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YÜZ ELLİ ALTINCI İNİKAT 

7 Şubat 1338 Salı 

Açılma saati : 3.30 (Zevaldan sonra) 

REÎS : Bîrinci Reis vekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİP : Atıf Bey (Kayseri) 

REÎS — Celse küşad olundu. 
Zaptı sabık hulâsasını okutuyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

YÜZ ELLİ BEŞİNCİ İNİKAT 

6 Şubat 1338 Pazartesi 

İKİNCİ CELSE 

Musa Kâzım Efendinin tahtı riyasetlerinde bilini-
kat Mersin, Karadeniz ve İzmit limanlarına idhal edi
lecek zahireden alınacak gümrük resminin tenziline 

dair lâyihai kanuniye müzakere edildi ve celseye ni
hayet verildi. 

Reis Kâtip 
Reisvekili Kayseri 

Musa Kâzım Atıf 
REİS — Zaptı sabık hulâsasını reylerinize arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Karadeniz limanlarına ithal olunacak mısır 
ve mısır unları le İzmit sancağına gelecek buğday, ar
pa, mısır ve bunların unlarının gümrük resminden 
istisnası hakkında İktisat Encümeni mazbatası. 

REİS — Efendim, evvelce müzakeresine başlanıl
mış bulunan Zahire Gümrük Resminin tenzili hakkın
daki lâyihai kanuniyenin müzakeresine devam olu
nacaktır. Buyurun Lütfi Bey. 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Maarif nazırı Şükrü 
Beye verilen paralar hakkında Maliye Vekili Hasan 
Beyefendi izahat verecekti, vermedi kaldı. Demin ver
diğim takriri okuyunuz. 

REİS — Beyefendi, her takrir geldiği vaikt okunur 
mu rica ederim. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim limanlara ec
nebi ununun gümrüksüz idhali hakkındaki kanun 
üzerinde bir çok arkadaşlar her birerleri kendi nok-
tai nazarından münakaşat ve müzakerat ve müta-
laatta bulundular. Halbuki bu kanunun reddine veya
hut lüzumuna karar verebilmek için evvelemirde es
babı şevkinin tetkiki lâzım gelir. Sonra kanunun 
taalluk ettiği sahil ihtiyacının derece ve mahiyetinin 
izahı lâzım gelir. Esbabı sevk edilmeden, ihtiyacın 
derece ve mahiyeti izah edilmeden söz söylemek ve 

binaenaleyh derecei katiyede bir fikir dermeyan ede
memek mümkün değildir. Bundan dolayı bendeniz, 
yalmz Kızılırmak şark havzasının fazla istihsalâtını ve 
fazla istihsalâtın taalluk ettiği sahil ihtiyacının dere
cesini ve fazla istihsalâtı sahil ihtiyacına tevfik eden 
mutavassıtların vaziyetini izah edeceğim. 

Bu kanunun sebebi şevkinde vesile olan Lâzistan 
Mebusu Esat Bey biraderimizdir. Lâzistan'ın ihtiya
cından dolayı zahire idhalinin gümrükten istisnasını 
teklif etmiştir. Lâzistanın yine ihtiyacı vardır. Evvelâ 
bunu tetkik edelim. 

Bir defa Lâzistan'ın hakikaten arazisi dardır. Ha
kikaten kendisini idare edecek hububata, zehaire, istih-
salâtına malik olamaz. 

Bu, idaresini mücavir rnemalkten ceibeder ve 
bununla idare okunur. Fakat halk burada ne yer? 
Buğday unu mu yer, yoksa arpa mı? Hayır, bu Lâzis-
ıtanın köylüleri tamamen mısır yer. Kasabanın da % 
60'ı mısır unu ve memurin vesaire buğday unu yer. 
Şu halde Esat Bey arkadaşımız tetkik etmiş? Meselâ 
gümrüksüz mısır âdhai edilmiyor mu? Yani gümrük 
ofldugu halde mısır idlhal okunmuyor mu? İdhal edi
liyor. Gümrükten ne kadar resim almıyor. Mısırın 
kaosundan iki kuruş 85 santim resim alınıyor. İstan
bul'da ve buraya ceibedüen yerlerde mısır fiyatına 
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nazaran azami altı kuruştur. Altı kuruş üzerine nak
liye masarifi de zam ve ilâve edilerek nihayet mısı
rın kilosu beM Lâzfisıtana 9-10 kuruşa varır. Düşün
müş (ki halk fakirdir ve belkü bunu ilga edersek 3-4 
kuruş dia faidesi olur. Talep tenakus edier. Talep te
nakus ettfıği vakit bu limana buğday veren şair li
manlarda talebin tenakusuna karşı bittabi ihtikâr da 
tenakus eder, fiyat da düşer. Bu noktaü nazardan 
kendü memleketlinin ihtiyacını tehvin etmek için za
ten az fedakârlıktan ibaret olan bu teklifi yapmış, He
yeti Vekile de bunu fırsat addederek Konya'daki 
zahirenin mahalli ihtiyaç ve ordu İhtiyacından fazla 
olup olmadığı meselesini mevzuu bahsederek, Mersin 
limanını açmayı istemüş, izmit ihtiyacını düşünerek 
İzmit'i açmayı istemiş, sonra Zonguldak livasının 
Bolu mebusu Şükrü Bey biraderimize verdiği telg
rafta, oranın da ekmek fiyatının bahahhğından bah
sedilmiş. O da çare olarak zehairin gümrüksüz idha-
lini teklif etmiş. Mersin ve Konya üzerindeki nok-
tai nazarımızı izah etmeden evvel arz edeyim ki asıl 
teklife sebeb olan Zonguldak livasının bahahlık hak-
kmda şikayetiyle Lâaistanın bahalılık hakkındaki şi
kâyetidir. Zonguldak livası Samsun'dan dahil ununun 
torbasını 14 liraya aldığından şikâyet etmiştir. Hal
buki kışın vesaitli nakliye kiralan babalı olduğundan 
Kızılırmak şarkından Samsun limanına kadar gitmesi 
sebebile ancak o fiyata mal olabiliyor ve belki mu
tavassıtlar zarar ediyorlardı. Unun torbası Ankara 
20 uradır. (Gürültüler) Efendim, müsaade buyurun, 
anlatacağım. 

HÎLMÎ 'BEY (Bolu) Zongufctakta da 25 liradır. 

İSMET BEY (Devamla) — Müsaade buyurun 
efendim, şimdi anlatacağım. Sebebi ne idi? Amerika 
unlarının malum ya, kuvvei gıdaiyesi azdır. Ameri
ka, unlarını 10 lÜraya maiediyorsa buna 15 lira ve
riliyordu. Fakat bunu vermekten maksat nedir? Ar
kadaşlar, bittabi Amerika unlarının bir 'kilosunu yi
yen bir .adam bunun yarım kilosunu yemekle tegaddi 
eder. Yani gıdasını temin eder. tegaddi itibariyle, 
kıymet itibariyle bu bahalı değil. Fakat bu bahalıiık-
la 'bizi tedhiş eden ve bu bahalıılığı tevMd eden sebep
ler nelerdir? Sebebin birincisi bu teklifleri, ihti
yacın mahiyetini iyi tetkik etmiyerek heyeti vekilenin 
tamim etmesidir. Teklifin vaki olduğu gün, yani 
dahil fazlalıklarını Samsun ihtiyacına tevfik etmek 
ficin çalışan mutavassıtlar durdular, neticesine inti
zar ettiler. 

BÎR MEBUS BEY — Ekseriyet yoktu, şimdi de 
yoktur. 

İSMET BEY (Devamla) — Müsaade ediniz. Efen
diler, mutavassıtlar durdular, yani piyasaya yenli 
mal sevketmemeye başladılar. Eğer gümrükleri açacak 
olursak, bittabi, mutavassıtlar müstahsillerden sahile 
idare edecek fiyatla mal alacaklar ve vesaiti nakliye 
fiyatlarını ona göre tanzim ve işeyecekler. Hâlâ da 
duruyorlar ve bu duruş neticesi her gün bu sahil fiyat
larına zamaim icra ediyor. Çünkü mutavassıt işle
mezse köylü, fazla istihsal sahibi olan mahaller aiha-
tösli malını satmıyor, malı ancak mutavassıt pazara 
getirebiliyor. Müstahsil tahılını götürüp un yaptırıp 
sarfedebilir mi? Mutlaka sarfedemez. Mutavassıta 
ihtiyacı vardır. Mutavassıt ise müstahsilden alacağı 
fiyatı nazarı dikkate alarak bir fiyat talep edecektir. 
işte bu gün fiyat belli olmadığından bu ftş durmuştur. 
işte bu durgunluk sebebi dite müstehlik unun torbası
nı 14 liraya almaktan müstağni iken bu gün Trabzon 
da 20 liraya çıkmıştır. Belki Zonguldak 14 liraya: 
müstağni iken 25 liraya çıkarmıştır efendim. Sonra 
mutavassıtlara bir fırsat daha. O dia i stoklarından 
% 40 vazedilen mallarından zararlarını çıkarabil
mek için ellerinde mevcut olan bir çok unlarını bi
raz daha fazla satmaya... SahiHerinde ahzı mevkii 
ötmüş ve bu talepten derhal ahzı fırsat ederek bunlar 
ellerindeki unlan yükseltmeye başlamışlardır. Sonra 
memleketin fazla istihsalatınıı dahil' ihtiyacına tev
fik eden bu mutavassıtlar, bir de nakliye müşkilâtı-
na maruzdur. Bakınız efendiler, Havza'dan Samsun 
arasındaki mesafe 18 saat kadar bir mesafedir. Çün-
ıkS bu mesafe çok az bir şeydir. 18 saat kadarıdır. 
Buraya beher torbasına beş buçuk lira veriyorlar. 
Şimdi bir sahilin, meselâ bütün Lâzistan'ın ihtiyacı 
için, yani mısır ihtiyacının bugün biraz daha fiya
tını tehvin etmek için 15 misli. Gümrüğü beş misli 
indirecek olursak ve bunu Karadeniz sevahiiine teş
mil edecek olursak ve sevabJilin köylerimi minhaysel-
mecmu nazarı itibara alırsak % 50 si mutlaka mı
sır istühlâk eder. Şu halde % 50 bu talebi bir tenMs 
edersek talebin üzerinden bugünkü Samsun fiyatının 
o nisbette tenezzül etmiş olduğunu göreceğiz. Aynı 
zamanda yaz nakliyat kiraları nısıf dereceye İnecek
tir. Bu suretle daha ziyade az masarifle maları yetiş
tirebileceklerdir. Amerikanın verebileceği dereceden 
belki bir lirada aşağı satacaklardır. Veya satamı-
yacaklardır. Böyle bir fazlalık mevcut iken ve sa
hilin ihtiyacı da bundan ibaret İken, esasen kendini 
kendi maliyle idare etmeye karar veren bu mjtüet 
gümrüklerini açacak okursa, yalnız bir Karadeniz sa
hilini nazarı mütalâaya alıyorum. Ancak mütevazkı 
limanlar Kanadenizdir, çünki tütün ihraç ed&yor. 
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Amerikahlama dahilin bir çok şeylerini (ihraç ediyor. 
Afyon ihraç eder, tütün, tiftikler İhraç eder velha
sıl az ve çok raütevazün bir vaziyeti iktisaddyeye ma
liktir iki bu vaziyet sayesinde gerek mutavassıtlar ve 
gende tüccarları daMlde faaliyeti iktisadiyeye sevke-
dliyor. Eğer bâz bunu açacak olursak, hamdolsun mem
lekette kant yok, pahaikhk vasidir. Paıhahhğı bu ted
biri muvakkatte izafe etmeden bunu afeltiafc açacak 
olursak iste Kızılırmak şarkındiaki istihsalât âmilleri
nin, yani zürraın hayatım ihya edeceğiz. Çünkü ma
sarifi İstihsafiyeyi bugünkü fiyatla bile istihsal ede-
miyen müstahsü lakayt kalacak hayatına. EfendaJer, 
bizim köylümüze öteceksin, sen bunu ekip te idare
ni teinin edeceksin desek, ben ölürüm yine ekmem 
der. Mademki temin için eline bir şey geçmiyor, öle
yim de kurtulayım der. Bunun için bu tedıbM alel
acele yapmak, yani ecnebi zehairine gümrükleri aç
mak bu memlekitin iktisadi varlığı olan airaatt imha 
etmek demektir. Bu bir kaziye! beddıhiyedar. Fakat... 

SUAT BEY (Kastamonu) — Beyefendi, Çorum' 
da böyle oluyor diye mi düşünelim? Diğerlerinde 20 
kuruştur, onu mu düşünelim? Bugün maişeti umu-
miyeyi düşünmek lazımdır. 

İSMET BEY (Devamla) — Efendim, tedbirleri
mizi arzedeceğiz. Bir keree gümrükleri açmak mese-
lesiotin temini umumisini, tesiri muzırrini teslim 
ettikten sonra ihtiyacın derecesine göre gerek mu
vakkat ve gerekse esas tedbirler ittihazı lâzamdıtr. Biz 
şimdi Karadeniz havzasında Karadeniz limanlarına 
idhal olunacak mısırların gümrük resmi aslisinin, ya
ni 15 muslini beş misine indirecek olursak, iki ku
rak daha istifade ediyor ve Karadeniz sevahiJi ihti
yacının % 50'sini temin edecek olan bu mısır mese
lesi dokıyısiyfe hububat unları üzerindeki talebi ten
kis ediyor. Aynı zamanda bahar takarrüp etmekte 
olduğundan vesaiti nakliye tenezzül ediyor ve bu su
retle her vakit almakta oldukları fiyattan almaya 
müstağni bir vaziyet doğacak ve bu suretle Ameri
ka'dan gelecek unlarla bir lira, bir buçuk lira fark 
edecek derecede inecektir. Böyle olduğu halde mem
leketin fazla 'istihsalini çürütmek pahasına bu liman
ları ecnebi unları içtin açmak doğru ve muvafık 
o to mu arkadaşlar. 

SUAT B. Kastamonu) — Oradaki açlığı düşün
seniz a? 

İSMET B. (Devamla) — Azizim, açlık mesele
sini anladık. Lâzistan mısır yer diyoruz, % 50'si 
mısar yer diyoruz. Belki memurini ve Lâzistan buğ
day unu yer. Fakat Lâziztan'ın un istihsaiâtı pek 
az olduğundan oradakü un tüccarları da azdır ve 

zaten sövaıhiiilin bir kere % 50 ihtiyacı temin edilirse 
talep bittabi % 50. tenakus eder. Arzediyorum ki, bu 
pahalılığın sebebi bu 'kanundur. Bu kanunu kaldırdığı
nız gün bütün mutavassıtlar ellerinde bulunan buğ
dayları iştiyecekler ve limana sevkedecekterdir ve ye
ni pazara gelecek müstahsili mallan da, müstahsılların 
hiç olmazsa bugün nısıf nısfa zararları vardır. Ancak 
sekizde bir zararını kapatmak için alacaklar ve sahil 
ihtiyaçlara tevtfik edeceklerdir. 

IBir Mebus Bey — Ehemmiyet1! yok efendim, asıl 
aihalli istifade etsin de. 

İSMET 'BEY (Devamla) — Şimdi bizim ve rüfe-
kamızın Karadeniz havzası hakkındaki moktai nazarı. 
Karadeniz havzasına idhal olunacak mısır unlarından 
dört ay müddetle 28 Temmuz 1336 tarihl'i kanun ka
bili tenkis olmak üzere takririmizde tesbit edflmdş.. 
(Gürültüler) Eferidiler, 1336 tarihli Kanunda istifası 
lâzım gelen gümrük resmi alınacaktır ki, 80 bftmem-
ne kadar santimden ibarettir, bu suretle sahile girecek 
musir danelerinin kilosu ancak 7 - 8 kuruş arasında 
maledilebilecektir. Biz bu suretle sahil ihtiyacmıni % 
50 sini temin ve tehvin ettmeten sonra, dahiJdeki is
tihlâk fazlalarını ümüıa edecelk tarzda gümrük kapıla
rını açmayı arzu etmiyoruz. Çünki memleketii mafhve-
deıfiZi 

Konya - Mersin limanına gelince: Adana ihtiyacı 
için açıldığı söyleniyor, îbelki başkadır. Konya'da 
vesaiti nakliye mevcuttur. Bizde vesafiti naküiye yok
tur. Şimdi Adana'nın (ihtiyacı tetkik edilecek otursa 
Adana o kadar ihtiıyaçlı değUdr. Yani belki de ihti
yacı vardır. Adana'nın ihtiyacı derecesi aynı zaman
da Konya havzasiyle Silifke Antalya havzasında ma
hallini idare edecek ve ordu ihtiyacını lâzım olduğu 
kadar tidare edecek. Yani bunu hakikati veçhile ta
hakkuk ettirdiğimiz zaman Mersin limanı açılsa bile 
Amerikalıların rekabetine katiyen imkân yoktur. Çün
kü şjmendifer götürecektir. Fakat bunun üzerinde 
nlokıtai münakaşa buldur. Yani bu havza dahiMndekli hu
bubatın ordu ihtiyacından fazla olup olmadığını tet
kiktir. Hükümetin tahkikatının noksan olduğunu bü
tün arkadaşlar söylediler. Kâzım 'Paşa Hazretleri de 
diyor ki, Hükümet tahkikatını 'yapanken, haik, etinde 
olan malını hakiki olarak söylemez. Çünkü elinden 
alınacağından korkar. Emirtiyetsözsüği vardır. Buna ben 
de kaniim. Benlim de bir kaç tecrübem vardır. Fakat 
ne yapalım, onlar bundan mesuldür. Bize bunu tesbit 
etsinler. Bizim bu havza dahilindeki zahiremizin 
miktarı şundan ibarettir diye söytesirtler. Kanaat ha
sıl olsun bizde diyor. Kendi vesaitimle golürürüm ve 
limanları da açmam diyor. 

702 — 



I : 156 7 . 2 . 1338 C : 3 

İzmit'e gelince; onların ihtiyacım götürmek için 
Hükümet, vesaJüfci naltoliye tedarik edeceğiz diyor. Bu 
nok taslarda biz tearruz etmiyoruz. Yalnız karadenıiz 
limanlarıma mısır idhalinin hasrını tsıkjif, Kızılırmağnı 
şank havzasındaki ive bu sene mücadelemıizin mıızaffe-
ıteyetle tetevvüç edeceğine tamamıiiyîe kaniim, fakat 
tedalbiri ihtiyatiyeyi eklen bırakmıamak şartiyie isti-
nad edeceğimiz yegâne ızilraatgâıh merkezi Anadolu'
dur. Kızılırtnağın şark havzasıdır. Eğer bu Krzilırımıa-
ğın şark havzasındaki ziraati imha edecek tedabiri 
ıkaihul edecek olursak.. 

Dr. SUAD iBEY (Kastamonu) — İmha oimaz. 
İSMET BEY (Devamlia) — Ona hiç şüphe yc'i;. 

Şunu istitrat olarak arzedeyim ki, biz bütün küvayı 
maddiye ve manetviyemizi .bir vazifenin ifasına bir 
gayandn istihsaline ihasrü tahsis ettiğimiz zaman, ba-
Ihusus bizim miemleketimiizde makine ol'mıyan, şiimen-
diıfer olmayan, vesaiti ziraiye ve fenniiyesi olmıyan 
memleketle hüdemat ve vezaiifi umumiyede husule ge-
leceki müşkülât ve buhran gayet ehemmiyetlidir. Yani 
gelmesi gayet ziaruridir. Ondan dolayıdır ki bugün bü« 
tün mövutfdtöyetiimizi bu cidale hasrü tahsis tetiğimiz 
ziaman hidematı sairede az çak buhranlar husule gel
miştir ve gelmektedir. Yarii gayri tabiilik gsimiştir. 
Hatta bu halalılıkla da ondan mütevellittir. Çünki ve
saiti nakliye üzerinde tazyik»! vardır. Gerek istlihsa-
lâtımızda, gerek ihtiyaca'tımızda gördüğümüz bu 
'buhranların bizi derelerine göre takdir edelim ve 
âcil tedbirlere muhtaç olan kısımlarını acil ve muvak
kat tedbirlerle, olmıyıadları da tedaibiri esasiye ile, dai
ma aklımıza gelecek tedbirlerle yapacak olursak daha 
muvafık olacağı kanaatindeyim. Efendiler bu müca
delenin isftıinad edeceği elemanlar memlekette mevcut
tur. Demin arzettim ksi Samsun ile Havza arasındaki 
kira bedelli beş buçuk liradır. Samsun, Havza ara
sında bir dekovil inşa etsek bu, gümrükleri açtıkları 
zaman ecnebilerle vereceğimiz paranın onda biriyle 
meydana gelir. O vakit 5,5 lira nakliye ücreti tenezzül 
edince efendiler. Amerika «reka'bet edebilir rmi? Bi
zim fazfet istihsalimizle dahil ihtiyacın temcin edece
ğiz. 300 - 400ı bin liralık fedakârlığa karşı 4 - 5 mil
yon hanice vermek için bu tedabiri esasiyeyi ittihaz 
etm'ıyeten. İhtiyacı olursa ihtiyaç vardır, diye açalım, 
memleketi imha edeüiim mi BendenCz bu kaziyei be-
dihdyeye taraiftarım ki, bu memleketin gümrükleri açı
lamaz. Açıklığı hakle memleketimizde kahtü gala ol
madığı hakle Avrupa kahtü gala olduğuna kani ola-
oalkltır... Memlekette hiç bir şey olmadığı halde bu li-
marıiarldan bMHüzaAn para ihraç edeceğiz ve öyle 
muvazenermizıi beribat edeceğiz ki burada, daha geri

lerdeki ne zürra, na tüccar, ne raübadeleciler çalışa-
mıyacak bir hale gelecektir. Bir kanunla memleketi
mizi idare edeceğiz. O da, kendi kendimizi idare ka
nunu. İşte limanların kapanlması bu kanundan doğ-
muştuk. Kendi kendimize didişeceğiz. Banali yiyece
ğiz, Yoksa ölünüz. Ben bu sahil arkadaşlarımızla gö
rüşerek vücuda getirdiğimiz şekli (Makamı riyasete 
tevdi edliyoruım. Herhalde gayri muvafık değildir. -

Hükümet her vakit o müddeti ılâzım olduğu kadar 
hububat aldığı vakit kesebilsin demektir. Mersin Li-
maniyle Izrnlit limanına şey etmiyoruz. Vesaiti nakliye 
meselesi delildir. Bu memlekette fazla istihşalât mese
lesi değildıir. Ihti'yacatın tahkiki meselesidir. Zaten 
tahıaklkuk eotiği zaman Mersin limanı açılmaz. 

OSMAN BEY (Lâzistan) — İsmet 'Beyefendin'in 
Anadolu köylüsünün himayesini kasdererek vaki oları 
ıheyanatını ve bilhassa kavaidi rkti'sadiyeye temas 
ettirecek suretle tavzih ettiği gayeyi, eğer Anadolu 
köylüsünün menfaatine bulsaydım, ben kendi dairei 
inıtihalbiyem ve sevahil halkının mazarratına olsa da
hi buna susar, ve kabul ederdim. Fakat neticenin ora
ya vanmıyaaağinı şimdi kısacık maruza'iım'ia arzede-
ceğüm. 

•Köylü yine ezilmiştir ve ezilecektir. Malûm ele
manlar tarafından.. Lâzistan Roman yaM an ve Rusya -
dan mısır alır ve geçirtirdi. Bugün Rusya'yı ara yer
den çıkarıyoruz. Rusya geçirmiş olduğu azim ink'ilâ-
'bat dölayısıyle bugiün ihracat yapamıyor. Bonaenaieyh 
inkılâptan sonra sahile mısır gelmiyor. Şimali Kaf
kasya'dan gelirdi. Şimdi 'bunlar yök. Kalıyor Roman
ya. Bu güîriüğü vazettiğimiz günden iöbaren Roman
ya'dan vesaireden İstanbul tarikiyle Lâzistan ve Tralb-
zon'a mısır gelmemiştir. Bu gümrüğü vazettiğimiz 
ıgüne kadar Romanya'dan vesaireden gelen mısırlar 
cüzi bir miktarda idi, Lâzistan ahalisi de, Samsun, 
Çarşamlba, Terme, Ünye buralardan kendi motorla
rıyla tedariş ediyorlardı. Romanyadan yapılan itha
lât gayet cüzi bir miktarda idi. Bu gümrüğü vazettik
ten sonra Romanya'dan kÜhalât vakıi olamadı. Fakat 
bugün Lâzistan alhallisÜ, daha doğrusu buğdaya muh
taç olan kitle, evvelce sahil aksamınldan tedarik ettiği 
mısırını bu defa okkasına 3-3,5 kuruş zamlmedepek' 
tedarikine başiamıştf. Yani zarar ibu kanunun vazün-
dan evvel, 3,5 kuruş satılan ve sattığında da idare et
mediğinden dolayı şikâyet etmeyen çarşatabtaUıiar, 
termeliler fuzuli olarak 3,5 kuruş daha zammettiler. 
Çünki gümrüğe zammettiniz bunu. Bu suretle kanu
nen ihtikâra sebebiyet veriilmiş öldü. Şimdi üç kuruşa 
yakındır kilosu. Kıyyesi dört kuruştur. 
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BİR MEBUS BEY — Eskiden kaç kuruştu? 
OSMAN BEY (Devamla) — Okkası dört kuruş

tur. 4 kuruş da gümrük resmi. Lâzistan ahalisi bu
güne kadar kıyye ile mısır yemiş değildir. Harbi Umu
minin felâketidir. Beş okkalık ölçekle mısın tartarlar
dı. Yoksa böyle okka ile mısır yediği yoktu. Bu bir 
zaruret neticesidir. Dört kuruş buna zammederseniz 
o halkı, ki Rusya'da balıkçılık, furunculuk yapardı, 
tütüncülük yapardı, para kazanırdı, kıyamet kadar 
ticaret yapardı, evine gelirdi. Bugün bütün bu me-
nabiden mahrum olan bu halk hiç bir yere gidemi
yor. Arazisi de yoktur. Dört kuruş da mısırına zam
mederseniz artık insafınıza müracaat ederim. 

Sonra bir takrirleri var efendim. Nasıl, hangi sa
hil mebuslariyle uyuşup da bu tadil tekliflerini yap
tıklarını bilmiyorum. Sordum şuradaki, üç arkadaşı
mıza. Haberimiz yoktu dediler. Dört ay müddetle 
diyorlar, ki mısırdan gümrük alınmasın. Şu halde 
Heyeti Celileniz bu kanunu bugün kabul ettiğiniz hal
de dört ay zarfında gümrük alınmayacaktır. Bu 
dört ay zarfında zaten bir kısmı idare edilir. Hazi
rana kadar fiyat düşüyor. Asıl ihtiyaç ondan sonrada. 
Bu ana kadar köylünün parası, malûmu âliniz yev
min cedit, rızkın cedittir. Köylünün hali malûm. Bir 
kutu yoğurt satacak, 15 yumurta satacak, bir okka, 
iki okka mısır alacak. Dört aya hasrederseniz muh
tekir tüccarlar bugünden mısır getirecekler, ambar
lara koyacaklar, bu dört ay sonra gümrüğe dört 
kuruş zammediyorsunuz ve işte o vakit bu dört ku
ruşu bu muhtekirlere vereceğiz ve bunu Heyeti Ce
lileniz kabul edecek. 

BİR MEBUS BEY — Tenzil edeceğiz. 
OSMAN BEY (Devamla) — Doğru amma, dört 

ay sonra da zammediyorsunuz. Dört ay sonra ithalât 
memnu diyorsunuz. Köylü menedildiği zaman alma
ya başlayacaktır. Mevsimi o vakittir. Halbuki zen
ginlerin ambarlarında zaten gümrüksüz zamanda id-
har edildiği için bu defa gümrüklü zamanda müra
caat eden köylüye, hiç alnı terlemeksizin, sıkılmak-
sızın dört kuruş fazlasiyle satacaktır. İhtikâr edecek
tir. Nasıl bunu Heyeti Celileniz kabul eder? Bu na
sıl tadil teklifidir. Hangi sahil mebusu buna razı 
olur? Bunu kabul ettiği zaman dairei intihabiyesine 
gidemez o mebus Halk açtır. Onun için istirham 
ederim, bendenizce bu tadil teklifini Heyeti Celileniz 
hiç nazarı itibare almamalı. Muvafıkı adalet değil
dir. Arzettim esbabını. Bunun aksi olamaz efendim. 
Şunu da arzedeyim ki gümrük resmini ilga ettiğiniz 
andan itibaren Çarşamba-mıntakası Lâzistan'ı beste

leyebiliyor. Yalnız bu mıntaka katidir. Çünkü Harbi 
Umuminin verdiği felâket neticesi olarak ahali hem 
az yiyor ve hem de nerede bir taş dibi varsa, şu 
kadarcık bir toprak varsa orayı bir tarla haline ge
tirmek mecburiyetini hissetmiştir. Lâzistan ahalisi ka
dınları, erkekleri çalışıyor. Çünkü eskisi gibi Rusya' 
ya gidemiyor. Ötede ticaret yok, beride ticaret yok. 
Binaenaleyh nerede bir toprak parçası varsa onu zer' 
için çalışıyor. Onun için bundan bir derece istifade 
ediyorlar. Hatta hiç arpa zeretmedikleri halde köylü 
arpa zeretmeye başlamıştır. Mısırdan evvel arpa zere-
diyorlar. Arpayı hasad edince akabinde, bir parça geç 
olmakla beraber, hemen mısır zerediyorlar. Temin 
ederim ki geçen sene ve daha evvelki sene çam ağaç
larının kabuklariyle mısırı mahluten öğüten köylüleri 
gördüm değirmende. 

SUAT BEY (Kastamonu) — Koçanını yemişler
dir. 

OSMAN BEY (Devamla) — Evet, koçanını ye
mişlerdir. Buna karşı dört kuruş zam doğru değildir. 
Onun için bendeniz kabul etmiyorum. 

Sonra diyorlar ki hariçten kapıları açarsak Ana
dolu köylüsü bundan mutazarrır olacaktır. Hayır 
efendim. Ben sizi temin ederim ki Anadolu köylüsü 
mutazarrır olmayacaktır. Anadolu'da köylünün sır
tından, köylüden erzakı mubayaa edip, ucuz zaman
da erzakı deranbar eden zenginleri mutazarrır olacak. 
(Çok yanlış sadaları) Efendiler, bir hafta evvel size 
söyledim ki buradan telgraf çekilmiştir, elinizden ze-
hairi çıkartınız diye. Esbabı nedir? Efendim nedir bu 
telgraf çekilmenin esbabı : Elinizdeki malı çıkartı
nız, böyle bir kanun teklif ediliyor deniyordu. Alıp 
sonra gümrüğün mevcudiyetinden bilistifade satmak
tır. Bundan hiç bir zarar hâsıl olmamıştır. Heyeti 
Celilenizden bunu rica ediyorum. Zannederim ki me
seleyi tavzih ettim. Konya meselesinden bahsetme
yeceğim. Onu Konya mebusları kendi muhitlerini 
pekâlâ bilirler. Adana'lılar keza. Binaenaleyh maruza
tım bundan ibarettir. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Efendim bundan bir kaç gün evvel bir sual takririy-
le... Bundan dolayı üç vekâletten bir sual takririyle 
Adana'ya ait şeyler sormuştum. İki gündenberi cere
yan eden müzakere ile o sual takririm alâkadar idi. 
İnşaallah bu takririm bu iş bittikten veyahut gittik
ten sonra görüşülür. 

O sual takririnde de arzettiğim veçhile, Adana' 
nın vaziyeti şu merkezidedir : Adana'da cephe tees
süs ettikten sonra içinde bulunan büyük çiftçilern 
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dışarıya çıkması lâzım geldi ve bunların dışarıya çık
ması lâzım geldiği zaman da, maalesef, hasat zama
nına tesadüf etmişti. Herkes elindeki altını ve kâğıt
ları toprağa atmış ve bundan da bire asgari on almak 
ümidiyle hasat zamanını beklemişti. Hasat zamanı gel
di. Herkes mahsulâtını yemedi. Tam satacağı bir sı
rada dışarıya çıkmak emri verildi. Dışarıya çıktı
lar. Dışarıya çıktıkları zaman mahsulâtını kamilen ve 
maalesef Ermenilerin, Fransızların eline bıraktılar. 
Dahilde kalanlar da içerde Ermenilerin yaptıkları bir 
çok münasebetsiz, harekât dolayısiyle çiftliklerinden 
çıktılar. Lüzumu kadar zeriyatta bulunamadılar. Ge
çende yine söylemiştim. Hariçte bulunup da Adana' 
nın istirdadı üzerine Adana'ya giden mühim çiftçiler 
muhacirin tahsisatı ile geçinmek mecburiyetinde kal
dıkları için Adana'ya girdikleri zaman maalesef pa
rasız olarak girmişlerdi. Hükümetin, insan itibariyle 
gayei milliyenin istihsalini temin için nâfi olmasını 
düşünerek, bazı yardımları itilâfnameyi aktederken 
düşünmesi lâzım gelirken, bunu ihmal etti. Düşünme
di. Adana'ya giren çiftçiler bir kere Adana'da zeri
yatta eski seneye nispetle az olması dolayısiyle fazla 
tohumluk bulamadılar. Kendi paraları da müsait de
ğildi. Şüphesiz sabıkaya nispetle Adana'nın zeriyatı 
az idi. Fakat efendiler burada, bu kürsüde bir kaç 
kere söylendiği veçhile, Adana kahtü galaya maruz 
vaziyette değildir. Adana'da hububata ihtiyaç var. to
humluğa ihtiyaç vardı. Fakat Adana'da halk açlık
tan ölmüyor ve bir ay sonra mahsulâtı idrak ede
ceğine göre ölmesi ihtimali de yoktur. Binaenaleyh 
Adana'nın ihtiyaciyle Karadeniz sevahili ahalisinin 
ihtiyacı kabili kıyas değildir. Karadeniz sevahilinin 
ihtiyacını mebusları pekâlâ biliyorlar. Hükümetin tet-
kikat yapıp yapmadığını bilmem. Yalnız bendeniz di
yorum ki Adana'nın tohumluk zahireye üç beş gün 
vardır. Bu üç beş gün zarfında sevkiyat yapacaksa
nız yapın. Yapmayacaksanız Amerika'dan mı gele
cek, nereden gelecekse tohumluk bulunuz ve Adana' 
ya gönderin ve bir buçuk aylık bir zaman için, buğ
day itibariyle yardım edin diyorum. Halbuki bu ya
pılmamıştır. Adana'ya bundan sonra gönderilecek to
humluk zahire ancak yenmek için sarfedilebilir. Yok
sa tohumluk olarak kullanılamaz. 

Adana'nın, diğer yerlere nispetle, basit olan ih
tiyacını temin için de vesaiti nakliyenin müsaadesiz 
olmasının mevzuübahsolmasına aklım ermiyor. Harbi 
Umumi esnasında Adana'nın ihtiyacı vardı. Fakat bu 
ihtiyacını günde bir vagon, iki vagon temin ediyordu. 
Bu ihtiyacı eğer günde bir iki vagon sevkiyat yap
mak suretiyle temin etmezse Hükümet Harbi Umumi 
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esnasında olduğu gibi, bir takım memurlar çuvallar
la ekmek götürür. Çuvallarla buğday götürür ve bu 
suretle bazı adamlar ahalinin ekmek ihtiyacından isti
fade ederler. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyanbekir) — Vagon sa
tılmaz mı?.. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Devamla) — 
Vagon mesaili belki olur. Fakat nasıl olsa bu bir 
buçuk aydan fazla devam etmez. Çünkü Adana'nın 
zeriyatı, İktisat Vekili Muhteremi Beyefendinin bu
yurdukları gibi, (/c 20 değil, r/< 40'tan fazladır. Ze-
riyatın haylice yapılmasına rağmen % 40'tan fazladır. 

SIRRI BEY (İktisat Vekili) (İzmit) — Mesul va
limiz söylüyor. Gayri mesul söylemiyor. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Devama) —Va
linizin nasıl basit düşündüğünü ve söylediği sözlerin 
ne kadar yanlış olduğu, zatı âlinizin söyledikleri sö
züyle Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretlerinin söz
lerinin mübayenetine nazaran zahirdir. Yani zatı âli
niz buyuruyorsunuz ki 130 vagon buğday vardır. 
Adana'ya tohumluk için sevkedebiliriz. Müdafaai 
Milliye Vekili Paşa Hazretleri diyor ki; orada buğ
day yoktur. Evvelce Konya valisi zahirenin çıkmasına 
taraftar olmadığını söylüyor. Biraz sonra bu fikrin
den vazgeçiyor. Zahirenin çıkması hazırdır diyor. Bil
mem ne derecelerde vilâyetin işarı şu vaziyet karşı
sında haizi itibar olur. Bence hiç kıymeti yoktur. Ben
ce muhakkak olan bir şey varsa maalesef mülhakat
la merkez birbirlerini tanıyamıyorlar ve birbirlerini 
tanımamakta ısrar ediyorlar. Bence muhakkak olan 
şey bu. Merkezin düşündüğünü mülhakat düşünmü
yor ve yekdiğerini maalesef dinlemek lûtfunda bu
lunmuyorlar. Benim bildiğim bu. Bu meselenin ruhu
nu Adana vaziyeti dolayısiyle şöyle hulâsa edebili
rim : Harbi Umumi esnasında bir çok dırıltılara, de
dikodulara sebebiyet veren vagon münasebetsizliği 
vesairesi şöyle bir tarafa konduktan sonra, levazı
mın vazifesinde sui istimal korkusu - ki Harbi Umu
mi esnasında aynı şey vaki olmuştu - zannediyorum 
ki Heyeti Vekiliyei ve bilhassa Maliye Vekilini fartı 
hamiyete sevketmiş ve bu fartı hamiyettir ki Adana' 
ya yardım edilmesine maalesef mani olmuştur. Şöy
le ki; Harbi Umumi içinde bir levazım teşkilâtı vü
cut bulmuştur ve herkesin söylediğine göre bu leva
zım teşkilâtı hırsızdı. Maliye Vekâleti ihtimalki ha
kiki düşüncelerle, samimî düşüncelerle hırsızlık ol
madığı takdirde dahi halkın düşüncelerine mani ol
mak için bu işi Levazımın elinden alarak kendisi yap
maya karar verdi. Fakat ordu beslemek öyle bir me-
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sele idi Jci bunu vaktiyle düşünmek, lâzım gelen he
saplan yapmak ve levazımın yapacağı işden aşağı iş 
yapmamak şartiyle bunu deruhte etmek lâzım gelirdi. 

REİS — Kanundan bahsediniz- efendim. 
ABDÜLKADİR KEMALÎ BEY (Devamla) — 

Kanunla alâkası vardır. Taalluku yoksa vazgeçelim 
efendim. İsterseniz maddelerden bahsedeyim. (Devam 
devam sadaları) Efendim silsilei kelâmım kayboluyor. 
(Devam devam sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgad) — Şaşırdı
nız galiba Abdülkadir Kemali Bey... 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Dsv^nla) — 
Zatı âlinizin dünkü vaziyeti kadar şaşılacak vaziyete 
düşüyorum da onun için. (Handeler) Levazımın ya
pacağı işi Maliye Vekâleti fartı hamiyetle yapmak is
tedi. Fakat işi bozuldu. Bilhassa askerler vagon yok 
demekle Maliye Vekilinin işini bozmakta devam edi
yorlar. Vagon var efendiler. Adana'nın ihtiyacını te
min etmek de gayet kolaydır. Vagon mevcuttur. Ada-
na'dan Mersin'e giden vagonlar kamilen boş duru
yor. Bunların içerisine biraz zahire koymakla Adana' 
nın ihtiyacı temin edilebilir. Şunu arzetmek isterim 
ki, Adana açlıktan ölüme mahkûm olmuş değildir. 
Eğer her şeyi açık görüşmek lâzım gelirse, aklıma bir 
şey girmiyor. Hükümet bu noktai nazardan düşünü
yorsa bunu, bir dereceye kadar Amerika'dan buğday 
getirtmekte mazurdur. Bazı arkadaşlara söyledim. 
Düşman yakında çekilecekse ve evvelce gördüğümüz 
gibi çekildiği yerleri tabiî tahrip edecekse oradaki in
sanları şimdiden aç bırakmamak büyüklüğünü yapı
yorlarsa Amerika'dan biraz buğday getirtmekte beis 
yok. Aksaray'da 1335 senesinden buğday var. İntizam 
tahtına konursa elimizdeki şu kanuna Adana itiba
riyle lüzum yoktur. Fakat Karadenizde 3,5 milyon 
nüfus itibariyle çok lüzum vardır. Yalnız Adana 
itibariyle de arzediyorum. Bilmedim hususatta da 
söz söylemek ihtiyadım değil ve Adana'ya fevkalâ
de telâşa lüzum yok. Günde iki üç vagon göndermek 
suretiyledir ki bunun Konya'dan temini kabildir. 
Zannediyorum ki Hacı Bekir Efendi Hazretleri de bu 
teklife muvafakat buyurur. Gümrükten % 3 yahut 
% 4, bilmiyorum, hesap işleriyle alâkam yok. Fakat 
hem gümrük zammetmek, vazetmek suretiyle hem 
Amerika'dan, hem de dahildekinden istifade edersek, 
zannederim, daha iyi olur ve levazımın kontrol edil
mek suretiyle bu işde çalışmasını Hükümet kabul et
se de böyle altından kalkılamayacak, bu işlere girme
se daha iyi olur zannederim. 

SIRRI BEY (İktisat Vekili) (İzmit) — Bu mese
leye dair bütün vesaiti arayıp tarayıp bularak He-

I yeti muhteremelerine arzetmeyi kendim için mühim 
bir vazife addettiğim için nazarı dikkatinizi calip mü
him bir vesika daha söyleyeceğim. 

NAFİZ BEY (Canik) — Yine Konya valisinden 
değil mi efendim? Eğer Konya valisinden ise lütfen 

I söyleyiniz. (Handeler) 
SIRRI BEY (Devamla) — Kudreti keşfiyenizin 

takdirkânyım. Bu 25 kânunusâni tarihli vilâyetin tel
grafı. (Hangi vilâyetin sesleri) Konya'nın efendim. 
Aynen okuyorum. «Mubayaasına başlanılan 20 mil
yon kilo zehairin şimdiye kadar mikdarı taahhüdat 

I ve teslimat 20 Kânunusani tarihli telgrafla arzedilmiş-
ti...» 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Miktarı... 

SIRRI BEY (Devamla) — Mikdarını soracağı-
I nızı bilseydim vesikamı yanımda getirirdim. «...Son 
I günlerde fiyatlar şayanı dikkat bir derecede tereffü 
I ve merkezde fiyatların muhafazası için sarfolunan 
I gayrete karşı yemden bayiler zuhur etmemeye başla-
I mıştır. Fiyat tereffü etti ve yeniden bayi zuhur et-
I miyor ve mübayaatta durgunluk hâsıl olmuştur. Ka-
I zalarda tereffüü fiyat peyderpey % 16 nispetinde 
I yükselmiştir ve daha da yükselmektedir. Memleketin 
i ve ordunun 3 - 4 aylık İdaresine ancak kifayet ede-
I bilecek olan mevcut zahirenin serbestti ihracatı fazla 
I olarak es'arın % 100'e karip bir tereffüne sebebiyet 
I vereceği de şüphesizdir. İşde bu mühim mahzurlara 
I karşı düşünülen ve kararlaştırılan berveçhi zir teda-
I birin kabulünü rica ederim : 

I 1. — Müteahhitlerin - ve zannederim ki hoşa gi-
I decektir - müteahhitlerin ve tüccarandan orduya er-
I zak vermiş olanların bazılarına mezkûr erzaktan mat-
I lûbatı derhal tesviye olunmak suretiyle bugünkü za-
I hire fiyatiyte beş kuruş otuz paradan buğday ve 3 

kuruş otuz paradan arpa tedarik ettirilecektir. (Çok 
I iyi sadaları) Daha kıymetli sözler var rica ederim. 

BİR MEBUS BEY — Vaz'iyed daha güzel. (Din-
I leyelim sesleri) 

SIRRI BEY (Devamla) — Daha kıymetli sözler 
I var, rica ederim dinleyelim. Bu taahhüdat çok kıy-
I metli değil mi? Çünkü Hükümetin vazifesini yap-
I maya davet olunuyor. Daha ne arzu ediyor Heyeti 
I muhtereme bilmem? Bu taahhüdata girişen zevatın 
I matlûbatı sabıkaları 135 bin liraya baliğ oluyor. Mü-
I maileyhim 4,5 milyon buğday ve 1,5 milyon kilo ar-
I pa itasını taahhüt ediyorlar.. Yani muhtacı izah de-
I ğil. Bu mikdar zahire vardır. Bulacağız diyorlar. 
I Bendenizin izahatıma hacet yoktur. Es'arın muhak-
I kak olan tereffüü, fiyatı hazıra ile son fiyat arasın-
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da bir fark ve tefazulü mucib olacağına binaen işte 
bu tefazulü es'ar arasında es'arı haziranın mütefavit 
kalması, sabit kalması halinde müteahhitlerin tediye 
edilecek düyunatı sabıkanın imhasını temin etmiş ola
caktır. Vasati bir hesap ile beher kiloda iki kuruş 
bir tereffü farzedilse, altı milyon kilo taahhüdat ile 
120 bin liralık bir faide tahassül etmiş-bulunacaktır, 
ki işte bununla mühim bir borç 20 milyon lira za
hirenin esmanı baligası içerisinden... 

TEVFÎK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Çok yanlış 
hesap... 

SIRRI BEY (Devamla) — İçerisinden biliktisat 
çıkarılmış ve ödenmiş olacaktır. 

SALlH EFENDİ (Erzurum) — Biraz hayale ben
zer. 

SIRRI BEY (Devamla) — Binaenaleyh Müdafaai 
Milliye tahsisatı umumiyesi dahilinde ise mezkûr 134 
bin liranın bu muhassesattan mahsub edilmek üzere 
bugün nakden ve 20 milyonluk zahire tahsisatından 
bittefrik istasında bir beis olmayacağı itikadında-
yım. 

EMİN BEY (Erzincan) — Teşekkür ettiniz mi 
valiye?.. 

SIRRI BEY (Devamla) — «2 — Arzı sabık veç
hile, vilâyetten zahire ihracı, âti için mühim ... ihzar 
demek olacağından buna herhalde rıza gösterilmeme
si lâzımdır. Şu kadar ki Adana vilâyeti, filhakika 
zahireye bazı mertebe muhtaç olduğundan vilâyeti 
mezkûreye bir mikdar zahirenin itası şayanı teem
müldür. Bu mikdarın tayini için her iki vilâyet bir 
kararı musip ittihazına imkân bulabilir ve tespit edi
len fiyattan istifade olunarak muhtekirlere de mey
dan bırakılmamış olur. îstitlâatıma nazaran Adana 
için 100 vagon zahire kâfi gelecek ve bunun da ihti
mal ki peyderpey şevki mümkün olacaktır. Bilâkis za
hire ihracının tamamii... 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Bir şey sora
yım Beyefendi. 

SIRRI BEY (Devamla) — Bilâkis zahire ihracı
nın serbestisi birinci maddede arzolunan tedbiri mü
fidi ihlâl ederek müteahhitler es'arın terakkisi nis
petinde kendi fiyatlarının terakkisi kabul etmek şar-
tiyle taahhüdata devam edebileceklerini beyan ediyor
lar. 

ŞÜKRÜ BEY (?) — Meselenin ban noktası bu
rası işte... 

SIRRI BEY (Devamla) — Şeraiti mukarreresi-
nin vekâleti celilelerince kabulüne müteallik muhabe
re ve muamele için şehri halin 31 nci gününe kadar 

J müddet tayin edilmiştir. Muvafakat emrinin daha ev-
I vel ve derhal itası ve mezkûr 135 bin liranın Garbi 
I Anadolu menzil müfettişliğinden... Bu da ciheti as-
I keriyeye ait bir meseledir. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Bir sual... 

I SIRRI BEY (Devamla) — Mütalâamı aynen ar-
I zediyorum. Bunu da arzdan maksadım Valinin işarın-
I da mübayenet olup olmadığını ve lâzım gelen izaha-
I ti vesaiki Heyeti muhteremeye hasbelvazife bildir-
I mektir. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — İktisat Ve-
I kâletinden bir şey istirham ediyorum. Kendileri zür-
I ram hamişidir. B. M. M. namına Valinin telgrafla-
I rını burada okuyorlar, dinliyoruz. İstifade ediyoruz. 
I Fakat İktisat Vekili sıfatiyle vasıtai tebliğ ve tebel-
I lüğ mahiyetinde kalıyorlar zannederim. Zürram hâ-
I misi olmak dolay isiyle üç kuruş otuz paraya bu köy-
I lünün çalışıp da buğday satması acaba memleketin 
I iktisadiyatı için zürraı mahıv mı eder, ıslah mı eder? 
I Sonra İktisat Vekâletince muayyen bir rakam yoktur. 
I thtikâr deniyor. İhtikâr daha ne Vali, zannedi-
I yorum ki ne de vekâletler istok yapmış değildir. 
I Mahsul nereden gelecek, ne kadar çıkacaktır, bu sa-
I tılacak zehair kimden çıkacaktır? Köylü sair ihti-
I yacatını yüz misli fazlasına alıyor. Buğdayın üç ku-
I ruş, beş kuruş fazlasına satılmasına neden müsaade 
J etmiyorsunuz? Şeker mi getirdiniz, gazyağı mı getir-
I diniz, ayakkabısını mı, kundurasını mı, yemeğini mi? 
I Her şeyi 200 misli alıyoruz. Efendim, bir kısım mü-
I talâatla Hükümet şöyle yapacakmış, 100 bin asker 

besleyecekmiş, milyonlara baliğ oluyor. On misline 
I maloluyor. Bunu görmüyor musunuz? Köylü için ne 

düşünüyorsunuz? Himayesi için neden istiyorsunuz? 
Valinin mesaisinin heder olduğunu nasıl düşünüyor-

j sunuz? Vekâlet zürra namına mücadele etmiştir. 
I B. M. M. namına bunları- yüzüne çarpacak, B. M. M. 
I köylünün hamişidir. Köylüsüz millet yaşamaz. Benim 
I köylüm 10 kuruşa satacaktır. Istihsalâtı para etme-
I yen millet yaşamaz. 

SIRRI BEY (İktisat Vekili) (İzmit) — Buyurduk-
I lan çok doğrudur. Köylünün, tüccarın Hükümet ye-
I dinde tahsil olunmamış ne kadar hukuku varsa mü-
i kerreren vacibüleda olduğunu dairei aidesine yazdım. 

Hatta pek kalil olan şu müddeti memuriyetim zar-
I fında mükerreren yazdım. Vekâlete zürraın menafii 
I hususunda terettüb eden vazifemin zerre kadar kal-
I madığına zatı âlilerini temin ederim. Arzu buyurdu-
[ ğunuz bir kilo zahire köylüye kaç kuruşa maloluyor? 
J Hesap ettiririm ve" söylerim. Bunu benim hesabıma 
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bir küsur olarak telâkki ediniz. Bunu henüz hesap 
etmiş değilim. Bunu ihlâsıma bağışlarsınız zannede
rim. 

Vekâletten bahsediyoruz. Fakat şimdi bendeniz 
mademki işgal ediyorum; tabiî cevap vermiş olaca
ğım. Fakat şimdi sizi ilzam için öyle manasız keli
melerle ben sizi iğfale çalışmak ve hem de kendi ken
dimi aldatmak istemem. Müsaade buyurursanız bir 
köylüye bir kilo zahire kaça rnaloluyor ve kaça sa
tarsa bundan müstefid olur, bunu hesabeder, bir vak
ti merhununda arz ederim. 

EMİN BEY (Erzincan) İşte bunları hesap eder
siniz. Köylünün refahını temin etmiş olursunuz 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Bir noktayı an
lamak istiyorum. Gerçi maruzatımın bir kısmı belki 
makamı âlilerine aid olmayabilir. Bu kürsüde bu me
sele için bir kaç vekil arkadaşımız idarei lisan -etti
ler. Binaenaleyh umumi bir meseledir. Bunun için 
zatı âlinize aid olmayan zat cevap versin. 12 veya 
13 kânunusanide burada bu kürsüde ordunun erzak 
ihtiyacının kâfi olmadığı söylenmişti. O zaman ben
deniz söylemiştim ki, memlekette mevcud olan erzak 
mı hesap ediliyor, yoksa ordu ambarlarındaki mü-
dehharat mıdır? Cevap verilmedi ve ondan sonra 
işittiğime göre, tahkikata girişildi ve nihayet 15, 16 
kânundan sonra vaziyet malûm olmuştur. Ricali mü-
diranımızın bir kısmınca, erzakımız yoktur. Bende
niz soruyorum İktisat Vekâleti ve ordunun sevkü ida
resiyle mükellef olan makam Erkânı Harbiyei Umu
miye mi, yoksa Erkânı Harbiye Reisi midir? Başku
mandanlık mıdır, Müdafaai Milliye Vekâleti midir? 
Onu da bilmiyorum. Çünkü bu bir sehpadır. Bunun 
hangisi vazifeli ise bu meseleyi şimdiye kadar düşün
mesi, bilmesi icabederdi. Şubatta bu mesele bize ge
liyor. Bunlar şimdiye kadar uyuyorlar mıydı? Buna 
cevap istiyorum. İktisat Vekâletinden de soruyorum, 
bu mahsulün bu memleketi idare etmeyeceğini neden 
düşünmedi?.. 

İkincisi bunu biliyordu, görüyor idi ise neden An
talya limanlarından, Suriye'ye, Adalara öteye beriye 
zahire çıkardı? Bu zahire daha başka türlü bugün 
lâzım .olurdu. Bugün pek güzel olarak Antalya li
vası mahsulü ordunun ihtiyacına yardım ederdi. 

Üçüncüsü; bugün Fransızlarla muahede aktede-
rek ... sahip olarak acaba vekili aidi bu şimendifer 
hattından istifade etmek için bir hayat meselesi ol
makta olduğunu düşünmekte midir?., keşif olunmjuş 
mudur? İşletilmesi için bir heyet gitmişti. Bu hattan 
erzak nakliyatı yapılamaz mı? Mardin, Urfa hattın-

I dan memleket istifade edemez mi? Bir kaç köprü, 
I bir kaç tünel varsa erzak nakliyesi için münasip bir 
I çare bulunamaz mı idi? Yani biz paramızı harice 

vermemek, memleketimizin çürüyen erzakından istifa-
I de edemiz miyiz? Ve bunu tetkik etmiş Heyeti Ve-
I kileden kimse var mıdır? Heyeti Vekiİeden sualim 
j budur. Cevap beklerim efendim. 

SIRRI BEY (İktisat Vekili) (İzmit) — Suali âli-
I niz arasında bendenize ait olanlarını görmüyorum. 

SALÂHATTİN BEY (Devamla) — Aittir. Bun
lar zatı âlinizin mesaisidir. Adana açıldığı zaman Ada-

I na mebusları, bendeniz de dahil olduğum halde, rica 
I ettik. Büyük bir ordunun içinde bulunduğu mmtaka-
I da bittabi pek çok erzak sarfedeceğini ve darlık ola

cağını biz tahmin ettik. Heyet reisine ayrıca müra
caat ettiğim gibi. Meclisin de alelûsul bir takrirle 
nazarı dikkatini celbetüm. Heyeti Vekileye havale 

I ettirdik. Vekâleti âlinize geldi. Bunun üzerine to-
I humluk ve yemeklik için bir havale verildi. Sorarım 
I İktisat Vekâletinden, bu para alınmış mıdır, mahal

line verilmemiş midir, yoksa bu bir teselli veya nuska 
mıdır? Acaba teşrinievvelde orada toprağa tohum atıl-

I saydı, mayısta on misli buğday çıkarak memleket is
tifade etmez miydi? Efendiler, bugün bizim bütün 

I arzu ve temenniyatımıza rağmen Adana'ya on para 
gönderilmemiştir. Yalnız bir nuska gönderilmiştir. Bu
rada kasalarında duran paranın kıymeti, hükmü yok
tur. Bendeniz diyorum ki, eğer İktisat Vekâleti bu 
erzak ihtiyacatını bilse ve bunu kendisine bir siyaset 
etse ve binaenaleyh memlekette mayısta, nisanda 
mahsul verecek zamanda oraya biraz tohumluk at-
tırsaydı, on mislini almaz mıydı efendiler? Fakat 
efendiler; kâğıt havale ediliyor, memlekete fikir ekil
miyor. Sorduğum budur. Adana'ya ne verdiniz, bu
gün ne istiyorsunuz? Ne hakkınız Vardır? Memleke
tin açlığından bahsedildiği zaman ne kadar tohum 
verdiniz ki, şimdi zahire isteyesiniz. Neden istediği
miz zaman vermediniz, diyorum. Sonra Adana'ya 
zahire gitmesini kim menediyor ve böyle bir mesele 
neden münferiden hallolunsun? Bütün bunları bir ta
rafa koyuyorum. 'Yalnız size şunu soruyorum beye
fendi : Memleketin erzaksızlığına karşı çare arayan, 
mesul olan yalnız siz misiniz? Yani bu mesuliyeti 
yalnız bir kişi üzerine alsın karşımıza çıksın, onu 
bilelim ve söyleyeceğimizi ona söyleyelim ve eğer 
atı âlinizin kuvvet ve kudretine halel iras eden varsa 
onu anlayalım. Yani esas mesele budur. Zahire ihti
yacını görerek ve düşünerek orduya yardım etmek, 
memlekete yardım etmek işini İktisat Vekâleti mi 
deruhte ediyor, Nafia Vekâleti mi deruhte ediyor, 
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Maliye Vekâleti mi deruhte ediyor, kim yapıyor bu 
işi? Bunu anlamıyoruz. Bendeniz görüyorum ki, Va
liye hükmünüz geçmiyor. Herkes bildiğine gidiyor. 
Şimendifer hattı işletilmiyor. Kim bu işi düzeltecek
tir? Binaenaleyh ben diyorumki bir adam bulayım ve 
zatı âlinizi buluyorum. Eğer zatı âliniz deruhte edi
yorsanız, sizden suallerime cevap istiyorum, size iti
mat ediyorum, bu işi siz yapınız. Yalnız karşımda 
bir mesul görmek istiyorum ve onu göremiyorum. 

SIRRI BEY (iktisat Vekili) (İzmit) — Salâhattin 
Beyefendinin beyanatı baştan aşağı aynı hakikattir ve 
kendilerinin memleket için kalbinin titremesine hak 
veririm ve tebcil ederim. Beyanatının muhafaza ede
bildiğim noktalarına cevap vereyim : Adana'da ne 
yaptınız buyurdular. Bendenizden evvel 30 bin lira 
verilmiştir. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Havale ala
rak mı? 

SIRRI BEY (Devamla) — Aynen verilmiştir ve 
bunu ihtarı âlilerinden evvel tetkik sırasında nazarı 

-"dikkati calip gördüğüm için valiye bizzat sordum, 
kendi teşebbüsatı zatimle, mukabil işaratia değil, biz
zat kendim sordum, ne yapmak lâzımdır, dedim. Ba
na gösterdiği esbap sırasında biraz daha para olursa 
ihtiyacı defederiz dedi. Seksen bin lira verdim ve 
gönderdim. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Bugün mü gi
diyor? 

SIRRI BEY (Devamla) — Üç gün evvel git
miştir. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Yani mevsimi 
zer geçmiştir. 

SIRRI BEY (Devamla) — Rica ederim... 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Şahsınıza de
ğil, makamı âlinize diyorum. 

SIRRI BEY (Devamla) — Oturduğum sandalye 
bunu düşünmüştür. Makablime ait mesail için de -bu 
bapta hiç bir kusur göremiyorum. Fakat siz tetkik 
ederseniz görürsünüz o başka... 

HİLMİ BEY (Bolu) — Eğer siz düşünemeyip de 
sandalyanız düşünmüş ise çok yazık! (Handeler) 

SIRRI BEY (Devamla) — İktisat Vekâletinin işe 
nasıl sarıldığını bunu bir misal olarak gösterebilirim 
zannederim. Adana valisine memleketin inkişafı ikti
sadisi için yapılacak tedbirler hakkında vasi salâhi
yet verdik. Oranın zürraına müsaadatta bulunsun 
diye. Orada iktisadiyat umurunu düşünecek müstakil 
bir idarehane tesis ettik. Valiye, Vekâlete ait salâ
hiyetin kısmı mühimmini tevdi ettim. Muhabere ile 

vakit geçirmeyiniz, doğrudan doğruya yapınız ve ne
ticesini bildiriniz, dedim. Böyle Vekâlete ait olan 
vesair salâhiyetin kısmı mühimmini, en ziyade na
zarı dikkati calip olan ciheti bırakarak, Valiye tev
di ve binaenaleyh işi teshil etmek biraz meselenin 
derpiş edilmiş olduğuna delâlet eder zannederim. 

. Şimendifer niçin işletilmiyor? Buna bendeniz ce
vap veremem. Yalnız kulaktan aldığım malûmatı söy-
leyebilirsem, odur. Bunu da siz bendenizden daha iyi 
bilirsiniz... Efendim kömür tedarik edememişler. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Ben onu dü
şünmüyorum, onu bir faide addetmiyorum. 

SIRRI BEY (Devamla) — O halde bendeniz onu 
nasıl tenkid edebilirim? Zatı âliniz salâhiyettar bir 
hakem olabilirsiniz. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Bendenizin ka
naatim : Efendim Mardin - Mersin şimendifer hat
tının bir an evvel işletilmesinin memleket için fev
kalâde menfaati vardır. Biz kuvayı ihtiyati yem izi de 
oradan getirebiliriz. Erzakımızı da getirebiliriz. İsti
fade ederiz. 

SIRRI BEY (Devamla) — Keza 12 kânunuevvel
de burada ordunun ihtiyacına kâfi zahire vardır den
mişken. bilâhare olmadığının taayyün etmesi... "Buna 
müsaadenizle cevap veremeyeceğim. Bunda izharı ac-
zedeceğim, bilmiyorum diyeceğim. Onun için bende
nize aid olmayan hususata kendilerine aid olan ar
kadaşlarım cevap verirler. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Usulü mü
zakere hakkında bir şey arzedeceğim. Salâhattin Be
yefendinin gayet güzel tasvir ettiği veçhile, bu me
sele doğrudan doğruya İktisat Vekâletine müteallik 
değil, İcra Vekilleri Heyetine taallûk ediyor. Bina
enaleyh zatı âliniz arkadaşlarınızla görüşmeden buna 
cevap vermeyerek o nokta üzerine durmak lâzımdır. 
(Yaptıkları da odur sesleri) 

SIRRI BEY (Devamla) — Yani arkadaşlarınızla 
görüşmediniz diyorsanız, bunu yapmadığımı söylü
yorum. Çünkü vazifem değildi. Yalnız bir noktayı 
daha söyleyeceğim : Bidayeten orduya zahire ver
mek için bir müteahhitler heyeti teşkil edilmiş ve 
bunlaar ne gibi şerait altında zahire verirsiniz, den
miş. Onlar da Konya vilâyetinden zahire ihraç edil-
memesinn temini şartını dermeyan etmişler. 

HACI BEKİR EFENDİ (Konya) — İçinde ben 
varım. Yoktur öyle bir şart. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarıbekir) — Bu kontrat 
Maliye Vekâletinde mahfuzdur. 
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HACI BEKİR EFENDİ (Konya) — İmzamız I 
tahtında çıkacak olursa... 

SIRRI BEY (Devamla) — Mukavelâttan musad-
dak senet alınmamıştır. Arada teati edilmiş sözdür 
ve böyle bidayeten kendi tarafından zahire verilmesi 
talebedikiiği zaman, bu maksadın husulü için Konya 
vilâyetinden zahire çıkmamasını şart koşarken, bilâ
hare Hükümet aynı tedbire tevessül eylediği zaman 
bu neden cürüm olsun? (Gürültüler) i 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Bu mesele hak-
-kında müsaade buyurun ki tenvir edeceğim. 

HİLMİ BEY (Bolu) — Usulü müzakere hakkında 
söyleyeceğim. Efendim bir Vekil beyanatını bitirir. 
Ondan sonra sualler sorulur. Üç gündenberi uğraşı
yoruz, oradan bir şey soruluyor, Vekil de cevap ve
remiyor, mesele de tenevvür edemiyor. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Efendim, suali 
kendileri iradetmiyor. (Gürültüler) Burada mevzuu 
müzakere olan mesele erzak verecek bazı zevat me
selesi olarak mülâhaza ediliyor, görüyorum. Ben di
yorum ki, Vekil Beyefendinin orta yere koyduğu bu 
erzak vermeyi taahhüdeden zevat Konya'dan geriye 
erzak naklolunmamasını istiyorlar, ihtimal ona ihti
yaç vardır. Fakat ben diyorumki Mardin, Diyarıbe-
kir ve Urfa cihetinden dahi bu memleketin istifade 
etmesi cihetini İktisat Vekâleti düşünmedi mi? Ben 
buna cevap istiyorum. Eşhas ve muayyen mıntakayı 
bırakalım, memlekete ait olan meseleyi düşünelim. 
Bendeniz işde bir idaresizlik görüyorum. 

SIRRI BEY (Devamla) — Maraş'ta yolun üze
rinde bulunan zehairin Adana'ya şevki için teşebbü-
satı fiiliyede bulunmaktayım. Fakat neticesini alacak 
kadar vakit olmadı. Şunu da söyleyeyim ki arkadaş
lar; bu kanunun nazımı ben değilim; doğrudan doğ
ruya Maliye Vekilidir. Ben, dolayısiyle alâkadarım. 
Onun için, bu sualin esasını ve hakikatini anlamak-
lığımz için izah ediyorum. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Sırrı Beye
fendiden çok istirham ederim, bir noktayı tavzih bu
yursunlar. Konya Valisi yazdığı tahriratında fiyatın 
tereffuünden bahsediyor ve mütemadi tereffuün ile
ri sürüldüğünü söylüyor. Binaenaleyh İktisat Vekâ
leti, iktisat noktai nazarınca bu tereffüü ne ile izah 
ediyorlar ve ne nam veriyorlar? Bunu öğrenmek is
terim. 

SIRRI BEY (Devamla) — Bunu uzun uzadıya 
söyledim ve zaten merinde de vardır. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — İstirham 
ederim; onun dediğini istemiyorum. Ben Konya Va

lisinin noktai nazarını tenkid edeceğim ki gayri muk-
tesidane ve gayri vakıfanedir. Bendenizin bilmek iste
diğim asıl, İktisat Vekâleti makamı, Konya Valisi 
tarafından bildirilen mütemadi tereffüü fiyatı neye 
atfediyor ve ne ile izah ediyor ve ne nam veriyor? 

SIRRI BEY (Devamla) — Hiç bir nam vermiyor. 
Yalnız Valinin sureti işarından anlaşılıyor ki, zahire
yi elinde tutanlar; Hükümetin bu müracaatını zaif bir 
mesele ve bir nokta zanniyle fiyatı terfi ediyorlar. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — İktisadi ne 
hadise var? 

SIRRI BEY — İktisat ıstılâhiyle Beyefendiye ce
vap vereceğim. Talep vardır. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Beyefendi; 
vali; satın alacağını bHdiler ve mallan saklattılar. 

SIRRI BEY (Devamla) — O başka.. Vali onu da 
izah ediyor. 

HASAN BEY (Maliye Vekili) (Trabzon) — Ben
denizden bir şey istifsar ediliyor amma, bilmiyorum 
nedir? 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — O zaman, 
orad?. konuşuyordunuz.. 

HASAN BEY (Devamla) — Ne arzu buy ruluyor, 
müteahhitler hakkında ne izahat isteniliyor? 

REİS — Size sual yoktur efendim.. 

HACI BEKİR, EFENDİ (Konya) — Encümen 
nam ma söyliyeceğim. 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair bir takrir 
var. (Söylesin söylesin sesleri). 

HACI BEKİR EFENDİ (Konya) — Efendiler; 
Konya valisi telgrafında diyor ki: 5 kuruş 30 para
ya 20 milyon kilo buğday, 3 kuruş otuz paraya arpa 
mubayaa ettiğini söylüyor, bu haklıdır ve doğrudur. 

SIRRI BEY (İktisat VekiJi) (İzmit) — Böyle söy
lemesi... 

HACI BEKİR EFENDİ (Devamla) — Vali, ge
rek aşarcıların ve gerek çiftçilerin, istasyon civarın
da olan mallarını aldı. Halbuki istasyona 25 - 30 saat 
mesafede olan zehairi; acaba kilosu üç kuruş otuz 
paraya getirebilir mi, aUabilir mi? Rica ederim, bunu 
bir düşünmek lâzım. İstasyona 30 saatiik, 20 saatlik 
yerdeki zehairde üç kuruş otuz paraya gelmedi ki.. 
Halbukryse şimendifer yapıldığında kumpanya bir 
âdet, bir teamül koymuştur, Bir vagonun navlunu 
Haydarpaşaya kadar 25 lira olduğu halde acente me
murlarının tayini ile on saatten fazla mesafelerde 
25 lira yerine on lira alınır ve 15 lira ikram olunur
du. Bu nedendi? istasyona bait olan mesafelerdeki 
çiftçiîeri teşvik içindi. Tabiî bugün üç kuruş otuz 
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paraya, istasyonun civarında ve elinde malı olanlar 
sattı ve parasını koynuna koydu. Fakat on saat, yir
mi saait uzakta ottan yerlerdeki adamlar acaba üç ku
ruş otuz paraya nasıl satabilir? Mutavassıtlar -'gidip 
te oradan on paraya, yirmi paraya mı alacak da, is
tasyonda üç kuruş otuz paraya satacak? 

SIRRI BEY (İktisat Vekili) (İzmit) — Müteah
hit eğer bu fiyatla veriyoruz diye kendileri söylüyor
lar. Bunu vali söylemiyor. 

HACI BEKİR EFENDİ (Devamla) — Tüccarla
rın 135 bin lira Maliyeden alacakları varmış, alama
mışlar. 4,5 milyon (zahir) veririz demişler. Maksat 
nedir: 135 bin liradan 30 - 35 bin lira zarar edecek
ler, mütebakisini de alıp işlerinde güçlerinde kulla
nacaklar. Bu suretle zarar edecek tüccarların zararı 
acaba ne ile örtülür ve acaba Heyeti Aliye bir fer
din zarar gördüğünü kabul eder mi? Katiyen, bunu 
hiç kimse de kabul etmez. Heyeti Aliye de kabul et-
mez< 

Evveli gün de bendeniz arzettim ki efendiler: He
yeti Vekile Adana'nın ihtiyacı ne olduğunu bilmiyo
ruz diyor. Bendeniz de o gün yüz vagonu geçmez 
demiştim, tşte VaBi de telgrafında diyor ki Adana' 
-nın ihtiyacı 100 vagondur. Bu da 1,5 milyon kilo 
eder. 

HASAN BEY (Maliye Vekili) (Trabzon) — Ada-
na'ya 100 vagon hazırladık diyor. 

HACI BEKİR EFENDİ (Devamla) — tşte telgraf 
burada. Katiyen 100 vagonu geçmez. Mersin, nisan -
'da İstanbul'a arpa yükletir; bu şimdiye kadar her 
vakit için tecrübemizden geçmiştir. Hıdırilyas geldiği 
gün İstanbul'da mevsim arpası satılır. Bununla bera
ber 100 vagon 1,5 milyon kiîo eder ve 1,5 milyon 
kilo ihtiyaç için de doğrudan doğruya liman açıp da 
'serbest bırakmak revayı hak değildir. Mamafih Kon
ya'dan 100 vagon sevkettiğimiz takdirde şimendifer 
de 80 bin lira alacak. 80 bin lira da bu milletten gi-
decesk. Yekûn 160 bin lira. 160 bin lirayı da defne
dip gideceğiz; mahvedeceğiz efendiler. Bugün için 
tahkikatım ve tetkikatım neticesi olarak Ankara -
Konya hattı üzerinde mevcut altı bin vagon vardır 
ve bu da çiftçi elindedir. Tüccar, tüccar, tüccar de
niliyor. Efendiler herkes memleketi bilir. Tüccan 
için zahire ahzü itası yapan hiçbir tüccar var mıdır? 
Yoktur. Alanlar ya mültezimdir veya Hükümete mü
teahhittir veyahut çiftçidir. Şuradan buradan 3 - 5 ki

lo buğday allayım da, depo edeyim de ticaret edeyim 
diyen bir tüccar yoktur. (Vardır sadiaları). Rica ede
rim, katiyen yoktur. 

HASAN BEY Maliye Vekili (Trabzon) — Kati
yen1 vardır. 

HACI BEKİR EFENDİ (Devamla) — Varsa ya 
müteahhittir veya mültezimidir veya çiftçidir. Bina
enaleyh; muvafık görüldüğü takdirde güzelce yeni
den tetkikat icra edilmesi için bunu İktisat encüme
nine havale edelim. Yeniden tahkik buyurulsun. Ka
radeniz sevahilinin, İzmit, Adapazarı ve Adana'nın 
hakikî ihtiyacı vardır. Oralarda ithalât serbest ol
madıkça idare olunamaz. Encümende bunlara göre 
tetkik edilir. Maliye ve İktisat vekilini celbederiz ve 
ona göre, müzakere neticesine nazaran kabul ederiz. 
Bu bapta takririm de vardır. 

REİS — Kanunu İktisat ve Müvazenei Maliye 
encümenleri müzakere etmiş, yalnız muvazene encü
meni azalarının imzaları var. İktisat encümeni azala
rının imzaları yok. İktisat encümenine havalesine 
dair de bir takrir var. Orada iki gün zarfımda kabul 
edenler ellerini kaldırsınlar... Kabul edilmiştir. 

HAKKİ HAMİ BEY (Sinop) — Rica ederim ne
dir bu?.. Bu suretle belki yüzlerce adam ölür. İnsan
lar açlıktan o ünler mi? Günahtır, yazıktır. (Daha 
evvel söylemeliydiniz sesleri). 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Düşünmeye ma
hal kalmadan reye koyuyorsunuz. Bendeniz bitara
fım. Fakat zatı âliniz makamı riyasette bulunamaz
sınız.. Çünkü Konya mebususunuz ve Konya'dan 
bahesediliyor. Bu bir hakikattir. (Gürültüler).. 

REİS — Bu sözü başka biri söylese idi cevap 
vermeye tenezzül ederdim. Fakat Tunalt Hilmi Be
yin sözü olduğu için cevap vermeye tenezzül etmiyo
rum. (Bravo sadaları, alkışlar). 

TUNALI HİLMİ BEY (Bollu) — Affedersin, is
tirham ederim. Müsaade buyurun efendim. Eğer ben 
size bir sui niyet ile söylemişsem.. (Ayak patırtıları) 
(Gürültüler)... 

REİS — Burası Meclis söz vermiyorum. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Ne demek?... 
(Gürültüler). 

REİS — Efendim kanun, tekliflerle beraber İkti
sat encümenine havale edilmiştir. Perşembe günü iç
tima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

4,45 sonrada içtimaa nihayet verildi. 

K1B.B <•» 
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