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YÜZ ELLİ BEŞİNCİ ÎNİKAT 

6 Şubat 1338 (Pazartesi 

İKİNGi CELSE 

REİS : Birinci Reisvefcili Musa Kâzım Efendi Hazrefttera 

KÂTİP : Atıf Bey (Kayseri) 

REİS — Celseî hafiyeyi kuşat ediyorum. 
Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

YÜZ ELLİ DÖRDÜNCÜ İÇTİMA 

İkinci Celsenin mabadı 

4 Şubalt 1338 Cumartesi 
Musa Kâzım Efendinin tahtı riyasetlerdtijae müza

kereye devam olunarak Zahire Gümrük Resminin 

Tenzili hakkındaki Kanun müzakere edildi ve celse
ye nihayet verildi. 

Reis Kâtipler 
Musa Kâzım 

REİS — Zaptı sabık hülasasını reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul edildi 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/. — Karadeniz limanlarına ithal olunacak mısır 
ve mısır unları tle İzmit Sancağına gelecek buğday, 
arpa, mısır ve bunların unlarının Gümrük Resminden 
istisnası hakkında İktisat Encümeni mazbatası. 

REİS — Efendim, ruznamede bütçe var. Bir de 
geçen celseden hafi müzakerata kalan Gümrük resim
lerinin ilgası hakkındaki Kanunun müzakeresine de
vam var. Hangisini tensip ederseniz evvela onu mü
zakere edelim. (Anlamadık sesleri.) 

BİR MEBUS — Reis Bey affedersiniz. Rica ede* 
riz bir parça bağırınız, ne söylediğinizi işitemiyoruz. 

HASAN BEY (Maliye Vekili) (Trabzon) — Efen
dim aleni celsede 1338 bütçesinin fasıl fasıl müzake
resine geçmeden, eğer heyeti umumiyesi hakkında bir 
müzakere arzu buyuruluyorsa, bidayeten olduğu gibi 
ki 1337 bütçesinin müzakeresi de hafi olmuştu, (bütçe
nin heyeti umumiyesıinıiın müzakeresini yine hafi ya
palım.) (1) Çünkü vaziyeti maliyemiz hakkında açık 
dertlerimizi burada dökmek, istediğimizi konuşabil
mek için celsei hafiye yapmak) (2) mecburiyetinde
yiz. (Zira burada sarf olunan sözlerin) (3) Hariçteki 
imkasatı, maalesef, düşmanlarımızı aleyhimize teşvik 
ve memlekettin ahvali hakkında fena fikirler peyda et
meye sai olmaktan hali kalmıyor. Tensip buyurursa
nız fasıl fasıl icra edilmiş oîan bütçenin serisi Heyeti 
Ceütenizin tetkikinden geçerken, heyetli umumiyesi 
hakkında konuşmak isteyenlere söz verilmek ve işle

rin şu suretle (intacını rica ediyorum. Evvelki bütçe
leri de kaç defalar bu tarzda) (4) müzakere etmiştik. 
O halde hafi celsede müzakere etmek lazımdır. Şunu 
da arz etmek isterim ki, süratte müzakere edelim 
22 günümüz kalmıştır. (Emri vakiler çoğaldı sesleri.) 
Rica ederim, emri vakileri ben yapmadım. Meclisi 
Âlinize bütçe verileli on ay öldü. Binaenaleyh süratle 
bütçemizi bitirmek mecburiyetindeyiz. Hatta mümküri 
olursa her gün bütçe için Heyeti Umumiyenin şu yir
mi gün zarfında içtimaını teklif edeceğim. 

REİS — Efendim bir defa heyeti umumiyesi hak
kında görüştükten sonra icalbederse aleni yaparız. 

Fakat yarım kalmış bir kanunumuz var, tensip 
ederseniz onun muamelesini ikmal edelim sonra he
yeti umumiyesi hakkında bütçe müzakeresine başlaya
lım. (Muvafık sadaları.) 

(Zahire Gümrük Resminin Tenzili hakkındaki Ka
nun üzerinde söz Vehbi Beyin. Buyurun efendim.) (5) 

MAHMUT VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim 
geçen gün zahire, ihracat ve ithalâtının serbestisi hak
kındaki Kanun müzakere edilirken zahire' ihracatı
nın Konya'dan men edildiği mevzuuibalhis oldu. Bu 
bir dereceye kadar tavzihi mucSp olduğu için bir par
ça izah edeceğim. 

(1, 2, 3, 4, 5) Parantez içindeki kelimeler tara-
fımâs» eklendi M. Ünver 
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Konya'dan ihracat men edilmiş değildir. Yaiıuz 
arkadaşlarım dinlesinler de hakikati anlasınlar. Kon
ya'dan değil, bazı menatıktan ihracatın men'ini Mü-
dafaai Milliye Vekâleti Maliye Vekâletine yazmış ve 
Maliye Vekâleti mülhakata tebliğ etmiş. Bilahare.. 

İSMET BEY (Çorum) — Hangi menatık? 
VEHBÎ BEY (Devamla) — Kângırı, Aksaray, 

Kayseri gibi ordunun arkasında bulunan bazı mena-
ıtıfc; isimleri tamamen hatırımda ydk; oralardan bu
raya istizan edilmiş, Heyeti Vekilede mevzuübah'is 
edildi. Harbi Umumide böyle bir memleketin bir 
mıntakasından diğer mıntakasına ihracat men edilmiş 
İdi. Fakat bu, kabiliyeti tatbikiyesi olmadığı ve bila
kis bir çök suistimale meydan verdiği için ihdasının 
katiyen doğru olahiıyacağı ve bilhassa bir vilayet hu- -
dudunu diğer vilâyete, düşman hududu adı liie adeta, 
ihracatı menetmek mantıkla da kabili telif olmadığı 
mevzuubahis edildi. Bunun üzenine derhal bunun 
refi bütün mahallere tebliğ edildiği gibi, Müdâfaa! 
Milliye, iktisat, Maliye Vekâletlerine de tebliğ edil
miştir. Bu meyanda Konya vilayeti, geçen Celâl Be
yin buyurdukları veçhile, zahirenin çokluğundan bah
sederken bilâhara zahirenin yokluğundan bahsederek 
men'in devamını ve bunun mesutöyetüni kimsemin 
kabul edemiyeceğini ileri sürerek iktisat Vekâletiyle 
yazışmalar olmuştu. İki gün devam eden Vekâletimde 
bunu.nasıl Celâî Beyefendi yazmışsa, katiyyen muva
fık olmadığını bendeniz de yazdım. Dahiliye Vekâ
letiyle muhaiberede, orada da aynı muhaberata tesa
düf etitfk. Dahiliye Vekâleti de men'in ref olundu
ğunu bildirdiği halde ve vilâyetin menli de ciheti as
keriyenin sarahaten emriyle değil, delâleten emrile 
devam edildiğim" bildirdik. Biz kendisine katiyyen men 
muvafık değildir, gerek Adama'ya ve gerek her han
gi bir noktaya dahili memlekette ihracat serbesttir 
ve katiyyen menetmeyirtiz diye sureti katiyede emir 
verdikı 

BtR MEBUS — Vali dinlerse... 
MEHMET VEHBt HEY (Devamla) — Hükümet 

dirifettirir. Dinlemezse Hükümet yoktur. Sizden ala
cağımız kuvvetle her vakit dinlettiririz. Geçen gün 
nasıfki filân makam dinlemiyor dediniz, aldınız attı-
na aşağıya... 

NAFİZ BEY (Oanik) — Vehbi Beyefendi, maka
mı âlinize ait değildir. Verdiğimiz emkferi dinlemez, 
Çünkü Konya vatfei adeta kendisinden başka kimse
yi beğenmemiş, istiklalliyetini ilan etmiştir. Bundan 
haberiniz var mıdır? Tekâlifi milliye lağvedMdiği hal
de tekâfifi rmüliyenitı lağvedildiğini yazan adamı, sen 

bunu ne sıfatla ifşa ettin diye istiklâl Mahkemesine 
sevke'tmiştir. Konya valisi ne istiklal tanır, ne Hü
kümet tanır. Öyle bir adamdır. 

MEHMET VEHBİ BEY (Devamla) — Hüküme
tiniz ona dinletir. Bendeniz ona dinleteceğim. Din
letemediğim zaman ya onu oradan kaldıracağım ve
yahut da ben kalkacağım. 

İkinci kısım nakliyat : Bilhassa Adana'nın açlı
ğından dolayı... (Gürültüler, dinliyelim sesleri.) Biz 
birbirimizi dinlemezsek vali bizi hiç dinlemez. Ada
na'nın zahire ihtiyacımın Konya'dan şevkini menet
mek; üç sene hasretinden sonra bize kavuşan bir kı-
tai memlekete karşı bunu tatbik etmek ve bu vazıye
ti lîhdas etmek hiç kabili arzu bir vaziyet değildir. 
Binaenaleyh bu ihracat serbest devam edecektir. 
Yalnız şimendifer meselesi vardır. Şimendifer ordu 
ih'tiyacatına ve cephe levazımını taşımaya memur
dur. Biz ihracat serbesttir dediğimiz zaman, şimen
diferden vagon alıp almamak mevzuubahis değildir. 
Şimendifer oraya gidemezse, vagon vermezse, şimen
difer bu tarafa doğru sevkiyalt yapmazsa bu bizim 
vaziyetimizin haricindedir. Yani bu cihet karıştırıl
mamalıdır. O cihet ordunun vaziyetine tabidir. İs
terlerse hayvanlarla götürürler, araba ile götürürler, 
deve ile götürürler. Her hangi suretle götürürse gö-
türsünler, ordunun ihtiyacına müteallik, yani ordu 
ihtiyacatına müteallik zahire meselesinin Müdafaai 
Milliye Vekili Paşa Hazretleri kendileri burada ha
zırdırlar. Hangi noktadan icap ederse ihracat mese
lesini arz edeceklerdir. Dahiliye Vekâleti bilhassa 
şu noktadan ısrar edecektir, ki Adana bu sene eker
se gelecek sene asla aç kalmıyacaktır. Şimdi tohum
luk gitmiyecek olursa, çünkü hariçten tohumluk ge
tirmek ihtimali yoktur, gelecek sene dahi açtır. Bina
enaleyh Dahiliye Vekâleti namına ifayı vazife eden 
arkadaşınız ve bütün arkadaşları bu ihracat serbesti
sinde isıar edecektir. Zaten biç bir makam bu em
ri vermemiştir. İsrar edecek olunursa emri tatbik et
tirmeye Dahiliye Vekâleti muktedirdir. 

ALİ RIZA EFENDİ (Batum) — Kime karşı İsrar 
edecek? 

MEHMET VEHBİ BEY (Devamla) — Kim mu
halefet öderse ona karşı. 

ALİ RIZA EFENDİ (Batum) — Vali muhalefet 
c'diyo;. 

MEHMET VEHBİ BEY — Vali emri infaz ede
cektir. Onu tatbik edecek tir" diyorum. Emir verdim, 
diyorum. Eğer ikinci defa tanımıyacak olursa icabı 
infaz edilecektir. Geçen defa mevzuubahis oldu; bu-
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rada menedümiştir, denildi. Bendemiz onu tavzih 
ediyorum. Heyeti Vekilece ve Hükümetçe memnuiyet 
yoktur. Yainız mahallinde bir hadise vardır. Bu ha
disemin izalesi için Hükümet lâzım gelen emri ver
miştir. Eğer vaz edilmemiş ise icabına bakar. 

YUSUF ZtYA BEY (Bitlis) — Memnuiyet olsun, 
olmasın vesaiti nakliyemiz tanzim edilmezse, bir se
feri serbest olarak icra edilmezse yine ha memnuiyet 
olmuş ha olmamış. Çünkü nakledilmeden ha olmuş, 
ha olmamış. Bu, nakliyat meselesidir. 

ATIF BEY (Bayezit) — Şimendifer nakliyattı Şi
malden Cenuba değildir. Cenuptan Şimaledir. Bina
enaleyh bu şimendifer, erzak nakliyatı ise Şimalden 
Cenubadır. Binaenaleyh bunun askerlik ile alâkası 
yoktur. 

MEHMET VEHBÎ BEY (Devamla) — Hepinizin 
malûmu âlileridir ki, harp cereyan eden mematıka da
hil olan veyahut mücavir olan hutuıtu hadidiye doğ
rudan doğruya askeri komiserlerin tahtı mürakafbe-
sirtdedir ve onların nevama tahtı idaresindedir. Bina
enaleyh, o şimendiferin tarz ve sevk idaresi onların 
muvaffakiyetiyle olabilir ve ben onun cevabını vere
mem. Ya Müdafaai MilJiye Vekili veyahut Nafıa 
Vekili Bey cevap verebilir. Bendeniz yalnız zahirenin 
men'i hakkımda Mhaz edilen teda'biri idariyi men ile 
mükellefim. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Yani memnuiyet lafzan 
menedilmiştir. Fiilen menediîmemıiştir. 

MEHMET VEHBÎ BEY (Devamla) — Bendeniz 
muhatap değflim? 

YUSUF ZÎYA BEY (Bitlis) — Bendeniz şimendi
ferden bahsetmiyorum. Serbesti temin buyurulursa 
maksat temin edilmiş olur. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Malumu âliniz ahali
min iaşe ve refahı hususunu temin etmek mecburiye
tinde değil midir? 

MEHMET VEHBÎ BEY (Devamla) — Değildir. 
Eğer makam itibariyle soruyorsanız değildir. Çünkü, 
iaşe vekâleti değildir. 

TAHSİN BEY — Müdafaa)! Milliye Vekâleti bir 
vilâyetten diğer vilâyete zahire ihracını kendisince 
elzem addederse, 

MEHMET VEHBÎ BEY (Devamla) — Kim?.. 
TAHSİN BEY (Devamla) — Müdafaai Milliye 

Vekâleti, ve onu doğrudan doğruya, Heyeti Vekilenin 
reyimi almaksızın doğrudan doğruya Maliye Vekâle
tine inha eder. Maliye Vekâletti de onu tecviz eder, 
emirler verir ve bundan ahali iztıraba düşerse ve bu 
husus üç seneden beri anavatana müteh-assırane ka

vuşan aç bir memleket ahalisi nasd olur da iaşe olun-
mazl 

MEHMET VEHBİ BEY (Devamla) — Beyefen
di, bu sualiniz; Müdafaai Milliye Vekâletine Paşa 
Hazretlerinin intihabından evvelki vakadır. Bendeniz 
size tarihçesini yaptım. Şimdiki vaziyeti ne Müda
faai Milliye Vekili Paşa Hazretleri emretmiştir, ne 
de Maliye Vekili Bey emretmiştir. Meseleyi olduğu 
gibi bütün üryanlığt ile arzettim. Bu hususta emri kati 
verilmiştir ve serbesttir. Memnuiyet ref edilecektir. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Asıl mesele, burada 
değildir. Bundan anlaşılıyor ki Ordu, Konya'dan Ada-
na'ya zahire gitmesini arzu etmiyor. 

MEHMET VEHBİ BEY (Devamla) — Bende
niz muhatap değilim beyefendi. 

TAHSİN BEY (Aydın) — 'Bunu Heyeti Vekile 
olarak neden Meclis meselesi yapmıyorsunuz? 

MEHMET VEHBİ BEY (Devamla) — Bunu Er
kânı Harbiye! Umumiye Reisi bilir. Erkânı Harbiye-
yo aittir. 

SIRRI BEY (İktisat Vekili) (İzmit) — Geçen gün 
huzuru âlinizde izahat vermeye kalkıştığım zaman lâ
zım gelen vesaiki getirmemiştim. Çünkü bu mesele
nin mevzuubahis edileceğine muttali değil idim. An
sızın burada bulundum. Huzurunuza hazuiıklsız çık-
*tım. Bugün bütün vesaikimi getirdim, her ne sual 
soracaksanız buna cevap vereceğim ve şimdi mesele
nin mebdeinden, müntehasına kadar safahatını söy-
liyeceğim, size. Mantıkin bütün hakayikinii havi olan 
suallerinize cevap veririm efendim. Konya vilâyetin
den, bidayeten, ne suretle ve ne gibi esbabı mucibe 
ve saik ile zehairin men edildiğini, mebdeinden mün
tehasına kadar geçirdiği safahatı söyliyeceğim. 

Konya vilâyeti 6 Kânunuevvel tarihinde buraya 
çektiği bir telgrafta diyor ki: Askere lâzım olan za
hire ayrıldıktan sonra bakiye kalan miktarın serbes
ti i tam ile ihracı caizidir. Dikkat buyurun serbestli 
tam ile ihracını, askere tahsis olan zahire miktarının 
takdirine talik ediyor. Birinci iş'arı bu zemindedir. 
4 Kânunusanide yazdığı bir telgrafnamede diyor ki: 
(Aynen okuyorum.) «Mülhakat ve merkezde mev
cut zahire Ordu ve ahalimin ihtiyacına gayri kâfidir.» 
(Anlaşılmamış sesleri, yalandır.) 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Bu açıktan açığa 
yalandır. Tahkikat yapılmalıdır. (Dinleyelim sesleri.) 

SALAHATTİN BEY (Mersin) — Yani miktar 
itibariyle tevsiki hesap ederek mi soyuyorsunuz beye
fendi?.. 

SIRRI BEY (Devamla) — Arz edeceğim efendim. 
ve diyorki; «ifadatım kaymakamların ve tüccarı mû-
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teberarıın, ticaret odalanmn vesaika, istatistika müs
tenit vesadıka nazarandır/» Bunu vali söylüyor efen
dim. Biftaenaffleyh ordunun ve ahalinin halen ve âtiyen 
zahire ihtiyacını def için hariç vilayete zahire sevMni 
menetmek zaruridir diyor. Bu işarı geldiği zaman İk
tisat Vekâleti diyor ki, böyle hariç vilayete zahire 
şevkinin menin diyeti salahiyeti sizde yoktur. Bu ihti
yaç vârid ise, bunu ancak Heyeti Vekile yapabilir 
ve buna kaıüiyyen tevessül etmeyiniz diye oraya emir 
veriliyor. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbakır) — Emir dinle
memiş mi Beyefendi? 

SIRRI BEY (Devamla) — Neticeye kadar sabır 
buyurulursa arz edeceğim. Tekrar ediyor bu sizin sa
lâhiyetinizin haricinde dediğimiz halde vali 20 Kâ-
nunsârride diyor ki: «Bunu yaparsın, yapamazsın gi
bi, salahiyetin vardır, yoktur gibi münakaşalarla za
man geçirmeye vaktimiz müsait değildir. (Aferin so
daları) Ve yine aynen, kendi iş'aratından fıkraları 
alarak arz ediyorum: «Zahire fıkdanından dolayı 
ordu ve ahalinin ihtiyacı tahtı tehdtddedir, tedaıbiri 
ihtiyatiye atonale lâzımdır. Bu sözlerimi indi mülâha
zaya atfetmeyiniz. Tahkikat ve saiki resmiyeye müsj 

tenistir.» Ve hesabını yapıyor. 
Şimdi Şükrü Beyefendiye hitap ediyorum. Suali

nin cevabı geldi. Seydişehir, Ermenak, Bozkır ve bü
tün Konya'ya merbut olan yedi kazanın ve merke
zin mevcudu yüzelliüç mlifyon üçyüzelliyedibin ki
lodur, diyor. (Tartmış mı sesleri.) Emrederseniz gi
der tartar gelirim. 

HASAN BEY (Maliye Vekili) (Trabzon) — Aşar 
kaydına göre. 

SIRRI BEY (Devamla) — Bunun yirmialtı mil
yonu mahallen sarfedildiği zaman... 

OSMAN BEY (Lâzistan) — Reis Beyefendi, dün
yanın her hangi tarafında böyle bir müzakere cereyan 
etmemiştir. Hiç bir şeyden bir şey anlamıyoruz ki biz. 
(Dinliyelim sedaları.) 

SIRRI BEY (Devamla) — Altı milyonu tekâlifi 
mütiye olarak alındı. (3) milyon küsur miktarı ordu 
levazımı için mubayaa edildi 22 buçuk milyon mik
tarı tüccar tarafından ihraç edildi. (Nereye sesleri) 
İhraç demek dışarıya çıkarmak demektir. Tabiidir kti 
dışarıya gitmiştir Bunlar cenredülince eJde (89) milyon 
kilo zahire kaldı. 

ATİF BEY (Bayizit) — Beyefendi bu telgrafın 
tarihi kaçtır. 

SIRRI BEY (Devamla) — Tarihi 4 Kânunsani-
di.\ 

ATIF BEY (Bayazıt) — Nasıl oluyor da ihraç vu-
kuhüluyor, 4 Kânunsandye kadar? 

SIRRI BEY (Devamla) — Hayır o vakte kadar 
efendim. Ekle 89 veyahut 85 milyon kilo zahire kal
dı. Halbuki İlkbahar zeriyatt nazarımızda meşkûktür. 
Miktarlını tayin edemeyiz. Vesaitin kıHetine nazaran 
'bize emniyefbahş olacak derecede değildir. Onun için 
89 milyon zahireyi gerek ahalinin, gerek ordunun 
'iaşesine kâfi addedemeyiz; diyor. 

Şimdi diğer bir ciheti de izah ediyor. Filvaki, ge
çen hesap senelerinden 'birikmiş bir çok zahire var
dır. Fakat bu biriken zahireyi biz Konya vilâyetinin 
tohumluk ihtiyacına karşı bulunduralbiliriz. Daha faz
la bizden şey olamaz. Olsa, olsa tohumluğumuza kâfi 
gelebilir. Binaenaleyh mevcut zahirenin miktarı, yap
tığımız mukayeseli hesaba nazaran, ancak bize dört 
ay kifayet edebilir, diyor, ye ilâve ediyor: Bir kaç 
tüccarın menfaatini tezyit için felaketi müstakbeleyi 
göz önünde bulundurmak lâzımdır. Talbii bütün di
ğer fıkralar gibi bu da heyeti muhteremenin nazarı 
dikkatini celp etmiştir. Bu sırada kendisinden istif
sar vaki oldu. Siz, meselenin mebdeinde bizi böyle 
tehlikeli bir şey karşısında bulundurhıamıştınız. Şim
diki işaratınız, evvelki işaratınızla kalbili telif değil
dir, dendi. Buna karşı şöyle cevap veriyor. İki ay 
evvelki vaziyeti ziraiyeye göre maruzatta 'bulunmuş
tum. Halbuki mesele tavazzuh etmiştir. Hakikatle 
şimdi karşılaştım. Binaenaleyh bunu söylemek ıztıra-
rınd-ıyım, diyor. Esbabı adide dölayısıyle zeriyat ya
pılamadı. Zeriyatın miktarı yine tutulan vesaike göre 
% 20'yi tecavüz edemedi. Eğer elde bulunan zehairin 
serbesti! ihracı taraftarlığı gösterilirse ancak dört, 
Ibeş ay yiyebileceğiz ve ondan sonra aç kalacağız. 
Gelecek sene kaht muhakkaktır. (Bunu kim diye ses
leri.) Efendim bu söylenilen sözleri Konya Valisi di
yor. Bu maruzatım Konya Valisinin sözleridir. Ken
diliğimden bir kelime arzetmiyorum. Vilayetin işarın
da bir tezat var. Yukarıda ihracat yaparsak bir ay 
sonra açız diyor. En sonra diyor ki; beş ay sonra 
açız. Şimdi efendim cereyanı arz ediyorum. (Gürül
tüler.) 

REİS — Efendim Müsaade buyurun efendim. 
SIRRI BEY (Devamla) — Vali Beyin tahriratı

nın yukarısında ıbir ay, diyor. Mütalâa ettim efen
dim, teşekkür ederim. Fakat onu daha evvel yaptım. 
Neticeyi arz edeceğim. 

REİS — Müsaade buyurun istirham ederim. 
SIRRI BEY (Devamla) — İlkbahar zeriyatının 

miktarı anlaşılıncaya kadar İhtiyatlı bulunmak lâzım 
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gelir, diyor. Malûmdur kii... (Gürültüler) Fakat is
tirham ederim, rey vereceksiniz. Bu şekilde ne aleyh
te ve ne de leyhte vereceğiniz rey yerine masruf ol-
mıyâcaktı. 

Sonra bu safahatı mebdeinden münftehasına kadar 
tetkik ettim. Gayet hesapı olarak yürütülmüştür. 
Cümleler birbirinin manasını naksetmemliş olmak için 
sıra ile konularak durendiişane yazılmıştır. Hiç bir 
zaman madunundaki fı'kra mâkablindeki cümleyi nef 
eder mahiyette değildir. Olsa olsa yapılan hesabat 
yanlıştır. Vali yanlış malûmat almıştır. Menabii ken
disini aldatmıştır. Bunu kabul edebilirim. Fakat bu 
zincirleme beyanatta birbirini nef eder kelime yoktur. 

TEVFİK RÜŞDÜ BEY (Menteşe) — Muhtelif 
lişaratında tezad var. 

HACI İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Efendim ga
fil ziraat... 

SIRRI BEY (Devamla) — Evet öyle olacak.. Şu 
sırada Antalya'nın iaşe vaziyetini sordum. Antalya'
da Kânunuevvel zarfında kilosu 12 - 13 kuruştan... 
(Gürüftüfer), (Dinleyelim sesleri) 

REİS — Celseyi tatil etmek mecburiyetinde kalı
yorum. Bir iki değil, ki hepsi birden.. (Gürültüler) 

HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Nizamnamei 
Dahiliyi tatbik ediniz. 

SIRRI BEY (Devamla) — Bir milyon yüz otuz 
bin kilo dakik ve 8 - 9 kuruştan iki yüz yirmi bin 
'kilo buğday ihraç etmişler Rodos'a, Kuşadası'na, iz
mir'e... 

MUSTAFA KEMAL BEY (Ertuğrul) — Bunu 
nereye ihraç ediyor? 

SIRRI BEY (Devamla) — Rodos Adasına, Kuş-
adasına ve İzmir'e ihraç ediyor. Bendeniz hakayiki 
olduğu gibi arz ediyorum. Bundan alınacak netice 
başkadır. Antalya'dan, Mersin'e zahire şevkine baş
lanmış olmasından ve Antalya'nın iç taraflarından ka
sabaya zahire getirilmesi güçlükle husule geldiğinden 
her kilo bşına on iki kuruş fiyat artmıştır. Bu müd
det zarfında bize rekabet edeceğinden korktuğumuz 
Amerika unları', İzmir'de onıTcibuçuk liraya bir çuvalı 
satılmıştır. 

MEHMET VEHBİ BEY (Konya) — Amerika'da 
63 liradır. 

SIRRI BEY (Devamla) — Kaç kiloluktur? Van'
da tüccarlık etmedim. O kadar ince düşünemedim. 
Bilmek vazifeniz. Yani şimdi mi tenkit buyurdunuz 
beyefendi? İki senedir İktisat Vekâletine karşı zatıâli-
leri uyuyordunuz. Sonra bu mmtaka dahilinde ne ka
dar zahire vardır, onu tahkik ettik. Gayet memnu-

niyetbahş malûmat aldık. Mesdâ, Aksaray livasında 
ihtiyacı mahallinden başka beş yüz bin İstanbul kilesi 
daha fazla zahire vardır ve beîki daha fazladır, deni
liyor, 

NEBİL EFENDİ (Karahisarı Sahip) — Bin va
gon eder. 

SIRRI BEY (Devamla) — Fakat zer'iyat % 80 
noksandır. Keza Aksaray livas; dshi Sunu söylüyor. 
Hatta tohum c/c 80 noksandır. Henüz tohum atma
yan rençberlerimiz bile vardır, diyor. Aksaray livası 
bu zehairi kendi civarlarma sevk edememek zarure
tinde bulunuyor. Sebebi de; vesaiti nakliyesinin du
çar olduğu harabidir. Fakat bir çare gösteriyor. Ora
daki sorulan suale verilen cevapta memurlar diyor 
ki; Niğde merkezi ve Nevşehir'de bunların yol vesa
iti vardır ve bunlar hiç bir zaman incinmemiştir, zin
deliğini muhafaza etmektedirler. Güzergâhları şimen
difere karip olduğundan dolayı şimdiye kadar bir za
rar görmediler. Eğer Müdafaai Milliye Vekâleti itti
haz edeceği bir tedbirle Aksaray ve havalisi vesaitini 
biraz müsterih bırakırsa ve bu şimdiye kadar rencide 
olmayan Niğde ve Aksaray livasındaki ve Nevşehir 
kazasındaki vesaiti nakliyeden istifadeye kalkışırsa bîz 
de Aksaray ve mülhakatında bulunan bu külliyetli zahi
reden istifade edebileceğiz. Silifke livasında bulunan ze-
hairin Mersin'e naklini Müdafaai Milliyeden istirham 
etmiştim. Diyorlar ki aldığımız tezkerede; Silifke li
vasından Mersin'e getirilecek olan zehair ordunun 
ihtiyacatı karşılığı tutulmuştur. Zehairin bu miktarı 
karşısında Konya vilâyetinin Maliye Vekâletine yaz
dığı bir telgrafnameyi getirdim. Onu arz edeceğim. 
O telgraf name 25 Teşrinisani 1337 tarihlidir. Diyor 
ki onda vali, her iki vilâyet zahire gönderilmesi hak
kında musip bir karar ittihaz edebilir ve ittihaz ede
ceği karar ile muhtekirlerin de ihtikârlarına meydan 
bırakılmamış olur. Vali; adeta nakarat kabilinden 
her ihtiyaç karşısında bazı muhtekirlerin kendisinin 
tedabirinin menafiinü izale edebilecek bazı karşılıklı 
hilelere sülük etmek istediklerini söylemek istiyor ki, 
maddeler sarihtir. Orduya zahire vermek isteyen tüccar 
diyor ki es'arın terefüü nispetinde kendi fiyatlarının da 
terakki etmesi suretile taahhüde devam edeceğini söylü
yorlar. Nihayet vali son söz olarak tüccarın Müdafaai 
Milliyede tahakkuk eden matluplarının tesviyesi de 
meseleye biraz muvazene verebileceğini ifade ediyor. 

Validen aldığımız telgraf gayet nazarı dikkati ca
liptir. Tohumluk ihtiyacı için Adana'ya yüz otuz va
gon zahire itası Meclisi İdarei Vilâyetçe kararlaş
tırılmıştır. (Kaç vagon sadaları) 
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ŞÜKRÜ EFENDİ (Karahisarı Sahip) — Tarihi 
kaçtır? 

SIRRI BEY (Devamla) — Arz edeceğim efendim. 
2 Şubat 1338. 

BİR MEBUS BEY — Kaç vagon buyurdunuz 
beyim? 

SIRRI BEY (Devamla) — Yüz otuz vagon efen
dim. Fakat şimendiferden İstifade olmadığı için bu 
aehair sevk olunamıyor. Siz bu vaziyet karşısında 
ayırdığımız bu miktar zahirenin Adana'ya irsalini te
min ediniz, dliyor. Konya vilâyetinden Adana'ya gön
derilmek üzere ayırdığrmız yüz küsur vagon zahire
nin Adana'ya irsalini terrfin ediniz, çünkü şimendifer
lerden istifade edemiyorum, dtfyor. Son iş'an budur. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Bugünkü iş'aratı 
ile tehalüf ediyor. Bütün bu iş'arat hilafı hakikattir. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Erzurum) — 
Reis Bey; biz bu mes'eİeyi bu tarzda müzakere ede
meyiz. Benkleniz valiyi müdafaa tarzında söz söyle
miyorum. Eğer bu şekilde konuşacak olursak altı ay 
devam etsek bitiremeyeceğiz. Her vekâlet noktayı 
nazarını söylesin ve netice anlaşılsın. Bu iş bitmez 
efendim. Vali bövle diyor. Adana'nın tohumluk ih
tiyacı olduğu için tohum göndereceğim, diyor. To
humluk zamanı çoktan geçmiştir. Bundan başka bir 
maskaralık vardır. 

SIRRI BEY (Devamla) — Konya vilâyetinin et
rafının iaşe vaziyeti ve zeriyatının miktarı hakkında 
elde ettiğim istatistik malûmat bu arz ettiklerimden 
ibarettir. Buna ilâveten söylemek isterim ki vesaiti 
nakliyenin tanzimi için Müdafaa Milliye Vekâleti 
nezd'inde teşebbüsatta bulunuyorum. Tabii Paşa Haz
retleri de buradadırlar. Silifke'den zahire ihracını tes
hil için Cemiyeti Askeriyenin vaz'e'ttiği vesaitten gay
rı bir surette oraya vapur uğratılarak nakliyatın tes
hili için Hariciye Vekâleti nezdinde teşebbüsatta bu
lundum. Keza Cemiyeti Askeriyenin vaz'ıyed ettiği 
köylü vesaitinin tanzimli için, yani fiilî bir netice ve
recek teşebbüsüm vardır. Konya vilâyeti hakkında 
•söyleyeceğim söz budur. 

Sevafail hakkında söyleyeceğim söz müstağni izah
tır. tcap ederse onlar hakkında da cevap veririm. 

MEHMET SALİH EFENDİ (Erzurum) — Bir 
iaşe Nezareti ihdas edemez misiniz? İaşe mes'elesi ile 
alâkadar, 

SIRRI BEY (Devamla) — Taraftar değiliz. 
SALİH EFENDİ (Erzurum) — Taraftar olmanız 

lâzımdır. Emke mes'elesJdir. Bir iaşe nezareti teşkil 
ediniz. Arkadaşlardan müteşekkil ve parasız. Bu 
me&'ele üzerinde iyice tetkikat yapmak lâzımdır. 

SIRRI BEY (Devamla) — Şimdiye kadar düşün
medik. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Böyle olursa mem
leketin gelecek sene ekmeği de temin edilir. 

SIRRI BEY (Devamla) — Şimdi bir mes'ele da
ha var ki Silifke'den veya Antalya'dan Konya'ya 
naklettirmek için Mersin'e ve Adana'ya getirilen za
hire ile buraya kadar naklettirerek külfetten azade 
kalmak ve beyhude masraf etmemek için bazı tüccar
lar mallarından cemiyeti askeriyeye versinler ve ona 
mukabilde cemiyeti askeriye Mersin veya Adana'da 
bulunan mallarını burada versin. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Onun hakkında 
tecrübeler yapılmıştır. Vaktiyle tüccar diye güvendi
ğimiz adamlar tebeddül ediyor. Ne dolaplar döndü
rüyor, biliyor musunuz ne dolaplar çevrilmiştir. 

SIRRI BEY (Devamla) — Yani bunu bir müstah-
sen teklif diye yapıyoruz. Arzu buyurulmazsa yapıl
maz, 

TEVFİK RÜŞDÜ BEY (Menteşe) — Efendim, 
bu mes'ele taayyün etsin mevcvüt zahire ile Adana'-
nın ihtiyacı temin ediliyor mu? Zatı âlinizce temin 
edilir mi? 

SIRRI BEY (Devamla) — Hayır. 
TEVFİK RÜŞDÜ BEY (Menteşe) — Mevcut za 

hire Adana'ya ve Konya'ya kifayet eder mi? Etmez 
mi? 

SIRRI BEY (Devamla) — Elimde vesaik bana 
kuvvet vermiyor. 

TEVFİK RÜŞDÜ BEY (Menteşe) — Hükümet 
kendisi bir miktar zahire getirip de tetkikatını, yani 
zahire miktarını tespit edinceye kadar bir tarafftan 
muhtaç olanları idare edip de bu zahirenin hakikaten 
idare ettiği taayyün ettiği takdirde... 

OSMAN BEY (Lâzistan) — Reis Bey usulü mü
zakere hakkında söyleyeceğim. Bu mes'eleyi açma
mak daha salim olmaz mı? Öiz Konya'daki zahire 
meşedesin* Heyeti Vekilenin hiç bir kararı, hiç bir 
tebligatı olmadan bunu biz mi halledeceğiz? Bize bu
nu bildirsinİer. Yoksa kendileri hesap etmişler, ordu
dan sormuşlar, ordunun ihtiyacatını anlamışlar, ma
hallinden mevcut zahireyi anlamışlar, tefriki icap 
eden miktarı biliyorlar vev alınması icap eden miktarı 
tefrik etmişler mi? Bunun müzakeresi lâzımdır. Mes'
ele böyle ise anlıyorum. Fakat vekillerin şimdiye ka
dar söylediklerinden, doğrusunu söyleyecek olursam, 
bendeniz bir şey anlayamadım. Yani Konya'da ne ka
dar zahire, nerede zahire çardır, anlıyamadım; mü
zakerenin bu suretle cereyan etmesi lâzımdır. Heyeti 
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Veklleriin burada valinin şeyi ile çekişfirilmesi aczi 
değildir ve şayanı teessürdür. 

SİRRİ BEY (Devamla) — Rica ederim, Reis Bey 
arkadaşıma cevap vereyim. Rakam kadar bu mes'ele-
yi ifade eden kat'i bir şey ve hiç bir ifade yoktur. 
Şimdi biz vilâyetin iş'arına ya inanacağız, ya inana
mayacağız. Bu vaziyetteyiz. 

SALÂHADDÎN BEY (Mersin) — Zatı âlilerini
zin tetkikatını anlamak isteriz. Yani zatı âlinizin ora
da teşkilâtınız var. İktisat Vekâleti memleketin buğ
day, arpa velhasıl yiyeceği, her şeyi ile alâkadardır. 
Bu mes'ele yalnız vilâyete ait değildir. Sizin de me
murlarınız var, 

SIRRI BEY (Devamla) — Evet efendim, yalnız 
vilâyete ait değildir. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Neticesi nedir? 
Yalnız vvilâyetin işarı ile mi iktifa ediyorsunuz? 

SIRRI BEY (Devamla) — Fakat her hangi bir 
makam memleketin her hangi ıbir kıtasında yapacağı 
tetkik atı için hangi vasıtaya müracaat eder? 

SALÂHADDÎN BEY (Mersin) — Sizin de fen 
memurlarınız var. 

SIRRI BEY (Devamla) — Nasıl ki Aksaray ka
zasından beşyüz bin kile zahire bulunduğunu söyledi. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Zatıâlinize rica 
ediyorum. Suallerim vardır. Soracağım. 

SIRRI BEY (Devamla) — Hesabıma düşenlere ce
vap veririm. 

KÂZIM PAŞA (Müdafaai Milliye Vekili) (Kare
si) — Efendim, bu meselenin daha kısa bir surette 
halli mümkündür. Ordunun bugünkü vaziyetine, ve
saiti nakliyenin mefkutiyetine binaen ordu Konya 
fltittitakasından iaşe edilmek zarureti karşısındadır. 
Konya mıntakasmdan şimdiye kadar ordunun yediği 
ve bundan sonra yiyeceği hububat hakkında Hükü
metçe, Cemiyeti Askeriyece ve Dahiliye Vekâletince 
yapılacak tahkikat mahallindeki memurlar vasıtasi-
ledir. O memurine sorulduğu zalman onların verdik
leri cevabı doğru teâakkü etmek iktiza eder ve biz 
böyle kabul ediyoruz. Orada vali dfiyor ki: Buradaki 
hububatın miktarı benim tespit ettiğim miktar şu 
kadardır ve bu miktar ordunun ancak dört aylık ih
tiyacına kâfidir. Tesbit ettiği miktarı biz hesap edi
yoruz. Hakikaten gelecek hasada bile yetişmez. Bu 
mıntıkaya başka mahalden, meselâ daha. şimalden 
hububat şevkine vesaiti nakliye kâfi gelmediğinden 
dolayı onunla iktifa etmek, yani oradaki hububat
tan istifade etmek mecburiyeti vardır. Bu iş'ara göre 
dört ay sonra ordunun başka mıntıkadan hububat 

celbine ihtSyacı hasıl olacağını görüyoruz.; Bunu 
nereden celb edebilecektir? Memleketin başka bor 
yerinden. O zaman yeni mahsûl belki yetişebilir. (Üç 
ay sonra sesleri). 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Beş ay zarfında yeni 
mahsûl çıkar. (Gürültüler) 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Bir ay kalıyor de
ğil mi efendim? ... (gürültüler) 

BİR MEBUS BEY — Efendim Adana'dan üç 
ay sonra yenli mahsûl çıkar. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Reis bey mü
saade buyurursanız, usulü müzakere hakkında arz-
edeceğim. Efendim Vekil Paşa Hazretleri ifadelerini 
bitirirler, not alan arkadaşlar sonra suallerini sorar. 
Böyle muhavereden kurtulamıyor uz. Muhavere, mu
havere nedir bu? 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Bir aylık mes'elesi 
kalıyor. Onu'kabul edersek ordu tabii ki aç kala
maz. Bir gün bile aç kalamaz. Bu bir ayı nereden 
telâfi edeceğiz? Bir aylık ihtiyaç epice külliyetli bir 
şeydir. Faraza yine bu bir aylık ihtiyaç içlin zahire 
bulalım. Bunu nereden temin edeceğiz? Burada 
beraber görüseliım ve bir karar verelim. Bu bir 
ayirk açık kalıyor. Dört aylık mevcuttur. Buradan 
hiç bir şey çıkmadığı halde yine bir aylık bir hubu
batın Konya vilâyetine hariçten gelmesi lâzım geli
yor. Bunu nereden getireceğiz. Eğer Adana ekilir
se «Allah da verirse sesleri» Nisan nihayetinde ora
dan getirebiliriz. Belki bunu telâfi edebiliriz. O 
vakit ikli ay tenzili iktiza eder. İki ayı tenzil ettik 
mi, yine arada ordu bir aydan fazla aç kalıyor. Yi
ne bunun hariçten behemehal gelmesi lâzımdır. 

BİR MEBUS — Zer'iyat yoktur efendim. 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Arz ettim efen
dim, Adana'ya Konya'dan gönderelim diyoruz. 
Pekâlâ gönderdik. Gelecek hasılata kadar zahire
nin kifayet edıip etmiyeceği meşkûk, hattâ muhte
mel değildir. Konya'dan bir aylığını daha Adana'ya 
verirsek ordu iki ay aç kalacak. Bu iki aylık ihti
yacı nasıl temin edeceğiz? Adana mahsulü yetişince-
ye kadar. Arkadaşlarımız Konya vilâyetinde, hü
kümetin resmî memurlarının iş'aratından daha fazla 
hububat mevcut olduğunu söylüyorlar. İnşallah; bu
nu çok temenni ediyorum. Eğer bu mevcut ise bun
ları bu arkadaşlarımız bize gösterseler kalbimiz ga
yet ferih, müsterih olur. Ve ne kadar ihracat yap
mak mümkündür? Adana'ya ne kadar ihraç edil
mesi lâzım dse sevk edfılir. Hariçten zahire getirip 
kendi çiftçilerimizin zararına işler yapmış oluruz. 
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Fakat bunu bilmek ve vesaikle görmek lâzımdın 
Bu, sözle olmaz efendiler. Ordunun birgün daıhi aç 
bırakılmasına razı olunamaz. Ordunun iaşesini 
meşkûk halde bırakmaya karar verilemez. Bunun 
için, katli bir karar verebilmek için kafi vesaikle 
bildirmek lâzırngelir. Orada vilâyet vardır. Vilâ
yet tahkik ediyor ve öyle diyor. Valinin sözüne 
inanimıyacaık olursak burası resmi bir makam oldu
ğundan yanlış iş'aratta bulunmuş ise bunun yanlış 
söylediğini, ora mebuslarımız burada vardır ve bun
lar oranın eşrafından, tüccarından, çiftçilerinden, 
zürraındandır. Onlar bize vesaiki ile, delaili ile 
isbat ederler ki bu mevcuttur. Size bunu yanlış 
söylemişlerdir. Binaenaleyh bu hububat mevcut iken 
Adana'ya hemen vakit geçmeden zahire gönderin. 
Şimdi Adana'nın zertyata daha vaktÜ vardır. Bunu 
hemen gönderin. Ordu vesaitinden istifade edin 
derlerse gönderelim. Harice iftikar etmiyel'im. Biz 
çiftçi ve zürra bir memlekette iken hariçten hubu
batımızı getirmeğe mecbur ıfcalmıyalım. Bunun için 
de bu gibi vesait lâzımdır. Bunları temin etmeden 
olmaz. Rica ederim hububat çıksın, gitsin, ekil
sin. Fakat ihtimal üzerine bir karar vermiyellim. 
Çok tehlikeli bir karar olur. Sonra hepimiz bura
da müteessir olur ve sonra bunu âleme ilân edersek 
pek fena olur. Vesika istiyorsunuz, şimdi esas 
mes'ele... ihtimal ile olmaz efendÜm. Nitekim vali 
evvelâ, fazlasını çıkarırız demiş. 

ABDULKADİR KEMALÎ BEY (Kastamonu) — 
Hayır efendim, 130 vagon buğday hazırdır diyor. 

KÂZIM PASA (Devamla) — İhtimal üzerinedir. 
Bunu hangi tarihte söylüyor efendim. 

ABDULKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Şimdi İktisat Vekil söyledi. İstinat ettfiğiniz vilâ
yet makamı 130 vagon buğday gönderebileceğim bu
yurdu. Zahire ordunun ihtiyacından çok fazla efen-
dim1 

KÂZIM PAŞA — Buradan benim haberim yok
tur efendîm. Zahire odd^gunu bilmiyorum; bundan 
benim malûmatım yok. 

ABDULKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Cemiyeti Askeriye şimendifer vermiyor, diyor ve 
İllâ isnadı budur. Zahireyi göndermiyor. İllâ böy
ledir diyor efendim. 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Benim tekliğim 
vilâyettin muteber olan iş'andır. 

ABDULKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
— Paşa hazretleri Adana'nın zer'iyatı kalmamıştır. 
Yanlış hesap ediyoruz. 120 vagon yetişdiriknezse , 
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fena olurs Adana'nın ziraat zamanı geçmiştir Yan
lış hesap ediyoruz. 

BASRİ BEY (Karesi) — Reis Bey, nedir bu artık 
dinlemiıyelim gidelim yahu. 

ABDULKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Vekillerin sözlerinden söz söyliyemiyoruz. Vekiller 
kendini müdafaa ediyor. Biz hakiki vaziyeti söy
lemek istiyoruz. Adana halkkındıa en salâhiyetdar bir 
vaziyetteyim. 

HASAN BEY MALİYE VEKİLİ (Trabzon) — 
Efendim, müzakere büsbütün çığırından çıkmıştır. 
Konya'dan bahsetmeğe lüzum yok. Sebebi sevk Kon
ya değildir ki Konya'da zahire varmış yokmuş diye 
münakaşa edelim. İsterse Konya'da milyonlarca zahire 
olsun. Kanunun buraya sebebi şevki bunun için değil
dir. Ben de kabul ediyorum ki dahilde milyonlarca 
zahire vardır, fakat sahil buna mukabil açtır. Efen
diler, telgrafları geldiniz, gördünüz; bu vaziyet de
vam ettikçe, hali harp devam ettikçe... 

ABDULKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) 
— Hiç bir kimse dahilde olan zehairin aç olan ma
hallere şevkini temin edemez. 

HASAN BEY MALİYE VEKİLİ (Trabzon) — 
Bu, teminat olamaz. B̂u teminata inanmam. Kanu
nun sebebi şevki budur. Konya'da zahire varmış, 
yokmuş. Konya'daki zahire için değildir. Konya için 
kanun gelmedi. Ordunun ihtiyacı meselesi bilmem 
nereye çıkmıştır. İstirham ediyorum. Kanunu sebebi 
şevki için müzakere edelim. 

KÂZIM PAŞA MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİ
Lİ (Karesi) — Şimdi efendim, bunu bir neticeye 
raptetmek lâzımdır. İhtimal üzerine ordunun ihtiya
cını düşünmek doğru değildir. Konya'da ordunun ih
tiyacından fazla hububat varsa bunlar Adana'ya gi
der ve süratle gider ve ekilir. 

ABDULKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Vali vardır diyor. 

KÂZIM PAŞA (Devamla) —- Ondan malûmatım 
yok. Varsa gider efendim. Bunun hepsinin aym za
manda gitmesi de mümkün değildir. Trenlerin vazi
yeti mulûmunuzdur. Haftada ancak iki defa tren ha
reket ettirebiliyorlar. Vagonlar kâfi miktarda değil
dir. O iki trene bu fazla hububattan tahmil edip 
gönderilebilir. 

Sahillerin açlığı meselesine gelince; o variddir. 
Öteki arkadaşlarımızla görüşülürse daha iyi olur. 
Onun için ihtimale raptedeıek bir karar vermemenizi 
çok rica ederim. (Tabi olamaz sedaları) 
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VEHBİ EFENDİ (Niğde) — Paşa Hazretleri mü
saadenizle bir şey soracağım. Şimdi şu vaziyet üze
rine hâsılatı cedideye kadar askeriyemizin ihtiyacı 
tesbit buyruldu mu? 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Malumdur efen
dim. 

VEHBİ EFENDİ (Devamla) — Bu ihtiyaç kar
şısında ciheti askeriyenin elinde ne miktar zahire var? 
Fazla var mıdır yok mudur? 

KAZIM PAŞA (Devamla) — Efendim ciheti as
keriyenin elinde bir şey yok. Komisyonlar gönde
rilmiştir. Bunlar yevmiyedir ve öyle muamele yapar. 
Yevmiye sevkiyat yapılır ve defteri zabt edilir. 

VEHBİ EFENDİ (Niğde) — Efendim askerin 
elinde bulunan zahire ne kadardır 33 - 34 - 35 sene
lerinden elinde seksen, yüz vagon mal vardır. 1337' 
nin tekalifi halen çürümeğe mahkûmdur, 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Nerelerde efen
dim; 

VEHBİ EFENDİ (Niğde) — Nakledilmeyen ıran-
takalarda. 

HASAN BEY MALİYE VEKlLl (Trabzon) — 
Efendim tekrar istirham ediyorum. Ordunun ihtiyacı 
ile bu kanun alâkadar değildir, (alâkadar sedaları) 
Değildir efendim. 

ABDULKADİR KEMALÎ BEY (Kastamonu) — 
Yalnız sizin düşüncelerinizle kalmıyacağız. 

Yalnız sen alâkadar değilsin yalnız sen düşüne
mezsin. 

HASAN BEY (Devamla) — Biz alâkadar görü
yoruz. Yalnız ordu ihtiyacatı için bu kanun ortaya 
gelmiş değildir. 

ABDULKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Burada keyfi iş yoktur. Bu kadar tahakküm isteme
yiz. Binaenaleyh Meclise bu kadar tahakküme lüzum 
yoktur ve istibdad da yoktur. Senin kadar herkes 
anlar. 
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HASAN BEY MALlYE VEKİLİ (Trabzon) — 
Allah, allah... 

BİR MEBUS BEY — Zahire bulunduğu halde 
hariçden zahire almak günâhtır. 

KÂZIM PAŞA MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİ
Lİ (Karesi) — Şimdi efendim, hakikaten bazı mın-
takalarda ciheti askeriyenin elinde fazla hububat 
mevcuttur. Meselâ: Merkez ordusu hububatından 

Garp cephesine götürememişiz. Bunun için pek çok 
düşündük ve bir çok defalar teşebbüs ettik onun im
kân olmadığını tesbit ettik. Zâtı âliniz teşrif ederse
niz oradaki vesaiti nakfiye miktarının buna kâfi gel
mediğini görürdünüz. 

VEHBt EFENDİ (Niğde) — Buyurdunuz zahi
renin miktarını tesbit buyurunuz. 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Bizim vesait itiba
riyle istifade edebileceğimiz mıntaka Konya'dır. 

MUSTAFA KEMAL BEY (Ertuğrul) — Zâtı 
&&fltt2Ş ortfuaun elinde hiçbir zahire olmadığından ba
his buyuidunuz. Halbuki geçen defa Refet Paza Haz
retten tamam olduğunu beyan buyurdular. 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Ordunun bir se
nelik zahiresi olsa böyle bu kadar burada münakaşa 
olmazdı efendim. Arzediyorum Beyefendi, Ordunun 
iaşesi yevmi mübaya ile temin ediliyor, 

MUSTAFA KEMAL BEY (Ertuğrul) — Refet 
Paşa bir senelik zahire mevcuttur buyurmuştu. Za
bıtta mevcuttur. 

REİS — Efendim, bu bir encümen işi oldu. Or
tada bir kanun var bunun için de söz söyleyen yok. 
Binaenaleyh bunun neticesi... (Gürültüler) 

KÂZİM PAŞA (Devamla) — Efendim ihtimali 
istinaden karar vermeyiniz. 

ABDULKADİR KEMALt BEY (Kastamonu) — 
Ordu ilk düşüncemizdir Paşam, karar verilemez. 

REİS — Celseyi tatil ediyorum, 
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