bra
vo sesler). 

Arkadaşlarım o takrir üzerine Gurup He
yeti Umumiyesinde vâki konuşmanın hulâsasını 
ifade eden tebliğ, Grup Heyeti Umumiyesinin 
derin bir inancın ifadesiyle tezahürat göstermiş 
olduğu şeklinde çıktıktan sonra maksatlarının 
hâsıl olduğunu görünce isnatları neşriyat saha
sına intikal ettirdiler. Hemavaz olarak, yekavaz 
olarak harekete geçtiler, izmir'e muhabirler gön
dererek, acaba suç teşkil edecek mahiyette ne bu
labiliriz ve Atıf înan' ı nasıl çürütebiliriz? Diye 
taramalar yaptılar. îşte o taramalar esnasında 
kıymet diye telâkki ettikleri şeyleri bazı gazete
lerde büyük başlıklarla neşrettiler. O neşriyat 
hakikate istinat etmemektedir. Dediler ki, bil
hassa, tekrar aynı şeye geleceğim, bu arada dedi
ler ki, Atıf înan' ın gruptaki beyanatı o günün 
Başbakanı olan Recep Peker'i dahi tatmin etme
miştir. Meclis toplandığı zaman Recep Peker tak
rir verecek, bu işin Meclis Heyeti Umumiyesinde 
konuşulmasını istiyecektir. 

Şimdi bu tarzda neşriyat benim aleyhimde-
ki isnadatm hangi zihniyet ve hangi yollardan 
tertiplenmekte olduğu hakkında sizlere bir fikir 
verir zannederim. Veziroğlu 'nun yaptığı gibi 
şahsi konuşmaktan içtinap edeceğim. 

Ne diyorlar benim hakkımda?»Para ayarlama 
haberi vaktinden evvel ifşa edilmiş ve bu işaa 
keyfiyeti hemen benim tarafımdan yapılmış. Ne 

I ile sabit? Bana yakın olan, dost olan insanlar 
aklü hayale gelmiyecek miktarlarda uıubayaatta 
bulunmuş. Binlerce dediler, hattâ on binlerce 
ton mubayaa etmişler ve bunlardan milyonlar 

t kazanmışlar. Neşriyat nasıl olmuştur? Hepinizin 
manzuru olmuştur. Ancak ben bazı belirtili nok
taları arzedeceğim: 

Arkadaşlarım, neden benim üstümde bu bahis 
oldu ve neden 7 Eylül Kararlarının nasıl olacağı 
hakkında dışardan bir sezilme vâki olacağı ihti
mali düşünülmez de, ancak Atıf înan' ın kana
lından ve onun marifetiyle şunun bunun ıttıla
ına geçmiş olur? Böyle bir şeyin yüzde yüz 
mantıksızlığı aşikârdır. Ancak yalnız mantık 
yoliyle değil, yapılan neşriyatta, Matbuatın vâki 
olan neşryatında zikrettiği delillerin ne kadar 
yersiz ve yalan olduğunu, teşrih ile heyeti aliye-
nize arzedeceğim. Bu 7 Eylül Kararlarının alı
nacağı hakkındaki tahminler, tüccarların kendi 
kabiliyetleri ve malûmatları ve sezmeleriyle da
hi hissedilmesi mümkün olabilir diye Ticaret 
Bakanı arkadaşımız mâruzâtı arasında bazı mü
lâhazalara yer vermiştir ve bu arada hakika
ten Londra Ticaret Ataşesinden gelip 5 Eylül 
tarihinde açılmış olan bir şifre telgraf Türkiye'
de bir devalüasyon bahis mevzuu olduğu, ve 
ayarlamanın şu hadler dâhilinde yapılacağı yo
lunda ingiltere mehafili maliyesince alınmış bir 
malûmatı bize aksettiriyor. Demek ingiltere'de 
bile sezilen bir haberdir. 

Sonra Ticaret Bakanı arkadaşımın dediği gi
bi, benim fuar nutkumda para mevzuunda, para
nın kıymeti üzerinde bir operasyon yapılacağı tah
minini bulmak mümkündür. Bunu niçin ifade etti
niz denilebilir. Bu, ayrı bir bahistir ve onu da 

j arzedeceğim: Serbest dövizli sisteme taraftarız, 
j geniş sahada çalışmaya imkân vereceğiz ve bu-
J nun icabettirdiği tedbirleri alacağız demekle bu 

işleri bilenler bir para ayarlaması kararı alınacağı
nı pekâlâ tahmin ederler. Bunu bir fuar nutkunda 
söyledim. Ve bütün Türkiye'de yaşıyanlarm ay-

I nı günde muttali olacakları bir malûmat olardık 
I söyledim. 

Recep Peker Kabinesi işe başladıktan az za
man sonra para operasyonu kabinede bahis mev
zuu olmuştur. Bazı mütahassısların mütalâaları 
alınmıştır ve bizden evvelki Hükümet prim mev
zuu üzerinde daha altı aylık bütçe yapıldığı 
zaman tetkikat yaptırmış bulunuyordu. Diğer 

I taraftan müstahsilin malını satacak zaman ge-
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İip'.çatmış bulunuyordu* Kararm ne vakit alına- I 
cağını^ne Ticaret '^kanlığı, 'ne Maliye'Bakanlığı:. 
ne-de jHâkümet bilmemekteydi. Bu şerait altın-
da karar sıktıktan sonra fiyatlara artaeak olan 
mahsuller-, bu karar alınmazdan önce ve herke
sin f karanlık içinde olduğu bir zamanda çok dü
şük hal olan fiyatlarla satılmış olabilirdi BuUr 
daö da müstahsil mutazarrır olabilirdi. Onun 
içindiıı k i r memleketin heyeti mnumiyesine sâri 
veşâmil olmak üzere, ama o anda.sarahatle ifa-
desitt&imkâmolmıyan bir noktai nazarı Fuar nut
kunda ifade;etmişimdir. Bundan akıllı bir köylü 
dahi malumat çıkarır. Onun içindir ki, 20 Ağus-
tostiml EyMte kadar meselâ Ege mıntıkasında 
ÜKÖM mahsulünün^ % 10 u ancak satılmıştır, 
Yoksaadahaibüyıük miktarda satılabilirdi. Hükü-r 
meşbumun üzerinde konuşmakta düşünmekte^ 
dirT elbette bir çare bulacaktır, işte Ticaret 
Bakana geldi,, f iyatları yükseltmek^ toprak mah
sûllerini kıymetlendirmek için icabeden- ted
birleri: alacağız dediydiye neticeler çıkarılır ve 
ümitsizliğe ! düşülmez mülâhazasiyle Fuar nut
kunda.' böyle bir. işarette bulunmayı lâzım ve 
faydalı telâkki ettim; 

BuiMİan başka arkadaşlar, 7 Eylül kararları-
niîi alınmasına' tekaddüm edeny yani 1946 sene-
sime tekaddüm eden: yıllarda hariee yaptığnnız 
bütün: satışlar Türk parası üzerinde yapılıyordu, 
mukaveleler • Türk-parası üzerindenM yapılmıştı, 
müstesnaları olabilir. 

Ticaret Bakanlığı, benden evvel Ticaret Ba
kanlığı makamını işgal eden muhterem selefim 
ve. Ticaret Bakanlığı teşkilâtı. gayet yerinde 
bir; basiretkârlık ve durendişlik eseri olarak 
ihracat birliklerine ve kooperatif teşkilâtına 
telkinde*;bulundu. Dedi ki, yapacağınız muka
veleleri ecnebi paras* ı üzerinden yapınız. Mak
sat! aşikâffdı. Çünkü Türk parası üzerinden 
yapmış- olsalardı, bir para ayarlanmasında prim 
tatbikatının' değiştirilmesinde ancak dış piya
salar istifade'ederdi. Bunun içindirki kendile* 
rine ecnebi parası üzerine mukavelelerini yap
maları lüzumu telkin edildi. Elbette bunun 
bir mânası vardı. Bir iş içinde? bulunan insanlar 
buadan \bir mâna < çıkaracaklardı. Ve çıkaracak
ları mânaya göre ihtiyar olunacak hareket tar
zı da; an«ak,> müstahsil << lehinde olurdu. 

Arkrdaşlar) diyorlârki 6 ve 7 Eylülde- büyük 
mubayaalaryaprimış. 

3üyük5* mubayaalar yoktur birkere, arzede- • 
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yim. Bir muhterem arkadaşım hatırlattı; Cum
huriyet' gazetesinin 7 Eylülden evvelki nüsha
larında bu hususta malûmat var, dedi. 4 Ey
lül 1946 tarihindeki Cumhuriyet gazetesi altın 
spekülâsyonundan bahsediyor. Para kıymeti 
üzerinde bir ameliye yapılacağını ve spekülâs
yon yapan- bazı açıkgözlerin sürümü ağırla-^ 
şan birçok ihracat mahsullerini sürmek imkâ
nını bulduklarını bildiriyor; 5 Eylül tarihli 
lef onla verdiği malûmatta «para -üzerinde ame
liye yapılacağı hakkındaki şayiaların aslr ol
madığını öğrendim, yalnız şunu da öğrendim 
ki, prim' mevzuunda bir tetkik yapılmaktadır 
ve bu, yakın günlerin işi telâkki edilmektedir.» 
Diyor ve ilâve ediyor- «Şurasına muhakkak na
zariyle bakılmaktadır ki, primde-esaslı, bir te
beddül olacaktır.» Bu da 6 Eylülde intişar edi
yor. Şimdi gazete okuyan, ticari hareketleri 
takip eden, ticari haberleri alan insanlar için 
Cumhuriyet gazetesinde Ankara muhabiri te-
ayrıca filân yerden malûmat almağa lüzum 
var mıdır? Bir firma bu haberlerden istifade 
edip mal'almış olsa, bunu mutlaka bir yere bağ
lamak mı icabederdi? însaf sahibi olarak Ah-
med Veziroğlü'nun kendisine hitap ederim, 
bu kadarcık şeyi amlıyamıyacak insanlar başka
larının yaptığı işleri kıskanarak, bu arada sa-i 
lâhiyetli; makam işgal eden insanları lekelemek 
hakkını kazanırlarını 

Arkadaşlar dahası var; Ahmed Veziroğlu di-
yorki: Niçin söylediklerine inanmıyoruz, niçin, 
efkârı umumiyeye tercüman olan gazetelere do
yurucu malûmatla. mukabelede bulunamıyoruz'? 
Gazeteler içinde' hakîkaten söyledikleri "vasfa 
lâyik olanları vardır. Ama • olmıyanları da 
vardır; Realite budur. Bendeniz bir misâl: arz-
edeceğim; Vatan Gazetesinin başmuharriri 1947 
senesinin 7 Eylülünde yazdığı « b i r senenin »mu
hasebesi » başlıklı bir yazıda diyor; ki, « geçen 
sene ben 1946 senesinde bu memlekete sefalet ge
tiren bu 7 Eylül kararının alınmasından bir 
hafta evvel İzmir'de idimv ve piyasada o tarihte 
bu kararların alınacağı söylenmekte idi Ve'ka
rarlar ilân edildikten sonra gördük ki, tesbit 
edilen kıymetler aşağı yukarı daha evvelden 
şayi olan kıymetler müsavi idi » . 

Arkadaşlar ben bunu sahih bir şehadet ve 
vesika halinde'almıyorum^ Vatan Gazetesinden 
şehadet almağaJne ihtiyacım ve ne de iftikörtm 
vardır. 
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Bu münasebetle arzetmek istiyorum ki, Va- I 

tan Gazetesi gibi gazeteler hâdiseleri ve haber
leri işlerine geldiğine göre mânalandırılır ve 
tanzim ederler. Yine aynı gazetenin başka bir 
nüshasında 7 Eylül kararlarının bir membadan 
ifşa edilmek suretiyle büyük kazançların temi
nine imkân hazırlandığı iddiasında bulunulu
yor. Bu neşredilen haberlerin mahiyetini göste
ren bir hal değil midir? 

Şimdi Ahmed Veziroğlun'dan sual sormak 
hakkım yok, yalnız kendilerine hitap ederek 
söylüyorum; efkârı umumiyenin ihtiyacına ce
vap vermek istiyen gazeteler arasında bu nevi 
istediği vakaları lehinde ve istediği vakaları 
aleyhinde tahrif hastalığına tutulmuş olanlar 
karine olacak da Ticaret Bakanlığına kadar ken
di saydığı yerlerden geçerek gelmiş, ahlâk ve 
faziletine hürmet edildiğinden dolayı ve ancak 
bundan dolayı, bulunduğu yerlerde bulunabil
miş ve erbabı namus nazarında hayatı asla şüp
he ile görülmemiş olan Atıf înan'ı mı Bay Ah
med Veziroğlu haysiyetsiz insanlar zümresine 
sokmak istiyor. 

Atıf inan hakkında en küçük bir tereddüdün 
yaşadığı azabını taşımamak için, arkadaşlarım
dan sırası gelince bir ricada bulunacscrım. 

tşte 7 Eylül kararlarına taallûk eden kısım
lar bunlardır. Şimdi, neye isnat ediyorlar? 
Al bayrak firması, Solari firması üzüm almışlar. 
Albayrak firması 6 eylül tarihinde 10 900 çuval 
üzüm almış diye iddia ediyorlar. Hakikati teker 
teker ar<ole<-eğim: Albayrak firması ir n kaç çu
val üzüm .-ı1^ ğın: ütkika lüzum görmezdim, anı 
ma, benim f/ıeyhimde birçok şeyler söylemiş ol
duklarından dolayı bunu resmî kayıtlardan ince
lemek lüzumunu duydum. Aynı günde 1090 çuval 
üzüm almış. Bunu gaztelere 10 900 çuval üzüm 
almış şeklinde aksettiriyorlar. Gene 10 900 çu
val üzüm 40 kuruştan alınmış ve 7 Eylül karar
larından kısa bir zaman sonra 9 numaralı üzüm 
85 kuruş olmuş, bilâhara 105 kuruşa çıkmış, fark 
85 kuruş olduğuna göre hesap edilse bile 500 
bin lira para kazanmıştır. Hakikaten tahrif edil
diği yerde hesaplar işte böyle yapılır. Hakkım
daki i sn ada. ta iştirak eden gazetelerin hepsi he
saplarını böyle hakikata uymıyan şekilde yap
mışlardır. 

Arkadaşlar, 7 Eylül kararlarından sonra üzüm 
derhal 86 kuruş olmadı, ekim ayının sonlarına 
doğru 9 numaralı üzüm ancak 65 kuruş oldu. » 
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Eylülün ikinci hafta fiyatı da 51 kuruştur. Şimdi 
bir fiyat farkı hesap edilirken, bir menfaat he
sap edilirken, 1 090 çuval üzüm 10 900 çuval ya
pılırsa, on bir kuruş, fiyat farkı 45 kuruşa çıka
rılırsa, bu şekilde bir fark hesap olunursa o za
man bir adamın bir günde 5 - 600 000 lira para 
kazandığı ifade olunabilir. 

Bir kere Albayrak firması aklı, dense ki kaç 
çuval aklı? 1 090 çuval. Kaçtan aldı. 40 tan aldı 
7 Eylûlen sonra fiyat 51 kuruş oldu. 11 kuruş üze
rinden kazanç hesap edilirse ve 1 090 çuvalın fara
za 130 000 kilo tutacağı kabul olunursa fiyat far
kı, takriben 14 000 lira eder ki, 14 000 liralık 
bir işte bakan ortak oldu, bakan buradaki men
faatin cazibesine kapıldı diye inanılacak bir id
dianın serdine tabiî imkân kalmıyacaktır. Onun 
içindir ki, alman miktar 10 misline çıkarılacak, 
fiyat farkı 4 misline iblâğ olunacak ve böylece 
haberlerin inandırma kabiliyeti artacak tşte Ah
med Yeziroğlu'nun sahih dediği ve kıymet ver
diği neşriyatın mahiyeti bundan ibarettir. 

Ahmed Veziroğlu îzmir borsasına gitti, Borsa 
İdaresinden malûmat istedi, kendisi de dedi ki, 
48 saat zarfında, gittim, malûmat aldım getir
dim. Eğer kendisinin inandığı neşriyata uygun 
malûmat olsa idi burada vesikalarını ortaya koy
maz mıydı? Niçin koymadı? Yalnız havalen değil, 
blöf olarak değil hakikaten vesikalarla konuşmak 
lâzım: Namus ve haysiyetin garantisini ancak bu 
anlayış teşkil eder arkadaşlar. 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Niçin çekiniyorsunuz açık tahkikattan? 

ATIF İNAN (Devamla) — Ben açık tahki
kattan çekindiğime dair bir kelime söylemedim. 
Ahmed Veziroğlu İzmir'de Mustafa Haydar gibi.. 

AHMED VEZİROĞLU — Şahsiyata girme
yin. 

ATIF İNAN (Devamla) — Arkadaşlar, Naz-
mi Topçuoğlu burada var mı? Bahsettikleri başka 
arkadaşlar burada var mı? Kendilerinin malûmat 
kaynağını ortaya koyacağım. Çekinmesinler, ni
çin çekiniyorlar? Eğer hakikî bir arayıcı iso, 
Türk milleti nazarında hakikatlerin tecellisine 
yardım etmek şerefini iktisabeden. bir arkadaş 
olur ve elbirliği ile çalışırdık, bütün hakikatler 
meydana çıkardı. (Bravo sesleri). Amma haki
katin ifadesine karşı, fikrisabit haline gelmiş, 
inanmadığımdan başka bir şey söylemezlerse. 
sözleri inanılmaya lâyiktır. (Bravo sesleri, al
kışlar) . 
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Arkadaşlarım, şimdi Sayın Ticaret Bakanı

nın Albayrak hakkında söyledikleri bin çuval, 
beş bin çuval dahi olsa 20 Ağustostan 7 Ev
inle kadar aldığı üzüm miktarı 6520 çuval üzüm- | 
dür ki, tona vurulduğu zaman 650 - 700 ton 
üzüm yapar, 40 bin liralık küçük tacir için bü
yük bir şeydir. Çünkü beher kiloda altmış ku
ruştan 420 bin lira yapar ki, bu kendi sermaye 
kudretinin on misli bir şeydir. 4 000 lira ser
mayeli bakkal için muazzam, erişilmez bir servet
tir, amma bu adamın iş hacmi varmış. Ben söy
lemedim, Sayın Ticaret Bakanı arkadaşım ifa
de etti, bir sene evvel yani 1945 - 1946 senesin
de 9 milyon kilo üzüm almıştır. 1946-1947 mah
sul senesinde 7 milyon kilo üzüm almıştır. De
mek ki 20 Ağustostan 7 Eylüle kadar almış ol
duğu üzümlerin yekûnu, umumi iş hacminin on
da birine tekabül etmiyor. Yalnız 600 ton üzüm 
ist ok etmek ve bunun üç beş misli istok yapmak 
imkânını bulan firma Atıf inan Man haber almak 
imkânına mâlik olsaydı, Atıf înan da getirilmiş 
olduğu mevkiin şerefini hiçe sayan haysiyetsiz 
bir adam olsaydı, vaziyet böyle mi olurdu? 7 
Eylül kararlarından evvel yüzlerce ton fasulye 
yağlı tohum vesair mahsuller: satan adamlar 
vardır. Karadenizli arkadaşları iri. bilirler; va
gonlar ve yüzlerce vagon fındık satan insanlar 
vardır. Alanlar 7 Eylül kararlarından sonra 
bayram ediyorlar, satanlardan müracaat eden
ler de bulundu, Ankara'ya kadar da geldiler, 
muhterem arkadaşlarım bunların dertlerine bir 
çare bulunur mu diye samimi bir vatandaş sıfa-
tiyle, vatandaşların zararlarına, yıkıntılarına 
mâni olmak için beraber çareler araştırdık. Bazı 
vilâyetlerde fındık, üzüm, bazılarında yağlı to
hum ve sair işleriyle uğraşan arkadaşlar vardır, 
bunlar üzerinde tetkikat yapılmıştır. Bütün mah
sullerin ihraç fiyatlarında bir uyanış, bir faali
yet vardı. Para ameliyesi tahminleri bunlarda 
müessir olmuştur. Fuar nutku ile onların fiyat 
yükselmesine ben müessir olmuşsam, bununla if
tihar ederim, bunun aksi ancak nıüstahsılların 
zararına olacaktı. Albayrak'a taallûk eden kısım 
budur. 

Soları Ve gelince: Arkadaşlarını (! Eylül ta
rihinde 170 çuval üzüm almış, Atıf îııan bu ra
kamlara ne der diye vâki olan neşriyatta, bu 
miktar 15 009 çuvale çıkarılmış. Tabiî bu da 
aynı ölçüde fiyat çarpmasına tâbi tutulduğu 
için onun kazancı 800 000 liraya çıkarılmış. Ben 
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Solori firmasını teşkil etmiş olanları yılda bir 
iki defa veya bir kaç yılda bir defa ancak gö
rür, tesadüf ederim. Büyük tüccarlar, bunların 
büyük muamelâtı tüccariyesi olduğundan dola
yı, benim bulunduğum bankaya gelmezlerdi. Bir
liklerde bulunduğum sırada da işler prensiple 
yürüdüğü için, beni görmeye lüzum görmezler
di. Ancak prensip kararlarında anlayış farkı ol
duğu zamandır ki, beni görürlerdi. Ve gör
dükleri zamanda hürmet edilen bir adamı gör
dükleri zamanki tavrı alırlardı. 3, 5 sene tüc
carların, 14 birliğin çeşitli işlerini idare eden 
bu arkadaşınız, - Büyük Milletin huzuru demek 
olan sizin huzurunuzda arzediyorum - tzmir 
kordonunda yürürken kendisinden utanacağı 
tek bir adama tesadüf etmek korkusunu duy
madan yürüyen ve onların hepsi tarafından sev
gi ile selâmlanan bir adam olarak ayrıldı. Bir 
kaç garazkâr müstesna, İzmir'e gittiğim zaman 
da öyle karşılanırım. Solari firması ile en uzak 
bir dostluğum yoktur. Bu Solari firması 20 
Ağustos'tan 7 Eylül tarihine kadar hepsi bor
sadan olmak şartiyle 1000 ton üzüm almıştır. 
Ezbere söylemiyorum, resmî kayıtlardan alarak 
söylüyorum. Buna mukabil 600 ton Finlandi
ya'ya 48 ton isviçre'ye 133 ton Amerika'ya 
500 ton isveç'e ve 48 ton da Malta'ya olmak 
üzere 1329 ton 7 Eylül tarihinde tahakkuk et
miş fer m satışları, katı satışlar varmış. Buna 
mukabil bu firma bin ton mal almış, kim ka
fasını işleten tücearsa o da aynı işi yapar. 1300 
ton mal satmış; Avrupadan para operasyonu 
haberleri aksetmekte, Cumhuriyet gazetesi yu
karda arzettiğim gibi yazılar yazmakta, prim 
mevzuunda tetkikat yaptırılmakta olduğu ga
zetelere aksetmiş bulunmakta ve birliklere ec
nebi parası ile işlerinizi tanzim edin, diye tebliğ
lerde bulunmakta ve birlik âzası olarak bun
ları öğrenmekte olan bu firma 1300 ton üzüm 
satar, sırt üstü yatar mı? Elbet de yatmaz. Bu 
itibarla bir karar çıktığı zaman âzami derecede 
kuver olmak için yani satışım karşılamak için 
1000 ton üzüm alması gayet tabii olmaz mı? 
Şimdi bu firma yüksek miktarda üzüm almış, 
bunun için ancak malûmat sahibi olmak lazım
mış, bu malûmatı da Atıf inan'dan alınış diye 
gösteren insafsızların neşriyatına karşı Tica
ret Bakanı arkadaşımızın doyorucu, tatmin edi
ci, .kayıtlara istinat eden malûmatına karşı, 
Ahmed Veziroğlu'nun ezberlemiş olduğu «inan-
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inadım sözünü tekrar etmekten başka bir şeyle 
mukabele etmezse bunun sebebini neye atfetmek 
ve bu zihniyeti nasıl vasıflandırmak? 

Arkadaşlar, böyle açık münakaşa ve tahlili 
yapılmasa, okuyanlar tarafından bu mübalâğa
lar durup dururken yapılmış diye farzedilemez. 
Vâki olmasa yazarlar mı? Bunlar intişar eder 
mi diye haberlerin sıhhat derecesine dikkat ve 
itina lüzumunu duymadan inanan vatandaşları
mız vardır. Ve hattâ bu kadar muazzam ka
zançlar mevzuubahis olduğu zaman ismi geçen 
adamın şahsiyetini şöyle böyle tanıyanlar ara
sında dahi, vallahi menfaat da az bir şey değil 
800 bin lira; yarısını hesap etsek 400 bin lira 
ediyor diye düşünüldüğü vâkidir. îşte bu haleti 
ruhiyeden istifade etmek için yalancılar müba
lâğa ile neşriyata karar vermişlerdir, yalanı 
meydana çıktığı zaman da utanma kabiliyeti 
kalmamış insanlar böyle yalanlar söyliyebilirler 
ve söylemişlerdir. Utanma kabiliyeti kalmamış 
insanlarla uğraşmak da çok zordur. Amma ben 
irademi hâkim kıldım, yalanlara her gün ya
landır diye mukabele etmedim, büyük huzuru
nuzda konuşma zamanının geleceği günü bekle
dim. Bütün irademi kullanarak Devlet hizme
tinde yeralmış bir insan sıfatiyle, üzerime gel
miş olan iftiraları Devlet hizmetinde bulunanla
rın başına gelen bir kaza telâkki etmek tesellisi 
ile bugüne kadar bekledim. (Bravo sesleri). 
Yalnız şahsan arzetmeliyim ki, iftiracılarla uğ
raşma zorluğuna karşı gayreti eksilmiyen ve 
bunu borç sayan arkadaşlarınızdan biriyim. 
Ben Grup konuşmasında arzetmiştim, insanlar 
hâdiseler hakkında hüküm verirken nefis mu
kayesesi yapmaktan kendilerini alamazlar. Neş
riyat yapan, neşriyat için malûmat toplamayı 
vazife olarak almış olanlar kendilerine bu vazi
fe tevdi edilmiş olan insanlar bu kabîl haberleri 
duydukları zaman bunu söyliyen adam doğru 
söylenmiştir diye inanabilir. Söyliyen adam ben 
olsam no yapardım diye nefsime karşı sual irat 
eder ve hasis menfaat duygularına esir ise ben 
bu mua«am menfaatleri temin etmek imkânına 
sahip olsam feda etmem der, bunun bir feda
kârlık telâkki ederek böyle bir şeyi feda etmiş 
olanları dahi ahmak telâkki eder. Şüphesiz ki, 
bu telâkki kendi ahlâki kanaatma göredir. 
Bunların dinliyenler içinde de sahih diye ina
nanlar ve bilerek bilmiyerek nakledenler de ola
bilir. Aleylıimdeki haberleri nakledenler, bilme-
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den mi naklettiler? Bendeniz bilmeden nakledil
diğine kaani değilim, çünkü haberler kaynağı
nın doğru malûmat vermediği hakkında ikaz 
edilmişlerdir. İzmir'de, insan olarak, insanlık 
kaidelerine riayeti bir vecibe, saymıyan ve tüc
car olarak taahhüdüne sadakat göstermiyen, 
fevkalâde zeki ve faal olmasına rağmen yalancı 
olmasından dolayı, taahhüdüne sadakatsiz olma
sından dolayı, inanç verme bahtiyarlığını yaşa
mamış olan bir adam vardır. O adam aynı za
manda şu haberi vermiştir. Ahmed Veziroğlu 
arkadaşım yalana inanarak ısrar ediyor. Bun-
den vazgeçsinler. Kendisini uyandırıyorum. 

Vagon işi de esnaf Bankasından geçmiştir 
diye gösterdi. O izmir'deki adam Nazmi Topçu-
oğlu'na Pariste 15 milyon liralık vagon muka
velesi imza ettirerek benimle ortak olmak üze
re takdim etti ve mukavele sureti cebimde de
di. Gazete muhabiri bu şekilde beyanda bulun
du. Gazete muhabirine ikaz edenler oldu. Aman 
dediler bu, daima vesika cebimde diye ko
nuşurlar, hakikatte hiçbir şey yoktur, bu adam 
hep böyle dükümante konuştuğundan bahseder, 
fakat hiçbir zaman doküman verememiştir, inan
ma dediler. Bunu ben söylemiyorum. Vatan ga
zetesinde ismi mevzuubahis olan Nazmi Topçuoğ-
lu arkadaşım, cevap vermek mecburiyetinde kal
dığından, eğer namus eseri varsa bu mukaveleyi 
neşrediniz dedi. Bir hafta sükût devam etti, ni
hayet İzmir'de Mustafa Haydar'dan aldık, ve
sika yoldadır dedi, fakat hâlâ gelmedi diye bir 
yazı yayınladılar. 

İşte arkadaşlar; esasen gazetede yalan be
yanda bulunduğu ortaya konmakla namus anla
yışı beliren bir adamın ismini de zikrederek bun
ları arzetmekle, kendimi müdafaa etmek için de
ğil, bu memlekette hakikatleri öldürmek ve ifti
raları yürütmek yolunda ne gibi gayretlerin sar-
fedildiği hakkında bir fikir vermek için söylemiş 
bulunuyorum. 

Beni Ticaret Bakanı olarak eski bir Ticaret 
Bakanı olan arkadaşım Nazmi Topçuoğlu ile or
tak gösteriyorlar, 15 milyon liralık vagon aldırı
yorlar. Karşılığında tütün sattırıyorlar. Bu 
işin Pariste imzalanan mukavelesinden bir suret 
cebimizde diyorlar. Küstahlığı daha ileri götü
rerek Atıf İnan'la, Nazmi Topçuoğlu isterlerse 
mukaveleyi' neşir edeceklerini bildiriyorlar. Sı
kıştırınca, bu haberi bize Mustafa Nazmi vermiş
ti diyorlar, üstelik yeni iftiraları uydurmakta 
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devam ediyorlar. Haysiyet ve gerefe riayet 
mevzuunda bu kadar mübalâtsız davranıldığı 
meydanda iken Ahmed Veziroğlu'na göre demeli 
imiş ki; gazete yazdı, dedikodu çıktı, binaenaleyh 
bunun hakkında muamele yapalım. insaf sahi
bi, izan sahibi insanların bu kabîl mülâhazala
ra yer verip vermiyeeeklerini Ahmed Veziroğ-
lu'nun bir daha düşünmesini rica ederim. 

Arkadaşlarım, benim için elim bir mecburi
yettir, bu mecburiyetin şevki altında İzmir'de 
bir tüccarın adını söyliyerek, yalancılığın, ibret 
verici bir misalini size arzettim. Bu mıntakayı 
temsil eden bir adam olarak, haysiyete riayet
sizliği görülen bir veya iki adamdan dahi olsa, 
orada yer bulmasından eza duyarım. Fakat bu
na mukabil tesellim ve huzur kaynağım şudur 
ki: izmir'de yalnız bunu yapan birkaç tüccara 
mukabil hakikat dostu, sözünün eri, ticaret ha
yatının söze vefa ve taahhüde sadakat denilen 
esaslarına samimiyetle bağlı yüzlerce, binlerce 
insan vardır. Peki, bu yüzlerce, binlerce insan 
matbuatta neden müspet seslerini duyurmuyor
lar? 

Arkadaşlarım, cemiyetimizin en sıkıntılı bir 
tarafı olarak ifade edilecek bir noktadır. Haysi
yet sahibi olan insanlar haysiyetsizlerin çıkardık
ları yalanları ve tertip ettikleri iftiralar karşı
sında yalnız lokantada, evlerinde, gazinoda te
sadüf ettikleri ve namuskârlığma inandıkları 
kimselere niçin böyle yazıyorlar, iftiralarda bu
lunuyorlar diye dert yanarlar. Amma bunlar ya
vaş söylenir ve âdeta bir fısıltı ile izhar edilen 
üzüntülerdir. Haysiyet endişesi namına birşey 
kalmıyan ve demin söylediğim gibi utanma ka
biliyeti ve utanma fazileti kalmamış olan insan
ların çıkardıkları yaygaraya mukabil erbabı 
namusun fısıltısı geç tesir etmektedir. Yalnız 
şuna da şükretmek lâzımdır, ki mutlaka tesiri
ni yapmaktadır. Aksi takdirde yalan neşriyat 
yalancıların, iftiracıların elinde namus erbabı
nı ebedi olarak kıvrandırırdı. Bugün Atıf inan, 
yarın Ahmet öbür gün Mehmet bu iftiralara 
uğrar ve devlet hizmetlerinde cesaretle, hare
ketle karar veren karar verme mesuliyet ve 
vazife duygusunu kendisine mal ile iş görecek 
adam bulamazdık. Yine şükretmek lâzım ki, fa
ziletin fısıltısı tesirini, yavaş da olsa yapmakta 
ve yalan ağları parçalanmaktadır. Buna ait 
neşriyatla ortaya atılan meselelerin de nasıl 
bir yalan yığını ve tahrifat mahsulü olduğu an-
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1 aşılıyor, dahada anlaşılacaktır şimdi arkadaş
lar, uzatmamaya çok çalıştığıma rağmen, tafsil 
mecburiyetinde kalıyorum sabırla dinlemenizi 
ısrarla rica ederim. 

Yaptığım mâruzâtımla anlaşılmıştır ki, yani 
ben delil ilâve etmeseydim dahi, delilim bulun-
masaydı dahi, anlaşılması mümkündü ki, 7 Ey
lül kararları haberi muayyen bir kaynaktan 
alınmıştır ve istifade edilmiştir diye bir iddi
aya imkân yoktur. Üstelik söylenen yalanların 
delil olarak alınması suretiyle dahi, mantıki 
bir tahlile tabi tutulduğu zaman aşikâr olarak 
görülmektedir ki, arkadaşınız Atıf inan mahzı 
iftira karşısmdadır. 

Diyorlar ki, benimle alâkalı gösterdikleri 
firmalara ben kredi açtırmışım, Ziraat Banka
sına kredi için söylemişim. Veziroğlu'nun tak
ririnde de bu, yazılmıştır, izmir'de albayrak 
firmasına kredi açtırmış olduğum iddia edili
yor. Tetkik ediliyor, soruluyor ve görülüyor ki 
yalandır. (Urupta mâruzâtta bulunduğum zaman 
arzetmiştim ki, bir bankaya talimat ve şifahi ve
ya tahriri olarak verilir, tahriri olrarak verdim-
se yazı ortada olmak lâzımdır. Şifahi olarak 
verdimse banka idare meclisinde, umum müdür
lükte bulunan zatlar berhayattır, aradan da 
yıllar geçmemiştir, hafızaları sağlamdır, soru
lur, öğrenilir. Bunları söylerken tahkikat yapıl
sın veya yapılmasın diye söylemiyorum. Söyle
diğim söze ne kadar inandığımın ifadesi olarak 
arzediyorum. Ticaret Bakanı arkadaşım benim 
de ricam üzerine malûmat almak hususunda hiç 
bir şeyi ihmal etmiyor. Ziraat Bankasından da 
soruyor. Anlaşılıyor ki, mevzuubahis olan fir
maya değil o günlerde ondan 2 - 3 ay evvelki 
günlerde dahi kredi açtırılması meselesi yoktur. 
Kredi açtırılma meselesi yalandır. Muayyen bir 
merciden haber alma mecburiyeti yok, Aldık
ları miktarlar, bire on katarak ifade edilmiştir. 
Bin, on bin diye ifade edilmiş 14 bin 40 000 ola
rak değil 400 hattâ 500 bin olarak ifade olun
muştur. Veziroğlu'nun verdikleri rakamlar yazı
larını hakikat diye aldığı gazetelerin yazdık
ları böyledir. Bunlar karine diye inanılır mı? 
Bunlara karine diye inanılır da bu inanışla de
ğil bir bakan, bir çoban, bir muhtar olarak 
namuskârlığma inanılması gereken bir vatan
daş yapmamış olduğu bir işten dolayı hakkın
da sen bunu yaptın diye isnatta bulunulur mu 
arkadaşlar? Ronra sen bu adamı öldürdün, sen 
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bu kızı kaçırdın, ben sana bunu isnat ediyorum, 
sen kendini müdafaa et, yapmadığını ispat et 
denebilir mi? 

Bunlar için daima karine lâzımdır. 
Ahmed Veziroğlu, yalan neşriyatı karine di

ye kabul edecek zavallılıkta bir adam olsaydı, 
bendeniz bunu şöylece dinler ve geçerdim. Ama 
B. M. Meclisinde, milleti temsil eden bir zat
tır. Fikirlerine ve hislerine mağlup olmıyarak 
konuştuklarını, düşündüklerini ancak mantık 
çerçevesi dâhilinde ve hakikat halinde Millet 
Meclisi huzuruna getirdiği zaman millete hiz
met yapmanın hazzını duyabilecek seviyede bir 
arkadaş mevkiini ihraz eder. 

Şimdi arkadaşlar benim hissedar olduğum 
iddia edilen üçüncü firmaya, geçiyorum. Haki
katen bu firmada hissedarım, amma hissedarlı
ğımın mahiyetini arzedeyim. Mahmut Nedim 
arkadaşım söylediler. Eğer Ticaret T. A. Ş. 
yüz bin liralık şirkettir. İzmir Ahali ve esnaf 
Bankasının kurduğu şirkettir. Bunun 96 bin li
ralık sermayesi Esnaf Bankasınındır. Dört bin 
lirası da bu şirket kurulduğu zaman, ben umum 
müdür idim, o gün meclisi idare azaları ile beşer 
yüz liralık hisse kaydettik. Bu da bir anonim 
şirketin kurulması için lâzım olan formalitenin 
tahakkuku içindi. Benim hissem işte bu beş yüz 
liradır. Beş yüz lira olmayıp da 50 bin lira ol
saydı günah mı olurdu? Hayır olmazdı. Bu şir
ket güya binlerce ton üzüm almış. Tahkik edil
diği zaman görülüyor ki bu şirket yalnız 28 bin 
kilo üzüm almıştır. Ondan sonra da kayıtlar tet
kik edildiği zaman görülüyor ki, köylerde de 
bir dirhem üzüm almamıştır. O tarihten sonra 
bütün yıl içinde 260 bin ton üzüm almış, ben 
şahsan sordum, bu 28 bin kilo üzümü de ne di
ye aldınız O günlerde 7 Eylül tarihine takad
düm eden zamanda İngilizlere üzüm satışı mev-
zuubahis idi, geçen bir sene içinde üzüm üze
rinde muamele yapmamıştır amma, eğer bir 
satış olursa ve kendisine bir hisse tefrik olu
nursa bir kuvertür temin etmek için 28 bin 
kilo almışlar ve sonradan 260 bin kiloya çıkar
mışlar. 

İşte arkadaşlar; borsa listeleri meydanda
dır, başınızı ağrıtmamak için rakamları teker, 
teker arzetmiyorum, bu firmadan başka 2000 
1500 çuval veya dokuz yüz çuval üzüm alan 
firmalar vardır. Bunların hepsiyle de Atıf 
İnan ortak mı idi? Karadenizde fındık alanla-
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rın hepsi Atıf İnan 'm ortağı mıdır? Ecnebi pa
rası üzerine mukavele tanzim etmiş, mal sat
mış olan Türkiye 'deki bütün tüccarlar Atıf 
İnan'in ortakları mı idi 

Şahsan alâkadar olduğum şirketle iş ilgim 
ve onun iş hacmi bu ölçüde olunca beni 7 Ey
lül kararlarının if şasiyle ittiham edenlerin 
maksatları başkadır arkadaşlar. Maksat yalnız 
Atıf İnan değildir. Bir maksadın tahakkuku hu
susunda bugün Atıf İnan'dan, başlıyan yarın 
Mehmet İnan'dan, Ahmet İnan'dan başlıyacak 
olan ve fakat devam etmemesi icabeden çirkin 
bir hareketin başlangıcı veya geçmiş çirkinlik
lere eklenen bir ikincisi, bir üçüncüsü. 

Arkadaşlarım bu bahsi bırakacağım ve zan
nediyorum ki bu 7 Eylül kararları zaten üstün
de konuşulması herkese doygunluk vermiş bir 
kanudur. Amma izin verirseniz bir gazete nüs
hasında bir haberin nasıl kötü şişirildiğini ve 
rakamların sıhhatinin nasıl yalancılığa vasıta 
yapıldığını. Sıhhatin beliği ifadesi olarak kul
lanılması mutat olan rakamların nasıl yalancı
lığın sefil rolüne çıkarıldığını belirtmek bakı
mından bir şeyi okuyacağım. Buna müsaadeni
zi rica ederim. 

19 . IX . 1947 tarihli tasvir gazetesi. «İzmir'
de Albayrak firması ve Solarin Şirketi bir gün
de milyonları nasıl vurdular?» Başlığı budur. 
Bu milyonların ifadesinin hakikatte kısır ifa
deler, hayal perestlik mahsulü olduğunu mâru
zâtımda anlattım. 

KEMAL CEMAL ÖNCEL (Denizli) — Bir 
yılda mı, bir günde mi? 

ATIF İNAN (Devamla) — Bir günde. Baş
lık böyle. Tabiî elbette bin çuvalı 10 bin çuval 
yaparlarsa 51 kuruşu 85 kuruş olarak hesap 
ederlerse bu rakamlar çıkar. 

Şöyle diyor gazete: «Albayrak 6 Eylül Cu
martesi günü niyetini belli etmeden ve heye
canını gizliyerek gelmiş ve o gün öğleye ka
dar 10 bin çuvaldan ziyade üzüm almıştır. 
Hakikî, borsa kayıtlariyle sabittir ki 1 090 çu
valdır. 

«Aynı zamanda Solari Limited Şirketi bu ha
reketi yapmış ve mevsimin başmdanberi üzü
mün yüzünü görmemiş olan Atıf İnan 'm hisse
dar olduğu Ege Şirketi hiç yapmamış olduğu 
mubayaalarda bulunmuştur.» 

Dikkat nazarınıza arzederim. Hiç yapmamış 
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olduğu mubayaalar... deniyor rakam alınmıyor. 
Rakam alınsa 28 bin kilo. Bu 28 bin kiloyu han
gi hakikat perisi kafalarında ve gönüllerine 
müessir olarak 2 milyon 800 bin kilo diye yaz
madılar, hayret ediyorum. 

«Bu evvelden haber alma ve haber verme 
rivayetlerini rakamlarla konuşturacağız» di
yorlar, Konuşturdukları rakamlara dikkat naza
rınızı çekerim, «izmir borsasında 2 eylül tari
hinde 33 bin 180 çuval üzüm satılmıştır.» 
Yanlış arkadaşlar, yani, 2 eylülde bu 33 bin 180 
çuval satılmamıştır. Şimdi gidip te kütüphane
de günlük satış cetvellerine baksınlar, bu mik
tarın ağustos başlangıcından 2 eylül gününe ka
dar izmir borsasında satılmış olan üzümlerin 
yekûnu okluğunu görürler. Neden bunu böyle 
söylüyorlar; şimdi onu da izah edeeeğim. 

3 eylûl'de izmir borsasındaki satış bu gaze
teye göre 36 bin çuvaldır. O gün de Albayrak 
üzüm almamıştır. 

Yine bu gazeteye göre 5 Eylûl'de 46 bin 
602 çuval satış yapılmıştır; Albayrak'm aldığı 
miktar 63 çuvaldır. 

6 Eylûl'de 47591 çuval satılmıştır diye yazı
lıyor. Arkadaşlarım bu rakam hakikat nazarı
nızı çekmiştir, doğrusu 4759 dur. 47 bin çuval 
diyorlar bunu dememiş olsalardı. Albayrak'm 
10 bin çuvalını, Soları'nin 15 bin çuvalını 4759 
rakamının içine sığdırmaya imkân yoktu tabiî 
mevsimin satış yekûnlarını bilerek günlük satış 
rakamı olarak yazmışlardır. 

işte hakikatin mâkesi denilen gazetelerde ve 
öyle olması lâzım gelirken, olmıyanlarda haber
ler böyle veriliyor. Böyle olması sahibin ister 
kasti, ister gafleti veya bu haberi verenlerin 
cehli yüzünden olsun, bir insan haysiyetine ta
allûk ettiği için âzami derecede dikkat edilmesi 
lâzım gelirken, tertipli yalan söylemeyi tercih 
ederek neşriyatta bulunan bu gazetlerin neşri
yatını efkârı umumiyeden alman bir hakikat 
diye kabule imkân var mı? Ahmed Veziroğlu 
kendisi biraz düşünsün ve bu ciheti takdir bu
yursun. 

Şimdi arkadaşlar; ben Ticaret Bakanlığın
dan çekildikten sonra aleyhimde sistematik neş
riyat daha doğrusu Ticaret Bakanlığından çe
kilmezden evvel tertip edilmiş olan hareket o 
kadar ısrarla devam etti ve efkârı Timumiyede 
öyle tesirler husule getirdi ki, yalan dahi olsa 
propaganda denilen şeyin matbuat vasıtasiyle 
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hakikat diye yayıldığı zaman ne neticeler hasıl 
olduğunu tipik bir misali olmak üzere Yüksek 
Heyetinize bir yazıdan parçalar okuyacağım: 

Istanbulda bulunuyorum. Yenisabah gazete
sinde bir yazı intişar etti. Başlığı şu; «Bir avu
kat Atıf inan'dan soruyor, hâkim ihsan Ziya'-
yı kim öldürdü? Bundan yıllarca evvel işlenen 
bir cinayet». Birisi hâkim ihsan Ziya'nm başı
na bir demir vurmak suretiyle esrarengiz şe
kilde öldürmüş. Bu cinayetin failleri meçhul 
kalmış, dehşet verici bir şey tabiî... Urla'da 20 
sene evvel orada ihsan Ziya hâkimlik etmiş ora
da, şimdi biri benden soruyor, Eylül ayı için
de. Bunu soran vatandaşa hastadır diyeceğim, 
amma hastalığı şimdi ne şekilde tezahür ediyor? 
Bu zat vaktiyle hâkimmiş, adliye müfettişi ol
muş, şimdi istanbul barosuna kayıtlı avukat-
mış, adını dahi bilmem, ihsan Ziya'nm ar
kadaşı imiş, yıllardanberi İhsan Ziya'nm öldü
rülmesi acısı ile içi yanıyormuş, faili bulunma
masının ıstırabı içindeymiş. Şimdi aklına gel
miş diyor ki; bu Atıf inan o zaman Urla'da 
belediye reisi.... Benim hakkımda Ahmed Vezir
oğlu gibi yalanlara inanmak za'fına fazlaca ka
pılmış. Hastadır dedim; amma hastalığın se
bebini tahlil yerinde olur. Bu zattaki hastalık 
iştihar düşkünlüğü olmak lâzımdır. Görmüştür 
ki, aleyhimde sistematik isnadatla dolu neşri
yat yapılmaktadır. Eski Urla Belediye Reisi
yim. Bir adliyeci olarak o sırada bana hücum 
etmesi kendisine şöhret yapacaktır. Resmî ga
zetelere konacaktır. Mülakatlar verecektir, işte 
bu sebeplerle bir makaleyi yazıyor ve şöyle di
yor: (Bu eski acı cinayeti hatırlamamızın sebe
bi şu oldu; sanıkların başında bulunan o zaman
ki genç Urla Belediye Reisi, dinamik atlayış
larla banka müdürlüklerine, ticari birlikler 
başkanlığına ve nihayet izmir saylavlığmdan 
Ticaret Bakanlığına yükselerek 7 Eylül kararları 
dolayısiyle birçok dedikodulara sebebiyet veren 
Sayın Bay Atıf inan'dır. Mahkemenin baraet 
ilâmı muvacehesinde her türlü zan ve şüpheden 
kurtulmuşlardır. Buna rağmen herkesin gönlün
de ve kafasında silinmiyen bir gölge kalmış ola
bilir. Bunun da aydınlanması müşarünileyh Sa
yın Bay Atıf inan 'm elindedir. Kendilerinden 
rica ederiz, bizi tenvir buyursunlar. Ozaman 
Urla'nm belediye reisi bulunuyorlardı. Memle
kette kendilerinin bilmediği hiçbir şey olması 
imkânını tasavvur edemiyorum. Öldürülen hâki-
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min neden niçin ve kimin tarafından öldürüldü- I 
günü bilmeleri kuvvetle muhtemeldir. Ozaman 
sanık sıfatiyle müraeat edilmişti, şahit olarak 
dinlenmemişti. Belki dinlenselerdi hakikat or
taya çıkardı. Şimdi her türlü ceza müruruza
manları karşısında bu işten kimsenin mesul edil
mesi imkânı yoktur. Yazı böylece devam ediyor. 
Yani ben öldürenlerin başında bir adamım. Sa
rahaten böyle diyor, avukat. Şimdiye kadar ni
çin dâva etmediği hatıra gelir. Müsaade buyu
run da bunu başka bir vesile ile arzedeyim. Yük
sek huzurunuzda konuşmadan evvel hakkımda
ki iftiralar için hiçbir gazeteye beyanatta bu
lunmamayı prensip saydığımdan beni katil su-
çiyle itham eden bu adama dahi cevap verme
dim, bu adam hakkında dahi henüz bir takip 
hareketine geçmedim. Evvelâ hesap vermeğe 
mecbur olduğum ve ancak huzurunuzda yük
sek bir anlayışa hitap etmekle hesap vermeye 
imkân gördüğüm ve ondan başka hiçbir mükel
lefiyet tanımadığım için, Büyük Meclis huzu
runda konuşmazdan evvel hiçbir yerde konuş
mamaya müraccah telâkki ettim. 

Diyor ki avukat: Atıf înan mahkemenin be-
raet ilâmı karşısında artık mesul değildir. Za
manaşımının teminatı altındadır. Adam öldürt-
me suçu üzerinde çekinmeden aydınlatma yap
sın. Tasavvur edemiyorum, bu mantığa hayret 
mi etmek lâzımgelir, yoksa merhamet mi? Bir 
beeldiye reisi, kazanın 10 bin nüfusu yar, için
de bir alay askeri var, bekçisi var, mahkemesi 
var, jandarması var, Devlet teşkilâtı orada bü
tün nüfuzu ile hâkimdir. Bir avukat, hukuk 
nosyonu olan, Adliye Müfettişliği, avukatlık ya
pan, hâkimlik yapan bir adamın, anlayış seviyesi
ne sahip olması lâzımgelen bir adam diyor ki, 
Atıf tnan Belediye Reisi idi bir kazada; atılgan 
bir adamdı; bir makalesinde daha çok teveccüh 
gösteriyor, bütün hâkimler, jandarmalar, Hükü
met reisleri gelirler, giderler, onlar seldir, kum 
olan Belediye reisidir, aslolan ev sahibidir. 
Onların istirhatını temin etmiye hayatlarını ko
rumaya mütevakkıf olan bütün tedbirleri almak 
Belediye Reisinin vazifesidir, bu adam îhsan 
Ziya'ya sopa attı, veya attırdı. Şimdi vaka hak
kında umumi efkârı aydınlatsın. 

Hayır arkadaşlar bendeniz bunu benim hak
kımdaki ithamların matbuatta yer buluş şeklinin, 
memleket efkârı umumiyesinde ne gibi akisler 1 
yeratabileceğini ve ne gibi luıleti ruhiyclere va- I 
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tandaşları zebun kılacağının bir tezahürü sayıyo
rum. Hâkimlik yapmış, müfettişlik yapmış, bu
gün avukatlık yapmakta olan bir adam, bir be
lediye reisi hakkında şu mucip sebeplerle, îhsan 
Ziya'yi öldürenleri o bilir; ozaman kendileri 
suçlu olarak sevkedildi, eğer şahit olarak din-
lenseydi, hakikatler çıkardı, şimdi ceza müruru
zamanı vâkıdır, bu, hakikati bildirsin diyor. 

Arkadaşlar, bir avukatta bu şuur bulanıklığı 
tesiri hâsıl olursa, matbuatta neşredilen haberle
rin, hakikatin tecellisine hizmet ettiği iddia edi
len neşriyatın sıhhatma dikkat edilmezse hukuk 
nosyonu olmıyan, okuduğu şeyleri esaslı bir man
tıkla tahlile tâbi tutmak seviyesine sahip bulun-
mıyan vatandaşlar üzerine ne gibi meyiller uyan
dırabilir ve Devlet teşkilâtı hakkında vatandaş
ların namus ve haysiyetleri mefhumu üzerinde 
ne gibi kanaatler ve zehaplar yaratabilir. Yüksek 
takdirinize arzetmek için söylüyorum bu misali. 

Arkadaşlar şunu da ifade edeyim ki; avukat 
o kadar gaflet içinde ki, bu cinayet hadis olduğu 
zaman Urla'da Belediye reisliği yapmış olan ve 
avukatın tâbirince dinamik bir belediye reisi 
olan Atıf tnan - Grup konuşmasında bilmünase-
be arzetmiştim gibi ciğerinden ve gırtlağından 
müteverrinı olarak arkadaşları tarafından mezara 
götürülür gibi teşyi edilmiş adam olarak 
Avusturya'da sanatoryumda yatmakta idi. Beni 
teşyi eden arkadaşlardan biri ş'.mdi aranızda bu 
lunmakta ve o günün melâliyle gözümün içine 
bakmaktadır. 

Bu cinayetin hadis olduğu zaman 1929 senesi 
Nisan ayı idi. Bu tarihte Urla'da îhsan Ziya 
bir adanı kafasına bir sopa vurularak öldürülü
yor. Ben 1929 senesi Haziranının sonunda Ur
la'ya avdet ettim. Hâdisenin vukuunda Urla'da 
değildim. 

Adnan Menderes arkadaşım bu mâruzâtım
dan bir kısmını kendilerine mahsus görüşleriyle 
takip ediyorlar, hakikatleri ifade edişimden 
memnun olduğuna mı, yoksa bir konuşma gü
rültüsü içinde ve bunlarla hissiyatı tahrik su
retiyle, kendime ait olan işleri kurtarmaya ça-
lışmıya uğraştığım mânasına mı geldiği belli ko
layca anîaşılmıyan hareketlerde bulunuyor. 
kendileri zaman zaman mütalâamı takip ederken 
yanındaki arkadaşa bazı mütalâalar beyan et
mekte ve gülmektedir. Ama Adnan Menderes'
le karşılıklı eskiden de tanışırız. Bana yapılan 
isnatlar dolayısiyle « o da evvelden tertipli ko-
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ımşsaydı bu işler başına gelmezdi » dediğini işit
tim. Bunun doğruluğuna inanmak meyli yerine, 
kendisinin de verdiğimbu izahattan memnun 
olacağına kaani olarak sözlerime devam edece
ğim. 

Arkadaşlar, ben Urla'da bulunmadığım bir 
zamanda faili bulunmamış bir cinayet muhtelif 
şekillerde takibata uğramış, muhtelif masum in
sanlar zan altına alınmış ve nihayet faili "bu
lunmamış, dâva bitmiş. Şimdi Atıf inan'a eski 
Urla belediye reisi sıfatiyle sual açılıyor, bir 
makale yazılıyor; görüyorsunuz ki, hakkımda 
avuç avuç çamur atılıyor. Farzediliyor ki, Atıf 
İnan bunalmıştır, yere serilmiştir, dâva açarak, 
uğraşacak halde değildir. Ona çatmakta ancak 
şöhret bulma gibi bir kazanç vardır. Yalan 
neşriyatın ruhlar üzerindeki tahrip derecesinin 
sarih bir ifadesini bu kabîl hareketlerde bul
mak mümkündür. 

Arkadaşlar gelelim şimdi Ofis mevzuuna: 
Ofiste iddia edilen işler nelerdir. Deniliyor ki, 
Atıf tnan Ticaret Bakanlığına geldi, takririn dı
şında olarak Ahmed Veziroğlu'nun ifade ettik
leri gibi, Ticaret Bakanlığına geldiği zaman hu
bubat fiyatını tesbit etti, 40 isterline satılması 
lâzımgelirken 35 isterline satın dedi. Sonra Atıf 
Tnan tüccarlar kazansın diye komüsyonla satış 
usulünü ihdas etti. Atıf tnan salim bir satış usulü 
takip ettirmedi. Ticaret Bakanı olduğu zaman sa
tışları mümkün kılan selâmeti tesis eden bir şekil 
kalmadı. İstediği ve tanıdığı dostları ile, bü
yük ve hatırlı devlet adamlarının dostlarına 
Ofisten 100 binlerce ton mal verip milyonlar ka
zandırdı. Mesele böyle ifade edilince; yıllarca 
hâkimlik, müfettişlik, avukatlık yapmış adam
ların şuurunda, anlayışında dahi ihtilâller hu
sul buldu. Şimdi ben Ticaret Bakanı olduktan 
sonra Ofis muamelâtının cereyan tarzı hakkın
da izahat verirken, mâruzâtımın benden evvelki 
kararlan ve işleri çekiştirme mahiyetinde telâk
ki edilmemesini, her türlü şüpheleri ve tered
dütleri bertaraf etmek için önceden rica etmek 
m ecburiyetindeyim. 

Benden evvel Ticaret Bakanı olan arkadaşı
mın çok yerinde olarak, o günün şartlarına göre 
isabetli bazı kayıtlar tesbit etmiş, yirmi bilmem 
kaç maddelik bir protokol yapılmış. Bununla, 
hububat fiyatları nedir, buğday ,arpa kaça satı
lacaktır, bunların şekilleri tesbit edilmiş ve ih
racat birliklerine bildirilmiş, birliklerin âzasma 
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da tebliğ olunmuş... Tesbit edilen şartlar arasın
da tüccar marifetiyle yapılan satışlarda tüccara 
% 3 komüsyon verilmesi münasip görülmüş. 
Böylece '% 3 komüsyonla bazı satışlar olmuş. Ha
kikati olduğu gibi ifade etmek için, ve daha ev
velki muameleleri, benim sözlerimden, herhan
gi bir gölgenin altında bulundurmak gibi bir 
mâna çıkarılmamasını sağlamak için vuzuhla 
arzederim ki, ogün tesbit edilmiş olan bu 
şartlar yerinde idi. Çünkü bizim hububat 
fiyatlarımız dünya hububat fiyatlarına nis
petle yüksek telâkki edilmekte idi. Müşteri bula
mamakta idi. isviçre Sefareti Ticaret Ateşeli-
ğinden yazılmış bir mektubu müsaadenizle okuya
cağım : 2 1 . X . 1946 tarihinde Toprak Mahsûlleri 
Ofisine yazılmış olan bu mektupta deniliyor ki: 

Bunda deniyor ki, «isviçre'de yapılan tahlil 
göstermiştir ki, 4 cins buğdaydan birincisi, 
ekstra sert anadoludur, ekstra ve yumuşak ana-
dolu, karışık anadolu buğdayı federal hububat 
birliğinin işine gelir. Şu şartla; ki, fiyatlar dün
ya piyasası fiyatlarına intibak ettirilmelidir» 
Ben bütün mektubu okuyarak vaktinizi almak 
istemiyorum çünkü çok vakte ihtiyacımız olacak
tır. 

Bizim fiyatımız o vakit 500 küsur isviçre 
frankıydı. Onların dediği ise fob istanbul, izmir 
390 isviçre frankıdır. Buğdayın ağırlığı da hek
tolitrede 79 olmalıdır. Bizimkisi ise 76 dır. 
Şu halde hem 79 olacak hem de 390 frank ola
rak. Yani isviçre fiyatı bizim fiyatlara nispetle 
200 frank geri. 

Şimdi arkadaşlar biz 7 Eylül kararlarını al
dıktan sonra ecnebi parası ile fiyatlarımızda de
ğişiklik yapmadık. Ecnebi parası ile fiyatlar 
baki kaldı. Bu fiyatları tutturabileceğimizi de
nemeden indirme yapsaydık, lüzumsuz fiyat fe
dakârlığı yapmış olurduk. 7 Eylül kararların
dan sonra buğday satışlarını tacil etmekte de 
zaruret görmedik. Bendeniz Ticaret Bakanı ola
rak görmedim. Ofise dedim ki, bir müddet dur
sun, buğday satışları. Mahmut Nedim arkadaşım 
ifade etti, durduruldu dediler. Bunun için bir 
hazim müddetinin geçmesi lâzımdı. Hazim müd
deti geçmeden telâşe kapılarak fiyat indirmeye 
kalkıştığımız zaman dışarıya bağışlamış olmak 
gibi memleket aleyhine bir hareketten başka bir-
şey yapmış olmazdık. Binaenaleyh muhterem se
lefim haklı olarak muayyen fiyatlar tesbit et
miş ve komüsyon haddini tüccar için cazip kılıp 
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satacak yerler aramasını temin için komisyonu 
yüzde üç vadetmiş. Bendeniz daha iyi şartların 
gelebileceğini düşündüm. Dünya fiyatları böyle 
amma, bizim hususiyetimiz vardır. Nakil şartları 
âcil ihtiyaçlara cevap vermekte mühim bir fark
tır olan yakınlık gibi avantajlarımızdan fayda
lanabiliriz dedim. 

Bunu Bakanlar Kurulunda muhterem arka
daşlarıma arzettim. Hatta bidayette bir haki
katin ifadesi olarak arzedeyim ki, böyle ora
dan buradan pahalı haberleri geliyor nasıl sata
cağız diye endişe ettiler, istical edilmemesi hu
susunda ricada bulundum. Komisyon için % 
2 yi kâfi buldum. Vakaa bir adam 300 ton buğday 
satarsa % 2 azdır, demektir. Ama 3 000 eğer 30 000 
ton satarsa büyük kıymet ifade eden rakam
lar meydana gelir. Vatandaşın bu şekil altında 
dahi çalışması mümkündür diye ben de takdi
rimi bu şekilde kullandım. Bir müddet geçti 
% yarıma indirdim, Bir müddet daha geçti ko-
müsyon yok. Komüsyonsuz alacaklar. Kendileri 
karşı memleketlerde fazla fiyat bulurlarsa fob, 
sif satış fiyatları arasındaki menfaatlerini ken
dileri tanzim edebilirlerse ederler. Ofis, hü
kümet malını satmış olmaktan başka bir şey 
düşünemez. Bunun için de bundan başka res
mî mahiyetteki satışlarda aracı bulundurma
dık. Yunanlılara satış yaptık. Tüccar kendi 
fonksiyonu ve hürriyet icabı araya girmek, ti
cari temaslarda rol almak ister. Bu, onun hakkı 
ve kendi cephesinden menfaat mülâhazasına 
uygun görülen bir harekettir. Biz, buna muka
bil resmi işlerde hususi bir vasıtayı karıştırma-
mayı doğru bulduk. Hattâ İngilizlerin bizden 
aldığı 125 bin ton buğdayla 25 bin ton çavdarı 
almak için sahibi salâhiyet adamları geldiği 
zaman, bu alışlarda söz sahibi olan adamlardan 
birine, bir aracı karıştırılmak arzusu izhar edil
diği takdirde işinizin aslının haleldar olması 
tehlikesini beraber mütalâa etmeniz lâzımge-
1İ!\ diye telkinde bulundum. Toprak Ofisinde, 
ve Toprak Ofisinin ve dolayısiyle Hazinenin ve 
memleketin menfaatlerini bu anlayışla tan
zim etmiş bu arkadaşınız, Ticaret Bakanı olun
ca gördü ki, Toprak Ofisine müracaatta bulu
nanlara geniş opsiyonlar vermektedir. 

Bunu da hububat satışlarının zor olması ve 
teşebbüslerin yürümemesi dolayısiyle tehli
keli bulmamaktadır. Kendilerini tehlikeli ola
bilecek olan bu şekilden ayırdım, bunun yerine 
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Toprak Ofisi lehine usul takip ettirdim. Bun
ları huzurunuzda bir tefahur mevzuu olarak 
a ızetmiyorum. Şimdi tüccar olarak çalışan bir 
arkadaşınız, eski bir Milletvekili arkadaşın 
Toprak Ofisi ile iş yapan 26 firma içinde bu
lunuyor ve 30 bin lira komüsyon alıyor. Yüzde 
üç değil, % 2 üzerinden hesabederek komüs
yon verilmiştir. Bu işlere girişildiği zaman ko
müsyon haddiniu % 3 olmasına rağmen. Arkada
şımızı şifahi mutabakatla Ofisten 10 bin ton 
arpa alması hususunda ve opsiyon verilmesine 
rağmen, aneak 5 bin tonun satışını yapabil
miştir. Sonradan bana 10 bin ton vadetmiştiniz, 
5 bin ton daha vereceksiniz demiş fakat veril
memiş. (}örülüyor ki o vakitler hububat satışı 
kolay bir şey değilmiş. Aylar geçmiş, fiyatları
mıza pahalı deyip yanaşmıyorlar, bu sefer al
mak için kur yapmaya başlamışlar hububat al
mak üzere resmî kanallara da müracaatla teşeb-
büslarde bulunmuşlardır. 

Arkadaşlar, hububat satış mukavelelerinde 
ancak Toprak Ofisi % 5 daha az veya daha çok 
teslimat yapmak imkânını sağlıyan bir madde 
vardır. Buna dayanarak tüccarların İtalya'ya 
60 000 tondan kesilen, 3 000 ton için mükerre
rd i siyasi teşebbüsler yapıldı. Evvelden 500 
ton satmak imkânını bulamıyanlar, onamanın 
havası içinde, ah 20 000 veya 40 000 ton atabil
sem şu kadar kazanırdım diye, müsait şartla
rın cazibesi altında, evvelden yapılan işleri tah
rif etmek ve bunu bir menfaat mukabili ya
pılmış gibi göstermek cüretinde bulunanlar, ah
lâk mefhumunu istihfaf edenlerdir. Bu suretle 
iftira yoluna sapanlar, yalnız iş yapanları de
ğil , bu konu ile ilgili resmî dairelerde çalışanları 
bile, zan altında bulundurarak, fena yaradılışta 
memur veya gayrimeşru kazanç sağlamakla 
meluf olmak za'fmı taşıyan tüccar yanında 
namuslu iş adamlarını ve kül halinde Dev
let memurlarını kötülük çamuru içinde göster
mek, şahsan, haysiyetli insanların işi olamaz. 

Arkadaşlar ben yüksek heyetinize bu neş
riyatta hâkim olan ruhi haleti şu suretle de arz-
edebilirim. Çürütülmesine karar verilen ve hak
kında sistemli hücumlar yapılan bir Atıf İnan 
vardır. Dairelerin iç işlerinde kusurlu tarafları 
varsa onları dahi tüccarlarla menfaat iştiraki 
olduğu havası yaratılmak istenen Atıf İnan'ın 
sırtına yüklemek mümkündür. İşte bu mak
satla aleyhimde kolay neşriyat yapılabilir farz-
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olunan Toprak Ofis mevzuunda da hep şahsım 
llMef tutulmuştur. Suat Yurtkoru'ya beş bin 
toYıM'k arpa içrn lisans verilmiştir. Kendisi şah- ! 

san 'döMutri olan bir adamdır. Fakat kardeşim 
dahi ofsaydı ticâret dayatma intisap etmişse 
Ve "diğer tüccârîarrn tâbi oldukları ölçüler içeri
sinde ketıdisinm bir menfaat almasına mâni 
mi olmak lâzımdı? Böyle olsaydı devlet hizme
tinde vazife alacak olanları ya gökten indirmek 
veya mantar gibi yerden bitirmek zorunda ka
lırdık. 

' Bir de Bekir Kara denilen bir tüccar var
dır. Trak Şrketini kurmuştur. Şahsi dostum 
ctegftdîr. B*östnm olsaydı reddetmezdim. Eğer 
vatandaş namusu ile, aklı ile, fazileti ile raem-
teke'tih umumi menfaatlerine zarar vermeden 
içerde Ve dışardâ münasebetlere sahip olarak, 
doğru 'görül fen yolda para kazanır ve zengin 
öîarsa tmu da telâ'kM ;etmiye ve hakir gör-
miye hakkımız yoktur. Aksi takdirde memle-
•ketih hakiki sahipleri içinde çoğalmasını iste
diğimiz, kuvvetlenmesini istediğimiz ticaret ha
yatında şerefle yer alan ve alacak olan adam
ların hayat hâkkmi. azaltmış ve şeref hakkıriı 
inkâr efrniş oluruz. Bu umumi görüşten ve ti
caret erbabının şerefli yo'lda çalışanları hakkın
daki •görüşü'm'ü arzettikten sonra belirtmeli
yim ki; dostluğa lâyık olanları iş hayatında bu-
ltaımâİarı sebebiyle dostum demekten kaçmdı-
'ğım için değH, ama dostluk münasebetim olma
dığı için Bekir Kara dostum değildir dedim. ' 
^•traSftn 'kati olarak söylemeliyim ki Ofisle ça-
lis&hîaYm hepsinde olduğu gibi Bekir Kara'-
h m ida 'benimle dost olmasının veya olmaması
nın 'Ofisle münasebetlerinde tesiri olmamıştır. 

rjiKhdigi -gibi ben bakanlığa geldikten sonra 
h'ttbttbat sarışlarını 'durdurduk. "Sonra, Bakan-
l'îvı* "rCurtTİtnıcla koriuştük, 200 000 ton buğday 
'satarfm neticesine vardık ve ben, hububat satışı
na karar verdiğimizi Ofise söyledim, Ofis de 
vâ'kı 'olan 'nftüra'ea atları tetkika başladı. O ara
da, büyük iş alarak 'ingilizlerin teklifi 'geldi, bir ' 
•do VitoVlmn 40 '000 tonluk teklifi geldi Bu în-
-gıHzlerİfikiride'n -'evveldi. -İng'ilizleririki verildi, 
Vitol'lerinki'dc Verildi. Trak Şirketi ileffakin-
ydn. 'denilen i'kvm'Üessese de bize de satış yapın 
diye telgraf ('ektiler, zannederim, İH nci ayın 
ip'titlal&r'mda idi, müracaalt'ları, Trak Şirketi 
TriukaVeleyi imza etmek ;tizere geleceğiz diyor
du. 'Beriith 'tavsiyemle Ofisin sart'ları yfni bir 
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şart olarak şuriu ilâve etmiştik, Ofisin muvâ-
f akatma muallâk olmak kaydiyise satış yapacak
tık, Akreditif açılacak, Ofis muvafakat ederse 
verecek. Bu, bir taraflı, biraz da fazla olarak 
Ofisin lehine ilâve edilmiş bir şarttı. 

Salim bir tatbikat ile tüccar aleyhine haksız
lıklar yaratmasına meydan verMemek için çok 
dikkatli kullanılması lâzım olan bir şarttır. 

Hakikaten resmî bir teşekkül bir kayıt kor 
ve adalet, bak icaplarını ihmal ederek bir taraf
lı mütalâa etmeyi esas olarak alırsa bundan va
tandaşı ızrar edici neticeler doğabilir. Haki
ki anlayış bu olmak lâzımdır. Bu iki firma Trak 
ve Jakntnyon müracaat ettiler. Gördük ki, 
jakni&yon denilen firma akreditifini açtırma
mış amma Trak Şirketini temsil eden Bekir Ka
ra akreditifini açtırmış İtalya'da alışı yapan 
•müessese aldık diyor ve akreditifini de filân 
bankada açtırdık diyor. Ofisin satıyorum de
diği zaman satmış, umumi yekûn da 200 bin to
nu geçmeıftKş «hattâ 26 bin tonu Eeoep Peker Hü
kümetinden evvel satılmış. 200 bin ton da biz 
satalım dedik, fakat 200 bin tem. da olmadı. 

Evet, tetkik ile anlaşıldı ki, Ofisin satış yaptı
ğı sırada Tra'k "Şirketi satış yapmış, akreditif 
açtırmıştır. Bu Ofisçe yapılması lâzımgelen bir 
muamele telâkki 'edildi. Ticaret Bakanlığı olarak 
bu hububat işinin yanında, muamelesi kabul 
edilen adamın iş kaabiliyelini de düşünerek za
ten yapılması tensip edilmiş olan buğday «atış 
mukavelesine, o zaman çok muhtaç olduğumuz 
ve ondan sonra da ihtiyacımızın devam ettiği ve 
hattâ bugün dahi muhtaç olmadığımızı iddia 
edebilecek durumda bulunmadığımız maniaftura 
maddelerini getirmek hususunda bir taahhüt 
kaydı ihtiva eden bir madde ilâve edildi. Bu 
taahhüt yerine getirilmezse bir tazminat madde
si de eklendi. îşte Trak Şirketinin satışı bu 
şartlar altında vaki olmuş bir satıştır. 

Şimdi bu böyle. Ofis 156 milyon liraJhk 'hu
bubat ve bakliyat satışı yaptı arkadaşlar. Bu
nu. tef a hür için söylemiyorum, amma hizmetle
rin nankör anlayışlar tarafından inkâr edilip 
aksine, 'hizmetin takdiri yerine isnadla suçlan
dırmalara sebep olduğu bir zamanda bu 'kadar
dık söylemekten nefsimi men'edemedim, beni ma
zur görünüz. 156 milyon liralık bir satış yapıl
mış, % 8 'komüsyönün verilmesine devam edil
miş olsa idi kbrnüsyon miktarı 4;5 milyon liraya 
yükselirdi. Ticaret Bakam;ölan 'arkadaşınız sıfa-
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tiyle benden evvel beyle olmuş deyip, ihtiyaçları I 
tahlil etmeden ve iş ieapLacm-ı gözönünde tutma
dan doMHftüş kaidelere tâbi olsaydım % 3 komüs-
yon verdirmek suretiyle 4,5 milyon lira komüs-
yon ödenirdi. Ve benden evvelki kaidelere riayet 
suretiyle bu tarzda yapılacak işde hiçbir mesu
liyet sebebi olamazdı. Fakat işi ayarlıyan, ter-
tiptiyen bir arkadaşınız olmak sriatiyle komüs-
yon miktarını % 2 ye bir müddet sonra yüzde 
yarıma, daha sonra da sıfira indirerek üç buçuk 
milyoö! litKdan- fazla komüsytm ödenmesinin önü
ne geçildi. İMkkatle işlerin takipbedilmesinden 
dolayı hububat satışları mevzuunda, âciz bir ar
kadaşınızın vazife sadakatinin nâçiz bir tezahü
rü olmak üzeıte 3̂ 5 milyon liralık bir komüsyon 
farkı oluyor. Buna hayalî= hesap, farazi hesap 
diyenler olabilir. Ama benim hakikatin kuvve
tiyle işlerin aydınlatılmasında fayda görmiyen-
lere zaten sözüm yok. işte şimdi bu arkadaşını
za dostlarını ve dostlarının dostlarını menfaat -
lendirmek için desiseler kuran, menfaatler tesis 
eden adam diyorlar ve istiyorlar ki, herkes ta
rafından da böyle deniversin ve böyle inanılsın 
ve ben bu gözle görüleyim. 

Arkadaşlarım, bu hububat mevzuunda, hangi 
vapurla gönderildiği, tediyat nasıl olur... Bun
ları Mahmud Nedim arkadaşım kayıtlara istinat 
ederek söylediler. Bendeniz mâruzâtımı biraz da
ha belirtilmesini lüzum gördüğüm noktalara mün
hasır tutuyorum. 

Şimdi arkadaşlar, Esnaf Bankası mutemetliği 
meselesine geçiyorum. Yalnız buna başlamazdan 
evvel şu ciheti arzedeyim: 

Recep Peker; parti teşkilâtı içinde 25 sene-
denberi çalışan arkadaşımız olarak uzaktan tanı-
yageldiğim ve bu parti için ifade ettiği kıymeti 
takdir ettiğim, değerlerine inandığını adamdır. 
Böyle bir adama karşı beslenen saygı ve sevgi ile 
kendisinin yanında-bulunduğum-zaman bilgimin, 
kudretimin dahi zarfa uğradığını hissettiğim 
adamdır. Beni, Ticaret Bakanlığını teklif etmek 
için Başbakanlığa davet ettiği zaman bir hizmet 
yapmanı imkânı tasavvur edildiğine göre ona kar
şı istiğna etmeyi caiz telâkki etmedim. Ve muva
fakat cevabı verdim. Biliyorsunuz ve kendileri 
de bilirlerdi; ben mebus olmazdan evvel Esnaf 
Bankasının Müdürlüğünde bulunuyordum. Me
bus iken de aynı bankanın meclisi idaresinde bu
lunuyordum. Bu bankanın idaresinden alâkamı I 
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kesmemi Peker benden istedi. Ben de elbet de 
dedim. Meclisi idare âzahğından, murahhas âza-
lıktan istifa ettim. Ve yalnız sade bir hissedar, 
olarak kaldım. Hisse senetlerimi de, millet hu
zurunda samimî olan adamın iç duygusunun- be
yanı olarak arzediyorum ki hisse senetlerimi de 
satmayı düşündüm. Amma ben bu kadar aşırı 
bir hassasiyetin yeri olmadığı neticesine yine 
mankıki tahlilimle kendim vâsıl oldum. Bir adam 
üç gün, üç hafta, üç ay bakandır, yarın değil
dir, sonra değildir. Üç sene bakandır, ondan 
sonra değildir. Falan şirkettedir falan şirket
te değildir, daha evvel Bakan olduğum zaman
dan evvel tesis etmiş olduğum münasebetleri, 
anonim münasebetleri iptal etmeye lüzum var 
mıdır, yok mudur? îç inanım beni; bu ano
nim alâka devam ettiği takdirde o müessese le
hine bulunduğum mevkiden ve kullanacağım sa
lâhiyetten istifade ettirmeyi hatıça getirmenin 
bir ahlâki suç olacağı anlayışına götürmüş, olun
ca böyle bir anonim alâkayı kesme, suri, za
hiri olur, asıl olan şey iç duygusu ile kendisi
ne tevdi edilen işin şerefine ve salâhiyetin ma
hiyetine yakışır harekette bulunmaktır dive dü
şündüm ve o tarihten sonra ne Esnaf Bankası
nın ve ne de Ege şirketinin işleriyle alâkadar 
olmamayı vicdan borcu telâkki ettim, vicdan 
borcu bildim arkadaşlarım. Okadar vicdan bor
cu telâkki ettim ki, istitraden arzedeyim, Ege 
Şirketi demin ismi mevzubahis olan Ege Şirketi 
7 Eylül kararlarından evvel alivre bakla satmış 
ve 7 Eylül kararları çıktıktan sonra kayıtlarından 
anlıyorum ki, zararla kapatmış. 7 Eylül karar
ları çıkınca fiyatlar yükselmiş hesabı zararla ka
patmış. Ben ne Esnaf Bankasının ve ne de Eg-e 
Şirketinin işleriyle alâkadar olmamayı, onlara, 
bana dayanarak kazanç yaptırmamayı bir vicdan 
borcu telâkki saydıktan sonra anonim alâkamın 
kesilmesine lüzum olmadığına kaani oldum ve ak-
siyoner sıfatım devam etti. -. • : 

Şimdi arkadaşlar deniliyor ki; benim Esnaf 
Bankasında 600 bin liralık bir hissem varmış. 
Hayır arkadaşlar. Grup konuşmalarında bulu
nan arkadaşlar için bir tekerrür.ifade eder am
ma, açık bir konuşmada sarahaten arzetmem 
lâzımdır ki, benim İzmir Esnaf ve Ahali Ban
kasındaki mevcu^ aksiyonerlik kuvvetim nominal 
kıymetle 126 000 liralıktır. Sırası geldiği zaman 
bunların da sureti iktisabını kısaca arzedeceğim. 
Bu Esnaf Bankasına, İzmir Vilâyeti orada da-
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ğılması gereken maddelerin dağıtma işini vermiş 
ve izmir vilâyeti bankanın bu hizmetinden do
layı da memnun imiş. Çünkü büyük mikyasta 
bir para yatırmak ve dürüstlükle bu işi yürüt
mek lâzımdı. Bir misal ile arzedeyim. Bir çu
valın serbest piyasadaki fiyatı 350 - 390 kuruş 
iken resmî fiyat 270 kuruştu. Böyle bir zaman
da kendilerine mutemetlik verilenlerin ehliyeti 
ahlâkiyesiniıı büyük rolü vardır. Böyle bir şir
kete vermekte selâmet görmüş îzmir Vilâyeti. 
Bunun neticesinde bir sene zarfında bir milyon 
beş yüz on dokuz bin liralık bir muamele yapılı
yor. Bunun karşısında, yine Mahmut Nedim 
Bey arkadaşımın inceleme neticesi verdiği ra
kamlara göre bu banka 80 000 liralık gayrisâfi 
bir kâr temin etmiştir. Bu kabîl işlerde bulu
nan ve bulunmıyan arkadaşlar en küçük bir 
mülâhaza ile bu gayrisâfi 80 000 lira kârın ne 
demek olduğunu anlarlar. Bu işi yapmak için, 
bankanın 10 bin lira masraf ettiğini kabul eder
sek kâr 70 bin kalır. Masrafı 15 bin kabul eder 
sek kâr (55 000 lira kalır. Bunun yüzde kırkını 
vergiye verecek, 26 bin lirası da buraya gidecek, 

•39 bin lira kalacaktır. Bu miktar sermaye başka 
yere plase edil evdi elbet bir kazancıda olacaktı. 
Bunun içinden % 12 si benim hissemdir, amma 
ihtiyat akçesi, ihtiyat sermaye, risk karşılığı ay
rılacak, benim hisseme de 3 bin lira isabet 
edecektir. Ben bu sefil menfaat için bunu ya
pacağım... Yani valiye rica edeceğim veya mâ
nevi nüfuz ve şahsi hatır tesiri yapacağım. Ta
savvur edin bu mümkün müdür? 

Esnaf Bankasında mutemetlik yapmış milyon
lar kazanmış diye yapılan neşriyatın m-evzuu ve 
mahiyeti ve neticesi işte budur. Üstelik Mah
mut Nedim arkadaşımızın beyanatı sırasında öğ
rendim Ticaret Bakanlığınca neşredilmiş olan 
sirkülere göre Esnaf Bankası îzmir Vilâyet mer
kezinde yaptığı tevziattan dolayı daha <%• 2 de 
alabil irmiş. Bunu da sen bankasın demişler, ver
memişler. Amma hakikatte böyle olan iş aley
hinde isnadat yapılan Atıf înan inanılma isti
dadı artırılmış bir halde yazılmalıdır ki, mat
lup olan çürütücü tesir hâsıl olsun. Bunun için 
de bankanın dağıtma işlerinden yaptığı kazanca 
milyonlar ifade ediyorlar. Benim bankadaki his
semi 126 000 yerine 600 000 e çıkarıyorlar. Böy
lece muvakkat de olsa yalan sürücülüğü yapıyor
lar. Bu betbahtlara acınır. 

Arkadaşlarım, ben hususi ha vatım in tefer-
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ruatiyle Yüksek Heyetinizi rahatsız etmeyi teed
düp edilecek birşey telâkki ederim. Amma izin 
verirseniz beş on dakikanın içine sığdırmak şar-
tiyle Atıf înan diye Ticaret Bakanlığına kadar 
getirdiğiniz adamın mazisi hakkında size malû
mat edinmek imkânını verecek küçük bir mâru
zâtta bulunacağım: Ben Esnaf Bankasından inti
fa etmişim, elime verilen emaneti iyi kullanma
mışım. Utanıyorum arkadaşlar, bunlar Esnaf 
Bankasının umumî heyetinde konuşulacak şeyler 
ama Büyük Millet Meclisinin huzuruna geti
rilmiş bulunuyor. Ben Ticaret Bakanlığından 
evvelki hayatını bir gölge içinde göstermeye ça
lışan sefil bir haletiruhiye karşısında bulunuyo
rum. Ben Esnaf Bankası umum müdürlüğüne 
getirildiğim zaman ölmek üzere bulunan bir has
tanın basma getirilen bir doktor gibi idim. Bu
nu îzmir Milletvekili arkadaşlarım bilirler. Ban
kanın idare meclisinde bulunan bugün rahmetle 
vadettiğim dostlarımdan biri gelip sureti mahsu-
sada benden rica etti, bu bankadan ayrılmak 
üzere iken, yani şube müdürlüğünden ayrılmı
şım umum müdür vekaletine getirildim. Bir 
müddet sonra bir ehliyetimi görmüş olacaklar 
ki, umum müdürsün dediler ve 250 lira maaşla 
tâyin ettiler. Kısa zaman sonra 500 lira yaptı
lar. 1932 senesinde 150 lira ödünç para almıya 
muhtaç bir adamın işim ben. 1932 senesinde 150 
liranın değil 15 liranın büyük değeri olduğuna 
inanarak geçirilen bir tasarruf ve sıkıntı hayatı 
içinde idim. Grupta beni dinliyen arkadaşlar bi
liyorlar, hastalandım, dost yardımı ile para 
bulmak ihtiyacında idim. Bu suretle tedavi edi
lip geldikten sonra memleket hizmetleri içinde; 
ozamanm şartlarını biliyorsunuz, parti gürül
tüleri, muhalefet cereyanları ve mahallî geçim
sizlikler, bunların mücadelesi içinde hem günlük 
hayatımı ve rızkı temin etmeye çalışan ve hem 
de kendi namusuna inanılarak ödünç verilmiş 
olan paraları ödemeye çalıştım. 1937 senesine 
kadar aylar oldu ki, hangi tertiple şerefime ve 
haysiyetime halel getirmeden ve namerde muh
taç telâkkisini uyandırmaksızm vefalı dostları
mın vefasının devamına nasıl imkân bulurum 
diye tertipler düşünen ve bunun için de banka 
müdürü iken, para imkânları bakımından, kötü 
bir adamın kolayca bulabileceği çok kötü tedbir
lere asla iltifat etmiyerek ve bunu hatırından 
geçirmeyi bir zül telâkki ederek namuskâr bir 
hayatın bekasını temin etmek için gayret sar-
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fettim. 150 lira borç istemek ayıp mıdır arka
daşlar. Bu, bir adamın hayatında eksiklik diye 
ifade edilebilir mi? Küçük bir belediye reisli
ğinden bakanlığa getirilirken, geldiğim yollar
da aldığım mesafeleri birer redaet mevkii imiş 
gibi ve birer utandırıcı duraklar imiş gibi sıra
ladılar. Ne imiş onlar? Kazada belediye reisi 
imişim, bir bankada şube müdürü im işim, İz
mir Vilâyetinde idare heyetinden imişim, umu
mî kâtip olmuşum. Bunları fena adam olarak 
mı istihsal etmişim! 

İzmir muhiti vatanın emiz herhangi bir kö
şesi kadar uyanık, ahlâklı adanı seçmesini bi
len; ehliyeti takdir etmesini bilen bir muhitte 
kaza belediye reisliğinden, İzmir parti başkan
lığına, banka umum müdürlüğüne, kâtibi umumi
liğe gelmiş olmayı bir suç olarak mı alıyorlar. 
Nihayet bunlar benim mazimi kirleten şeyler 
midir ki Ticaret Bakanlığına getirilirken dik
kat edilmemiş, bir çok yerlerde bulunmuşum 
amma bu yerlerden geçtikçe de oraları bir men
faat yeri olarak durmuş vurmuşum, bütün İzmir'
in partilileri, tüccarları fezahatler ihtikâp eden 
bir adamı böyle yükseltmekle mükâfatlandırıl
mışlar öylemi? Veziroğlu'nım dediği gibi yal
nız bir kaza belediyesinden buraya gelmiş deği
lim. Grupta hayatımı arzettiğim zaman temas 
etmiştim ki 10 yaşında bir çocuk; onu okutmak 
için köylü babasiyle şehre geliyor. 18 yaşında 
şehir hayatına alışmamış bir babanın ve ağa 
zihniyetiyle büyümüş bir babanın, topraklarını 
satıp, satıp yemiş "bir babanın benden başka yar
dım edecek kardeşleri olduğunu düşünerek 18 
yaşında kendi kendini yetiştirme gayretiyle 
ilerlemiş ve takrir sahibinin saydığı yerlerden 
geçerek Ticaret Bakanlığına gelmişimdir. Ayıp 
mı arkadaşlar? Yokluk içinde, ihtiyaç içinde 
kendisini yetiştirmek ve temiz yetiştirmek ahlâk
sız bir adamın kârı mı? Hayat yolunda çeşitli 
köprüler vardır. Atıf İnan malûm gazetelerin 
ve Veziroğlu "nım tasvir ettikleri gibi olsaydı 
onun fezahat ağırlığını köprülerden birisi çeke
mez, kırılır Atıf İnan da fezahat yıgmı halin
de altına düşerdi. Ben böyle olsam bütün İzmir 
muhiti ve benim geçip geldiğim yerler birer 
gaflet diyarı ve beni muhat olan insanlar birer 
gafil ve cahil telâkki'* edilmesi vlâziimgelirdi. 
Elbette ki beni kabinesftle alan R^ Peker hak
kımda lâzımgelen soruşturmayı yarpmış ve-'.te-
mizliğinıe inanmıştır ki beni kabinesine almış-

. 1947 0 : 1 
tır. Ben çocukluğumdan bağlıyarak 54 yaşıma 
kadar geçen hayatımda eksik taraf diye göste
rilecek bir şey olmadığına inanan bir insan ola
rak tam 25 senedir halk huzurunda konuşuyo
rum, memleket hizmetinde bulunuyorum ve hâ
lâ çalışıyorum ve konuşuyorum, Şimdi Vezir
oğlu diyor ki, böyle bir adamı, mazisi lekeli 
adamı Ticaret Bakanlığına getirmek esasen ka
bahat t i ! Ticaret Bakanlığı zamanında böyle 
şeyler söylendi. Eğer siz bunu bir suçlu gibi ya
kasına yapışmazsanız, efkârı umumiyenin iste
ğine vermezseniz, gazetelerin dediğini yapmaz
sanız hata olur. Ben söyliyeyim size Veziroğlu 
bir adamın ahlâkına, haysiyetine hürmetsizlik 
göstermekte bu kadar mübalâtsız olursanız, şe
refle geçen bir hayatın, tezvir ve isnadın yıpra-
tamadığı bir hayatın bir anda üç beş garazkâ-
n n maksadı mahsusla yaptıkları neşriyata uyar 
ve namussuz diye yakasına yapışırsanız felâ
ket olur, Belki siz yapışırsınız ve yapışıyorsunuz 
fakat bu memlekette vatandaş hürriyetinin, 
haysiyetinin korunması için çok tahribkâr usul
ler Büyük Millet Meclisi yer veremez. Vatan
daş haysiyeti üzerinde insafsızca oynamak değil, 
bunun aksini düşünmek memlekette fedakârlık 
ve faziletkârlığı yaşatır ve demokrasinin kuv
vetini art ır ır . Vatandaşların hürriyet ve hay
siyetinin korunması takdirinde cemiyetin ve 
milletin kabiliyet ve kuvveti artar, Ahmed Ve
ziroğlu bunu takdir edecek mevkie getirilmiş 
vatandaştır. 

Arkadaşlar; ben İzmir Esnaf Ahali Banka
sının Umum Müdürü olarak başına geldiğim za
man banka hakikaten müşkül durumda idi, 
ben bankanın basma bira zevvel söylediğim gi
bi ölecek bir hastanın başına gelen bir dok
tor gibi geldim. Bunları söylemek istemezdim, 
fakat mecbur ettiler. Benim Umum Müdür ola

rak oraya geldiğim zaman 100 liralık hisse senet
leri 25 - 30 liraya kadar icra dairelerinde satılıyor
du. Ben ayrılırken hisse senetlerinin 100 lira
lığı 90 - 95 liraya satılan bir banka haline gel
di. O bankanın başında ve içinde bulundu
ğum sırada tasfiye edilecek birçok işler vardı. 
Bunları takip ve intaç lâzımdı. Aksiyonlardan 
mühim bir kısmının nısıf bedeli tediye edilme
miş, paralarının bir*1 kısmı donmuş kalmış ve
saire. Bütün bunları tasfiye ettim. Bugün ak
siyonları yüzde yüz, satılır müessese olmuştur. 
Bu arada karşılığını düşünerek haysiyet kırı-
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cı mahiyette olnıanıasma dikkat ederek bana 
geçinme imkânı veren mallarımın gelirini göz-
önünde tutarak maaşımın tasarrufa imkân ver
mesinden de faydalanarak bir miktar hisseye 
sahip olmak çaresini de buldum da. Mebus ola
rak buraya geldiğim sırada ikramiye olarak 
aldıklarımla beraber maaşımın net yekûnu 1300 
lirayı mütecavizdi. Evimde, yakın dostlarım bi
lirler, tevazu tâbirini kullanmıyaeağım, geçinme
sini bilen, yarınını düşünen bir ailenin hayatı var
dır. Kendim sefahat hayatında bulunmadığım 
gibi kendi nefsi için fuzuli masrafları olan a-
dam olarak yaşam amdır. Yalnız vazifesine bağ
lı olarak geçinen ve ailesini geçindiren bir a-
dam olduğuma göre maaşım da 1300 lirayı aş
tığına; göre mallarımdan da gelirim olduğuna 
ve nihayet, ben 100 lira ile de, 150 lira ile de 
geçinmiş olan ve genişliğe kavuştuğu zamanda 
muvazeneli kalan bir adam bulunduğuma göre 
elbette tasarruf etmşiıııdir. Nihayet Alaşehir'
de dönümü üç liraya 70 dönüm tarla satınal-
dım. Çiftle' sürdürerek kolay ve ucuz şartlarla 
bağ yaptım. Şimdi yılma göre 8 - 10 bin lira 
kadar gelir s&ğlıyan mal olmuştur. Bazan da 
zarar görür. Hiçbir şey getirmez. 1937 sene
sinde hazineye iade olunan yerlerde 2 400' lira 
bedelle bir yer aldım. Intifaı mümkün kısım 
150 döaaüm olan ve yirmi dönüm de bahçe kıs
mı bulunan bu yerde 850 ağaç zeytin vardır. 
Ben de fidan yetiştirdim. Bu sene takriben 
5 000 kilo yağ verecek. Urlada daha evvelden 
topraklarını vardı. Milletvekili olduktan son
ra, merhum Necati beyin veresesinden 50 dö
nümlük bir parça daha aldım. Onu da işlettim. 
60 dönüme yakın bağı 150 - 200 dönüm arazisi 
ve 1200 den fazla zeytin ağacı olan ve 1 300 
liradan fazla maaş alan bir adamın harb yıl
ları içindeki geliri maaşları ve mebus olduk
tan sonra da devam eden tasarruflariyle dü
zenli bir hayat kurması ve istikbal emniyeti
ni de tesis etmesi tabiî olmasın!. Eğer o adanı • 
muvazeneli, bir adanısa. 

Esnaf bankasının hisselerinin tasfiye dola-
yısiyle veya serbest olarak satıldığı sıralarda 
ben kendim de daha evvel bilmünasebe söyle
diğim gibi nominal kıymeti itibariyle 126 bin 
liralık hisse senedi aldım. Bu aksiyonlar bana 
70 bin liradan fazlaya mal oldu. Ama bu
nun için tasarruf edilmiş yığın halinde param ol
maz bunu-yapamazdım, iki bankaya müracaat et-
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tim, şahsıma itimat ettiler, iş Bankası evvelâ 
40 bin, bilâhara 40 bin, Emlâk Bankası 25 bin 
liralık hesap açtı. 346 bin lira halen bu iki ban
kaya hisse senetlerim sebebiyle borcum vardır, 
bu bankalarla hesabıma bu hesabımdan dolayı
dır, hakikatte borç yekûnu 49 bin liradır. Yani 
hisse senetlerimden mütevellit olarak 34 bin lira
lık borcum vardır. îşte Esnaf Bankas.ndaki his
selerimi ben bu şekilde iktisap ettim 

Bu bankaya bir milyon lira kazandırmış diye 
benim hayatımı şüpheli göstermeye çalışanların 
bu gayretlerine inanmasın Veziroğlu; kendisinin 
de bulunduğu bu Mecliste, muhalif mevkide bu
lunmasına rağmen inanın ki; Büyük Millet Mec
lisinin âzasından biri olan, Ticaret Bakanlığına 
gelmiş bulunan geçirdiği hayat safha'arı itiba 
riyle bu mevkiin mânevi kıymetini üstün tutmak 
terbiyesiyle çelikleşerek terbiye almış bir adam 
( mevkiin şerefi hakkında mübalâtsız olamaz. 
Meğerki, o adam hem ahlâksız, hem ahmak olsun. 
Para nasıl kazanıldığına dikkat edildiği zaman 
<« maddi kıymet, mânevi kıymetleri ve varlıkları 
yıkan bir- hale tehlikesini beraber getirir. Bu- âciz 
arkadaşınız içtimai hayatta insanlara nasib olan 
şerefli hizmetlerin verebileceği gururu hiçbir 
şeyde yaratmanın mümkün oimadığmı takdir 
eden bir anlhyıs'a .e bu anlayışın aydınlattığı 
yoldan yürümekle Bakarvık yapmış ve ba Mea
lisin içinde kendisine arkadaş diye hitabederek 
konuşan adanu.lv..'. Bu bah'md&n yalana inanmış 
olmanın ancak nedameti kalacaktır içinde, esaslı 
düşünün Veziroğlu! Ama yalana inanmakta 
ısrarı ulursı no bileyim böyie olm-i ı n adına ken
disi ne derse desin, kendisini alâkadar edecektir. 
în andırmaya çalışmak benim vazifem. 

Arkadaşlarım; 
SİNAN TEKELÎOÖLU (Seyhan) — Kâfi, 

kâfi. 
ATIF İNAN (Devamla) İzin verin arkadaş

larım (Devam sesleri) Ben cevap vermiyeceğim 
Sinan Tekelioğlu'na. Kendisini her mevzuda han
gi sabır ve tahammülle dinliyoruz. Biran için 
onu düşünmek zahmetini ihtiyar ederlerse bir 
adamın haysiyet ve şerefine taallûk eden husus
lar da dinlemekten istiğna göstermeyi kendi leh
lerine kaydetmek mümkün değildir. 

Arkadaşlarım; millet huzurunda size hitab şe
refi içinde bulunan bu arkadaşımızı şüpheli göster
me gayretini muvaffak kılmak, dününü şüphe 
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altmda bırafcmafe istiyenler benim mâruzâtım I 
bufatfe yarım kalırsa istismara gayret göstere-
fceklörtlir. MârtrtatSn tamam tasa dahi yine 
^gösterecekler. Ama herşeyi ben bir vicdan hu- | 
«ufüna Isahip ökrcağım. 

İtenim "âcfe varîığim, en büyüğü 18 yaşmda 
ohrp hâlen hatfta olarak İsviçre *ye gönderdiğim 
oğlum ve «förilfihcüsü de 3 yaşmda olmak üzere 
'4'öfhtıha verdiğim terbiye; hayatta iyi insan ol- 1 
îftaiım kuvvetini ıen ftıstün kuvvet telâ%ki «tmek 
teTMy«sî&îr. Bunun en iyi örneğini çucuklarım 
babada görmesi lâzımdır. Onun içindir ki, ço-
«ÜMftrmıa zaman zaman hayatımı sererim. İsviç
re'ce giderken 'büyük oğluma şöyle söyledim, i 
Oöerfk *sirür zaıfına müptelâ eldu. 

Gazetelerin 'aleyhimde yaptığı neşriyatın bu 
çöctifc ürerinde yapacağı tesiri takdir buyurur-
sunu.z Onda yeis halinin arttığını gördüm ve 
«tur&öin, ona yettfbasştan hayatımı anlattım. Te-
mifc %ir'duygttlaifta ve anlayışla babandan ayrılıp 
•ğ&İKyörfctÖi, «en gelirsin 'belki beni görmiyebilir- ] 
•sin, MEki %eh «eni göremem, çocuğum son defa, ' 
taeftsh^tSmhı lkökusu olmak ü^ere beni koklar- ' 
%en sen&en Şefliğim hayatım boyunca en büyük 
«tefei;£*tim '^ettllz -ins-a?rtWk ölmafedır. Nasıl çoeuk-
'krıiiıa bunu söyfemişsem, bir forsat hâsıl oldu, 
iBüyük Mflletm kendisi demek olan sizlere de bu a 
'ha$j&ati ^aifte ^eâeyhn 'ki, isnatlar yağmuruna uğ- j 
*âyan itt$&â»şmı£m hayat telâkkisi budur. »Bu- M 
nu%u kadar "söylemesem de olurdu amma yüksek 
anlayışlı insanlar huzurunda bir defa ve son 
defa böyle &e>nuşmam lâzım 'öldü. îzin verirse
niz mal -bahsini tamamlıyayım; Karşıyaka Va gi
denler ğörehrilir, bir evim var. Bu evi nasıl al- • 
#mı arbedeyim. 3Iarb başladığı zaman (Emlâk 
Bankasından sekiz hm liraya taksitle bir depo 
»alânn. Üç sene ıkira 'âktan, bana maliyeti 4 hin 
»fci&âr liraya düştü. Bu mağazayı verdim -Kar-
şiy-ftlâ'da b#r ev aldım. Mağazayı alan, yani evi 
¥eren 4çin ;bu daha cazipti, 6 500 lira da bir fark 
•vardı **fc'önun yanında bir küçük ev daha aldım, 
4 hin Bı«tfKk da böyle bir evim vardır. 

Bundan haşkra İMİ «enesinde Salihli'de, Ma-
tösaİlı arkadaşların bir kısımları bilirler, 1 000 
liraya bir kavaklık aldım hana 1944 senesine ka- I 
dar 4 hin liraya mal oldu. 1944 senesinde 16 I 
bin Krttya saftım. Sununla yeni bir kavaklık 
yaptim *bu da bugüne ikadar hana "5 bin liraya 
mtil olltttuftar. #833 senesinde tmebus ıolunoa al-
föîğiîniz mesken zftmm# ve hareırahlia'Ayrancı'da | 
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bir arsa aldık, metresi üç liradan. İzmir'de bir 
arsam var, ayda '200 lira taksit ödüyorum, gene 
İzmir'de bir kooperatif kurutmuştur o koopera-
tiîde bir arsam vardır ve hailen borcumun ye
kûnu da 49 bin föradır. Bütün varımı yoğumu 
bu suretle ifade etmiş bulunuyorum, bu maddi 
varlık, hiç olmıyan için büyük 'bir kıymet, çok 
olan için -de zikre %fîle değmez olduğu muhak
kak -bu taymetleri, poMrîka hayatında bulunan 
hır adam için istismar imkânları pek çok olan 
bir devirce ifade -ettiğimi mazur görür ve şah
sımdan çok %ahsettiğim için •affmızT: diterim. 

Şunu da arzedeyim ki; mebus-e4dtttefcan sonra 
bunların arasında yaptığım bir tefe iktisap var
dır, -o d a yeni olarak Neeatâbey müessesesinden 
aldığım •tarla, yeni «kavafclik ve *Mr de haradaki 
arsa. Bakanlık m-Mdetiftee hie/birşey almadım 
demeyi aait görürüm. 

Arkadaşlarım, ht»s;Eisd 'hayatımın ve ömrümün 
bugüne kadar >dlan safha-laremı araseçim. - t a m a 
Afrtned Vesnreğhı^nun ^ok «temnet atfettiği neş
riyat arasında ©ylelierd vardır M, bana-gözlerini 
kapayan, ceplerinden *para taşan bir adam ok 
rak hitap ediyorlar, közünü <feapataeağına yü 
zünü kapat, o yüz ki, torurtlarınm yüzüncü ki-
aartmak için yap*tması lâzımgelen herşeyi yap-
'ittiştır «diyorlar. -Hayır arkadaşlar, ben ne^ço-
üttklarımın, ne tertmlarımm en teaç^r bir yüz 
(kızartmasına fseböp «laoak sbir «dam değilim, de
ğilim ve olamam. İten bir köylüyüm i&msta *köy. 
lüyü anlamadan bilmeden onu istismar mev
zuu yapan ğ&tfün ioabına göre soysuzluğun del-
ilall-^nı ytopan dnsaıüaran hazan küçük gördüğü 
köylü değil, anlayışlı, sıhhatli, ömründe alkol 
Mlartimyan, yadan söylemiyen, günah irtikâp et-
meâen :hâ5tatına -sön verdiğine inandığım bir ıköy-
lü babanm 'dğlu dlaarak torunlannm yüzünü ki-
aajrtacak bir srâsts ^ıraknMtya sefil menfaatların 
peşfaıe !takılaî»k milletin verdiği şereflerin kıy-
metnıi tealil ^etmeye rnza gösterecek bir soysuz ve 
funrsuz olamaadım 've 'okımam. Ifeyatm )istn?ap-
larını duymuş; hayatın iyi ahl&k anlayışını çelik-
layerek cidöl ile yetişmiş bir >naçiz .arkadaşınız 
olaiBak 'kanaatlarana anlatmak dçin bu ölçüde 'mev
zular üaerinde durdum, af fanızı dileram. (Alkış
lar). 

Şimdi tarkadajşlarım, -kardeşime «vasıtalı vası
tasız 'Otomobil serdiğimi ?söyıliyorlar. -Hezeyandır, 
iajaıptar arkadaşlar. 

Arkadaşlar, benhn iki rkardeşim var, ikisi de 
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Ödemiş'tedir. Birisi merkezde, birisi de şimdi 
kaza olan Kiraz'dadır. Bunların ikisi de kendi 
ölçüteri içinde ticaret ve ziraatle meşgul olur
lar, kimseye muhtaç değildirler. G-ünlük işle
rini hususi vazifelerini bilen, kendilerine tevdi 
edilen mahallî hizmetleri yapmak zevkiyle ken
di deruni ihtiyaçlarını, tatmin eden insanlar ola
rak yaşamaktadırlar. Bana da ihtiyaçları yoktur. 
Bana ancak mânevi bağlanışla bağlıdırlar. Beni 
istismar etmeyi hatırlarından geçirmemişlerdir. 
Ve getirmezler, ne onların terbiyesi ve ne de 
benim hayat prensiplerim, dikkatim buna mü
sait değildir. 

Kardeşime bir otomobil yerine 6 otomobil 
vermişim. Arkadaşlar bir vekili, istediğini ya
par, istemediğini yapmaz, şuna buna atıfet ya
par, şunu bunu hediye eder diye farzetmek için 
çok sâf olmak lâzımdır. Saflığı burada temiz
lik mânasına kullanıyorum. Anlayışta geri ol
mak mânasında kullanmıyorum. Bir vekâletin, 
bir devlet dairesinin elbette kurulmuş prensip
leri vardır. Bu prensipler dâhilinde o vekil iş 
görür ve gördürür. Vekil bunun dışına çıkarak 
i§ görmeye kalktığı takdirde biran için böyle 
farezttiğiniz takdirde vekâlet dairelerinde yıl-
lardanberi ahlâklarına inanılmış, faziletlerine 
güvenilmiş, büyük işlerin emniyeti gösterilmiş 
olan insanlar vardır. Bir gün, iki gün baka
nın keyfi hareketine tahammül gösterseler veya 
herhangi bir sebeple pasif kalsalar bile pren-
slpe davet vecibesini ifada çok da geç kalamaz
lar. Bakanı biran için bu kadar ahlâksız far
zetmek mümkün olsa bile teşkilâtta bulunan 
insanları kül halinde onun ecîri ve kölesi, iti
raz hakkı olmıyan insanlar yığını halinde ka
bul etmek lâzımdır. Ne Ticaret Bakanlığında 
ve ne de diğer devlet dairelerinde bu kabîl köle 
insanların yaşayacağını farzetmek orada bulu
nan insanlara en büyük haksızlık, hakaret ve 
isnat olur. iftiracılar bir adamı çürütmek is
terken bu gayretin nerelere kadar sirayet ede
ceğine dikkat etsinler yoksa maksat dairelerin
de çalışan ve şerefli memur olduklarına inan
manın mânevi hazla gıdalanan kimselerin ça
lışma gayretlerine ve yarma inanmalarına bü
yük zarar getirirler. Bundan lâalettayin bir ya-
tandaş olarak dahi içtinap etmek lâzımdır. Bu
nu bir nasihat olsun diye söylemiyorum. Nasi-
hattan istiğna edebilirler. Fakat iyi olması ha
linde birbirimize nasihat etmekte dahi fayda 
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mülâhaza ederim. Mutlaka yalana itibar, kö
tü söyliyenin sözünü doğruya almak gibi bir 
haleti ruhiye Devlet hayatının içine zehir sa
çarsa zaman kim yerinde emniyetle kalabilir1? 
Politika hayatında çürütme gayretini mubah gö
renler veya gösterenler için söylüyorum; hiç 
olmazsa Devletin daimî teşkilâtında bulunan in
sanların Devlet memurunun haysiyetini ve her 
verilen işi yapar gibi bir zannı uyandırmaktan 
kaçınmak müşterek borcumuzdur arkadaşlar. 
Yoksa gözü kapalı çürütme hareketlerinden na
muslu olmıyanlar faydalanırlar. 

Arkadaşları m; propagandanın ne kadar kö
tü tesir yaptığını ve daha neler yapabileceği 
tehlikesini belirtmek üzere demin Yenisabah 
gazetesinden bir misal arzetmiştim. 

Şimdi taallûku olan arkadaşıma, hiç tariz 
kastiyle değil, yalnız bir misal vermek üzere bir 
başkasını arzedeceğim, benim iki kardeşim Öde
miş'tedir, küçük ticaret yaparlar, kendi halle
rinde tütüncülük, bakkallık yaparlar, geçinir 
giderler. Bir muhterem arkadaşımız, bizim par
timizin müşterek şeref camiasında bulunan bir 
arkadaşımız da bakınız nasıl propaganda kurba
nı oluyor, istanbul Ankara yolunda üç Millet
vekili arkadaş konuşuyorlar. Bunlardan biri, 
hususiyetimiz olan, şahsan bana muhabbeti olan 
bir arkadaş, yıllarca seviştiğimiz bir arkadaş, 
ismini vereyim, Ekrem Oran arkadaşım. Diğer 
iki arkadaştan biri diyor ki, ne olacak bizim bu 
işler. Mersin'e gittim, harıl, harıl hububat yük
leniyor. Bana dediler ki, bu hububat Ticaret 
Bakanı Atıf İnan'm kardeşine verdirdiği lisansa 
dayanarak sevkediliyor. Ekrem Oran beni tanı
dığı için buna inanmıyor ve diyor ki ; ya bunu 
yanlış haber aldınız veya uydurmadır. Vesika 
getirin diyor. O da getireceğim diyor. Bu ko
nuşma Emin Bilgen'in takrir verdiği günlere 
tekaddüm ediyor. Emin Bilgen'in takriri üze
rine burada, urupta konuşuyoruz, vesika getire
ceğim diyen arkadaşımız da bu Grupta bulun
muş ve dinlemiş olacaktır ki Meclisten çıkar
ken bana beni mahcup edecek kadar iltifatta 
bulunarak takdir ettiğini söyleyip tebriklerde 
bulunuyor. Ben sarfettiği takdirkâr sözleri ken
dime taallûku itibariyle burada tekrar edemem. 
O arkadaşı Ekrem Oran'a o sözleri sarf eden ar
kadaş olduğunu bildiğim halde, hakikati dinle
mekle öğrendiği ve beni tebrike lâyık bulmuş 
bir intibala beni tebrike kalkan adamı itaba 
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mâruz bırakmak istemedim. Kendisine çok te
şekkür ederim, demekle iktifa ettim. Amma ar
kadaşlar, aleyhte propaganda öyle kötü bir şey
dir ki ; bu arkadaş fuarın devamı sırasında İz
mir'e geliyor, Ekrem Oran arkadaşım ona tek
rar gidiyor nerede vesika deyince getireceğim 
diyor. Ankara'ya geliyoruz, Ekrem vesikaları 
istiyorum diyor, Atıf inan 'm kardeşine hubu
bat verdiğini -gösteren vesikayı getireceğim de-

.din, onu ver diyor. 0 da getireceğim diyor gene. 
Bu arkadaşımızın kötü bir zihniyete sahip oldu
ğuna, bu derece kötüleşmiş bir haleti ruhiyede 
olduğuna inanmak istemiyorum, inanmak azap
tır, ama bu arkadaş benim hakkımda yapılan 

• neşriyatın tesiri altında, hâlâ benim kardeşime 
hububat verdiğime dair vesikadan bahsetmesi 
bir vakaadır. 

Sonra arkadaşlar, hürriyet yoktur, memle
kette hürriyet lâzımdır diyenler vardır. Amma 
hürriyeti; diğer vatandaşların haysiyetine te
cavüzde ve vatandaşların başkaları nazarmdaki 
itibarını kötülemeye bir vasıta telâkki ederek 
hürriyeti kötüye kullananların zararı da gittik
çe genişlemektedir. Ve ben zannediyorum ki 
bu, hepimize ayrı, ayrı ıstırap verici bir hal al
maktadır. 

Şimdi bana isnadedil enler arasında Alman
ya'dan manifatura getirmek üzere 600 bin dolar
lık lisans verilmiş, manifatura getirilmiş, Tica
ret Bakanlığının binbir işinden birisi olacak. Atıf 
înan' ı kötülememeye vçsile olur mu? 

Deniliyor ki, Almanya bizim incirimize, üzü
mümüze muhtaçmış. Ne verirsek ahrlarmış. 
Bunları düşünmemişiz de dolar gibi bir kıymeti 
israf etmişiz. Mahmut Nedim arkadaşım bunun 
sebeplerini gayet güzel ifade etti. Almanya ile 
bugün bile ticaret yapmanın hangi şartlara bağ
lı olduğunu söyledi. Bendeniz üstünde daha 
fazla durmayı zait telâkki ederim. Yalnız 600 
bin .dolarlık değil 2 milyon küsur dolarlık lisans 
verilmiştir. Başta Sümerbank olmak üzere muh
telif yerlere verilmiyecek mi idi arkadaşlar? 

Eğer hâdiseleri içinde bulunduğumuz şart
ların icapları' zâif olduktan: sonra; biri tahlile'tâbi 
tutar da dünkü şartları düşünmeden; geçmiş 
işler için bugünkü şartlara göre hüküm verecek 
olursak .haksız yere suçlandıracağımız binlerce 

• Devlet memuru ye pek çok Devlet adamı bulu
nabilir. 
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Geçen sene ve daha evvel pamuklu denilen 

şeyin ne olduğunu anlamak için bir pencere per
desi almak hususunda iltimasa ihtiyaç, olduğunu 
hatırlamak, lâalettâyin bir çarşaflık bezi alabil
mek için, müsait fiyatlarla alabilmek için - ki 
15 liradan aşağı değildi - bir dostun tavsiyesine 
ihtiyaç olduğunu biran için düşünürsek bundan 
6 - 7 ay kadar evvel manifatura eşyası getir
mek; pazen, basma, kaputbezi gibi halk ihtiya
cına cevap verecek olan şeyleri getirmek üzere 
dolar verilmesini israf telâkki etmeyi, en hafif 
mânasiyle çocukluk saymak icabeder. Yaşadığı
mız şartları unutup bugünün şartları ile hüküm 
vermek insafsızlığından nefsimizi kurtarmak için, 
elimize aldığımız hâdiseleri, geçmiş zamanın ve 
bugünün şartları ile bir arada tahlil vücubunu 
Ahnıed Veziroğlu'ııun da takdir etmesi lâzımdır. 

. Pamuk ve pamuklu mübadelesi mevzuunu 
söylediler. Çukurova pamuk birliği işi vardı. 
teşebbüs Akim kaldı, olmadı. Bunu da suç di
ye gösterdiler. Bunu Ticaret; Bakanı arkadaşım 
anlatmış bulunuyor. 

Arkadaşlarım, şimdi, yedi Eylül kararları
na ait bazı gazetelerin tipik neşriyatı vardır. 
Amma üstüne avdet etmek istemiyorum. Beni 
Topçuoğlu ile ticaret iştiraki halinde olduğumu 
göstermek gayretine esef ederim. Topçuoğlu be
nim şahsan dostumdur, hürmet ederim; içiniz
de pek çok arkadaşlar onu tanırlar. ,,Hakikaten 
tüccar olarak, insan olarak hürmet edilmeye, 
takdir edilmeye lâyik bir adamdır. , Yalnız bizim 
memleket ölçüsünde bir adam-değil memleket dı
şındaki ölçülerle de mukayese edildiği zaman 
Nazını Topçuoğlu iftihar edeceğimiz bir arkadaş, 
yetişmiş bir adamdır. O Ticaret.Bakanı olduğu 
zaman onu benimle ben Ticaret Bakanı olduğum 
zaman da beni. onunla o r t a k gösterme gayreti 
benim aleyhimdeki neşriyat, dolayısiyle tekrar 
meydana çıkmıştır. Halk Sigorta Şirketi varmış 

, ben onun başına Nazmı Topçuoğlu'nu getirmi
şim arkadaşlar, Nazmi Topçuoğlu'nun bir şir
ketin başına gelmesi bir Bakanın, bir Devlet 
adamının müzaheretine muhtaç bir şey değildir. 
Nazmi Topçuoğlu Birinci Cihan Harbinden ev
vel daha 1913 senesinde Aydın muhitinde koope
ratifin adı resmî ifadeler dışında vatandaşların 
%• 90 nın bilmediği bir kelime halinde yaşarken 
kooperatif kurmuştur. Kooperatifi bir nevi bol-
şeviklik telâkki eden insanlarla mücadele yapmış 
olan bir idealist adamdır.. Falan şirketin kuruL-
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ması, onun başına getirilmesi için bir bakanın 
yardımına, muhtaç değildir. Sonra Halk Sigor
ta Şirketi bugün kurulmuş bir şirket değildir. 
Aşağı yukarı üç dört senedenberi kurulmuş ve 
çalışmaktadır. Bir âzası çıkmış, onun yerine de 
Topcuoğlu girmiştir. i Demin konuşurken ar/etmeyi unutmuşum, 
% 50 sermayesi ödenmiş olan bu şirkette benim 
12 000 liralık bir hissem vardır. Buraya Nazmi 
Topçuoğlu'nu ben getirmişim. Bu kâfi değil. 
Şirkete birçok şeyler temin ettirmişim. Yalan, 
mahzı yalan. Bu şirketin meclisi idaresinde kim
ler var ve heyeti umum iyesini kimler teşkil 
ediyor, bunların hiçbirini bilmem. Ben Nazmi 
Topcuoğlu'nun orada bulunuşuna itimaden bu 
sigorta şirketine hissedar oldum. Bu da Bakan
lığımdan evveldir. Aklı eren insanların bulun-
masiyle kuvvetli olması şayanı arzudur, bir millî 
şirket diye takdim edildiğinden dolayı hissedar 
oldum. Burada hissedarım anıma, ne muamelâ
tından, ne sigortasından, ne de sureti idaresin
den haberdar değilim. 

Sonra, Nazmi Topcuoğlu vagon işi yapmış. 
Demin arzettiğim gibi, yalan, hem o kadar yalan
dır ki, Nazmi Topcuoğlu vagon işinden haberdar 
bile' değildir. Devlet Demiryolları Çekoslovak
ya'dan bir teklif karşısında kaldı, zannederim üç 
bine yakın vagon teklif ediliyordu. Bir kısmının 
derhal alınması lâzım. Vagon ihtiyacı bütün şid
detiyle devam ediyor. Tütüncüler Çekoslovak re
jisine bağlanmışlar, bir taraftan vagon yok diğer 
taraftan tütüncüler mal teslim ediyorlar, tedi
yeye imkân yok. Bir taraftan sıkıntı var. Tütünü 
vermek lâzımdır. Devlet görüşü ile bu işlerin 
yürütülmesi imkânlarının sağlanması lâzım. Di
ğer taraftan Devlet Demiryollarının vagonları
nı getirtmek de lâzım. Ticaret ve Ulaştırma Ba
kanları konuşuyoruz. Maliye Bakanı arkada
şımızın bulduğu bir formülle işe bir şekil verili
yor. Ticaret Ofisi 15 milyon lira ödiyeeek, sonra 
Devlet Demiryolları imkân olan yıllarında bütçe
sine karşılığım koymak şartiyle ödiyeeek. Buna 
mukabil de İstanbul'da bağlantı yapmış veya 
yapmamış tüccarlar bu anlaşmanın verdiği im
kânlar dairesinde tütün teslimatı yapacaklar. 
İsimleri okumayayım, her gün isimleri söylene 
söylene birçok adamların atları memlekette sakız 
olup çiğneniyor. Memlekette 12 - 15 tüccar var, 
fakat Nazmi Topcuoğlu'nun bunların hiç
birinden haberi vok ve bir dirhem tütün ver-
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miş değildir. Mesele böyle olunca; ne Nazmi Top
cuoğlu'nun, ne de Atıf înaıı 'm bir menfaat pe
şinde olduğu, fakat bir de neşriyata bakalım: 
Topcuoğlu Paris'te imza ettiği bir mukavele ile 
15 milyon liralık vagon alıyor. Mukabilinde 15 
milyon liralık tütün satıyor. 30 milyon liralık 
bu işte ben de ortak oluyorum. Bu yalanlar yazı
lıyor. Ama 20 - 30 gün sonra kaybolacakmış, ya
lan söyliyen bunu düşünmez. Bir iftira yapan 
iftiracı maksadına kolayca nail obnuş, sürümü, 
kazancı artmakta bu itibarla neşriyata kuvvet 
vermektedirler. 

Buna bir çare lâzımdır. Ahlâk zaıfı içinde 
yaşıyanların şerefli hayatlar üzerindeki baskısını 
durdurmak lâzımdır. Taki temiz insanlar taarruz 
edilmek korkusu içinde yaşamasınlar, kötülükleri 
önlemek veya cezalandırmak maskesi altında kö
tülerin baskısı artık devam etmektedir. 

Arkadaşlar; benim aleyhimdeki isnadat ve 
neşriyatı yapan muhtelif gazetelerde nihayet bana 
suç diye isnat edebilmek için gösterdikleri ve de
vamlı bir tarama ve gayret neticesinde bulup çı
karabildikleri meseleler hakkında benden evvel 
sayın bakan arkadaşım obejktif görüşü ile arzı 
malûmat ettiler. Yalnız bu gazete yayınlarında 
yayanların vatandaşlar üzerinde umdukları tesiri 
meydana getirmek için takip edilen muhtelif 
taktikler vardır. Birgün görüyoruz ki, bir ga
zete bir sütununda bir hamam zihniyeti ve ru
hu ile telkin yapıyor, öbür sütununda İsa tesli-
ıniyetiyle sullıperverliğini faziletkârlığmdan bah
sediliyor. fi ene diğer bir sütunda da tezvir ve 
isnat ağı kuruyor. Bu muhtelif görünüşlerde 
hususiyeti asliyelerini sakl^anlar benden evvel 
bazı bazı arkadaşlara olduğu gibi bu defa da 
benim üstüme çamur savurdular. Bu defa müşte
rek hücum tevcihinde beni hedef olarak almıya 
karar verilmiş olacak ki, 2,5 aydır aleyhimde 
şimdi hülâsasını yaptığım neşriyat devam et
miştir. 

Arkadaşlarım, her vatandaş için haysiyetin, 
şerefin üstün kıymetine dikkat etmek, mânevi za-
ıflara mağlup olmamak bir ahlâk borcudur. Buna 
hic şüphe yoktur. Fakat bir adam siyaset haya
tı içindeyse, bir adam memleket huzurunda ko
nuşuyorsa, bir adam milletin emanet olarak hiz
metini ifa ediyorsa onun borçluluğu daha fazla
dır. Eğer o buna kıymet vermezse onun nasibi 
içinde yaşadığı hayatta mazharı teveccüh olmak 
değil, onun nasibi perişan olmaktır. Bir adam 
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hu küçüklüğe düştüğü takdirde ilk i,s kendinin 
mahvolması, perişan olmalıdır, Bunun daha üs- 
tünde mensup olduğu camianın itimadım suiisti
mal etmek ağırlığı vardır. İthamlar, isnatlar 
yapıldığı zaman hakkında itham ve isnat yapı
lan ve hu suretle suçlandırıl inak istenen vatan
daşın' hu mevkide kalacağını biran iein hesap et
seler zannediyorum kİ, hu mevzularda hassasi
yeti enaz olan insanların dâhi insafa gelmesi 
ieabeder. Fakat onlara cesaret veren şey hu* var
dır; Bu kaini şeylerde, hakikati arayıp bulma
yı. kendilerine vazife diye almaları, lâznngelen 
insanlar nezdinde yalanların, mazharı itibar ol
ması, yalancının cesaretini artırmaktadır, Bu ce
sareti durdurmak iein benim haysiyetimin mah
fuz kalması iein değil, vatandaş burada bulun
sun, başka yerde bulunsun, ticaret hayatında 
bulunsun, namuskâr aile hayatında bulunsun, 
mahalle bakkalı olarak yaşasın, vatandaş haysiyet 
ve şerefi üzerinde müb&lâtasızlığa bir set çek
menin zaruri olduğu kanaatmdayim, Îşîn acısı
nı duyan bir vatandaş; bir arkadaş sıfatiyle 
şunu da arzedeyim k i ; buna çare bulmak lâzım- 
dm

Diyorlar ki, neşriyat yapan insanların va* 
zifesi yolsuzlukları ortaya koym aktır; bizim va
zifemiz onun hakikat olduğunu tahkik etmek, 
öğrenmek değildir. Bunun hakikat payı var ar* 
k adaşlar. Günlük gazetesine haber yetiştirmek 
İst iyen bir ada mm belki hâdiselerin derinliğine 
gitmesi mümkün değildir amma en küçük man
tıki bir tahlil ile en küftük bir anlayış işleyi
şini hâkim .kıldığı zaman yalan olduğunu öğre
neceği şeyler vardır, Halbuki yolan olduğu 
sarahaten söylenen şeyler! ısrarla yazanlar, tek
ziplerin kıymetini sıfıra indirmek iein kasıt 
ile, ısrar ile hareket edenler vardır, İsnatlar ve 
iftiralar bugün benim nasibime düşmüştür, ya
rın kimlerin nasibine düşer bilmem. Arkadaşla
rım, böyle söylenmektedir, şu söylentiler vardır 
demek, b ir insanın, bir vatandaşın haysiyetini 
yıkmanın ağırlığından azap dııymıyanlara, u tan
ın lyanla/ra ne yapılmak lâzımgeldiğım yüksek 
takdirinize arzederim.

Fısıltılara kulak verip şöyle söylenmekte
dir, bir şey olmazsa söylenme?; diye onları itibar 
mevkiine çıkarırsak ve yalnız bu günün söylen
tilerim değil, dün söylenenleri hatırlar ve ya
rın söylenecekleri de düşünürsek kim kimin yü

züne bakabilecek ve kim kimin hay siy ('tinde 
tereddüt etmeden huzur ile elini sika bilecek tir 1 
Bu münasebetle bu cihetleri de arzetmokte, 
millî ihtiyaca1 ve vicdana cevap verme bakimin» 
dan benim a id ayışım a göre' İtiz um olduğuna 
inanıyorum.

Arkadaşlarını maruzatıma nihayet veriyo
rum. Yine kendimden bahsederek nihayet; vere
ceğim. Ben Ticaret Bakanlığına getirildiğim 
zaman hayatın muhtelif safhalarından geçmiş 
kendi kendine; fazilete kıymet veren, millet
lerin hayatından bilhassa fazileti en büyük 
kuvvet olarak alan, Türk milletinin anlayışına 
has olan zihniyetler! nefsinde hamur etmiş 
bir ark adaşınız olarak, varlığının her zerresine 
iyi anlayışın yerleşmesini sağlamayı hedef tu 
tan kendi yapısı, eseri olan kendi benliğine iyi
likle ifade edilir bir hale getirmeye çalışmış bir 
arkadaşınız olarak geldim. Geldikten sonra da 
hu anlayışla bu' B akanlıkta; beraber çalış
tığım arkadaşların güzel anlayışları ile kendi 
anlayışlarımı m enederek, mîllet işlerini selâ
metle görerek, mukadder olan hizmet müddetim 
nihayet bulduğu güne kadar çalıştım. Yine hîfc- 
met günümün sonunda sîze yaptığım maruza
tımla, bundan sonra da aranızdan sizin namu
sunda şüphe etmediğiniz adam olarak elinizi 
sıkmak hazzını taşıyacağım. Bu inançla ayrıl
manın huzuru içindeyim demiştim,

Şimdi ilâve edecek tek bir şeyim var, bu 
mâruzâtım dan sonra arkadaşlar içinde benim 
nefsime taallûk eden ve Bakanlık hizmetlerimi 
taallûk eden hususlarda Atıf înan şunu, şunu 
söyledi ama, hu köşesi vardı aydınlanmadı gri
bi bir küçük duyguya sahip olmanın, neticesi 
olarak bir tereddütleri bulunursa ve bu tered
düdün tesiri altında iseler, kendi haysiyetleri 
ve şereflerine olduğu kadar başkalarının hay
siyet ve şereflerine de riayet etmenin vümıbuna 
inanmış ve bu memlekette vatandaş haysiye
tinin mahfuz kalmasına inanan yüksek anla
yışlı insanlar olarak size ar^ediyorum M? îçtü» 
zükHin bütün hükümlerini kullanarak arkadaşı
nızın hayatı, üzerinde istenilen didiklemenin 
yapılmasını parti arkadaşı, Milletvekili ve İn- 
aloffayiu bir vatandaşın vazifesi olarak ifa etme
nizi kemali hürmetle rîea ödiyorum, fSürekli
alkışlar) <

BARKAN «..- Arkadaşlar; soru bitmiştir.
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4. -  ÖNERGELER

i.  ......-  A fy o n  M ille tvek i l i  A.hmcd Veziroğiu'-
■nun Ticaret eski Bakanı A tıf İnan hakkında 
Meclis soruşturmam açüttumna dair önergesi

BAŞK AN  — Şimdi Ahmeci Vezir oğlu arka
da «imiz Başkanlığa, ayrıca bir Önerge vererek 
Ahf f mm hakkında Meclis soruşturmacına açıl- 
masun istemiştir. Bu. ayrı bir önergedir, ■ Gün
deme alacağız ve bu iş hııkkmda konuşma açılınca

biıtün arkadaşlar m/, »söyleme yetkisini kazanmış 
olacaklardır ve bunun neticesinde yüksek oyunum
la mesele halledilecektir.

Gündemde daha başka sualler de vardır. Gö
rüşülmeleri uzun sürecektir, Tensip buyurur» 
sanız vakit dc geçmiştir, pazartesi günü saat 15 
te toplanılmak üzere-Oturuma son veriyor tun.

Kapanma saat! : 19,10

İ \  B. M> M, Bammevi


