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YÜZ ELLÎ DÖRDÜNCÜ İNİKAT 

4 Şubat 1338 Cumartesi 

İKINCI CELSE 

REİS : Birinci Reisveki-Ii Musa Kâzım Efendi 

KÂTİPLER : 

REİS — Celseyi açıyorum. Zahire Gümrük res
minin tenzili hakkında bir teklif var. İktisat Vekili 
Sırrı Beyefendi bu teklifin hafi celsede müzakeresini 
teklif etmektedir. 

(Neden sesleri). Onu reyinize yaz edeceğiz; kabul 
ederseniz ne alâ... 

SIRRI BEY (İktisat Vekili) (İzmit) — Sebebini 
söyliyeyim efendim. Takdir, Heyeti muhteremeye 
aittir. Zeriyatın miktarı, bu ordunun iaşe vaziyeti ga
yet calibi nazar bir mertebede olduğu için bu mese
lenin harice şayi olmasını arzu etmiyorum; ondan 
dolayı meselenin hafi bir celsede müzakeresini teklif 
ediyorum. 

BİR MEBUS BEY — Encümendeki müzakeresi 
açık olmuştur. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Bendeniz 
bu teklife karşı, bir noktanın tavzihini rica edece
ğim. O da şu ki; bu meselenin müzakeresi celsei ale
ni yede başladı. Şimdi tamam o müzakerenin nısfın
da ceîsei hafiyeye geçmek doğru değ-ikMr. Eğer bu
nu celsei aleni yede müzakere etmiyecek olursak işi 
daha çok ilân etmiş clacağız. Onun için celsei aleni-
yede sözlerimizi idare etmekle müzakere etmek da
ha muvafıktır. 

SIRRI BEY (îzmit) — İmkânı yoktur. (Gürültü
ler, niçin sadaları). 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim. Sırrı Bey 
esbabını izah etti. Şunu bunu münakaşa etmiyelim. 

HASAN BEY (Maliye Vekili) (Trabzon) — Efen
dim; bunun için uzun uzadı ya münakaşa etmeğe ha
cet yoktur. Belki hakikaten alenî celsede izah edil-
miyecek bazı esbab vardır. Sırrı Beyefendinin noktai 
nazarı budur. Bu kısmı söyledikten sonra yine alenî 
celsede itmamı müzakereye imkân vardır efendim. 

ATIF BEY (Bayazit) — Reis Beyefendi; Esas iti-
barile ekseriyetimiz yoktur bu gün... 

ABDULKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Efendim; alenî celseden, hafi celseye intikalde bir 
mahzur tevellüt edebilir mi?. 

SIRRI BEY (İktisat Vekili) (İzmit) — Meclisi 
Âli, böyle herhangi bir meseleyi müzakere ederken 
bilâhare celsei hafiyeye intikal etmiştir. Bir çok ker-
re bu vaki olmuştur. 

REİS — Efendim, meselenin celsei hafiyede mü
zakeresini kabul edenler lütfen el kaldırsınlar... Ka
bul edilmiştir. 

Efendim, evvela zaptı sabık hulâsasını okuyaca
ğız. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

YÜZELL İ ÜÇ Ü NCU İ N! K AT 

2 Şubat 1338 Perşembe 

İKİNCİ CELSE 

İkinci Reisvekili Faik Beyin tahtı riyasetlerinde 
bilinikat; Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyin bazı 
devlet mümessilleri ile temas etmek üzere Avrupa'ya 
seyahati mevzuu görüşüldü ve müzakereler kâfi gö
rülerek teklif kabul edildi. 

Başkumandanlık kanununun müddetinin temdidi 

hakkındaki kanun müzakere ve kabul edildi. Celseye 
nihayet verildi. 

Reis Kâtip 
Faik Lâzistan 

Ziya Hurşit 
Kâtip 
Muş 

Mahmut Sait 
REİS — Zaptı Sabık hakkında söz isteyen var 

mı?.. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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2. — MÜZAKERE 

/. — Karadeniz limanlarına ithal olunacak mısır 
ve mısır unları ile İzmit Sancağına gelecek buğday, 
arpa, mısır ve bunların unlarının gümrük resminden 
istisnası hakkında iktisat encümeni mazbatası. 

REİS — Mevzu üzerinde müzakereye başlıyor. 
iktisat Vekili Sırrı Bey izahat verecekler. Buyurun 
efendim. 

SIRRI BEY İKTİSAT VEKİLİ (İzmit) — Arz 
edeceğim hakayik şunlardır : Şimdiye kadar İktisat 
Vekâletine zeriyatın miktarına dair gelen raporların 
muvafıkı hakikat olmadığını bittedkik anladım. 

Ziraat memurları makûs haber verirsek bizim için 
gayretsizlik hissi verir mülahazasiyle daima zerriyat 
miktarını mübalağalı ve pek mübalağalı oiarak merke
ze bildirmişlerdir. 

KADRİ BEY (Diyaribekir) — İstiklâl mahkeme
leri verilmelerini teklif ediyorum. 

SIRRI BEY (Devamla) — Kırşehir, Yozgat, An
kara havalisi de böyledir. Yani mesele dikkatle din
lenilecek kadar mühim bir meseledir. Eğer arkadaşjları-
mız, hayati bir meseleyi dinleyecek kadar ta
hammül gösteremiyorlarsa söylemiyeiim. (Dinliyoruz 
sadaları.) Ziraat memurlarından aldığımız raporların 
miktarı fevkalâde mübalagılı olduğu için tetkikine lü
zum görüldü; tetkik ettik. Daha müemmen vesaite 
müracaat ettik. Anladık ki aldığımız hakiki malumat 
arasında yüzde seksen fark vardır. Ziraat memur'îarı 
bize geçen seneki zeriyatın miktarına göre, (Gürültü) 
geçen seniki zeriyata nazaran bu seneki zeriyat miktarı 
yüzde yirmi fazla gösterildiği halde, bizim hakiki bir 
surette elde ettiğimiz malumat onun büsbütün aksine 
olarak ancak yüzde yirmi nisbetinde taayyün etmiş
tir. 

BİR MEIBUS BEY — Resmen yalan söyleyen me
murlar İstiklâl mahkemesine verilmelidir. 

SIRRI BEY (Davamla) — Hatta Ankara'da dahi 
zeriyat miktarının geçen senekine nisbeten yüzde yir
miyi geçmediği resmen taayyün etmiştir. Ümidimiz an
cak İlkbahar zeriyatındadır. Halbuki rençperin elin
de kalan hayvanat miktarı, işittiğimiz zaman âdeta 
tedehhüş edilecek derece azalmıştır. Bunu telâfi edecek 
kadar vesaite malik olmadığından bu' zeriyat yapıla
mayacaktır. Onun için İlkbahar zenyatiyle bunu te
lâfi etmenin imkânını bulamayacağız. Ancak yegâne 
bir çaremiz kalmıştır. O da makine kuvvetinden is
tifade etmektir. Bunu kemali ehemmiyetle takip edi
yoruz. Makineleri vaktiyle getirebilirsek o zaman 

EDİLEN MEVAD 

, bunun vaktiyle telâfi etmek imkânını bulabileceğiz. 
j Fakat bu makinaları her hangi bir mania zuhur edip 
i de buraya getiremediğimiz takdirde bu zeriyat yapıla-
s mayacak ve gelecek sene kahtolacaktır, efendiler. 
| (Çok doğru sesleri.) Bu müthiş hakikat karşısında" or-
{ du vaziyetini almak mecburiyetinde bulundum ve 
j bunun içindir ki biz buna karşı bir şey söyleme-
j dik. Biz şimdiden tedabiri lâzimeye tevessül etme

yerek ilkbaharda yapacağımız zeriyata bel bağlayıp, 
hayır; kaht olmayacaktır diye emniyetle hareket et
tiğimiz takdirdeki bu emniyet bizi selâmete göttire-
meyecektir; aksi zuhurunda bize düşmanlarımız o va
kit cepheden silâhla değil, abluka suretiyle mağlup 
edeceklerdir. Fakat şimdiden böyle esbaba tevessül 
ederek noksanımızı hariçten getireceğimiz zehaire ila 
telâfi ettiğimiz takdirde tehlike mündefi olacaktır. 
Şimdi henüz aç değiliz. Fakat tedabir lâzimeye teves
sül etmezsek aş kalmaklığımız dahi imkân dahilinde
dir. Düşmanlarımız bugün bizi aç bırakmak suretiy
le amana getirmek tedbirine tevessül edemezler. Fa
kat vaktaki düşündüğümüz hakikat tecelli eder de ilk
baharda zeriyat yapamayacak olursak, o vakit, açlı
ğımızı anlayacaklardır. O vakit harp etmektense ab
luka eder ve bunlara ekmek vermemek suretiyle aman 
vermeyelim diyeceklerdir. Onun için, buna ihtimal 
kalmamak için düşmanlarımıza bu silâhı vermeye
lim, diye şimdiden tedabir ittihaz ediyoruz ve bu
nun esbabı mücbiresi budur. 

Diğer bir sebep dahi şalideki memleketlerin ha
kikaten aç bir halde olmalarıdır. Dahilden alamıyor-
yar. Bu gün Zonguldak'ta yirmi beş liraya bir çuval 
un satılıyor. Ordu, Rize, Giresun hatta Bartın bile -bu 
gün haber aldım- aynı haldedir; baştan başa açlıktan 
feryat ediyorlar. Bunlar dahilden aldıkları zehair ile 
geçinemiyorlar. Çünkü fevkalâde gali fiyatlarla zahire 
alıyorlar. Bunlarında tehvin zaruretlerine çalışmak el
bette bizim için farizadır. Gidiniz; kezalik Adana... 
-Adana müttefikunaleyh olduğu için buna dair söz 
sözlemeyeceğim.- İhtiyaç mutlaktır. Oradaki zeriyatı 
ikmal edemezsek ve ahaliyi doyuramazsak Adana bi
ze bâr olacaktır. İşte böyle mücbir mülâhazalar bizi 
böyle mütalaalar dermeyanına sevketmiştir. İcabı hal 
ve bunun tedbiri Heyeti muhteremeye aittir. Bunun 
hilâfında söylenecek mütalaaları elbette bizler müda
faa edeceğiz. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Efendim İk
tisat Vekili Sırrı Beyefendi, bu kürsüden söylediler. 
Bu seneki zeriyatın, geçen seneki zeriyatın yüzde yir-
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misi olduğunu beyan ve bunu müemmen vesait ile 
yaptıkları tahkikata istinat ettirdiler. Ondan sonra ikin
ci şey olarak söylediler ki, vesaiti nakliyeyi temin eden 
hayvanatın miktarı müthiş bir surette azalmıştır. Ay
nı zamanda ta «Kokmuş burunu» ndan; yani şim
di bütün İzmit'i dahil tutunuz, ta İzmit'e kadar bütün 
Karadeniz ve diğer Adana mıntıkasındaki yerlerde 
bir de açlık vardır. Şimdi efendiler burada şekille 
uğraşılıyor. Kavanini iktisatla uğraşılıyor. Bunların 
hepsi doğrudur. Fakat bu gün yalnız bir hakikat var
dır. Hükümeti dolaştıktan sonra bize kadar geliyor^ 
Buna bir tedbir ittihaz edip bunları idare edecek ko
misyonlar teessüs edecek, emirler yazılacak, derken 
sahilde açlık mütemadi ve mühlik bir vaziyette tesiri 
gösterecektir. Ahalinin kuvvei maddiye vt maneviyesi-
nin inkisarını kim ister; rica ederim? Böyle bu aha
linin açlıktan ölmesini arzu eden bir fert tasavvur 
edemem. 

Saniyen bizim sevahitle zehair yalnız Rusya'dan 
gelirdi; Tayka'dan, Vuak havalisinden gelirdi. -Mü
saade buyurun- Samsun havalisindeki ahvali hepimiz 
biliyoruz. Bizim sevahilimizde yegâne mısır verecek 
olan mıntıkada zeriyat yoktur. O havali ahalisi açlık
tan ölüyorlar. Şikâyet filân etmiyoruz. Bu gün yegâne 
çare -bendenizin fikrimce- derhal memlekette ithar 
ettirmektir ve memleketin her tarafında müsmir te
sirini gösterecektir, bu.. 

Saniyen ordu meselesi; buyurdularki pek doğru
dur. Benkfertiz harfti umumide, malumu âliniz Alman
ya'da idim. Almanya, açlıktan sukut etmiştir. Alman 
ordusunun garp cephesinin arkasında Almanya, bir 
senelik iaşe edilecek zahire bırakmıştır. Alman Er
kânı harbiyesi bittabi memlekete ihanet etmemiştir. 
Bu gün ordu kendi mıntıkası dairesinde bir çok er
zaka vaz'ıyed etmek ve bunları kendi tahtı emniye
tinde tutmak mecburiyetindedir. Bu suretle memle
ketlerin aşağı, yukarı zahire anban olan yerlerden de 
sevk i yat yapamıyoruz. Zaten vesaiti nakliye de yok
tur. Düşmanların eline kuvvetli bir silâh vermemek 
için Hükümetin teklifini kabul etmek bizim için va
cip ve zaruridir kanaıatındayım. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Reis 
Beyefendi; evvelâ söz aldım. Hailâ nöbet gelmedi 
mi?. 

REİS (Riyaset Makamına Faik Bey geldi) — Ri
ca ederim, müsaade buyurun daha şimdi geldim. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Efendiler insan
lar, her şeye çare bulur. Fakat tabiata karşı çare bul
makta çok müşkülâta uğrar. İktisat Vekili Beyefen-
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dinin burada bu kanundan maksat ne olduğunu sara-
hatan ve lisanı resmî ile söyledikten sonra, bendeniz 
zait görmekle beraber, bu kanunun şeklinin gayri 
kâfi olduğuna kaniim. Efendiler geçen sene bende
niz Sinop'a gitmiştim. 1336 senesi, altı ay bilâ fası
la yaz da dahil olmak üzere yağmur yağmak suretile 
Sinop Livasının ihtiva ettiği Acı ve Anzar kazaları 
dahili, hiç bir zeriyat yapılamamış ve evvelki sene
den elde edilen buğdaylar harman edilemiyerek har
manlarda çürümüştür. 'Bunu gözümle gördüm, bu 
sene dahi geçen seneye makûs olmak üzere kurak 
devam etmiş, yaz mahsulü olan mısır zeriyatı bile 
yapılamamış. Geçen sene Ayancık Livasının açlık 
çektiği buraya bildirildiği ve bendeniz bunu Meclise 
aksettirdiğim halde maalesef buralara muavenet edi
lemedi. Bu fırsattan bir kaç tüccar istifade etti. Bu
na mahal bırakmayalım. Dört, beş tüccarı müdafaa 
etmekle, beş on kuruş kazandırmak için bir kısım 
ahaliyi acılıktan öldürüyoruz. 

Bunlar efendim, cephede çalışan ve her gün şe
hit veren kahramanların yerine 'ikame edeceğimiz 
kimselerdir. Ölenlerin yerine buğday ikame edeme
yiz. Efendiler, halkın iaşesini de düşünmek mecburi
yetindeyiz. Yarın birer süngü ile düşmanın karşısına 
çıkacak anlardır. Yoksa hiç bir zaman dört, beş tüc
car memleketi kurtarmamıştır, rica ederim. Koçki-
ri'den - filhakika buna münasebeti yoktur, amma 
söyliyeceğim - Koçgiri'den açlık için yazmış oldu
ğum telgraflar hala encümendedir. Sizin vereceğiniz 
paranın, buğdayın belki bundan sonra faydası olmı-
yacaktır. Eğer bundan sonra sahili de bitirecek isek 
bilmem bundan kim mes'ul olacak? İstirham ede
rim, Heyeti uımumiyesi hakkında müzakere zaittir. 
Hemen maddelere geçilsin ve maddeler pek mahdut
tur, tevsi edilsin. (Müzakere kâfidir sadaları). 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Koçgiri 
meselesi encümende değil Heyeti umumiyededir. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Heyeti 
umumiyesi aleyhinde değilim. Maddede tadilât iste
rim. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Arkadaş
lar, mukaddemei kelâm olmak üzere şunu arzederim 
ki; bendeniz daima zaruretleri mıktarınca tayin ve 
izale etmek taraftarıyım. Maksadı aslimi arzedeyim : 
Ziynet eşyasının men'i duhulü hakkındaki kanuna 
(B cetveli) altındaki hububattan üç misil gümrük 
resmi alınması hakkındaki hükmü ilâve ettirmekle 
Meclisi Âlide hafi olarak arzediyoTum - sabık Mali
ye Vekili Ferit Beyle yaptığım mücadelede, uzun se-
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nelerden beni devam öden hayatı teşriiyemde mem
leketimize en nâfi bir hizmet olmak üzere ifa ettiği
me kaniim ve şunu da arz ediyorum ki memleketin 
ahvali iktisadı yesine o kanun kadar icarayı tesir ede
cek bir kanun Büyük Millet Meclisinin 21 aylık müd
deti zarfında vazedilmediğini de muvacehei aliyeniz-
de söylemek isterim. Tabii ben hatırınıza getirdim, 
fakat şeref size aittir. Siz kabul ettiniz. Maliye Ve
kili Hasan Bey buyurdularki; memleket dahilinde 
mevcut olan hububat yaşayan insanların idaresine 
kâfi olduğuna kaniim. 

mek midir? Bendenizce elbette muayyen mahaMere 
muayyen miktarda, isterseniz miktarı tahdit edilmek 
suretile, çelbetsin, Ticaret odalarını çelbetsin, mali 
tüccarları celbetsin, Ziraat Bankası var. Hilâli Ah-
mer var bunlar şekle aittir. Memlekette istihsalâtım 
hariçten alan ve ist ih sala ti dahiliyesi hiç bir suretle 
kendisine kifayet etmiyen yalnız Rize ve havalisi kıs
mı mevcuttur. S^ir aksamda bugün dedikleri dere
cede, meselâ Ordu, hububat üzerine ihracat yapan. 
bir iskele idi. Evet, bugün muhtaç olabilir. Yani ha
riçten zahire almağa ihtiyacı olabilir. Fatkat muvak
kat, geçici bir şeydir. Teklif edilen maddede mu
vakkat bir zaman için veya muvakkat bir ay için, 
iki ay için diye bir kayıt yok, (Var sadaları). Esba
bı mucibe hiç bir vakitte kanunun metnini şey et
mez. Bendenizce Adana henüz memleketimize ilhak 
edildi, veyahut eskiden daimî bir vilâyetimiz için bu 
esbabı mucibe olamaz. Adana ne ise diğer aksamı 
•memal'ikiınrlz de odur. Hepsi hakkında aynı his ile 
mütehassisiz, ihtiyaç varsa her tarafta var. Zongul
dak'ta var. İzmit'in bazı aksamında var. Rize ve ha
valisinde de var. Trabzon'un da. Hasan Beyefendi
nin buyurduğu gibi, yalınız mısır yiyen köylerinde 
var. Şehirde değil. (38 kuruşa unun okkası sadaları). 
Eğer ihtiyacın miktarını Maliye Vekâleti, iktisat Ve
kâleti tayin ve takdir edemiyorsa. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Edemiyor. 

HASAN FEHMl BEY (Devamla) — Bendeniz 
bu iki vekâlete aittir derim. Diyorum ki; ihtiyacın 
miktarını tahdit ederiz. Dört milyon kilo gümrüksüz 
soksunlar. Yahut mevsimi hasada kadar, tehlike ol
mamak için ve iki ay için filân, filân iskelelere ge-
gelecelc zahirelerden gümrük resmi alınmaz deriz ve 
yahut o şekilde zahirenin miktarını tayin ederek ve 
yahut da kanunun müddeti temdit edilmek suretile 
muayyen bir zaman için ihtiyacat ve zaruret bertaraf 
edilmiş olur. Heyeti Vekiienin veya encümenin tek
lifi ki yalınız Samsun limanlarını istisnadan bahseder. 
Eğer bu her iki şekli vazih bir surette kabul ederse
niz gelecek sene aşarınız da yoktur. Bütçe açığınız 
ki otuz, kırkı milyon liraya baliğ oluyor. Bu suretle 
o daha müzepzep bir hale gelecektir. Sonra hayatı 
iktisadiye hiç tutulmıyacak bir hale gelecektir. Bina
enaleyh hiç bir ferdin menfaati için söylemiyorum. 
Hasbeteniiillah şöyliyorum ve şunu da teminen arz 
ediyorum ki; bendeniz sekiz seneden beri, yani har
bi umumi başladığı günden beri muhacir oldum. 
Hiç bir dönüm arazi zer etmeğe bu güne kaidar nail 
olamadım. Fakat bütün memleketin menafii umu-
miyesi namına arz edıyorumki, ihtiyaç vars? ki söz-

Falkat nakliye meselesi, harbin devamı yüzünden 
dolayı nakliyatın tanzim edilememesinden bazı ma
hallerde açilılk tehlikesinin baş göstermesi idi, kj He
yeti Vekile bu kanunu bize teklif etti. Bendeniz de 
memleket dahilinde mevcut olan zehairin memleket 
dahilinde yaşayan bütün insanların ihtiyacına kâfi 
geleceğine temamen mutmainim. Yalınız bir şey ha
tırlatırım ki Maüiye Vekili Hasan Beye bu kanun ya
lınız 1337 senesi aşarına, 1336 senesi aşarından ta
hakkuk ve tahsil farkı olmak üzere iki milyon lira 
ve şimendifer güzergâhına tesadüf eden en mühim 
livalarımızın varidatı da elimizden çıktığı halde iki 
milyon lira bir fazlalık zuhur etti. İşte bu, bu kanu
nun tesiri fflisidir. Gümrüğü hububata açmak, He
yeti Vekiienin teklifi veçhile serbest bırakmak, ben
denizce iktisaden intihara karar vermektir. (Doğru 
sadaları). Ve hatta muhtelif sebeplerle davayı millî 
ve hephemin müteessir oîacağı yolunda bu kürsüde 
serdi mütalaa eden zevata cevap olanak arz edeyim 
iki; işe devam olunacağı gün serveti milüyenin gaip 
olduğu gündür, memlekette zahire var, fakaıt nakli 
gayri mümkün, memleketin bazı aksamında ihtiyaç 
var. Bu ihtiyacın derecesi belki Heyeti Vekile'de alan 
arkadaşlarımızın söylediği dereceden daha hafiftir. 

Fakat kendilerine emniyet ve itimadımız vardır. 
Onların söylediği derecede kabul ediyorum. Fakat 
encümenin teklifi ile Heyeti Vekiienin teklifi arasın-
dalki fark Akdeniz'de Antalya iskelesini, Karadeniz' 
de de Samsun iskelesini maddeden hariçte bırakmak
tan ibaret kalıyor. Fakat rica ederim, elli mil yanı 
başında bulunan Ordu limanına gümrüksüz giren un 
çuvalları, oradan aktarma suretile Samsun'u tama
men doldurmryacak mı?. (Hayır öyle değil sadaları). 

Müsadde buyurun, zaruret hakikaten bütün li
manlan açmakta mıdır, yoksa mübrem görülen yer
lerde dahilde nakliyatı temin edinceye kadar muay
yen bir zaman için muayyen mahallere, muayyen 
miktarda zahirenin gümrüksüz girmesine müsaade et-
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lerine inanıyorum vardır, miktarını tahdit ederek 
muayyen bir miktarı soksunlar, ondan sonra bir mik
tar zehairi gümrüksüz soksunllar. Binaenaleyh her 
tarafımızı açupta serveti mili iyem izi berbat etmesin
ler. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Reis efen
di müsaade buyurun, encümen namına söyliyece-
ğim. 

SIRRI BEY (İktisat Vekili) (İzmit) — Efendim, 
Hasan Beyefendinin beyanatı hakayika makrundur, 
şayanı ehemmiyettir. Binaenaleyh Hükümeti ithala-
tm zamanla mukayyet olmasını kabul ediyor. Yalı
nız miktar ile olamaz. Çünkü şimdi süratlie bu istis-
naiyetten istifade için sevkıyatta bulunan tüccarlar 
istifade ederler; ihtikâra sebebiyet verirler. Onun 
için bu mahdut olamaz. Ancak zamanla tağyir edi
lir. 

MUSTAFA KEMAL BEY (Ertuğrul) — Bu ka
nunu takip- ediyorlar, geldiği gün hemen tatbik ede
cekler. İstediğiniz kadar. Hatta bu sevahil.. 

NEBİL EFENDİ (Karahisarı Sahip) — Bu ka
nun çıksın diye Zonguldak'ta bekliyorlar. Amerika 
malı doldurmaktan başka bir şey değildir. 

SIRRI BEY (Devamla) — Demin Mustafa Ke
mal Bey kardeşimiz bendenize sureti hususiyede söy
lediler ki bu kanunun çıkmasında ve tatbikinde mad
deten alakadar olan zevat vardır. Bendeniz bunu bil
miyorum. Ancak kendileri bunu alenen söylerlerse 
ve bize bildirirlerse ve alakadarını meydana koyar
larsa bize büyük muavenette bulunmuş olurlar. De-
satiri ahlâkiye kendilerini davayı isbata sevkediyor. 

ATIF BEY (Bayezit) — Encümende cereyan eden 
meseleyi anlatacağız. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) - - Bendeniz de 
encümende aza bulunuyorum. Bunu biz tevkil etme
dik-

ATIF BEY (Bayezit) — Hakikaı ouraya yazıl
mamıştır. Bu hilaftır. 

NEBİL EFENDİ (Karahisarı Sahip) — Bu maz
bata el altından yapılmıştır. Encümende biz de bulu
nuyorduk. Herkese haber verilmemiştir. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Arkadaş
lar, encümen namına birtakım sözler Oldu. Onun 
için izahat vermeğe mecburum. Muvazenei Maliye 
ve İktisat encümeni toplandık. Riyaseti Müfit Efen
di idare ediyordu. Hülâsayı kendisi bizzat reye koy
du ve kendisi maddeyi telhis etti. Ancak miktar me
selesi, biraz evvel izahat verdiğim gibi, mevzubahis 
oldu Yoksa bu miktarı tayin edebilmenin imkânı ol-

I madı. \esait yok. Binaenaleyh, asıl mesele müddet
le, miktarla tahdidi idi. Müddetle tahdidi esbabı mu-

I cibede aynen mevcuttur. Fakat Hasan Beyefendinin 
I izah ettiği gibi, bizim orada dahilden sevkıyat icra 
I edilinciye (kadar pek çok tahdit ettik. İsterlerse onun 
I yerine üç ay desinler (Gürültüler). 
I REİS — Efendiler susunuz rica ederim. Meclisi 

inhisar alltına mı aldınız, susunuz. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Esasen 
I takyidi her iki encümen 'birlükite kaibul etmiştir ve bu 
I imza edienterdle ıMuvazenai Maliye Encümenini sırf 
I müşavere iç'kı töavet etmişlerdir, ki 'bu da heyeti umu-
} friiyeriiın vaktiyle vermiş olduğu karar icaıbafındaın 
I idi. ©u karar mucibince Ibunu azası beş kişi olarak 
I imza edip takdim etmiştir. Yoksa evrak imza edlilip 
I İktisat Encümenine havale edilmiş değildir. (Müşte-
j r'elk sedaları) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Değil 
I efendim, Muvazlenai Maliye Enoümenii davet etmiş

tir. Rica ederim, bakınız bendeniz de Muvazenei Ma-
I -üye Encümenine dahilim. Bu takrir okunurken ora-
I da bulundum. Takririn müşterek ıhavalesirii gördük. 
I İk'i eneümeriin birleşmesıine 'biz karar verdik. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Binaen-
I aîeyh, şimdi esasen maddenin şekli tadilimde üç esas 
I kabul edilidii. Biiri müddet ile tahdidi, biri miktar Ele 
I takyidi, diğer mikyas ile tahdittir. Yani umumî ola

rak kaibul olunmamıştır. Binaenaleyh, müddette tak
yit zaten kabul olunmuştur. Esbabı mucitoeye de ko-

I nulknuşıtur. 
I İkincisi, muayyen iskeldere tahsisi kabul edilmüş-
I tir. İşte bunun için Samsun, Antalya iskeleleri istisna 
I editmişUterdir. Bu itstfisniaiyı hafif deyip geçmiyelüm. 

Gümrük ithalat ve ihracatına 'bakarsanız efendiler, 
Samisun ve Antalya ithalat ve ihracat mecmuu diğer 

I bütün limanların ihracat ve ithalatları yekûnuma mlua-
I di;l oluyor. İstisna deyipte ufak bir şey atıhnış demi-
I yelim. Hülâsa bu takyidatı kaibul edüyoruız. Miktar 
I takyidatı meselesi için ise maalesef elimizde esas 
I olacak bir istatistik meydanda yoktur. Eğer bunu 
I yapacak iktidarda arkadaşlar varsa bunu yaparlar, 
I onu da ilâve ederler. Ancak tahrif gayri variddlir. İd-
I dualarını ret veya iade ederiz. 

NEBİL EFENDİ (Karahisarı Sahip) — Kendiniz 
I imza ediyorsunuz. 

REİS — Hacı Bekir Efendi buyurun. 
1 BİR MFJBUS BEY — Adana hakkında söz isti-
I yorum. Orası ile alâkalı... 
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REİS — Encümen namına söz söylüyorsunuz. Sı
rası geldiğinde Size de söz veririm. 

ıHACI BEKİR EFENDİ (Konya) — Efendiler, 
Jkifcis&t Vekili Bey bir şey buyurdular ki şimdiye ka
dar zeriyat memurlarından alrroş olduğum raporlar 
mucibince yüzde on yedi, yirmi rtiısbtetinde fazla zeri
yat icra edilmiştir; beyan buyuruyorlar. Halbuki ha
riçten mevsuk ve hakiki olarak tahkikatımdan anla-
şıTdığüna göre yüzde yirmi ekilmiştir, yüzde seksen 
noksandır. Bu memurlara Hükümetimiz hem para 
versin, hem beslesin ve aynı zamanda bu milletin 
rnıevfânie çalışan bu adamları, acaba İktisalt Vek'ili Bey 
fist'ik'lât mahkemesine mi teslim buyurdular? Yoksa 
Iburflan kâm iten tard ve teMd nü ettüler? Yoksa ze
riyat memurluğu rneseltesliıni bütçeden ilga mı ettiler, 
rie yaptriar? Rica ederim, milletin parasını milletin 
aleyhine istimal eden bütçeler yapıyor. Milletin bu 
(gibilere ihtiyacı yoktur. 

ZİYA HURŞÎT BEY (Lâzistan) — Sadet hari
cindedir ©fendim. 

REİS — Encümen namına söylüyor. 
«ACI BEKİR EFENDİ (Devamla) — Rica ede

rim, bu nasıl bir iştir. 
İkinci mesele; bu gibi memurların tardı mutlaka 

lazımdır. 'Millet bunlara para veremez. 
Sonra iktisat Vekili Beyefendi bunlara, yine zerri-

yat memuru olarak mı para veriyor? Burasını izah 
etsinler. Bu encümende bendeniz de bulundum. Mu-
vazenei Maliye Encümeni ve İktisat Encümeni bir
leştik ve bunun müzakeresini de yaptık. Hükümetin 
bîr şeyle gelmesi lâzımdır. Filan yerin şu kadar ih
tiyacı vardır, filan vakte kadar filan yerin hasılatı 
yetişebilir ve şu kadar ihtiyacı vardır. Bunları tadat 
ve betahsis tayin ederek gelmesi fâzumdır. Demek kî 
biz; biz aç ölüyoruz diye telgraf çekiti mi onları teb
liğ etmeden ben, açlıktan kurtaracağım diye doğru
dan doğruya bir takrir yapıp, doğrudan doğruya bir 
madde yapıp ta gelinmez. Heyeti Âliyeye bugün için, 
İşte ben söylüyorum, mademki Heyeti Vekile söyli-
yemiyor, işte ben açık söylüyorum. Aidana'nm bu gün 
100 vaigon buğdaya ihtiyacı yoktur. Bu gün şimendi
feri serbest bıraksınlar, Hasam Fehmi Beyin buyur
duğu gibi, gümrüğe de bire üç zam etışinfer. Kitoda 
y'irmi, yirmi beş, otuz para alınıyor. Bunu kiloda 
üç kuruş yaptıkları halde hariçten gelecek buğday 
üç kuruşa gelsin. Eğer böyle olmazsa 100 vagondan 
ziyade Anadölüdan buğday gidecek olursa !ben me-
suilüm, besliyeceğ'im. (Gürültüler) 

'MUSTAFA BEY (Malatya) — Konya zahire ver
meyiz diye feryat ediyor. 
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HACI BEKİR EFENDİ (Devamla) — Onu da 
arzedeyim. Efendiler, bu gün Anadolunun içinde 
zalhire mubayaa edecek müşteri namına Hükümetten 
başka bir fert yoktur, ancak müşteri Hükümettir, bayi 
rriillettir.. Başka, bir müşteri varsa buyursunlar gös
tersinler; yoktur. Olmadığı ha'îde Hükümet bu gün 
ıKionya ve Akşehir'den buğdayın kilosunu beş kuruşa. 
•alırsa; Aziziye'den ve saireden dört kuruşa alırsa, An
kara'dan 8 - 9 kuruşa alırsa bunun neresinde adalet 
olur ve kim çıkarır? İktisat ve Maliye VekırE Beyler
den soruyorum, Acaba buğdayı çiftçi kaça mal et
miştir, acaba kaça Satıyor? Bunda istifadesi mi var
dır, zararı mı vardır? Bir insan dünyada ancak ti
careti için çalışır, başka bir iş için çalışamaz, zararına 
kimse bir ;iş işlemez. Bu gün ticaret içlin bir avuç buğ
day, bir avuç arpa yere saçan yoktur. Memleketi
mizde bunu aramayın. Ancak başka bir iş bulama
yıp başka bir yere giremiyecek, başka bir yerde kar
nını doyuramıyacak, yevmiyesi kırk paraya boğazı 
tokluğuna mecburî çalışan adamlardır, ki 'işte çiftçi
lik eden bunlardır. Tabiî yüzde yirmiden fazlai ziraat 
da olmaz, hiç de ekmez. Efendiler; bu gün bir ara
ba İnebolu'ya, Samsun'a gidip gelmesi için yüz effli 
lîra alırsa, bir çiftçi bir çift öküzü İte, sapanı île, to
humu ile, bilmem nesi ile hem sana zararına verip, 
ıhem de meccanen, beş para kazanmadan sana çırak
lık edivermez. Hükümetimiz varsa Heyeti Afi yen iz 
mevcut ise bu buğday, bu rençberlük üzerine bir kilo 
buğday ne life biçilir, ne ite kalkılır, ne iie sürülür? 
ıBunu hesap etmeliyiz. Bu buğday şuna mal oluyor 
demeliyiz. 

Bir de iktisat Vekili Bey buyurdular; makine ge
tireceğiz, Eğer bir makine getirip te yenli hasılata ka
dar 'işJeöebHd'rse alnından öperim. Bu dünyada olur 
şey değildir. Makineyi getiren benzin bulmalı, kö
mür bulmalı, mühendis bulmalı. Bunlar nerede? An
cak ufacık sapanla, ölecek öküzle; renebere kırk pa
ra, iki kuruş ticaret gösterir. Buğdayını, arpasını çü
rüyecek yerlerde, yedirem'iyecek yerlerde 'hıfzeder, 
bir taraftan da hükümet mubayaa eder çekirge def
neder gibi buğdayını, arpasını defnederse ektkebûfi-
rız. Yoksa dkdiremezsin. Dünyada bir fert tasavvur 
olunamaz ki eksin, biçsin, sana yedirsin. Bu hakkiy-
te düşünülmeli, hakkiyle yapılmalı, ancak, hükümet 
bir defa tesbiti defter etmelidir. Bir daha söytöyeyim 
efendiler, Adana'nın ihtiyacı şurada iki aydır, bir ay 
sonra İstanbul'a arpa, buğday verir. 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Adana'da mezraat yok
tur, 
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HACI BEKİR EFENDİ (Devamla) — Efendiler, 
bulgun fecin men et demiyorum. Bir {kazadan diğer ka
zaya buğday çdcmaik memnudur. Heyeti Âliyenizâo 
malumatı yoktur. Menedilmiştir. Bu ne demektir? Bu
nun esasını tetkik etmeli, orta göre iş yapmalı, aksi 
takdirde mevte mahkûmdur. Eğer biz üç, beş, yirmi, 
ell« gün yaşayıpta ondan sonra yaşamak fikrimizde 
yoksa o başkadır. Yok yaşamak fikrîyle bu seneyi, 
gelecek seneyi düşüneceksek bunu esasından düşün
meliyiz. Değifee ıbu iş yürümez. 

SIRRI BEY (tfkıtîsalt Vekili) (İzmit) — Müzakera-
tın sureti cereyanından anlaşıldı ki bidayette cefeei 
hafiye teklif etmekte haklan varmış. 

ATIF BEY (Bayazıt) — Bu hakkı taslim etmek 
şartîıyie. 

SIRRI BEY (Devamla) — Hacı Bekir Efendinin 
Srat ettiği suaMere birer birer cevap vereceğim. Böyle 
hayatı memlekete taalluk eden mesailde yalan rapor 
veren memurlarımı tecziye ettim ve mucibi intibah 
«olmak üzlere diğerlerine tamim ettim. Tabiî tekerrür 
vukuunda onları dalha ziyade şedid bir suretle de ce
za etmek vazifemdir. 

BİR MEBUS BEY — Bu muamele daha evvel ya
pılacaktı. 

SIRRI BEY (Devamla) — Hayır, emniyet ettiği
niz Vekiliniz vazifesini dakika be dakika takip etmek
tedir. Konya vilâyetinden (Gürültüler) rey verirken 
isabet buyurulmamış olacaktır. Konya vilâyetinden 
ihracatın menedilmes iddeki hikmeti söyliyeyim. Ben
denizden evvel Heyeti Vekile Konya valisi nün ihraca
tın meni hakkındaki kararını tenkit ederek; bu sizin 
salâhiyetiniz haricindedir, katiyen caiz değildir diye
rek karar verdi ve kendisine tebliğ etti. Bunu dosya
nın tetkikinden anlıyorum. Selefi muhteremin bu hu
susta iyi bir tedbir buyurdular, valiyi tecziye ettiler. 
Falkat vali diyor ki : Sen menedeceksin, ben menede-
ceğim diyerek bu gün muhabere etmeye vakit yok
tur, tehlike anbean ziyadeleşmektedir. Ordunun iaşe 
vaziyeti hakikaten elim bir hal almaktadır. Buna kar
şı vaziyeti lâzimeyî almak vazifemdir. Bunun için sî
ze son vazife olmak üzere söylüyorum, bu ihracatı 
menetmek lâzımdır. Bunun ref mesuliyetini kimse 
üzerine alamaz. ıBunu söyleyen zat vilâyetin mesul va
lisidir. Binaenaleyh, onun sözüne itimat etmek ve
yahut «itmemek lâzımdır. Aksi sabi.t olmayınca sözü
ne itimat ederek dediğini yapmak bizim için lâ
zımdır. 

'MAHMUT CELÂL IBEY (Sanman) — Sırrı Bey 
hakikaten tenevvürü için arzediyorum. Konya vali-
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sîrikı ihracatın menedâfaıesi dediği zamandan on beş 
gün evvel bir tahriratı vardı. O tahrîratında diyor ki; 
ihtiyacatı mahaüiyeyi aldıktan sonra ihracatı senbestii 
mutlakla ile serbest bırakmak lâzımdır. On beş gün 
için denmiştir. (Bravo sesleri) 

HACI BEKİR EFENDİ (Konya) — Bu-gün için 
Konya Vilâyetinde ihtiyacatı mahaffiyeden fazlar mal 
vardır. 

SIRRI BEY (Devamla) — Bizim, vflâyaltın ahva
lini görmek ve işitmek için vasıtalarımız, memurla-
nmızdır. Onların gözü ile görürüz, kolaklanîyle işi
tiriz. Buradan oraya kadar nazar etmek 'bizimi için 
mümkün değildir. Onların verecekleri malumata ka
naat eitmıek lâzımdır. Onun için ve işin gösterdiği şu 
vaziyet üzerine onun irae ettiği tedaJbi'ri 'bozmamak 
lâzım geldi ve ondan dolayıdır ki Hacı Bekir Efen
dinin teklif atını bendeniz sayam kabul görmüyoruım. 
Vali bize vukubulan işaratında, yine dosyanın tetki
kinden anladım, geçen sene birikmiş olması daîrei 
ihtimalde görülen zehairin miktarını, ihtıyacatın mik
tarını, sarfiyatı muhtemdenin miktarım ve zerîyatm 
miktarını, sonra zamanın, müddetin miktarını muka
yese ve tetkik ederek şu müddet zarfında, şu tedbiri 
ittihaz etmekfiğimiz lâzımdır. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Efendim, Vali 
Beyefendi Heyeti Vekiteye bu tedbiri arzettiğinde, 
Harbi Umumide geçirdiğimiz pek elemli ve pek feci 
bir hali Heyeti Vekiilenin hatırına geldi mi? Harbi, 
umûmide malumu âl idiz, bir kazadan diğer bir ka
zaya, bir livadan diğer bir livaya iaşe mevaddını âde
ta elden çıkacakmış gibi, menettiğimİz bu kadar kıs
kanç davrandığımız bir zamanda yalnız bir şey te-
vellüd etmiş, bir çocuk meydana gelmişti. O çocuk 
ta iaşe müdüriyeti diye ortaya takım memurların 
gelmesi oldu ve omlar icraatı da memleketin iaşe 
•mevaddını çürütme ve. halkı da açlıktan öldürmek 
olmuştur. Bu gün de yine bir livadan diğer bir liva
ya, bir vilâyetten diğer bir vilâyete ihnacat memnu
dur. Rica ederim, ihracat memnudur kelimesi aynı 
hâkimiyet altında bulunan bu memfeketin livaları ara
sında nasıl kullanılıyor? Rica ederim, bugün Adana, 
Karadeniz sahilinde olur ki vesaiti nakliye, çünkü 
oranın vesaiti ankfiyesini bilmiyorum, orada da var 
ve yahut imkân yoktur desinler, fakat Adana için ve
saiti nakliye yoktur demek işi esasından tetkik etme
mek demektir. Çünkü Adana'nın yanı başında Siifke 
ve saire gibi şehirler dururken Adana'da açlık his
setmek, rica ederim, ne demektir? Silifke'den, Antal
ya'dan zahire götürmeyip tc Amerika'dan Adana'ya 
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zahire getirmek... Rica ederim, iktisat Vekâletinin 
dosyalanın tetkik buyurursanız Samsun livasının, An
talya livasının bize, buğdaylarımıza mahreç bulun 
d;ye mütemadiyen müracatlerimi göreceksiniz. 

SIRRI BEY (Devamla) — Hoca Rasih Efendiye 
cevap vereceğim. Rasiıh Efendi Hazretlerinin. 

RASİH EFENDİ (Devamla) — Netice olarak a>rz-
•ederimı ki, en ziyade korktuğum harbi umumideki 
vaziyeti ihdasdan başka bir faidesi olmıyacaktır. Bu 
takyidat dolayısiyle memleketteki zehair işgal altın
da olıan yerlerde geçen sene aynı tedabir yüzünden 
düşmana bırakıldı, düşmanların elinde kaldı. Bu gün 
de aynı tedaibir neticesinde toprağın altında o zehairi 
çürütüreceğiz, bir taraftan da milleti açtıkta biraka-
oağrz. 

'BİR MEBUS — Dört adam istifade edecektir. 
Bir taraftan da pazarımıızı ecnebi ellere vereceğiz. 

SIRRI BEY (îzmit) — İttihaz olunan tedabir hiç 
bir zaman Hoca Rasih EferJdünin... 

TAHSİN BEY (?) — Ben de söyl'iyeceğim efen
dim, hakkımdır. Hükümet tarafından vukübulan be-
yanaıtte. iaşe mevaddınm ordunun bir senelik ihtiya
cına kâfi geleceğinden bahis ediliyor. Bu sene vesaiti 
iaşesi mevcut oîduğuradan bahis ediliyordu. İfadeniz
den ise ordunun iaşesi elim bir vaziyettedir. Biz bu 
sözlerden hangisine inanalım? 

SIRRI BEY (Devamla) — Hoca Efendi emin ol
sunlar, hiç bir zaman muharebei umumiyede doğan 
o çocuk bizim ittihaz ettiğimiz tedabir arasında mey
dana gelemiyecdktir. Hiç bir zaman ittihaz edilmek
te bulunan tedabiri iaşe memurları meydana getire
cek mahiyette değildir. Hükümet bu fikirden uzak
tır. Katiyen o, hükümetin aklına gelmemiştir. Binaen
aleyh, zemini münakaşa teşkil edemez. Konya vilâ
yetinden zehairin çıkıp çıkmaması ordunun 'bileceği 
bir liştir. Ordumuz bunu söylüyor. 

HACI BEKİR EFENDİ (Konya) — Orduyu bes-
lemfeiyi ordu bilmez, ordu ahvali bilmez. Halkın elin
deki zehair ordunun malı değildir, milletin malıdır. 

. Ordu hükümetten ihtiyacını ister ve Hükümet bunu 
teminle mükelleftir. 

Ordunun iaşe vaziyeti bu tedibin ittihazda bizi 
muzlar bırakır. Bunun ailesi varit olamaz. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) —•' Hayır bu doğ
ru değildir. Bunun aksini isbat edeceğim. 

HACI BEKİR EFENDİ (Konya) — Biz bu hu
susla saihiibi salâhiyet olan zat böyie söylüyor. Ben 
'burada onun nakiliyim. 
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SALÂHATTİN BEY (Devamla) — O halde tah
kik buyurunuz. Orduya mübayaıat eden sizsiniz efen
dim. (Gürültüler) Bunu söyliyen zat olmaz ki... 

SIRRI BEY (Dahiliye V.) (İzmit) — Bunu söyli
yen zat salâhiyet sahibi bir zattır. O halde bendeniz 
sizi meseleden haberdar etmiş oluyorum. (Gürülfcüfer) 
Haber üzerine sual sorarız, failinden sual sorarsınız. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Olmaz Beyefen
di, balkınız b:r mesuliyeti azîme vardır bu meselede. 
Ordu için zahire diyorlar, Silifke livasında zahire çü
rüyor, Mersin'e gönderilmiyor. Neden? Ordu alacak. 
Mtımıkkeften alınız, hariçten alınız (beyefendi... 

SIRRI BEY (Devamla) — Müsaade buıyurumız, 
zatıâlinizi tatmin edeyim. Silifke, Adana halkına ve
rilmesi de mevzubahis oldu. Fakat ordu, biz zahireyi 
Mersin'e getireceğiz, Mersin'den Konya'ya getirece
ğiz. 

NECİP BEY (EriuğruJ) — Her şeye burnunu sok
masınlar. (Şiddetli gürültüler) Yağma Hasanın böreği. 
Ben size hakikati söylüyorum. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Efendim, mü
saade buyurunuz. 'Bizim zahireleri yiyecek olan, en 
hüyülk müşterisi olan ordu değil midir? Bunun hari
cinde müşteri var mıdır? Bunun için ordu, ihtiyacı 
nisbetinde alır. Çünki ordu elinde .arzettiğim miktar
da zahire, hatta azîm miktarda ihtiyat buğdayı bulun
durmak istiyor ve bu doğrudur, hatta elzemdir. Yal
nız acaba Hükümet orduya mubayaa edecek mi, bu 
para ile kendisi hariçten alamaz mı idi? Zahire tica
retini serbest bırakarak ahalinin bir kısmının soyul
masına meydan vermemesi daha doğru değil mi? Siz 
ordu için isterseniz hariçten pahalı alırsınız, bulamaz
sınız. (Şiddetli gürültüler) 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Reis Bey rica 
ederim, muhavere oluyor. Bu münakaşalı konferansa 
benzedi. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Hayır. Sual so
ruyorum, cevap versinler. 

ŞÜKRÜ EFENDİ (Karahisan Sahip) — Zatı âli
niz rriütaJaai âlilerini Konya valisinin raporuna ve 
istinat ettiğiniz istatistiklere nazaran söylüyorsunuz, 
İstatistikler ne derece şayanı itimattır. Bunu söyler 
misiniz Bizde şimdiye kadar istatistik tutulmuş mu
dur ve ne dereceye kadar hakikate yakındır? 

HACI BEKİR EFENDİ (Konya) — Tabiî efen
dim, müsaade buyurunuz, bizde istatistik namiylte bir 
şey yoktur. Binaenaleyh Konya'da ordunun ihtiyaeın-
dan fazla zahire olduğu sununla sabittir ki Konya 
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tüccarlarından biri Hükümete 1 500 vagon tonu 600 
kuruştan mal vermek istiyor, Hükümet almamıştır. 

HASAN BEY (Maüiye Vefcitö) (Trabzon) — Laf 
artialmıyoruffn, versin anı kim ise o tücar alacağını. 
Satanın ismini söyler misiniz, şimdi aklım. 

HACI BEKİR EFENDİ (Konya) — Ankara'da 
tesC'm edillmidk üzere kLFösu 9 kuruşa on bin vagon 
(vereceğim.: 

HASAN BEY (Maliye Veflc'iîFi) (Trabzon) — An
talya 18 kuruş. Niçin on sekiz kuruş istemiyorsun? 

HACI BEKİR EFENDİ (Konya) — Her yerin 
piyasası ayrıdır. 

ZÎYA HURŞtT B E Y (Lâzistan) — Reis Bey, ri
ca ederim, Maliye Vekili müzakereyi ihlâl ediyor, 
müzakere imkânı yok. 

REİS — Pazartesi günü içtima etmek üzere cel
seyi tatil ediyorum. 

* 

6SS -


