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B Î R Î N C Î CELSE 
Açılma saati : 1,30 sonra 

REtS — Birinci Reisvekili Abdülhalim Çelebi Ef. Hazretleri 
KATIP : Feyyaz Ali B. (Yozgad) 

REtS — Efendim ekseriyet hasıl oldu, celseyi 
kuşat ediyorum. Zabtı sabık okunacak (Zabtı sa
bık hulâsası kâtip Feyyaz Bey tarafından okun
du). . ". -

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

Birinci celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetle

rinde saat bir buçukta bilinikat zaptı sabık hu
lâsası kıraat ve aynen kabul olundu. Şayanı 
müzakere, olduklarına dair mazabit ile Lâyiha 
Encümeninden mevrut Erzurum Mebusu Salih 
Efendim teehhül mecburiyetine dair teklifi ret, 
Ankara Mebusu Şemsettin Efendinin mektep
leri bulunmıyan kariyelerden tedrisatı iptidaiye 
vergisi alınmamasına dair teklifi Dahiliye ve Maa
rif Encümenlerine, Oltu Mebusu Rüstem Beyin 
Oltu ahalisinin vergi zamaiminden istisnalarına 
dair teklifi Kayanini ve Muvazenei Maliye Encü
menlerine, Hacı Atıf Efendinin mehakimi Şer'i-
ye marifetiyle tahrir olunan terekeler hakkın
daki teklifi Şer'iye ve Adliye Encümenlerine, 
Kütahya Mebusu Cemil Beyin hiristiyan efrat
tan bedeli askeri alınmasına dair teklifi Muva
zenei Maliye ve Müdafaai Milliye Encümenle
rine havale olundu. 

.Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umumiyesi büt
çesinin, yekûnu umumisi olan 1 423 774 lira reye 
konularak kabul olundu. Tarik bedeli nakdisi
nin encümenden gelen 6 ncı maddesiyle 8, 9 ncu 
maddeleri aynen, onuncu maddesi tadilen ve 
Mustafa Kemal Beyinn teklifi 7 nci madde ola
rak kabul ve teneffüs için celse tatil olundu. 

İkinci celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetle

rinde biliçtima Dahiliye Vekâleti bütçesi müza
kere edilerek bütün fasılları aynen kabul ve Da
hiliye bütçesiyle müzakereleri tehir edilmiş olan 
Konya Mebusu Vehbi Efendinin tedrisatı ip
tidaiye vergisine dair takriri Dahiliye ve Maa
rif Encümenlerine ve Kırşehir Mebusu Yahya 
Galip Beyin tedrisatı iptidaiye kanununun lağ
vına müteallik takriri Lâyiha Encümenine ve 
Dahiliye Encümeninin Alpagot ve Akçaşehir 
kazaları teşkiline dair mazbataları 1337 bütçe

siyle müzakere edilmek üzere tehir olunarak 
Emniyeti Umumiye bütçesinin müzakeresine ge
çilip 166, 168, 169, 170, 171, .174 ncü fasılları 
aynen 164, 165 167, 172, 173 ncü fasılları tadi
len kabul ve Perşembe günü içtima ediltt^k 
üzere saat altıda celseye nihayet verildi. _ J - ' 

Reisvekili Kâtip Kâtip 
Abdülhalim Çelebi Feyyaz Âli Cevdet 

REİS — Efendim zaptı sabık hakında mü
tâlâa beyan edecek var mı? (Yok sesleri). Muva
fık mı efendim? Kabul edildi. 

7. — MAZBATALAR 
1. — Katil maddesinden mahkûm Giresun'la, 

Vasil'in bakiyyei müddeti cezaiy esinin affı hak
kında kanun lâyihası ve Adliye Encümeni maz
batası 

REİS — Bafralı Vasil'in bakiyyei müddeti ce-
zaiyesinin affı hakkındaki evrakın Adliye Ve
kâletine iadesine dair Adliye Encümeni mazba
tası okunacak 

Adliye Encümeni mazbatası 
Katil maddesinden on beş sene kürek cezasına 

mahkûm Samsun hapishanesinde mahpus Baf
ralı Araboğlu Vasil'in bakiyyei müddeti caza-
iyesinin affine dair Heyeti Vekilenin 8 Şubat 
1337 tarihli lâyihai kanuniyesi encümenimize^ 
tetkik ve mütalâa olundu. 

16 Şubat 1336 tarihli meclisi idare mazbata
sında merbut bulunduğu gösterilen maluliyetini 
mübeyyin tabip raporu mevcut olmadığından 
mezkûr raporun da rapten tevdii ve bundan böyle 
tekerrür eden bu gibi ahvale dikkat edilmesinin 
lâzım gelenlere ihtarı için evrakm maa teferruat 
Adliye Vekâletine iadesi tensip küınmakla Heyeti 
Umumiyeye arzolunur. 

Reis 
Memet Şükrü 

(Çok güzel sesleri). 
REİS — Adliye Encümenine (Adliye Veka

letine sesleri).Adliye Vekâletine. 
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2. —- Biyaneti vataniyedem mahkûm Dersim'U 
Bekö hakkındaki evrakın gönderildiğine dair Ad
liye Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encümeni maz-
bata* • ,:-..ÎJ*-;r; 

REİS — Hiyaneti vataniye ile mahkûm Der
sim'li Bekir Ağanın üg sene bir man küreğe vaz'i 
hakkında Adliye Enenmeni mazbatası okunacak: 

Adliye Encümeni mazbatası 
Hiyaneti vataniyede bulunmak ve esliiai mi-

riyef taşımak maddelerinden dolayı mainunualeyh 
v r mevkuf bulunan Dersim 'li Zey&o zade Bekir 
Âg&pm. hıyaneti vataniye kanununun üçüncü 
mSdd:esine tevfiken silâh taşımak cürmünün se-
b^bi şiddet addiyle yedi sene bir man müddetle 
küreğe vaz'ına dair Barput Bidayet mahkemesi 
ceza kısmından sadır olan 20 Teşrinisani 1336 
tarihli ye kırk numaralı ilâm ve evrakı mütefer-
riası encümerıinüze tevdi kılınmakla tetkik ve 
mütalâa olundu. 

,#ur*ti cereyanı muhakeme usul ve kanuna 
muvafık iae de cjimm ile ceza arasında nispeti 
âdile ve isabeti kanuniye mevcut olmadığından 
tasdikına imkân görülememiş ve hiyaneti vata
niye kanununun, üçüncü maddesinin birinci fık
rasına tevfikan silâh taşımak filinin sebebi şid
det .ş4d^le merkumu» î|s şene bir m^h güreğe 
va^'ı ittifakla tensip küumoş olduğundan Heyeti 
uınumjyî̂ yef arzolunur. 

Beis 
| ! Memet Şükrü 

K|İİŞ — Efendim Adliye Encümeni mazba
t a n ı | a | | u l e ^ ^ ellerini kaldırsan. Ka
bul edildi efendim. 

3. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Hekkâk 
Şemsettin Bayrı Efendi hakkımdaki evrakın 
gönderildiğine dair Adliye Vekaleti tezkeresi ve 
Adliye Eitciimeni mazbatası 

BEİS r^ Hiyaneti vataniye ile mahkûm 
Hekkâk Şeaaaettin Hayri Efendinin hükmünün 
tasdikma dair Adliye Encümeni mazbatası oku
nacak. 

• - . • • _ • . . . > : . . . . • ••• 

< , AdHye Encümeni maabatası 
0fM$.& vataniyede bulunmak .maddesinden 

doJ[j$yı' ; ^ i^u^a ieyh : plan Silifke li Hekkâk 
^ e n ® ö ^ Ö^yri fendinin hiyaneti vataniye ka
nunusun"ikinci maddesinin matufun aleyhi olan 
kanunu cezanın kırk altıncı maddesi mucibince 
yedi sene müddetle küreğe vaz'ma dair Maraş 
Bidayet'mahkemesi ceza kısmından vicahen sa
dır olan İf Teşrinievvel 1336 tarihli ilâm ve ev
rakı müteferriası encümenimize© tetkik ve müta
lâa- olundu. Sureti cereyanı muhakemeye ve es-
bab ve deîâili artfbtttiyeye nazaran hükmü vâki 
p u l ve kanuna nravaftfc olmakla tasdiki ittifakla 

tensip kılınarak Heyeti Umumiyeye arzoİunur. 
23 Şubat 1337 

Reis Mazbata M. Na. Kâtip 
Karahisarı Sahib Sinob 

Hini imzada bulunamadığı Memet Şevket 
Âza Âza Aza 

Erzurum Kângın Mustafa Kemal 
Hüseyin .Avni Neş'et 

Yozgad 
Kıza 

(Muvafık sesleri). 
BEİS — Adliye Encümeninin mazbatasını ka

bul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edildi 
efendim. 

4. — Ankara Mebusu Mustafa Efendinin^ 
aşar borçlarını veremeyen köylülerin tecili dü
yunu hakkında teMifi kanunisi ve Lâyiha Encü
meni mazbatası (2/223 M.) 

REİS — Ankara Mebusu Hacı Mustafa Efen
dinin teslise tâbi kura ahalisinin aşar borçları
nın teciline dair teklifinin Muvazenei Maliye En
cümenine havalesine dair Lâyiha Encümeni maz
batası vardır. 

Lâyiha Encümeni mazbatası 
Teslise tâbi olan kura ahalisinin aşar borçla

rının lüzumu teciline dair Ankara Mebusu Hacı 
Mustafa Efendinin encümenimize muhavvel ve 
şayanı müzakere görülen teklifinin Muvazenei 
Maliye Encümenine havalesi tezekkür kılındı. 

Lâyiha En. Reisi Na. 
Memet Şerif 

REİS. — Efendim kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edildi efendim. 

5.— BıUuğrul Mebusu Mustafa Kemal Beyin, 
Bitycek'te bir leylî Sultani mektebi küşadı hak
kında teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni maz
batası (2/224) 

REİS — Bilecik'te bir Sultani mektebi kü
şadı hakkında Ertuğrul Mebusu Mustafa Kemal 
Beyin takririnin Maarif ve Muvazenei Maliye 
Encümenine havalesine dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası vardır. , , 

Lâyiha Encümeni mazbatası 
Bilecik'te bir Sultani mektebi küşadı lüzu

muna dair Ertuğrul Mebusu Mustafa Kemal 
Beyin encümenimize muhavvel teklifi kanunisi 
şayanı müzakere görülmekle taalluku hasebiyle 
Maarif ve Muvazenei Maliye Encümenlerine lü
zumu havalesi tezekkür kılındı. 

Lâyiha Encümeni R. 
Müfid 

(Pekâlâ muvafık sesleri). 
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BEİS — Muvazene! Maliye ve Maarif Encü

menlerine havale edildi efendim. 

6. — Erzurum Mebusu Nusrat Efendinin, 
cuma tatilleri hakkında teklifi kanunisi ve Lâyi
ha Encümeni mazbatası (2/227) 

REİS — Erzurum Mebusu Nusrat Efendi
nin cuma tatilleri hakkındaki teklifinin reddine 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası vardır. 

Lâyiha Encümeni mazbatası 

CujBa günleri eyyamı tatiliyei Tesmiyeden 
madut olmakla bilcümle erbabı sanat ve ticaretin 
de dükkân, mağaza ve ticarethanelerini set ey
lemeleri lüzumuna dair 'Erzurum Mebusu Nusrat 
Eefendinin encümenimize muhavvel yedi madde
lik lâyihai kanuniyesi mütalâa olundu. Memle
ketimizde halkın yüzde sekseni zürra olmasına 
ve bunlar haftannı sair eyyamında köylerinde 
ve çiftliklerinde ziraatleriyle iştigal ederek ancak 
cuma günlerinde havayici zaruriye ve levazıma 
ziraiyelerini ihzar ve ikmal için şehirlere koşmak
ta olmaları ve esasen muamelâtı dadü siteoın 
ancak cuma namazı eda olunacağı esnada tatM de 
ahkâmı şer'iye ve diniyeden bulunmakla beraber 
arzu eden her sınıf erbabı ticaret ve sanatın yev
mi mezkûrde tatili eşgallerine de bir manii müc
bir olmamasına binaen en«ümenimizee gayri varit 
görülen teklifi mezkûrun reddine ve Heyeti Umu-
miyyeye arzına karar verildi. 

Lâyiha Encümeni R. 
Müfid 

(Olamaz, muvafık sesleri) (gürültüler). 
REİS — Lâyiha Encümeni mazbatasını ka

bul edenler el kaldırsın. Mazbata muhteviyatı 
kabul edMi. (Reddedildi, gürültüler), (Adliyeye 
sesleri). 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Adliye 
Encümenine gitmesi lâzımdır efendim. (Reddo-
lunan hangisidir efendim sesleri). 

ZAMİR B. (Adana) — Mesele anlaşılmıyor. 
Bir defa daha reye koyunuz. 

ÖMER VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim; 
Meclisi Aliniz buradan çıkacak kavaninin mu-
vafıkı şer' olmasını şart kıldı. Binâenaleyh 
cuma günleri tatil hakkında verilen kanunun 
fıkha tevfik edilmesi lâzımgelir. Ulemayi şeri
atın beyanatı şu yoldadır : Bizi dini islâm'bi
hakkın servet kesbetmek için teşvik eder. An
cak euma günleri tatil lâzımgelen müddet, bir 
saatten ibarettir. O da ezan okunduktan sonra 
camie gitmek için beyuşira caiz değildir. Hattâ 
bu ezanda ihtilâf edilmiştir. Taşrada okunan bi
rinci ezan mıdır? Yoksa içerde okunan ikinci 
ezan mıdır? Eğer ikinci ezan kabul edilecek ise 
muamelede şöyle bir mesele yardır k i ; cuma 
günü ezan okundukta camii şerife girilirken alış 
veriş edilirse kerahattir denilmiş. Şer'i şerif böyle 

[ tasrih etmiş. Cumadan sonra yine âyetle sabit
tir : «Feiza kudıyetüsselâte ienteşiru f il-

.ardi.» Cenabı Mevlâ cuma namazı eda olun-
, duktan sonra yeryüzüne dağdınız buyuruyor. 
I Cenabı Hakkın- emrettiği şeyin elbette tehiri 
I caiz olamaz. Şer'a muhaliftir. Reddini teklif 
i ediyorum. 

NUSRET Ef. (Erzurum) — Hoca Efendi, 
sünneti de söyleyiniz. Cuma ziyaretlere mahsus
tur. (Kürsüye sesleri). 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, Erzurum Mebusu Nusret Efendinin ver
miş olduğu takrir; cuma günleri eyyamı tati
liyei resmiyedendir. Bilcümle ticaretgâh ve er
babı sanayi de meşgalelerini tatil etsinler diyor. 
Lâyiha Encümeni, memleketimiz bir ziraat mem
leketi, olduğundan rençberler haftanın sair gün
lerinde, ziraatle. iştigal ederek aiât ve edevatı 
zirâiyeleriyle sair ihtiyaçlarını temin için ancak 

I şehire. cuma günleri gelecekleri için bugünün 
I tatil olmasını muvafık görmedi. Bununla bera

ber Cenabıhak zaten Kur'anda; Hoca Efendi de 
buyurdular, ' tatili namaz vaktine hasrediyor, 
Sonra euma günleri Hükümet ahaliye mutlak 

i dükkânlarınızı açacaksınız demiyor. Binaenaleyh 
teklifin reddiyle mazbatanın kabulünü Encümen 
namına teklif ediyorum. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Hoca Efendiler' 
I Hazretlerine karşı böyle meseleye cüret etmek 

benim için bir küstahlıktır. Fakat mesele bir 
I milliyet meselesi olmakla beraber bir. de ahkâ-
I mı şer'iyyei ilâhiyyeyi getirip milliyet meselesine 

mezcedip bir ticaret meselesi şekline sokmak 
vardır. Efendim, sekenei arzda kavmiyet iddia 
eden bütün insanlar- bir şeref, bir varlık, bir 
benlik göstermek için her millet kendisine bir 
gün tahsis etmiştir. Yahudilerin kellesini kesse
niz, cumartesi günü yüz binlerce lira kazanaca
ğını bilmiş olsa keyfinden vazgeçmez. Keyfini 
bırakmaz. 

NECİP B. (Ertuğrul) — Biz onlara benze
mek istemiyoruz, onlar bize benziyecek. 

SALİH Ef. (Erzurum) —Müsaade buyuru
nuz, biz onlara benziyecek değiliz. Hıristiyan
lar pazar günü hattâ büyük bir ticaret edecek
lerini bilseler bile ellerini işe sürmezler. İn
sanlarca evkatın taksimatında bir muafiyet var
dır. Cuma gününe gelince : Müslümanlar için 
bugün hassatan ziyarete, ibadete hasredilmiş bir 

I şeydir. Cuma günü (Gürültüler). Müsaade bu-
j yurunuz efendim, (Devam sesleri). Hoca Efen

di Hazretleri, âyeti kerime şöyledir : Estaizü-
b imh «Yaeyyühellezine âmenu iza midiye lis-
salâti min yevmiccüm 'ati fes 'av ilâ zikrullah...» 
Mabadihi de okuyorum : Estaizübillâh «Feiza 
kudiyetüssalâte fenteşirû filârdi vebteğu min 
fadlillâhi» Gerçi bu fa. fai te'kittir, ulemayi ki
ram hazaratı daha iyi bilirler, ben onların ta-

I lebesiyim. * 
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I : m &.2.1337 C : 1 
İİACI ATIF Et'. (Ankara) — Âyeti kendi 

reyine göre tefsir etme. 
SALİH Ef. (Devamla) — Yok Efendi Haz

retleri, müsaade buyurunuz. Ben ulemayi ki
ramdan okumuş, icazet olmışım. Müsaade edi
niz, usulü-tefsire vâkıfım. 

HACI ATIF Ef. (Ankara) — Senin tefsiri
ni kabul etmeyiz. 

SALÎH Ef. (Devamla) —isterseniz usulü 
münazırdan bazı şeyler de serdedeyim. Bende
niz Fatih'te ders görmüşüm, avukatlık etmişim, 
filân etmişim. Hattâ... Müsade ediniz. Techil 
etmeyiniz, başıma bir sarık sarabilirim. Hoca 
Efendiler müsaade ediniz. Bendeniz bir cahi
lim, İakat o kadar cahil zannetmeyiniz. ' Benim 
mezhebi Hanefî ve Safide eserlerim vardır. Hü
kümet, meşihat tasdik etmiş. Satılıyor ve mek
teplerde okutuluyor. Yâni ulûmu diniyeiıin o 
kadar cahili değilim. 

Efendi Hazretleri; haftanın beş altı günün
de muntazam ticaretimizi yaptık ve büyük bir 
para kazandık da yalnız mübarek cuma günü
nün iki saati mi iktisadımızı zayi ediyor? Yani 
bütün ticaretimiz /iki saat içinde mi heder olu
yor? Eğer iki saatte bizim ticaretlerimiz, vari
datlarımız çürüyorsa, bilmem nelerimiz çürü-
yorsa, ben de kabul edeyim; bütün evkatımızı 
ticarete hasredelim. Fakat biz ticarette behredar 
bir adam değiliz; ticaretle me'lûf bir millet de
ğiliz. Biz zürraız, davarcılıkla, ekincilikle işti
gal eder bir milletiz. İçimizde belki o günden 
bilistifade para kazananlar vardır. Bir hıristi-
yan dükkânını pazar günü kilitler. Cuma gü
nü niçin para kazanır? 

YAHYA GALÎP B. (Kırşehir) — Müslüman
ları aç bırakmamak için. 

SALÎH Ef. (Devamla) — Biz aç değiliz, 
Yahya Galip Beyefendi! Biz aç değiliz. Sizin 
itirazatınıza teessüf ederim. 

YAHYA GALÎP B. — Seninle beraber olu
yorum. 

SALİH Ef. (Devamla) — Bunun için bu, 
millete şereftir. Her millet kendisinin benliğini 
göstermesi icabeder. Bu, gayet lüzumlu bir me
seledir. Biz gayet muntazam ve muazzam bir 
milletiz. Cuma günü tatilini kabul edelim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis 
Bey, müzakereyi uzatmağa hacet yok. Encüme
nin teklifini reye koyunuz. Kabul edilmezse 
başka bir encümene gider. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Efen
dim, bendeniz ufak bir darbımesel ile söze baş-. 
lıyacağım. Müsaade ediniz, iki dakika. Bina-
mazın birine demişler ki; niçin namaz, kılmıyor
sun? Yahu neye namaz kılayım, âyette var. 
Çünkü «Velâ takrabüssalâte . . . » Yahu aşar 
ğısmı da okusanıza demişler. Hafız mıyım ki 
aşağısını okuyabileyim demiş. Hoca Efendiler; 
arzediyoruın ki, evet yevmi cumada namazda, 
bulununuz. İbadetle iştigal edin, ondan sonra 

«Feiza reev ticareten... » Âyeti celilesi varit ol
muştur. Fakat bunun hikmeti nüzulü nedir? 
«Feiza reev ticareten... »Âyeti celilesinde beyan 
Duyurulduğu üzere bazı Sahabei kiram ibadet 
zamanında ticarete gittiler. Onun üzerine bil 
âyet geldi.. Siz ticaret zamanında ticaretinizi 
yapınız. Fakat namaz zamanında da, namaza ça
ğırıldığınız zamanda bırakınız. Binaenaleyh bu
nun hikmeti nüzulü, esbabı nüzulü budur. Ma
lûmu âliniz ilmi usulü fıkıhta bir şey vardır : 
Sebep nerede zail olursa müsebbip te zail olur. 
Fakat şart zail olursa meşrut zail olmaz. Se
bep yoktur. Bir gün sonra yevmi cuma malûmu 
âliniz, kelimenin mânayi lûgavisinde içtima gü
nüdür, cemiyet günüdür. Herkes ticaret v« 
lehv ve luub için dağılmamalıdır. İstirahat etmeli, 
ibadette, ziyarette bulunmalı. Bunun vazı asli
si budur, Tarihi, islâm tetkik edilirse; görülür 
ki efendiler yevmi cuma, vaktiyle İslâmlar için 
ziyaret ve ibadet günü idi. Büyükler küçükleri, 
küçükler büyükleri, sağlar hastalan ziyaret 
ederlerdi. Aralarında bu suretle teavün teessüs 
ederdi., Bugün medeni milletlerin ıbir yevmi mah
susları olduğunu görüyoruz. Biz ki Müslüman 
olduğumuz halde, neden bir yevmi mahsusumuz 
bulunmasın? Dikkat buyurun! Çarşılarda pa
zar günü müslümanlar dükkânlarını kapatıyor. 
Neden ? Üzüm üzümü görerek kararır. Hiristi-
yanlar dükkânını kapatıyor! Müslüman da dük
kânını kapattığı gibi gidiyor. Eğer biz ekseri
yetle müslümanların dükkânını kapatmış olur
sak hiristiyanlar da ister istemez bize tebaiyete 
mecbur olur. Londra'da da efendiler, müslü
manların tek tük mağazaları varmış. Onlar bile 
pazar günleri mağazalarını kapatmağa mecbur
dur. Medenî memlekette böyle olursa biz ne
den yapmıyalım i Efendiler, sonra insan makine 
değildir. Bir hafta mütemadiyen çalışarak; zih
nen çalışarak; fikren meşgul olarak bir gün is
tirahat etmezse dayanabilir mi? Bunu doktorlar 
söylesin. Bu da bir ilimdir, bu da bir fendir. Bi
zim ne hayatta intizamımız var; ne mesaide in
tizamımız var. Bunların ademi intizamı ile iyi 
biliniz ki efendiler biz istirahat etmediğimizden 
ne çalıştığımız belli; ne çalışacağımız belli; ne 
yattığımız belli; ne kalktığımız belli. Eğer he
yet cuma günü tatilini kabul* etmiyorsa cuma 
günü memurini de çalışmaya icbar ediniz. 

HACI ATIF Ef. (Ankara) — Besim Bey! si
ze bir şey soracağım. Usulden bahsettiniz. Se
bep zail olursa, müsebbip de zail olur diyorsunuz. 
Halbuki sebebin husulü müsebbibin husulüne 
mâni değildir. Sebebin husulü umumuna şâmil 
olamaz. Onun için «ma men âmme illâ vekad 
hâssa minhül baıd». 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Siz o me
seleyi beyninizde halledersiniz. 

MÜFİT Ef. {Kırşehir) — Efendim Lâyiha 
Encümeninde bendeniz reis olduğum münasebe
tiyle mazbata aleyhinde söz şöyliyeceğim. Fa-
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kât gerek Muhterem Hoca Efendilerimin ve ge
rek diğer muterem refiklerimizin bu mesel» hak
kında bir kanun yapılmasına taraftar olmadık
larını görüyorum. Yani Kur 'ana karşı bir kanun 
yapıp ta yani Kur'anı bir kanunla teyit etmek 
katiyen islâmiyet e yakışmaz ancak . . 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Meni müs
kirat kanununu ne yapalım efendim? (Gürültü
ler). . ' . . . . 

MÜFİT Ef. (Devamla) — Merhamet ediniz 
efendim, alt tarafını söyliyeceğim. Ondan sonra 
itiraz ediniz. (Ancak) kelimesi vardır. Onu bir 
kere tetkik edelim. Efendiler! şimdi bunlar 
malûmu âlileri idari işlerden ibaret olduğu için 
bu işleri her memlekette birer mecalisi umumiye 
vardır, bunları mecalisi umumiyeye tevdi etmek 
suretiyle onlar memleketin ihtiyacatını düşün
sünler. İdareten bu meseleleri halletsinler. Bun
dan sonra encümen namma bu mazbatayı geriye 
alıp Seriye Encümeninde tekrar tetkikini isti
yorum. Şimdi mazbatanın kabulü taraftarı deği
lim. Mesele Seriye Encümenine âlınsın, orada 
tetkik edilsin, ondan osnra halledilsin. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Hoca Efeiidi.bu-
yurdular ki âyet takyit edilemez. Biz ayeti tak
yit etmiyaruz efendim. Çünkü oradaki emri tak
yit ediyoruz. Malûmya emri padişahi umuru mü-
bahaya da taallûk etse vüeup ifade eder ve bugün 
Meclisi Âliniz, ki emri padişahinin makamına ka
imdir, Meclisi Âlinizden sudur eden bir emir ve
lev ibahaya teveccüh etse vücup ifade eder (Bra
vo sesleri). Binaenaleyh teklifi vakiin tekrar ka-
nuniyeini teklif ederim. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) —Bendeniz 
uzun söyliyecek değilim. (Gürültüler). Susmaz
sanız ben de söyliyemiyeeeğim. Efendim Salih Ef. 
ile Besim Atalay Bey söyliyeceklerimi söylediler. 
Bendeniz yalnız ufak bir noktayı nazarı dikka
tinize arzedeeeğim. Haftada altı, yedi gün çalı
şan bir adam her halde istirahata muhtaçtır. 
Fennen, aklen, mantıkan böyledir.; Biruh olan 
makinelerin bile dinlenmesi lâzımdır. Biruh 
olan makine bile daima çalışamaz. Arkadaş
lar ; bugün lokomotif çalıştıktan sonra muayyen 
bir kilometre mesafe katettikten sonra depoya 
çekilir. Orada tamirat yapılıyor. O biruh ol
duğu halde tamire, termime muhtaç olursa vü
cudu insiani için de istirahat lâzımdır. 

Sonra bir ufak nokta daha vardır. Bazı ar
kadaşlar diyorlar ki: Zaten memleketimizde cu
martesi günü Museviler, pazargünü Rumlar ka
pıyor. Bir de biz cuma günü kaparsak iktisadi
yatımız berbat olur. Cuma günü tatil olarak 
kabul, edildikten sonra, ne cumartesi günü Müse-

- vilere, ne de pazargünü hiristiyanlara dük
kânlarım kapatacak değiliz. Bir günümüz ola
caktır. îşte bu kadar; şunu da arzedeyim ki 
meşgul olan memleketlerimizde Yunan pazar gü
nünü resmî tatil olarak yapıyor ve böyle yaptın-
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yor. Siz isterseniz yaptırınız efendim (Hayır, ha
yır sesleri). 

VEHBÎ Ef. (Konya) — İhvanı kiramm tak
rirlerinden sui tefehhüm anladım. Cuma gününü 
vakıa içtimadan alıyorlar. Bu içtimı çarşıda 
veyahut odalardaki içtima zannediyorlar, o içti
ma murattır diyorlar. Vakıa cuma içtimadan 
alnıışmtır. O içtima; ibadet için camii .şerifte 
olan içtimadır. Buna da delâlet eden; sair vakit
lerde namaz kılınan yerlere mescit derler. Cami 
lâfzı fail vezninde ismi mensuptur. Cumaya men
suptur. Ö da ancak cuma namazında olmak lâ-
zımgelir. Bir de ahalinin bir yere içtima etmesi
ni şeref addediyorlar. Bizde şeref ibadettedir. Va
cibi Taalâ Hazretleri o günü; müslümanlarm ca
mii şerifte ibadetleriyle ibadet yapmakla şeref
lendirmişler. O şeref bizim için kâfidir. 

Bir de diyorlar ki; edyanı saire ahalisi pazar 
veyahut cumartesi günü tatil etmekle biz de on
lar gibi olalım. Bizim dinimizde teşebbüh mez-
mumdur. Hem de. şöyle ki; ayeti celiîede 
«Feiza • kudiyetüsselâte fentesira filardi vebteğu 

min f adlillâhi» buyuruluyor. Biz şimdi mübahr ha
ram kılmış oluyoruz. Su halde Allahla mu-
araza demektir. Efendiler; bunu Meclisi Âli
niz kabul edemez (Hayır efendim sesleri). Pa
dişah bir şev emrettiği zamanlarda her ,şey va
cip olur. Padişah her şeyi emredemez. Ancak 
maslahatı diniye ve dünyeviye olursa ve onu em
rederse muta olur. Yoksa hilafı şer* olan, böy
le ayetin mubah kıldığı bir şeyi takyit suretiyle 
emir muta olmaz. Ayette emrin mubaha için ol

duğu kati değildir. Bazı ulema mûstehabdır derler. 
Hâlâ söyle mesele vardır ki: Şimdi kaili hatırım
da yoktur: bazıları teberrüken çarşıyı gezerler, 
bir sev alırlardı ki. ayetteki emre imtisal hâsıl ol
sun diye. 

. Bir de Salih Efendi biraderimiz bir şey bu
yuruyorlar. Allahm fazlı bu çarşıdaki ticaret
le tahsil edilecek rızık değildir diyorlar. O ke
lâm katiyen merduttur. Fazıl, Allahm ihsan 
buyurduğu şeydir. Allahm ihsan buyurduğu şey 
evvelemirde rızka şâmildir. Rızka, Allahm fazlı 
demezsek hangi şeye deriz? Şu halde (re'yî) 
tefsirdir. Kattiyen tekzip ediyorum. Onun için 
bu teklifin reddi muvafıktır. Encümenin teklifi 
muvafıkı akıl ve hikmettir. (Gürültüler), (müza
kere kâfi sesleri). (Reye sesleri). 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) -^Efendi
ler ; (gürültüler) pek kısa. Müsaade buyurun beş 
dakika. (Devam sesleri). Söyliyeceğim. (Şiddetli 
gürültüler). Efendim Hoca Efendi teşbihten bah
setti. Kelimenin mânayi lûgavisini zorla yanlış 
tefsir ediyorlar. Küf fara benzemek istemiyoruz. 
Mâna yanlıştır (Gürültüler). Teşbihte tekellüf 
lâzımdır. Biz orada küffara benzemiyoruz. (Gü
rültüler, ayak patrrdıları). (Alkışlar). Yanlış 
mâna veriyor. Yanlıştır, hiçbir şeye benzemiyor 
(Gürültüler). En büyük şeref ibadettir, ahlâktır, 
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ahlâk (Ayak patırdılar). Ahlâfc, ahlâk (Müza
kere kâfi sesleri). 

MUSTAFA Ef. (Ankara) — Efendim hiçbir 
şey söyliyeeek değilim (Hayır, hayır sesleri): 
Evvelce tatbik ettik bunu. . . (Gürültüler). 

REÎS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el-
kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Lâyiha En
cümeni mazbatasını kabul edenler el kaldırsın. 
Lâyiha Encümeni mazbatası kabul edildi. 

7. — Erzurum Mebusu SaMh Efendinin, ikin
ci sımf ihtiyat zabitanı hakkında teklif i kanunisi 
ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/225) 

REÎS — Erzurum Mebusu Salih Efendinin 
ihtiyat zabıtanı hakkındaki takririne Lâyiha En
cümeninin mazbatası vardır. Müdafaai Milliye 
Encümenine havalesini kabul edenler el kaldır
sın. Kabul edildi. 

Lâyiha Encümeni mazbatası 
Hizmeti askeriyelerini ifaya davet olunan 

ikinci sınıf ihtiyat zâbıtanmm da birinci sınıf 
zabıtan misillû terfi ve terakki ettirilmelerine ve 
kendilerin© teçhizat ye levazımı askeriye bedel
lerinin verilmesi lüzumuna dair Erzurum Mebu
su Salih Efendinin Encümenimize muhavvel tek
lifi kanunisi şayanı müzakere görülmekle Mü
dafaa! Milliye ve Muvazenei Maliye Encümenle
rine lüzumu havalesi tezekkür kılındı. 

22 şubat 1337 
Lâyiha En. Reisi M. M. Kâtip 

Yozgat 
Müfit Süleyman Sırrı Neşet 

REİS — Encümen mazbatasını kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Müdafaai Milliye Encü
menine havale olunmak üzere.Encümen mazba
tası kabul edildi. 

8. —r Erzurum Mebusu, Salih Efendimin, 1330 
senesinden evvelki tarik btdelâtmın af fi hakkın
da teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni mazbata
sı (2/228) 

REİS — Efendim, Erzurum Mebusu Salih 
Efendilim 1335 senesi ve daha evvelki tarik bedeil 
bakayasmrn affına dair Salih Efendinin teklifi
nin reddine dair Lâyiha Encümeni mazbatası 
vardır. 

Lâyiha Encümeni mazbatası 
1335 ve daha evvelki sıeneler tarik bedelâtı 

bakayasının af fi lüzumuna dair Erzurum Mebu
su Salih Efendinin teklifi kanunisi mütalâa 
olundu.. Varidatı husuşiyei mahalliyenm masa
rifi mübreme ve zaruriyei vilâyatı temin etme
diği ve her ne suretle olursa olmm tezyidi vari
datla bütçelerde husulü tevazüne imkân tahar
risine mecburiyet hâsıl olduğu şu sırada bakayai 
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mezfcârenin affi caiz oİamıyacağmdan teklifi 
meıfe&rari EneümeiRİntizce reddine karar .verildi. 

22 şubat 1337 
Lâyiha En. Reisi M. M. Kâtip 

Müfit Süleyman Srm Neşet 
REÎS —• Lâyiha Encümeni mazbatasını ka

bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 
Efendim, takririn Kavanini Maliye Encümenine 
havalesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 

SÜLEYMAN SîRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, bir defa redde ait olanı reye koyunuz. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Reddedilemez. 
îzahat vereceğim. (Patırtılar). Efendim, dört sc-
nedenfoeri.... (Gürültüler), çalıştılar, öldüler, kı
rıldılar. Sonra bunlardan alınacak tarik bedeli 
yollara sarf edilecektir. Bu millet (300) den 
(305~) e kadar hiç birisi evinde oturmadı. Bu 
adamlar bu yolları yaptılar, kırıldılar. Sonra 
çelenler vazife basma, tekrar bir tarik bedeli ka
bul ediyoruz. Ancak bu yolu yapanlar adam
lardır. Nasıl oluyor da ... (Gürültüler, ret ses
leri). Zannetmiyorum ki, millette kudret vardır. 
(Gürültüler). (Ret sesleri), (Reye koyunuz Re
is Bev sesleri). 

CEMÎL B. (Kütahya) — Efendiler; müsaa
de buyurunuz. Bu tarik bedeli baka vasinin kıs
mı âzami müteneff izanın zimmetinde kalmıştır. 
fukarada l^lmanrfstır. Müteneff i zam bu gün af
fetmek doğru değildir. Salih Efendi biraderi
miz bunu yanlış düşünüyor. Binaenaleyh, reddi
ni Mleır ediyorum. 

REÎS — Efendim, mazbata bir daha okunu
yor. dinleyiniz. (Mazbata tekrar okundu). Encü
menin mazbatasını kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edildi, ki, reddi mutazammındır. 

3. — TEZKERELER 
1. -— Mebusların meslek ve_ İhtisaslarını mü-

beyyin bir defter tanzimi hakkındaki takririn 
T>ivanı Riyasetçe muvafık q'6rülmediqine dair 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 

REÎS — Mebuslarm meslek ve ihtisaslarını 
mübeyyin cetvelin reddine dair Divanı Riyaset 
karan var. 

Heyeti Umumiyeye 
Gerek Encümenler ve gerek emsali sair inti

habatta meslek ve ihtisasları hakkında rehber 
ve düsturülâmel olmak üzere âzayi kiramın isim
leri hizasomda meslek ve ihtisaslarını ve memu
rinden olanların son memuriyetîeriyle askeriden 
bulunanların rütbelerini müşir cetvelin tanzim 
ve talikına dair yirmi beş imzayı muhtevi takrir 
20 şubat 1337 tarihinde münakit otuz ikinci Di
vanı Riyaset içtimarnda tezekkür edilmiştir. 
Esasen âzayi kiram yekdiğerini tanımış ve böyle 
bir defterin tanzimi teamüle de gayri muvafık 
bulunmuş olduğundan Divanı Riyasetçe tasvip 
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okuiBjaanştır.. Heyeti Umus&iyeain nazan mü
talâasına ar^oluraır. efemUm. 

Büyük Millet Meclisi Beisi 
Mustafa KeBial: 

YAHf A GALÎP B. (Kırşehir) — Çok iyi 
ÇOİL.. 

RBİS — Karan kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Divanı Riyaset kararı kabul olundu efen
dim. 

••*. X — TEKLİFLER 
1, —- Konya Mebusu Kazım Hüsnü Beyle rü-

fekasmm, 133â sene&i aşar son taksimin tecili 
Kuklanda teWif%:ltanxmi&ı (%/23û)~ J 

BEÎS -^- Kâemı Hüsnü Beyle rüfekasınm 
âşarm; son..takatinin 1337 ye kadar teciline dair 
olan teklifinin Lâyiha Encümenine havalesini 
kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 
(Olamaz sesleri, gürültüler), (Pelt anl&şıîmıyor 
sesleri). 

ABDOTIvAH- AZMÎ E£ (Eskişehir).— de
minki mesele ne oldu? .Söylediğiniz anlaşılmadi? 

REÎS — Beş dakika teneffüs. 
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ÎKÎlfOÎ Cİ3LU 
Açılma saati : 3 

REİS — Reisi sani vekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTtP : Feyyaz ÂH B. (Yosfcad). 
*t*m 

REİS—Celse kuşat edildi.'. 

5.— SUALLER 
1. — Erzurum, Mebusu Âsim Beyin, 13M ne

nesinde Erzurum havalisinden tekâlifi harbiye 
suretiyle alman mevat bedı&linm tesviye edilip 
edilmediğine dair Müdafûai Milliye Vekâletinden 
sual: takriri ' ' 

REÎS — 1336 senesinde Erzurum havalisin
den tekâlifi harbiye suretiyle alınan; mevat be.-
delinin tesviye edilip edilmediğine dair Müda-
fa'ai Mlliye Vekâletinden Erzurum Mebusu Âsim 
Beyin bir .sual takriri vardır. Alelusul havale 
ediyoruz, cevap gelince okuyacağız. 

4. — TAKRtELER 
1. — Genç Mebusu Celâl Beyle refikinin, Koyir 

ya civarındaki, arazii haliyeye muhacirin iskânı 
hakkında takriri 

REİS —'Konya civarında ve bilhassa Pınarba
şı istasyonundaki mevakide Hükümet uhdesinde 
bulunan arazii hâl iye üzerine mulıacirinin 
iskânına dair Genç Mebusu Celâl Beyle Van 
Mebusu Hasan Sıddık Beyin bir takrirleri var. 
Takrirlerinin Dahiliye Vekâletine tevdiini tek
lif ediyorlar. (Muvafık sadaları). Dahiliye Ve
kâletine mi. havale edelim, yoksa müzakere mi 
arzu buyuruyorsunuz? (Dâhiliye Vekâletine sa-. 
daları). Dahiliye Vekâletine tevdiini tensip bu
yuranlar ellerini kaldırsın. Dahiliye Vekâletine 
tevdi edilmiştir. 

5. — Trabzon Mebusu Recai Bvyin, Ordu -
Sivas tarikinin turuku umumiye m&y(mma itha7 
ime dair takririne cevap olarak Kafm- Vekâ%e? 
tinden mevrut tezkere- _ ' , - • . . . 

B. M, Meclisi Riyaseti (Jelile ĵm1 . 
6 Şubat 1337 tarih ve 1221' - 2294 numarali 

tezkerei riyasetponahilerine arizei cevabiyedir. ;> 
Sivas merkezini Zara kasabasından mürurla 

Ordu'ya rapteden yol takriben 29!2 kilometJre 
tulünde &&$•;^se^ften.biktm^rem^ Ortalı livasına 
212 kilometresi Sivas vilâyetine aittir. Ordu İiva-

^na ait kısım pek harap ve ekser aksamında meyil
lerinin haddi nizamisinden pek fazİa olması 
dolay isiyle tebdili güzergâh icabetmekle tahmi
ni bir hesap ile dört yüz bin lira ve Sivas vilâ
yeti dahiline isabet eden fesmm Sivas kasaba
sından itibaren Keçiyurdu mevkiifte kadar 110 
kilometrelik tulü esasen turuku umumiyeye da-
hil bulunup mütebaki 102 kihmıetmiim^ tami
ratı esasiye için takriben üç yüz bin liri* İp; ce
man 182 kilometrelik tarikin yedi -yüz bin lira 
sarfiyle sosa haline^ ifrağı kabü olaeağ*-anla-
silmiştir. İşbu miktar meblâğın muvazenei umu
miyeye ithaliyle bunun turüku umumiye sını
fına nakli tensip Duyurulduğu takdirde icabe-
deu kanunu teklif edileuektir. Maamafib der^ 
desti teşkil bulunan amele taburlarından mü
nasip-miktarının işbu yolda çalıştırılmak*ve bu
na mukabil muvazenei hususiyeâen nakdieh"-lâ-
zımgelen muavenet ifa edilmek ve ahalinin de 
buna inzimam edecek muavenetleciyle mezkûr 

— 307-*-
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yolun yin« idarei hususiyede ibkâsiyle ikmal ve 
inşa ve tamiratı mümkün olabileceği ayrıca mü
talâa kılındı mâruzdur efendim, l 

İ 4 Şubat 1337 
-.••'• Nafıa Vekili 

' ' r Ömer Lûtfi. 
BEİS — Nafıa Vekâletinin bu tezkeresi, Or

du ahalisinin Meclisi Âlinizde kıraat edilen tez
keresi üzerine geliyor. Ordu ahalisi diyorlar ki, 
Sivas yolunu mükellefiyetimiz haricinde olarak 
yapmağa çalışacağız. Lâzmıgelen levazımı, ne-
vakısı Hükümet ihzar etsin, tensip buyurursa
nız Nafıa Encümenine tevdi edelim. (Muvazene! 
Maliyeye «adaları). .-'.•-•-:'. 

FERİD B. (Çorum) — Muvazenei Maliye 
Encümenine havale edilsin. 

REİS ~ Nafıa Encümenine havalesini kabul 
buyuranlar lütfen el kaldırsın. Nafıa Encümeni
ne havale olunmuştur. 

2 . .— Karesi Mebusu Abdülgafur Efendi ile 
Hasan Basri Beyin, Ayıntap îstinaf. mahkemesi 
âzasından mevkuf bulunan bir zat fıakkında Ad
liye Vekâletinden sual takriri. 

REÎS — Ayıntap îstinaf mahkemesi âzasın
dan ^ir zatın mevkufiyetinden dolayı Karesi 
Mebusu Abdülgafur Efendi ile Basri Beyin tak
rirleri Var. Takririn hulâsası bu meseleye müte
allik Adliye Vekâletinden sual mahiyetindedir. 
(Basri Beye hi taben) ; istizah mı, sual mi? 

HASAN BASRİ B. (Karesi) - r Bidayette 
sualdir. Kâfi görülmezse istizaha kalbolunsun. 

4 İIEİS — Sualdir. Tensip buyurursanız zaten 
Adliye bütçesinin müzakeresine başlıyacağız. 
Bütçesinden evvel bunları okuruz. 

8. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
İ. — 1336 senesi Muvazenei Umumiye kanunu 

lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

A - İktisat Vekâleti bütçesi 
R E İ S — Şimdi iktisat bütçesinin müzakere

sine başlıyoruz. Efendim iktisat bütçesinin he
yet umumiyesi hakkında söz istiyen zevat Feri d 
Bey, Hamdı Bey. 

Î^JRÎD B. (Çorum) —- Efendim bütçeler şe
nel; fiiliye zarfında ika edilmiş sarfiyatı muta-
zammm olduğu için hattâ münakaşasız kabulü
nü istirham ettiğim halde iktisat bütçesinin he
yeti umumiyesi hakkında bir kaç söz söyleme
ğe mecburiyet gördüm ve o mecburiyeti arzede-
eeğim. 

Malûmu âlileridir ki, harbi umumî; <h}ğrudan 
doğruya bir iktisat muharebesidir. Yani her 
dev]çt ilKâkı araziden, bilmem neden ziyade 
kendi iktisadiyatını, kendi menafii Ücâriyesini 
temin edebilmek emniyesiyle bu harbe atılmış ve 

'cihan tamamiyle bu iktisat harbiyle altüst ol
muştur. Binaenaleyh en ziyade bîri işgal ede
bilecek mesele iktisat meselesidir. Bir milletin 
istiklâli ancak iktisadiyatmdaki istiklâliyle öl
çülüyor. Nasıl ki, şimdiye kaklar Devleti Aliyye 
gümrüklerine bile sahip değildi. Gerçi müsta
kildi, fakat akpitülâsyonlar, yani malı kapitülâs
yon, devleti bu istiklâlinden mahrum etmiş ve 
memlekette ticaretin inkişafına mâni olagel
mişti. Son Sevr muahedesini tetkik edecek olur
sak bizim istiklâlimizi yıkan mevad da sırf ikti
sadi mesaildir. Türkiyayı şurası İtalyan mııı-
takai nüfuzu, burası İngiliz mıntakaİ nüfuzu. 
burası bilmem Fransız mmtakai nüfuzu olmak 
üzere ayırmış ve oralarda bizim bütün mahsu
lâtımızı, bütün iliklerimizi kemirmeğe matuf bir 
çok mevat tertip edilmiştir. 

Ekserisi İktisat;Vekâletine ait olmak üzere 
bu esas dahilinde bazı sualler sormak istiyorum: 
21 - 22 Eylül 1336 tarihinde Zoaguldak'a veyahut 
Ereğli'ye bir İtalyan sefinesi gelmişti. Bunun 
içinden bir takım eşhas çıkarak ve bir takım le
vazımı fenniye alarak orada bâzı istikşaf atta bu
lunacaklarını ve istikşafatm esası orada bazı kö
mür madenleri meselesiyle beraber bir şimendi
fer inşa edeceklerini ve binaenaleyh bu inşaat 
ile kömür ihracatı meselesinde istikşafat yapar 
caklarmı söylemişlerdi. Takriben yirmi yirmi 
beş gün kadar bu heyet orada kaldı ve ondan 
sonra bilmiyorum hengi esbaba istinaden oradan 
çekildi. 

Pekiyi takdir buyurursunuz ki, bizim Kara
deniz sahilinde, iktisadiyat itibariyle en hayati 
bir meselemiz bu kcjmür madenleridir. Kömür 
madenlerine senelerdenberi Fransız şirketleri 
tasallut etmiş ve orada yerli mjislüman ahalinin 
tesis ettikleri ocakları imha edecek olan bütün 
vesaiti orada istimal etmişler ve bu suretle Fran
sız şirketi mühim bir mevki kazanmıştı. Son 
zamanlarda .matbuatı takip, buyuran arkadaşla
rımız pekâlâ bilirler ki, İtalyanlarla Fransızlar 
arasında hususi bir antant husule gelmiştir. 
(Türkçesi sadaları). İtilâf husule gelmiştir. 
Bu kömür havzalar! malûmu âlileri ikiye ayrı
lıyor. Birisi doğrudan doğruya Zonguldak ve 
havalisinde bulunanlar birisi de Ereğli ha
valisinde bulunanlardır. Zonkuldak'ta bu
lunanlar, Fransızlarla demin arzefctiğim veç
hile orada mühim bir vaziyet ihdas 
etmişlerdir. Diğer kısmı da İtalyanlara peşkeş-
çekilmiştir ve İtalyanların Eylülde bu hareket
leri de gösteriyor ki", bu hususi ihtilâfın asarı 
fiiliyesine başlamış bulunuyorlar. Oradan hu
susi tanıdığım zevattan birinden hususi aldı
ğım bir mektupta bu mesele hakkında bazı iza
hat veriliyor. Deniliyor ki, Ereğli 'den (thsu) 
mevkiine^ kadarki takriben sahilden altmış mil 
mesafeye* münhasır bir kısımdır. Orada 8 Eylül 

• 1313 ve 5 Mayıs 1314 tarihli ruhsatnamelerle bir 
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hak verilmiş, istikşaf ve işletme hakkı ve aynı ]. 
mamanda altmış mil mesafelik bu mevkide bir 
de simendifeı* inşasına dair bir ruhsatname 
verilmiş. .: 

Malûmu âlileridirki bu kömür madenle*! doğ
rudan doğruya arazii miriyeden veya vakfiye
den olması itibariyi e Hükümetin malıdır. Onun 
için buraya verilen;ruhsatnameler üç ay zarfın
da faal teşebbüsata başlamazsa keenlemyekün 
addedilir. Diğerlerine orası tevcih edilebilir. 
Yalnız şimendifer inşası meselesi üç ay zarfında 
yapılacak mevaddan olmadığı İçin buna üç sene 
müddet verilmiş, 1314 senesinden sonra muhtelif 
safahat geçirerek, bir çok temdidlerle nihayet 
9 Teşrinievvel 1326. tarihinde üç sene müddetle 
.bir daha temdit edilmiş. Bu şimendifer yapıla
cak güzergâhta tarafeynden birer kilometre me
safede bulunan bilûmum ocakları ve madenleri 
işletmek hakkı da bu şimendiferi inşa edecek 
Heyete verilecektir. . 

FUAT-B. (Çorum) — Kim vermiş bu ruhsat
ları? ' ' -, . . • ' • • 

FERİT B. (Devamla) — 1326 da olduğuna 
göre tabiî Orman ve Maadin Nezareti vermiş. 
1329 da bu ruhsatnamenin müddeti inkiza etmek 
üzere iken araya bir" zat kanşmış ve bu zata yü
zer hisse itibariyle yüzde onu kendisine devir ve 
ferağ edileceği suretiyle Orman ve Maadin Ne
zaretine müracaat vukubulmüş. (Kim o zat sa-
dalan). Sırası gelinöe izah edeceğim. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Anltyalım kimdir 
bakalım. I 

FERİT B. (Devamla) — İzah edeceğim efen
dim. Asıl ruhsatname müslümana verilmiştir. 
Sonra bunlar bilâhare İtalyan şirketiyle birleş
mişlerdir. Bu şeyin müddeti munkazi olmak I 
üzere olduğunu beyan ederek Orman ve Maadin 
Nezareti bunu kabul etmemiş. Fakat teşebbüsatı 
fiiliyede bulunabilmek için de takriben bir ay 
müddet kaldığı bir sırada bir harita verilmiş, 
güya bu harita ile teşebbüsatı: fiiliyeye girişildi-
ğini göstermek istemişler. Halbuki bu harita 
kavaidi f enniyeye mugayir olduğu için Nafiâ Ne-
zaretince reddedilmiş ve Orman ve Maadin Ne
zareti de bu mukavelenin hükmü olmadığını çün
kü müddeti muayyenesi zarfında işe başlanılma-
dığını söyliyerek feshetmiş. Yalnız 9 teşriniev
vel 1326 da bunun müddeti munkazi oluyor. Bu 
haritayı iade ettiğine dair Orman ve Maadin Ne
zareti 15 teşrinievvel İ329 da bir tezkere yazmış. 
Aîâkadarana; münhanileri gösterilmemiştir, fi
lân şöyle olmuştur, kavaidi fenniyeye mutabık 
değildir, bu haritadan mâdut bir şey değildir, 
bunu reddediyoruz demiştir. 6 teşrinievvel ile 
9 teşrinievvel arasında geçen altı gün vardır. 
Bilâhare mütarekeden sonra altı günlük 'tezkere
nin şeysine istinat ederek güya müddeti munkazi 
olduğu halde bu tezkereyi yazacak -devamı mua- I 

. meleyi mutazammın imiş gibi bir mahiyet verile- | 
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rek Şûrayi Devlete müracaat edilmiş, Şûrayı Bek
let bu tezkerelere istinaden bunun inkizasını ka-
but etmemiş ve bu heyet yapacaktır denilmiş, 
şüphe yok kj, bilâhare bizim karşımıza bir de 
İtalyan heyeti çıktığma göre bu İtalyan heyeti 
doğrudan doğruya ferağ suretiyle değiL lâyen*-
azil bir vekâtetle (Orlando) isminde bir mühen
dise tevkil suretiyle verildiğine ve mütarekeden 
sonra da Şûr&yi Devletin bu karan verdiğine 
nazaran bunda ecnebilerin imali nüfuz ettiği ve 
Ferit Paşa Hükümeti zamanında bunun ne su
retle istihsal -edildiği pek aşikârdır, $in^erra-
leyh şu tafsilâta göre görülüyor ki, oradaki ma
den ocaklarını müddeti inkiza ve infisah etmiş 
bir'ruhsatnameye istinaden İtalyanların dairei 
nüfuzuna sokabilecek ve orada onlara bir de şi
mendifer hattı tesis ettirerek bütün iktisadiyatı
mızı onlara teslim ile istiklâlimiz için bu kadar 
kanlar dökmüş olduğumuz biranda Fransız ve 
İtalyan itilâfftıı fiilen kabul etmiş olacağız. 

Binaenaleyh, aldığım mektupta deniliyor ki; 
bu son iştirak eden zevatm Meclisin erkânı ;mü-
himmesinden [olması bu havali ahalisini diihuh 
etmiştir. (Kimdir o şahıs sesi?) Binaenaleyn, ik
tisat Vekilinden sorarım, bu İtalyanlar mesele
si hakkında ne yapmıştır? (Kim o zat sadaîan) 
Ceîâletftin Apf Beydir. 

ikt lSArtYEKÂLETÎ VEKİLİ MAHMUT 
CELÂL B."--**Ferit Bey arkadaşımızdan yalnız şu 
noktayı tavzih r buyurmalarını rica edecfeğim. 
Kendilerinin Sual ve istizahları; İktisat Vekâleti 
bu ruhsatnameye istinaden vaki olan müd4eiya-
tı reddetmesi idolayısiyle midir, yoksa Şûrayı 
Devletin çürükC olan kararmı mamulünbih itti
haz itmesi midir? Evvel emirde bu cihet tâvvih 
edilsin. Ona/göre cevap verelim. 

J^RİT B ^ o r u m ) — İktisat Vekâletinin bu 
hususta ne yaptığını bilmiyorum. Reddetmiş mi? 
etmemiş mi? Etmişse bittabi vazifei vataniyeshıi 
ifa etmiştir ve reddetmeınişse onu kendileri çık
sın, izah etsinler. 

EMİN B. (Eskişehir) — Efendim, bunda ol
duğu" veçhile ;malûmu âlileri bütün muharebe
ler iktisat için olduğuna nazaran bizim mücade-
lei inılliyemizi başa çıkaracak Müdafaai Milliye 
Maliye ye saire*gibi alâkadar makamlar varken 
bizım^diğer vekaletlerimiz acaba ne iş yaptı ,vye 
bilha&a memleketin hayatına taallûk eden İkti
sat Vekâleti ne. iş görmüştür? Bendeniz -bunu 
çok şayanı tetkik buluyorum ve hattâ geçenler-

. de Mftdafaai Hâliye Vekili Paşa Hazretleri bu-
yuruyorlardî ki:. bir milletin kudreti. askeriyesi 
bütçesinden beİlîolur. Acaba bu müeadelei mil-
liyeyi hariçten istikraz etmeksizin bir sşne,. iki 
sene daha devam ettirebilecek miyz? Meinlökçtte 
ne kadar para. vardır ve teklif ed-üen vergilere 
tahammülü varrmıdrr ve hafazanallah altı ay^bir 
sene sonra bir İflâsı umumî olacak mi^ıt? Bira
larını İktisat-Vekilinin bilmesi ve Me^si tenvir 
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edip ben denizce pek sakim olan şu giderimizin 
ı«lâlı edilmesi lâzımgelirdi. 

Bendeniz diyorum, ki, düşmanlar bizo haydi 
.kendi başınıza yaşayın deseler, bizini bu gideri
miz yine iflâstır. Şimdi İktisat Vekilinin zira
at, ticaret, orman ve maadin şeyleri vardır. Mem
lekette ordunun htiyacnn temin edecek acaba 
hangi, mahallerde ne kâ dar tezgâh vardır, mem
lekete şimdiye kadar lüzumu olmayan, yani ziy
net eşyası olarak ne kadar eşya girmiştir? ve bu
radan bu suretle on beş, yirmi mijyon lira .çık
mışsa bunun menedilmesine niçin çalışılmamış
tır? .-

„ Salyjsen; ormanlar ye madenler hakkında 
şimdiye kadar hiç bir teşebbüs yapılmış mıdır? 
berideniz 'bütçeyi tetikk diyorum. ' İktisat büt
çesi demek, büsbütün memurini beslemek demek
ten.başka bir mânâyi şerifi ihtiva etmediğini gö-
rüyörn-mî 

MÜFİT Ef. (Kırşehir) — Şerafeti nerede
dir? 

EMİN B.' (.Devamla) — Meselâ ağnam rüsu
mu meselesi yar. Memleket denince, Türkiye ik
tisadi demektir. Türkiyenin başka bir şey'i yok
tur beyefendiler. Biz kendimizi yükseltmiyclim. 
Türkiye çiftçidir, hayvancıdır. (Ormanı hei'şe-

k vardır sadalarr). Ormanı var, fakat işleteni yok-
* tur. -(-Pekâlâ vardır sadalan), İktisat Vekili Be
yefendi - ki bugün yüz elli kuruşa toklu sattır
mağa "sebep olmuştur - bugün bir koyun memle
kette 'şu' kadar kuruş vergi, bir senelik rây'i mas-
vkl'i,' rüsumu» çoban ücreti verilerek şu kadara 
mal- oluyor. Takriben seksen kuruş masrafı var. 
Halbuki elli kuruş iradı var, Vekil Bey bu hu
susta beyanı mütalâa buyurmamıştır. Bendeniz 
anlıyorum ki, İktisat Vekili demek, eski bildiği
miz nazırlar gibi güzel giyinmek, süslü lâf «söyle-

'mekten ibaret değildir. (Şiddetli gürültüler). 
" YAHYA -GALİP B. (Kırşehir) — Ayağında 
çank, potur, öylemi gezsin efendim? « 

EMİN R. (Devamla) — Şimdi yüz elli ku
ruşa toklu satılmıştır. Bu koyvtmın. hasılatı var 
denmiştir. Niçin İktisat Vekili bulada olduğu 
halde cevap vermemiştir? -Efendiler; hepiniz mal 
•sahibisiniz. (80) buruş masraf ediyorsunuz, (6'0) 
kuruş hasılat alıyorsunm Ticaret diyoruz, ti-

- carft deyince "memtekötte hatîgi erbabı meâaiyi, 
hangi-erbabı tiearafei Vekâlet ttmkafaza'etmiştir? 
•Bu mfitfRirtmnlar içinde pekaz yetiştoiş .olanlar ... 

' • YAHYA ftALlP B. -(Kırşehir) -— Ne demek 
Isfryjftutttift'/ " 
•; %4tlN % (Devamla) — Ne dtgftek isiriyece-
ğîtfı, '©iy^egint var. Bendeniz görüyorum ki, 
ffctism Tefcîtf Beyefendinin şaÎMffiia da «aran ol-
mujşttu'r.- Yalan Söylemem. (Şîddetli gürültüler, 

"hah*, halrşaâahtrı). Efendiler, ben memlekette 
T-üeMvfm.- 'î&n -bu Ankara Hükümeti' teşekkül 

• ödfeil, .ihihar.'aîieritıırlO bin fîra, vçrgidtn ba^ku, 
•*VM% TöKmî imiatr ;az^hh7-lBfeıı Ebette $£&gıftlt 'da 
dfojfftn'eGefim. i n d i l e r ! f̂eflîfekettfc *bfcgffin bir 

zihniyet vardır, o da: bugün büyük iş yapan müs-
lümanlar ezümelidir. Ben ispat ederim ki, bir 
gün iktisat Vekili elemiştir ki; bu memleketi 
düzeltmek için bu memleketin zenginlcriylö müte-
assıpiarının başını kesmeyince olmaz. Bunun 
söylendiğini ispat ederim. (Doğru söylemiş sa
dalan). 

MUSTAFA B. (Tokad)' — Demek muzır 
imiş. 

EMİN B. (Devamla) -r- Eğer muzır olduğu
nu: bilirsek o.başka beyefendiler; memlekette bir 
fabrika astım, memlekete gittim, filân yerde fi
lân madeni ihrag ettim. JkMemlekette ziraat na
mına şunu, yap tim, ticaret namına şum^aptmı 
diye Vekil Bey ,göşt&ntfeli idi. 

AVNI B. (Saruhıı) — Daha dört gün oldu. • 
Daha memleket ne halde . . . 
; EMİN B. (Devamla) — Azizim emin olunuz 
ki, bendenizin kanaatim budur. Cenabı Hak:İnşa-
allah yanıltmış olsun. Eğer bu böyte giderse fe
lah yoktur. Ecnebi ordusu Trabzon'u iggal edi
yor. Arkasından demiryolu yaptırıyor. Ruslar 
geliyor, bizim yüzlerce senelerdenberi yaptırama
dığımızı yaptırıyor. Bendeniz Ankara'da mecli-
lisi umumî âzası iken tarik bedeli nakdisi ile iki 
senede kazayı kazaya raptediyorduk. Beyefendi
ler öyle değil, bu yol yapılır, bu memleket dü
zelir (Nafıaya aittir sadalan). Nafıanın olsun. 
Ben doğrusunu, söylüyorum ya. Ben köylüyüm. 
Fakat maksadımı dinleyin . . . . , 

SALİH Ef. (Erzurum) — Reis Bey müsaade 
buyurur musunuz1? Emin Beye bir şey soraca
ğım. Emin Bey; bu açtığın mesele gayet gü
zeldir. Sana teşekkür ederim. Odun meselesiyle 
başladın, bunu da lütfen iaah ediniz. Bendeniz 
olsam açarım, üstünü kapamam. 
= EMİN B. (Devamla) — Katiyen kapayacak 

«değilim ve iftihar ederim, ben^yapmişımdır. 
(Sen ormancılıktan vaz geç «adaları), ©eğerim 
efendim. Ben iş sahibiyim, ormancılık ne de-

» H İ D D Î N BAHA B. (Bursa) — Emin Be
yin oduöu müsadere edildiği için böyle yapıyor. 

I0ÖKT S. (Devamla) — Efendim onu takdir 
edemönuftir l#te. 

İKTİSAT VEKÂLETİ V. MAHMUT CELÂL 
B, —-Bendeniz arkadaşlarımdan sureti mahsusa-
da istirham-ediyorum. Meclis bütün söylenilen 
sgzleri kemali ̂ fcûlıet ve itidal ile dinlesin. Beye-
îeiıdi mebustur.Beyanattabutauyör. TenWken-
diierinin pek sarih haklarıdır ve aneak böyle bir 
^Horandadır ki bildiklerini söylemek meöburi-

j ^iridtediiter. "MaahMa bendüfli& de kendilerine 
sevaŞvereeefim. Mfelis bunu itidal ve sftktet-

• Te telâkki $t&in. -
EMİN B. (Davamla) -—r Efendim,- beniniz 

diyorum &i; %u memleket iyi kâtip yetiştirmiş
tir. î^i, güsel EfrfcŞ^er adam yetiştirmiştir. Fa-
to iî af ami uz y^ljtirJHiştir. Bütün-en tfifck bir 

I i$ Trfrîai fitsin im&ç et&m Beysfenıdiİer, ben, 



tnönü muharebesinde on be^ gfe soğukta odun 
çektim ve iftihar ederim ki Yunanı defetmek 
hususunda az çok benim de dahlim vardır (Ek
sik olmayın sadaları), Güzel yazan ve güzel oku
yan onu yapamaz. *= ; ^ 

MtMTA^A B. ( Tökad ) — Yirmi bin lira 
Hükümetten. avans âldm. 

EMİN B. (Devamla) — Aldım, verdim ve 
iftihar ederim, hayatı tieariyem ve hayatı sirai-
yem katiyen zerre kadar lekeleHmesaiştir ve bir 
iş adamı olmakla iftihar ederim, Arkadaşlar; 
bu iş iktisat işidir. Yapacaksınız derlerse yapa
rım. Fakat memlekette- müdafaai milliye işine 
aklım ermez. O, bîr fen işidir. Allah razı olsun, 
hakikaten bir ordu meydana getirmişlerdir. On
dan öte .her bir daireye bendeniz iş görmemiştir 
derim ve görmemiştir. İğinizde benim gibi köy
lü ve fakat erbabı ihtisastan olanlar vardır. 
Memleketle alâkadar ol«n bu gibi erbabı ihtisası 
iş basma koyun, emin olun ki bu işler hep ola
cakta. ' . : • . . . 

Yol meselesinde de bugünden itibaren mükel
lefiyet usulünü tatbik edelim. Erbabı ihtisas dü
şünsün (Geçti sadaları). Geldi, geçti mer-asi-
miyle olmaz, zararın neresinden dönersek kâr
dır. Eski usulle hiçbir şey olmuyor. Şimdi or-
manlar*mîZ işliyebilir, ihracat yapılabilir, mil
yonlarca lira gelebilir Beyefendiler. Para bula-
mryacakşırtız, ne ile bütçe yapıyorsunuz! Kaç 
kuruşunuz vardır? Hayalâta kapılmıyalım. Bu 
memlekettin sahibiyiz. Allah bu lutfn bize verdi. 
Sağ oisun müntesipleri. Allah ebediyen var et
sin, İBdZ'başaTaduraIrm ve ben iddia ederim ki bu 
hükteet yaşayabilir. Fakat böyle efendi usu-
liyle defil, müstahtsil usuliyle 

İKTİSAT V, V. MAHMUT CELÂL B. — 
Eğer efendiler daha söz söyliyecek arkadaşlarım 
varsa bendeniz tercih ederim. Sonuna kadar bekle
yip oevap vereyim veyahut bu iki arkadaşlarımızın 
sözüne cevap vereyim. Nasıl tensip buyurursa
nız ? (Buyurun sadaları). Evvelemirce Ferit Be
ye «cevap vermek isterim. Buyurdular ki: Ma
denler memleketin en mühim menâbii varidatını 
teşkil etmektedir ye bu madenler mîlletin men-
faati'ümitmryesine has ve TnttriHasir Mntalıdrr. 
Ezcümle memleketimizdeki mevcut maadinin en 
Kıymetlisi, en zengini olan Zonguldak 'a da ecne
bi nüfuzu girmiştir veyahut girmek üzeredir. 
Bunun hakkında ne tedbir ittihaz etmişlerdir ye 
daha ileriye vararak 21, 22 Eylülde bir İtalyan 
gemisi gelerek orada maden işletmek, şimendi
fer inşa etmek istediğini ve bundan oradaki ma
dencilerin ve ahalii islâmiyenin heyecana gele
rek müracaat ettiklerinden bahis buyurdular ve 
aynı zamanda bu şimendifer imtiyazının ve bu 
maden ocağının istinat ettiği hukukun çürük ol
duğunu iddia ettiler ve bunun üzerine; İktisat 
Vekili ne yapmıştır? Sualini tabiâtiyle irat bu
yurdular. 

Bendeniz her şeyden evvel efendiler şuna ka-

nüm ki; miUet bugün iktisaden düçkün bir radde-
ye^irmişige bu da mem\eketiaaİBjde öĞnebi^mtrya-
zatıûm yand tâbiri umwıı isiyle kapitülâayonla-
rrn, serJseşt bir saha bularak müal̂ ümanüara ve 
•Kiafk^^ajfiEme tefevvuk«derekıiM^iketimiiaiıı 
bütün men&bii varidatına fiilen vaaı^ifd etaıe-
&indendir ve bunun en ieci ve en aıüöUim neti
cesini Tanzimatı üayriyenin iiânındanberi gör
mekteyiz. Bunu böylece kayıt ve işaret ettik
ten $ o ı ^ iasüa^ttması» ki iktisat Vekili serma
yenin düşmanıdır. Hayrr efendiler. ifadeniz 
memleketimize imtiyaz şekünde j^kren «ermaye-
nin düşmanıyruı, Çünkü ©nım «©kasından nüfu
zu siyasi ıgirer ve memleketin Mmyetine ve 
îiremleketin istiklâline snikaöt eder ve bizi esir 
yapmak ister ve bunun bugün -için zihayat deni
lebilecek mealim şahidi Sevr Muahedeyidir. Mil-
kti memlekette imarat . . . ; 0 öimüı, bitmiş i^-
dalan). Bittabi mületin azaaiyie ^dmüsftür ve 
ölecektir ve yaşamak hakkiûi hiçbir vakit haiz 
otmıyaeaktır ve büyük milletin azim ve eelâdo-
ti afftinde yâ^ayamayaöaktır. 

Sia; •mTemiRlıetimiae hayrghah bir surettey»l-
\ nız ticaret kastiyle gelen «ermayeye muavenet 
i edebilir ve onların yapacakları teşkilâtı ikti&a-
I diyeye dahi muavenet edebiliriz. Fakat bizim ile 

hali ihtilâfta bulunmaması ve mübarek totaları-
HüzÂi âöfûdüö^nffitt göalerinin dikilmiş bulun
maması iktiza eder. Yani İktisat Vekilisin, sıer-
nıaye hâkkıiûâaki düşündüğü bundan ibarettir. 
Efendiler tekı-ar ediyorum, memleketimiae im
tiyaz §eklİKde giren mmumyeam dü^3ûflanıyan. 
Çünkü onun arkasından hüiTİyet ve istiklâlimize 
mukabil esaret giriyor.- Nitekim İngilizler 300 
.milyondan ihanet olan, hattâ »daha iszla bulunan 
Hindistan! bu suretle e&ir etmişkrdir. 

Ferit Bey biraderimizin buy^fcsfettfrı, İtal
yanların o mıntıkaya, ö!havz4i'fefcffliye^%*giriş-
ieri doğrute . Bffettâi&r bir güü 2^#aİ§Bfe Utu-
t a s a t f ^ d a n l ^ ' t ^ i t f ^ f ' â i t o . ^ a f « ! İ i r bal
yan miralaymın tahtı iâi*i^n)İe nifihte^ 4'tt^e-
de zâbft ve mühendisleptien'iba*et yirmi beç ki-
§ilikî>h-»îtalyan h^et i Meriyetinin inşaatta bıı-
lunuf&k lidere %âvİayag$l&İ4$8aiiî ve l#âi l»r i -
n f n t t t t e m 'tııfâsM."v* imtfemm, tosp ^ t ik -
lerirfi bildirdi ye bizden yffitti li&İjSM; ^Bfeti&ı-
den! talimat istedi ye şunu kayıt ve ilâveye 
mecburum ki İtalyanların oraya gelmesinden do
layı oradaki islim ve bilhassa Türk macftn âmil
leri telâşi düşmüşlerdi ve onlar da hfi|Öarnun 
ziyaa uğrayacağından endişe ediyorlardı ye 
iKulîtelîf vasıta ile vekâlete müracaat eliyorlar
dı. Evvelemirde ilk vazife olmak üzere^ bu mü
racaat edenlere mutasarrıf vasıtasiyle eeylp ver
dim ve dedim ki: Sureti katiyede oradaki yerli 
âmiller emin olabilirler ki, haklan UiSifraye 
mahiu^dur ve ondan sonra bk igiınke^çtevam 
edebiliriz. Mutasarrıf lâzimgelen malûtaaiı TB 
v e s ı ^ burâ^a'^öiıderdi ve tetkik ettinı Efendi* 
ler. (1311) öeâeÜnde istanbul Hükümeti tara,-. 
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fmdan üç sene zarfında imtiyazı hitam bulmak 
şartiyle 371 numaralı bir ocağa ruhr 
sat veriliyor ve:. bu ocağın ruhsatnamesine 
merbut olmak üzere bir de bir Şimendifer 
imtiyazı verilmiş bulunuyor. Bu şimendifer im
tiyazı (Ilısu) denilen yelden (Bırmeği) ye kadar 
bütün havzai fahmiyenin hemen ortasından geçi
yor. Tabiri âmiyanesiyle tam göbeğinden geçiyor. 
Tam vasatını teşkil ediyor ve bu maden 
imtiyazına merbut olan şimeidiferin cena-
heyninden birer kilometre imtidadındaki-
saha dahilinde tesadüf edeceği maden da
marlarını; işletmek hakkını haiz bulunuyor. 
evvelemirde Meclisiniz bir kanun neşretti ve 
onda istanbul Hükümetinin gerek bilvasıta ve 
gerek bilâvasıta verdiği madenler imtiyazatmın 
vesairenin muteber oimıyacağıdır. Bunu bittabi 
derhatır buyurursunuz ve zannederim ki Meclisi 
âlmizi bu i karara sevkeden saik vatanperverane; 
serveti milliyenin memleketimiz ahalisine ve ef
radına münhasır kalmasından ibarettir. Buna 
şüphe yoktur. Şu halde İktisat Vekili sizin karar
larınızı tatbik etmekle beraber ayni zamanda o i 
karanlarınızın saikı esasisi olan o endişei vatan-
peryeriden de mülhem bulunuyordu. 

^etkikatımız neticesinde anladık ki: böyle bir 
imtiyaza muvafakat edildiği takdirde jki kıtaya • 
aynîmış olan o iki havzai fahmiyeden mühim de- : 
nilebilecek derecede olandan el çekmek lâzımge-
liyorduve bittabi efendiler bu istinat edilen hu
kuk ve yazaif dahi çürük idi ve çürüktür ve çü
rük olmasa dahi bunu imza etmemeğe ve icra 
etmemeğe .karar verdim ve o yolda • mahalline . 
tebligat yaptım ve dedim ki: oraya gelen heyeti 
fenniye istediği mahalle teşrif edebilir» diye mu
tasarrıfa yazdım ve oradan çekildiler gittiler. 
(Bravo aadalan). -

Eğer Meclisiniz dinlemek zahmetini ihtiyar 
buyurup®, bu havzai fahmiye en mühim varida-
tnmz* teşkil etmektedir, bunun saf ahatı hakkında 
arzı m&lfmat edebüirim. 

Bu bavza Sultan Mahmut Gennetmekânın eva-
hiri saİltanatında keşfedilmiştir ve bilâhara^Sul
tan Mecit: zamanında orada bir idare tesis edil
miş ve gayri muntazam olarak işletilmeğe başlan
mıştır. 308 senesinde... 

.1337 C : â 
6. — MUHTELİF EVRAK 

1. —• Londra konferansında millet namına 
idaîm kelâm etmek hâkkımn Büyük Millet Mec
lisi murahhaslarına ait olduğuna dair Tevfik 
Paşa tarafından beyanatta bulunulduğuna dair 
İzmit Mebusu Sırrı Beyden mevrut telgraf 

MUHİTTİN BAHA B. (Bursa) — Reis Beye
fendi ; Celâl Beyden rica ediyoruz. Fevkalâde bir 
haberi beşaret vardır» meraktayız, müsaade bu-
•yurulursa tebşir edelim. (Celâl Bey okusun sada-
ları). 

Telgraf sureti 
v Londra 

Tevfik Paşa konferans huzurunda millet na
mına idarei kelâm etmekliğin Ankara Büyük Mil
let Meclisi murahhaslarına ait olduğunu ifade 
etmiştir. (Şiddetli alkışlar). Bekir Sami Bey ta
rafından ita olunan izahat konferansta fevkalâde 
bir tesir hasıl etmiştir. (Alkışlar) Bu vesile ile 
Büyük Millet Meclisini tebrik ederim. Mustafa 
Kemal Paşa-Hazretlerine arzı tazimat eyler ve 
işbu telgrafname muhteviyatının en yakın telgraf 
merkezi vasrtasiyle Büyük Millet Meclisine iblâ
ğını rica ederim. (Alkışlar). 

Sırrı 
Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa 

Hazretlerine 
Londra'dan gelen telgraf nameyi aynen arz 

eder ve bu vesile ile dâvayi millimizin kariben 
arzuyu millî dairesinde lıayyizi husul bulacağın
dan dolayı tebrikâtı âcizanemin ve hissiyatı tâ-
zîmkâranemin lütfen kabulünü tazarru ederim 
efendim. 

Ada kaymakamı 
Etem Şevki 

İKTİSAT VıEKÂLETİ V. M. CELÂL B. — 
Efendiler müsaade buyurun, bir kelime ilâve ede
ceğim. Biz bu azmimizde milletin bize yerdiği 
hakkı istimal etmekte devam ettiğimiz müddetçe 
zafer bizimdir. (Alkışlar). 

REİS — Efendiler; hu şerefe on dakika Mec
lisi tatil ediyorum. 



ÜÇÜNCÜ CELSE 
Açılma Saati : 4 Sonra 

REİS — İkinci ReisvekjM Hasan Fehmi Beyefendi 
KATİP : Fayy&z Âli Bey (Yozgad) 

* 9 * 

IİEİS — Celse kuşat edildi. İktisat Vekâle
tinin bütçesine başlıyoruz. 

İKTİSAT VEKALETİ V. Mahmut CELÂL 
B, — Hulâsa olarak efendiler; maden hakkında 
şunu teyiden ve tekraren arzederim ki, İk
tisat Vekâleti bu madenlerin geçmemesi ve 
münhasıran menfaatinin sevgili milletimize ait 
olması hususunda sizin kadar müteyakkız ve si
zin kadar ihtımamkârdır ve bunu da her zaman 
âsajrt filiyesiyle ispata hazırdır. -

Ormanlar meselesine gelince efendiler; ben
deniz bu vekâlette işe başladığım sırada orman
ların heyeti umumiyesi' hakkında tetkikat yap
tım. Bazı -mahal ormanlarmda inhisar ve ihti
kâr gördüm ve şunu açık ve sarih olarak söyle
rim ki; bu inhisar ve ihtikâr ta Selim, Melhame 
zamanındanberi devam; etmekte bulunuyordu. 
Bunlar bazı ormanları üç sene ve dört sene işlet
mek üzere ve o zamanm ;rayicine göre yedi kuruş
tan yirmi yedi kuruşa kadar, metremikâbi orman 
aldıkları halde bin türlü hile ve desayis ile o 
menfaatlannı Hazinenin ve beytülmalin zararına 
olarak temadi ve devam ettirmişlerdir. 

Şüphesiz ki: efendiler heyetinizin burada gi
riştiği İstiklâl mücadelesinde» bu namus muhare
besinde muvaffak ve muzaffer olmak için paraya 
ihtiyacatnnız dolayısiyle vergilerimize tuza va
rıncaya kadar zam etmek suretiyle bu cidalden 
muzafferen çıkmak isterken, yirmi yedi kuruşa 
metremikâbi orman alan bir müteahhide, bugünkü 
piyasa altı yüz kuruş iken İktisat Vekiliniz mü
saade edemezdi ve müsamehakâr bulunamazdı, bu
nun için hiç tereddüt etmedim, feshettim. Şunu 
Heyeti muhteremenize arzederim ki» İktisat Ve
kiliniz rast geleni devirmek ve rast gelenin me-
nafiına hücum etmek taraftan değiğldir. Hayır 
efendiler; .'her zaman taahhüdünü hakkiyle ifa 
eden namuskâr tüccarlarımıza, namuskâr müte
ahhitlerimize âzami teshilâtı yapmak vazifesi ol
duğunu müdriktir. Bunu bilir ve bunu ifa 
ettiğinden dolayıdır ki efendiler, ormanlarımızın 
bazı yerlerde yaptığımız satışlarda fiyatı yük
selmiştir ve bunu istatistiklerle ispat ederim. 
tik teşebbüsa,ta girdiğimiz bazı livalarda varida
tımız 4 - 5 bin lira tezayüt etmiştir ve bu me
sele hakkında ittihaz ettiğimiz prensibi de He
yeti muhteremenize arz edebilirim ve ayrıca be
ni tenvir ederseniz minnotdarmız olurum. 

Ormanlar iki kısma ayrılabilir efendiler; 
bunların bir kısmı yollara, şimendiferlere, liman
lara yaknv olan kısımdır, bir de yolsuz cesim 
omnanlar vardır. Biz ormanları bu iki mınta-
kaya ayırdıktan sonra, yol, şimendifer ve liman
lara yakm olan ormanların müşterileri bittabi 
çok olur. Bunlarda inhisar olmamak için cesim 
ihaleyi menettik ve taraftar olmadık ve'ayni za
manda memleketimizde küçük sermayedar çok
tur. Büyük sermayeler maatteessüf memleketi
mizde yoktur. Bu küçük sermayedarlar da or
man iltizamına iştirak edebilecek bir surette mak
taları tahdit ettik. Bu tetbirlerimiz dolayısiyle 
bu arzettiğim fazlai varidat husule geldi. Açık 
ve resmen söylüyorum ki büyük sermayedarlar
dan müstağni değiliz. Cesim ormanlarımız.vardır. 
Herhangi bir şirket, herhangi cesim bir sermaye
dar karşıma çıkar ve büyük orman iltizam ede
ceğim ve orada yol yapacağım, tesisatı fenniye 
vücuda getireceğim» bana yardım et deyse, hattâ 
fiyatlarından dahi tenzilât yapmak suretiyle 
kendisine teshilât gösteririm. Binaenaleyh İkti
sat Vekilinin orman meselesinde takip ettiği pren
sip budur efendiler ve zannederim ki Heyeti Ce-
lileniz de bunu tensip eder. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Prensib yeri
ne Türkçe kullansak daha iyi olmaz im? Türkgesi 
tutamaktır. 

İKTİSAT V. V. MAHMUT CELÂL B. 
(Devamla) — Eskişehir Mebusu muhteremi 
Emin Beyefendi ağnam ve ihracat resminden 
bahis buyurdular. Bendeniz bu İhracat Kanu
nunu tanzim olunduğu ve burada müzakere 
edildiği zaman henüz Vekâlete geçmiş bulunu
yordum ve itiraf ederim ki, bütün tafsilâtiyle 
bu gibi eşyayı kalem kalem tetkika da vakit 
bulamamıştım. Burada söz alıp söylediğim Za
man eğer bu giriştiğimiz cidalin azameti karşı
sında mutlaka paraya ihtiyacımız olmasa idi 
İktisat Vekili sıfatiyle bu İhracat Rüsumu Ka
nununun zirinde benim imzamı göremezdiniz 
demiştim ve nimettesadüf efendiler, huzuru
nuzda ağnam resminin fazla olduğunu; koyun
culuğun ve me vasin in himayesini talebetmiştim. 
Açınız zabıtları okuyunuz. Bendenize bazı rüfe-
kamız ve esefle yadedeceğim, İktisat Encümeni 
buyurdular ki : Eğer siz ağnam ve mevaşiyi hi
maye etmek "istiyorsanız, rüsumu tezyit ediniz. 
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Açınız zabıtları okuyunuz efendiler ve ilâve 
edeceğim, orada tiftik resminin, Maliye Vekili 
Beyefendi refikimin da ( müsaadelerini istihsal 
ederek, resimden affını rica ettim. ;Heyet£ A3i-
yeniz kabul etti. 

Bu, "herhalde İktisat Vekilinin veyahut He
yeti Vekilenin kusuru değildir efendiler;. Ma«t 
haza ihracat rüsumu hakkında istediğiniz mad
de ve istediğiniz şeklü surette teklif deiTneyan 
etmek herkesin hakkı ve salâhiyetidir. Niçin o 
hak ve salâhiyet istimal olunmuyor1? 

MÜFİT Ef. (Kırşehir) — Beyefendi ikinci 
ağnam resmîni koydukları zaman zatı âliniz 
müdahale buynrmadımz mı? 

TKTÎSÂT V. V. MAHMUT CELÂL B. 
— Heyeti Vekileden gelmemiştir. 

MÜFİT Ef. (Kırşehir) — Senesi zarfında 
bir resmin iki defti tezyidi muvafık, mıdır t , 

İKTİSÂT V. V. MAHMUT CELÂL B. 
— İhr&eat meselesinden bahis buyurdular. Be
yefendiler, ihracat meselesi hakikaten bugü
nün en azîm meselesidir. Yalnız Heyeti Vekile
nin, yalnız; İktisat Vekilinin düşünmesi değil, 
Meclisin Heyeti Umumiyesi de bunu düşünmek 
mecburiyetindedir. İthalât ve ihracat arasında
ki muvazene az çok muhtel olmuştur. Bunu 
yaptırtmakta olduğum istatistiklerle, Rüsumat
tan aldiğım istatistiklerde görüyorum. Qn ay
lık ithalât ye ihracatımızın arasındaki fark iki 
milyon lirayı az geçmiştir. 

MÜFİT Ef. (Kırşehir) ~- İhracatın miktarı 
ne kadardır? 

İKTİSAT V. V. MAHMUT CELÂL B. 
(^Devamla) •— Söyliyeyim efendim.- On ay zar
fında ihraç; olunan eşyanın kıymeti Antalya, 

' Trabzon, Samsun, Erzurum, Zonguldak, burası 
dâhil olmak üzere î) 317 822 liradır. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Mali
ye Vekilinin söylediğinin aynı. 

İKTİSAT V. V. MAHMUT CELÂL B. 
(Devamla)'— Bu, yalnız ihracattır. Şüphesiz 
istatistiklere nazaran gümrük resmini ve aynı 
zamanda memleketin vaziyeti iktisadiyesini altı 
kısma ayırarak o şekilde tetkikat yaptırmakta
yım ve heran memurlarımdan raporlar alıyorum 
ve-, aldığım raporlarda; ekseriya her mahallin 
münhasıran ihracata ve yola muhtaç olduğu su
reti mahsusada zikredilmektedir. İhracat heye
ti umumiy esiyle tetkik olunduğu zaman bir 
çok şeyi ere muhtaçtır. Meselâ asayişi umumiyeye 
muhtaçtır. Yollara, şimendiferlere, vapurlara 
muhtaçtır ve aynı zamanda bunların fiyatları 
da ihracat varidatımız üzerinde azîm tesir ya
par. Bunu; ihracat meselesini yalnız bir noktai 
nazardan değil, fakat, heyeti umumiyesi itiba
riyle tetkik etmek lâzım gel ir. Bunun mümkün 
olan şeyleri vardır, gayrimümkünleri vardır. 
Mümkün olanlar ve yapılan, kabul edilen usul
ler, bir okka dahi olsa, memleketin haricine çık

mak neye mütevakkıf ise onlara teşebbüs etmek
tir. Meselâ bugün ordumuzun erzaka şiddetle 
ihtiyacı var, Harbi umumide biliyorsunuz bir 
kimse bir okka buğdayı bir mahalden diğer bir 
mahalle nakledemezdi. Heyeti Vekileniz hiç bir 

-zaman böyle sıkı bir usule taraftar olmamıştır. 
Tam mânasiyle serbestiyi tatbik eylemiştir ye 
bunun için karar vermiştir ve ilân da eylemiştir. 
Nafîa Vekâletiniz bugün en mühim ihracat mer
kezi olan Antalya ve Karahisar yolunu tamir 
ile meşguldür ve İnebolu tarikinin tamiriyle de 
uğraşmaktadır ve Meçlisi Âliniz hiç bir zaman 
bu iktisadi yallar hakkında tahsisat vermeği 
diriğ etmemiştir. İhracatımız için bu yollar bir 
taraftan tamir edilmekle beraber aynı zamanda 
Vekâletin de bazı leşebbüsatı vardır. Bugünkü 
vesaiti nakliyemiz, itiraf etmelyiz ki, ihracatı
mızı temine gayrikâfidir, Afyon Karahisar'î ile 
Antalya arasında teşekkül edecek yerli bir grup 
kamyon işletmek için bir şirket teşkiline teşeb
büs ettiğimi ve bazı arkadaşlarımla beraber bu 
işle çalıştığımı elbette derhatır buyurursunuz. 
(Hay hay sadaları). Ve Heyeti VeMlş. bu işin 
ehemmiyetini takdir ettiğinden dolayıdır ki iea-
bederse bu teşekkül edecek yerli şirketm yüzde 
elli nispetinde hisse senedini mubayaa etmeğe ka
rar vermiştir ve bu grup teklif atını da yapmış
tır ve Heyeti Vekilede derdesti müzakeredir. 
Üç aya kadar bu yollar tamir olunduğu zaman 
işe başlamak, üzere kendilerinin tertibat yap
makta olduklarını söylüyorlar. Biz kendilerinin 
muvaffak olması için âzami teshilâtı yapacağız. 

Efendiler; bugün bizim ihracatımıza suite-
sir yapan yerlerden, yani kapalı bulunan mana-
tıktan bahsetmeğe lüzum yoktur ve bunlar bi
zini vaziyeti umumiyemizden mütevellit olan 
şeylerdir, tnşaallah neticei umumiyede zaferi 
temin ettiğimiz zaman bu mesele de bertaraf 
olacaktır. Herhangi bir zaman bir sual karşısın
da tekrar cevap vermek şartiyle... 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Ne 
kadar tiftik ve yün ihraç edilmiştir, miktarı ma
lûm mudur? . 

İKTİSAT V. V. MAHMUT CELÂL B. 
— Malûmdur efendim. Fakat daireye teşrif eder
seniz bütün tafsilâtiyle arzı malûmat ederim. 
Vesaik nezdimde mevcut değildir. -

MUSTAFA B. (Tokad) — Zonguldak'la 
Ereğli arasındaki şimendifer hattı anlaşılmadı. 

İKTİSAT V. V.- MAHMUT CELÂL B. 
— Tekrar cevap veririm efendim. Şimdi sesim 
fazla kısıldı. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Muhterem 
arkadaşlar; bu kürsü muallâyı milletten yalnız 
hak ve hakikat müdafaa edilir. Şahıs ve şahsi
yetler hiç bir zaman mevzuu bahis olmaz. Ben
deniz buradan Celâl Beyefendi biraderimizden 
bir kaç. sual sormak istemiştim. Fakat Emin 
Bey biraderimizin kendisine haksız tarizinden 
dolayı söze başlamadan evvel onlara cevap ver-
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mek istiyorum. Emin Bey biraderimizin sözle
rini iki cümlede telhis ettim. Birinci dedikleri 
gibi (Celâl Beyefendinin sözleri parlaktır. Fa
kat ne yapmışlardır?) Efendiler, Celâl Beyefen
di alti ay evvel deruhte ettiği vekâletten şimdi
ye kadar bendenizin vâkıf olduğum... 

EMlN B. (Eskişehir) — Reis Beyefendi, ben
denize cevap verecekse Vekil Beyefendi vere
bilirdi. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Bendeniz ic
raatını tadat edeceğim Beyefendi! Size. cevap 
dejtil. Ne yapmıştır diyordunuz. Ne yaptığını 
tadat edeceğim. Söylemiyeyim mi? Celâl Beye
fendi Ağustos zarfında İktisat Vekâletini de
ruhte ettiği zaman Zonguldak madenleri ayda 
nihayet on bin lira varidat verebiliyordu. Bu
gün elli bin liraya baliğ olmuştur. Celâl Beye
fendi Meclisi Âlinizin teşekkülüne kadar İtal
yanların ve Fransızların istifade ettikleri Zon
guldak ve Ereğli madenlerinde onların bu hak
siz istifadelerine karşı mücadele ederek mâni 
oldu. Celâl Beyefendi, harptenberi yıkılmış olan 
Ergani madenini yeniden ihya etmiştir. Celâl 
Beyefendi, iktisadiyatımıza en mühim bir darbe 
teşkil eden nakliyat işinde otomobiller ve kamyon
lar işletmek için bir şirket teşkil etmiştir ve 
yakında işîiyecektir. (Nerede? sadaları). Ken
dileri izah ederler. Celâl Beyefendi, irfaniyle, 
vicdanimde, im aniyle mücadele yapan bir şahsiyeti 
mümtazedir. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Celâl 
Bey kendisini müdafaa etti. Hepimiz tanırız. 
Sualiniz varsa onu söylevin'. 

HAMDİ NÂMIK B. (izmit) — Ben yalnız 
Celâl Beyefendiye iki sual sormak istiyorum, bi
rincisi orman bekçileri; malûmu âlinizdir ki, bu
güne kadar istihdam edilen orman bekçilerine 
verdiğimiz maaş 150 kuruştur. Bir orman bek
çisinin... 

İKTİSAT VEKÂLETİ V. MAHMUT CE
LÂL B. •— Üç yü2 kuruştur. 

HAMDI NÂMIK B.' (izmit) — Bir orman 
bekçisinin mesul olduğu orman dâhilinde müte
madiyen; gezmesi lâzımgelse bu verdiğimiz yüz 
elli kuruş maaş çarık parasına bile kifayet etmez. 
Binaenaleyh bu orman bekçilerinin hakikaten 
memlekete hizmet edebilecek bir surette maaşla
rını tezyit etmeği veyahut ormanları muhafaza 
etmek için başka bir çaresini düşünmüşler midir? 

ikincisi ziraat memurları meselesi: ziraat me
murları memlekette şekli hazırlariyle devam ede
ceklerse bendeniz bunların lağvını istirham ede
ceğim. - Bu; vehlei ûlâda Meclisi Âlinizin de 
garabetini celbeder bir iştir. Bu ziraat memle
ketinde ziraat memurlarının lağvını istemek ha
kikaten abes bir şeydir. Fakat ziraat memurları 
böyle bütün gün ve bütün sene merkezde otur
makla vakit geçireceklerse bendeniz bunların lağ
vını ve bundan tasarruf edilecek para ile ahali
mize âlât ve edevatı ziraiye tevziini daha muvafık 

buluyorum. Çünkü efendiler, pekâlâ biliyor
sunuz ki, ziraat memurları şimdiye kadar maal
esef memlekete nâfi olamamışlardır. Bütün vazi
feleri, köylerde yapılan zeriyat miktarını tahkik 
etmekten ibarettir. 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Onu da 
bilemezler. 

HAMDI NÂMIK B. (izmit) — Bu da mu
hayyel erkam üzerinedir. Malûmu âliniz bir zi
raat memurunun vazifesi, memleketin ziraatını 
ıslah ve teksir etmektir. Meselâ... 

SALİH Ef. (Erzurum) — Ziraat memurları 
meselesi kadro encümenlerine ait bir vazifedir. 
O da yapılmıştır. 

HAMDİ NÂMIK B. (izmit) — Müsaade bu
yurun. Bir ziraat memuru bire beş veyahut on 
veren toprağı ıslah edecektir. Bunun çarelerine 
tevessül etmelidir. Binaenaleyh bir ziraat memu
runun memlekette iklime göre bağ yetiştirmek, 
gibi velhâsıl memleketin iktisadiyatına hizmet 
edecek icraatta bulunması lâzımdır. Yoksa mer
kezde oturmak suretiyle vakit geçireceklerse Celâl' 
Beyefendiden bunların lağvını Miyeeeğim ve 
bunu maalesef arzediyorum ki; öyle ziraat me
murları ve öyle ziraat müdürleri gördüm, bildi
ğimiz en basit soğan tuhumu olan arpacığı tersine. 
dikiyorlar. Bendeniz öyle ziraat müdürleri gör
düm ki, çiçek tohumu diye verdiği domates to
humudur. Arkadaşlarımı da işhat ederim. Bina-
analeyh bunları Celâl Beyefendi başka bir şekle, 
memlekete nâf i bir hale koyacaklarsa febiha, ol
madığı takdirde ziraat müdür ve memurlarının 
lağvını ve bu para ile ahalimize alâtı ziraiye alın
masını teklif ediyorum ve bunu daha muvafık.. 
buluyorum. 

TUNALI HlLMt B. (Bolu) — Arkadaşlar, 
bir noktai nazardan İktisat Vekili Beyefendiye 
dehşetli surette hücum ettiler. Bendeniz de ken
dilerini bir noktai nazardan dehşetli surette red
dedeceğim. Ne hak ve salâhiyetle benim anadi
lime tecavüz edercesine «amiyane tâbirine. göre; 
göbeğinden geçer» dediler. (Handeler). Pekâlâ, 
vasat demek, merkez demek amiyane olmıyor da,, 
türkçe anadilince bir tâbiri, bir kelimeyi kulla
nınca mı amiyane oluyor? (Handeler). 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehri) — Bundan 
dolayı tarzive vermesi lâzımdır. , 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim, ga
yetle basit meselelerle meşgulüm. Çünkü gayetle 
basit bir adamım. Kendilerinden istirham -ede
ceğim. Lütfen cevap versfinler. Benim Zonguldak 
amelem, diğer taraftaki amelem için şimdiye, ka
dar ne vapmışlardır? söyliyeceğim bu kadar... 

YUSUF ZIYA B. (Mersin) — Efendim, her 
memleketin bir vaziyeti hususiyesi vardır. Bizim 
memleketimiz malûmu ihsanınız bir. çiftçi mem
leketidir. Her devletin kendi vaziyetine g_öre. 
bir programı olduğu gibi bizim de bir progra
mımız olmak iktiza eder. Binaenaleyh bendeniz 
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İktisat Vekili Beyefendiden sual ederim: • 

Memleketin ziraatının ıslah ve inkişafı için 
siyasetleri programları nedir? Ye şimdiye kadar, 
Büyük Mollet Meclisi Hükümeti teşekkül edeli-
denberi,. İktisat Vekili işe vaziyed ettikten sonra, 
hu siyaset programlarından neler yapmıştır?. 

YAHYA GALlB B. (Kırşehir) — Müdiriyeti 
umumileri doğurmuştur. 

YUSUF ZIYA B. (Mersin) — Bunlara cevap 
aldıktan sonra diğer şeyler soracağım. 

DURSUN B. (Çorum) — Arkadaşlar; ikti
sat Vekâletinin gerek teşkilâtından ve gerek şim
diye kadar ne yaptığından ve pek çok şeylerden 
bahsedildi. Yalnız bendeniz esas maksada, mu-
kaddemeyi yaptıktan sonra gireceğim. Malûm
dur ki, kâinatta abes hiç bir şey yoktur. Fakat 
bizim teşkilâtı idariyemizde ve teşkilâtı mülki

yemizde pek abes şeyler vardır. O abes teşkilât
tan birisi de iktisat Vekili değil, iktisat Vekâle
tidir. Bir milyon küsur liralık bir bütçenin se
kiz yüz bin lirası bilmem maaşata, on bin lirası 
alât ve edevata, on bin lirası bilmem tohumlara... 
Rica ederim biz bunu on misli büyütecek bile ol
sak acaba zürraaa ne yapabileceğiz? Yine para 
yetiştiremiyeceğiz, bunun için iflâs muhakkak
tır. Binaenaleyh şu fasılda şöyle olmuş, şurası 
lüzumludur, şurası lüzumsuzdur demektense, 
milleti kendi haline bırakmak, iktisat Vekâletini 
lâğvetmek muvafıktır. (En kestirme tarik «ada
ları.) 

FBRlT B. (Çorum) — Bu da bir mantık
tır ya. 

DURSUN B. (Corum) — iktisat Vekâletinin 
vazaifine dâhil olan şeyler; ziraat ve orman ida
resi, ticaret ve servet meselesidir. Sonıta zürraı 
ele alalım. Acaba biz zürraa ne yaptık? 

MÜFÎT Ef. (Kırşehir) — Ağnamdan resim 
aldık. 

DURSUN B. (Devamla) — Zürram halinden 
haberdar mıyız? Bendeniz dairei intihabiyemden 
geleli böş altı gün oluyor. En hücra köylere 
kadar gjttim, iki ay kadar gezdim. Zürram ah
valini tatkik ettim. Geçen sene zürram ektiği 
v# elinde bulundurduğu tohum yüz ise bu sene 
altmıştır. Bunun nısfı da ekilememiştir. Bunun 
sebebi nedir? Bir de sebebini arayalım. Bittabi 
ben dairei intihabiy emi bir mikyas olarak arzedi-
yorum. Yozgad, Çorum ve Tokad havzası Mec
lisinizde malûm esbaptan dolayı oralarda bir ta
kım ihtilâlât, hâdisat vukuageldi. Resmî, gayri-
resrnî çeteler oraya doldular (Resmî çete ne sa
daları.)" Onu da anlatacağım. Köylerde ziraat 
hayvanı kalmamıştır. Köylünün tohum ekecek, 
çift sürecek alâtı, edevatı, öküzü yok. Hep müsa
dere edilmiş. Ağnam rüsumuna zammediyoruz. 
O mıntakada ağnam kalmamış, hepinizin . malıı-
mudurki, şurada Çorum, Sungurlu, Hasanova'dan 
cebren sürülüp getirilmiş otuz beş bin koyun ile 
beş bin karasığır hayvanatının burada satılık ol
duğunu münadilerden işittik. Bunlar serveti 

umnmiyedendir efendim. 
Sonra, sorarım Ziraat Vekili Beyefendiye: 

haneleri tahrip edilen, çiftçi, hayvanatı elinden 
gasbedilen, kendileri askere sevkedilen bu kütlei 
zürra hakkında ne yapmışlardır, dertlerini sor
muş mudur, ne gibi tazminat vermiştir? (Bravo 
sadaları). 

Memleketimizin rençberliğe ait olan kısımla
rından birisi de tütündür. Bugün Samsun'da, 
Bafra'da tütün üzerinde gayet mühim buhran 
vardır. Tüccar büsbütün iflâs etmek derecesine 
gelmiştir. İhracatın imkânı yok. Biz dâhilde 
reji tütününün fiyatını tezyit ettikçe ediyoruz. 
Bu tütün rençberleri hakkında ve tütünün 
ıslahı hakkında ve tütün ihracatının temini 
hakkında Ziraat Vekili Beyefendi ne gibi teşeb- • 
büste bulunmuştur? Bunu da anlamak isterim. 

Menatıkı isyariiyede Beyefendiler; gerek köy
lerde, gerek kasabalarda, mağazalarda kamilen 
eşyayı ticariye yağma edilmiştir ve Hükümetin 
gözü önünde satılmıştır. Birçok vesaik vardır. 
Arzu ederseniz gider görebilirsiniz. Satanlar da 
bellidir. Mükerreren* Dahiliye Vekâletine ve-
sair icabeden makamata isim beyan ederek, vaka 
bej^an ederek, müracaat ettim. Üç dört aydan be-
ri uğraşıyorum, bir semere hâsıl olmadı. O sa-
rikler yine bugün mevkii ikbalde yaşıyorlar. 
(Bravo sadaları). Şekavete istinat eden bir Hü
kümet yaşayamaz. 

İKTİSAT VEKÂLETİ VEKlLl MAHMUT 
CELÂL B. —• Beyefendinin son fıkralarının 
bendenize aidiyeti var mıdır, yok mudur? izah 
buyursunlar Ve vekâleti âciziye de müracaatları 
yoktur. 

DURSUN B. (Devamla) — Size aidiyeti var
dır Beyefendi. Çünkü gerek zürram zararını ve 
gerek tüccarın zararını himaye edecek iktisat 
Vekâletidir. Bu vakalar oralarda olmuştur. 
Bunu tahkik etmeli. Memurlarım var, mufas
sal raporlar aldım diyorsunuz. Demek ki, hâ
disat raporlarda tesbit ve takrir edilmemiştir. 
Geçen sene faraza şu nahiyede beş yüz çift hay
vanat var iken bu sene yüze inmiştir. Sebebi ne
dir? Tabiî esbabı o raporlarda beyan edilmiştir. 
Binaenaleyh, bu cihetten zâtı âlinize de taallûku 
vardır. Sonra ormanlar diyoruz. Efendim bir 
de iktisat Vekâletinin dairei memuriyetine dâ
hil olan ormanlar vardır. Ormanlarda bir yağ
madır gidiyor. Ne alan belli, ne satan belli, rü
sumu alınmak icabeden keresteler tâ Osmancık
tan kalkıyor, Çorum ' havalisinde satılıyor. 
Osmancık'tada muhafaza memurları var, Ço
rum'da da. Ben zannetmem ki, orman rüsumu 
tezayüt etmiş olsun. Zammiyatmdan dolayı; 
çünkü cibayet yoktur. 

Hulâsa; memleketimizdeki teşkilâtı idariyenin 
en abes kısmı iktisat Vekâletidir. Eğer Meclisi 
âliniz bir cesareti medeniye gösteripte kamilen 
lâğvederseniz millete en büyük bir hizmet eder-
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smiz. Fen cihetine gelince; liva merkezlerinde 
orman memurları var, bazı kazalarda ziraat me
murları var. Rica ederim, hepimiz dairei intiha-
biyemizi biliyoruz. Hattâ bu Ziraat Nezareti 
teessüs etmezden evvel mevcut olan usulü ziraat-
le„ şimdiki usulü ziraat arasında bir fark var-
mıdır? Bilâkis ozamanki ziraat bundan daha iyi 
idi. 

YAHYA -GALİP B. (Kırşehir) — O vakit 
öküzler daha sağlam imiş. 

DURSUN B. (Devamla) — Biz de ziraat 
memurları ne yapıyorlar? oturuyorlar. Sırf mu
habere, masa kâtipleri, yazma, çizme, ile meşgul, 
zaten elinden başka bir şey gelmez. Binaena
leyh, bunların maaşatını, masarifatını muhase-
bei hususiye bütçelerine bâr etmektense bunları 
kamilen kaldırıp, mekteb mi, açacaksınız? yoksa 
tasarruf mu edecek siniz? herhalde bir çaresine 
balanız. Bütün ahali de bu fikirde. Katiyen 

. böyle hiç bir faydası olmayan bir teşkilâttan, 
böyle prensipsiz bir Vekâletten hizmet beklemek, 
bir şey beklemek boştur. Demin arzettim. büt
çenin onda sekizi' maaşata gidiyor. Bu maaşat 
nerelere veriliyor?. Bir takım müsteşarlara, 

müsteşar muavinlerine. Halbuki ' bunların zi
raatta katiyyen münasebetleri yok. îsim tasrih 
etmiyeceğim, burada mühendis olmayn bir ada
ma Çorum mühendisi dediler. 

TAHSİN B. (Aydın) — Bu Nafıa meselesi
dir. 

DURSUN B. (Devamla) — Bakınız efendi
ler; bu adam Çorumun yüzünü görmeksizin 
burada beş altı ay maaş aldıktan sonra bu Ve
kâlette müsteşar oluyor. Sonra buradan da bil
mem nereye gidiyor. Binaenaleyh, lüzumsuz 
israfata, maaşata mahal vermemek için rica ede
rim, bu bir buçuk milyon lirayı tasarruf edin, 
milleti de kendi haline bırakın. Eğer ziraatin te
rakkisini, hayvanatın ıslâhmı istiyorsanız siz 
milletin asayişini temin ediniz. Hükümete işi 
düştüğünde işini teshil ediniz. Zürra kendi 
çift takımını da getirir, hayvanatını da ıslâh 
eder. Bu teşkilâtla; bu idare ile ne zürraın hâli 
iktisabı salâh eder ve ne de memlekette ziraat 
terakki eder, bilâkis gittikçe tedenni eder. Bu 
muhakkak böyledir. Rica ederim şu bir milyon 
liralık bütçeyi tasarruf edin, başka derdimi
ze verelim. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Ben İktisat Ve
kili Beyefendinin ne lehinde ne de aleyhinde söy-
liyeceğim... Yalnız bir nokta var; Eğer benim 
anladığım nokta ise; Emin Beyefendi dediler ki; 
İktisat Vekili şöyle yapıyor, böyle yapıyor... Hal
im ki, Emin Beyefendi odun müteahhididir. Ri
ca ederim, Maliye Vekilinin yanında oturuyor
dum, Maliye Vekili Beyefendiden yirmi bin lira 
aldı. 

Pekâlâ, bizi millet buraya ne için gönderdi? 
Odun müteahhitliği edin, helvacılık edin, araba-
calık edin diye mi gönderdi? Yoksa bizim huku

kumuzu orada muhafaza ve müdafaa edin diye-
mi?.. Rica ederim bunun düşünelim... (Alkışlar). 
Vazifei hususiye vazifei resmrroye mâni midir? 
Eğer mâni ise neden yapıyoruz? Eğer ticaret 
edecek isek buraya neye geldik? Ticaret edecek^ 
ler buraya mebus olarak gelir mi? Millet bi^ 
ze iki yüz lira mahiye veriyor; yani bizim hakkı
mızın fevkinde bir tahsisat verfyö^» Biz buraya 
memleketin ve milletin vazifei müdafaa ve mu
hafazasını temin için geldik. Böyle bilmem n$ 
oluyor? Sonra Emin Bey diyor ki; İktisat Vekili 
böyledir. İktisat Vekilini muahaze edelim. 

REİS — Mustafa Bey sadede geliniz... 
MUSTAFA B. (Devamla) — Lâkin İktisat 

Vekili Beyefendinin vazifesini bihakkin yaptık
larım ben görüyorum ve buna ben şahidim... Am
ma, siz bunu kabul etmiyeceksiziz... Fakat ben 
geceli gündüzlü çalıştığını görüyorum.. Tenkit 
etmek kolaydır. Fakat bunu da iş başına geç
tikten sonra anlarız! 

EMİN B. (Eskişehir) — Mustafa Bey: millet; 
memlekette erbabı meslek istiyor, vekil olarak... 
milletin ruhunu anlamış adamlar istiyor... 

MUSTAFA B. (Devamla) — Ben buraya 
mebus olarak geldim. Ticaret, etmek için gelme
dim.. İş görmeğe geldim. İktisatla bilmem ne 
ile uğraşmak için değil... bu gibi adamlar varsa 
içimizde rica ederim yapmasınlar; günahtır; mil
let bize bu kadar para veriyor... 

EMİN B. (Eskişehir) — Müsaade buyurun! 
Reisbey şahsıma aittir, cevap vereceğim. 

REİS —• Sıra ile efendim. 
MÜFİT Ef. (Kırşehir) — Efendim, bu mü-

nakaşatı 1337 bütçesinde yapmış olsaydık; ben
deniz de o bütçe hakkında fazla söz söylemek ta
raftarı idim. Fakat 1336 busesinde sarfedil-
miş paralardan dolayı bu gibi münakaşalarla vak
timizi zâyetnıemek için sözlerimi taksir etmek is
tiyorum... Asıl söyliyeceğim söz ve irat edeceğim 
sual Ferit Beyefendiden : . 

Demin Ferit Bey bu kürsü de buyurdular ki : 
Memleketin menabii servetinden; henüz tahtel-
arz meknuz olan maadini; Anadolu'nun henüz 
bakir olan madenleri tarafımıidan işletilmedi-
ğinden dolayı ve ecnebi sermayedaranrnm eline 
verilen bu madenleri de bu millet ve bu milletin 
Meclisi kurtarmak istediği münasebetiyle bir 
meseleden bahsetti ve bahsetmiş olduğu bu me
selenin içerisine de Meclisin âzayi muhtereme-
sinden bir zatm ismini zikretti ve buyurdular ki: 
Celâlettin Arif Bey maadin meselesinde şöyle 
yaptı, böyle yaptı. Celâlettin Arif Bey bu mec
lisin bir ruhu ve bir âzayi muhteremesidir. 
Şimdi Celâlettin Arif Beyefendinin şahsına kar
şı vukubulan bu şey, İktisat Vekili Beyefendinin 
değil, Celâlettin Arif Beyefendinin temizlemesi 
ieabeden bir meseledir. Binaenaleyh Celâlettin 
Arif Beyefendinin hakkında söylemiş oldukları 
sözler bir haberdir. Sıtka ve kizbe ihtimali var
dır. Binaealeyh, Ferit Beyefendi söylemiş Qİ-
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düİdarı bu sözleri ve bu meselenin Celâlettin Arif 
Beyefendi tarafından yapıldığını tahriren ve im-

' zası ile ispat ederse bendeniz ona da ayrıca cevap 
vereceğim. 

Rica ederim, bu mesele meskût kalmasın. Mec
lisin'haysiyeti j bütün • âzalarının nasiyelerinin 
pâkiyledhv Bu meseleyi izah etsinler ve bütün 
azaların aasiyesi ıpâk olsun (Bravo sesleri). 

MAARİF VEKlLÎ HAMDULLAH SÜPHl 
B. (A&talya) — Arkadaşlar Yozgad Mebusu 
Muhteremi... (Çorum sesleri). Çorum Mebusu 
Muhteremi Dursun Beyefendinin söyledik
leri sözler arasinda bir kısmı doğrudan doğ
ruya Hükümeti -alâkadar eder. Hususi olarak 
iktisat Vekâletine ait değildir. Bu itibarla muh
terem arkadaşlarımıza bir iki noktayi hatırlat-' 
•ulak isterim. Memlekette gayri muntazam kuv
vetlerin vücude getirmiş olduğu tahripten, zi
yandan Hükümet âzası da sizin kadar mütees
sirdir. 

SÜLEYMAN SIRRI B, (Yozgad) — Mütees
sir olsalardı müsebbiplerini tecziye ederlerdi. 

HAMDULLAH SUBHÎ B. — Müsebbeplerini 
tecziye etmeğe Hükümetin teşebbüs ettiğini her
kes «kadar Meclisi Âliniz de bilir. 

BÜLEYMAN SIRRI B. — inşallah onu da 
arayacağız. 

HAMDULLAH SUBHÎ B. (Devamla) — Ar
kadaşlar ; Demirci Mehmet Efenin ve âsi Etem '-
in kuvvetlerine karşı en nâzik, en buhranlı za
manlarda, bir çok müşkülâta rağmen, tevellüt 
etmesi muhtemel olan bir çok tehlikelere rağ
men, Hükümetin mütesellidane tatbik ettiği te
dip kâran, doğrudan doğruya memleketin üze
rinde eşkıyalık suretinde herhangi bir kuvvetin 
câri olmasına Hükümetin müsaade etmemesin
den mütevellit olan bir şeydir. Emin olabil ir
sinizi Hatta tarafınızdan en büyük salâhiyetlere 
mazhar kıl inmiş olan kimselere karşı bile hal
kın aleyhinde yapılan harekât dolayısiyle Hü
kümet derhal teşebbüsatta bulunmuş ve bunların 
size tebliğ ve tarafınızdan tâyin edilecek ceza 
ile cezalandırılması için zamanında Meclisi Âli
nizetekl i f atta«bulunacaktır. Hükümet mesu
liyetini müdriktir. Hükümet; memleketin ka
nunları haricinde en-küçük bir cezanın tatbikina 
razı değildir; 

Fakat hatırlayınız ki, Meclisinizin küşadm-
danberi derece derece teessüs etmeğe başhyan 
Hükümetiniz, ne kadar müthiş, müşkül ve buh-
ranengiz şarait dahilinde bulundu. Hariçten 
gelecek düşmanlara karşı mukavemet etmek 
için ve memleketi müdafaa edebilmek üzere elin
de bir 'ordu yoktu. Muntazam olmayan bir ta
kım teşkilâta müraeaat etmek iztırarmda idi... 
Buna binaeridirki onun arzusu hilâfına ve sırf 

• iztırar. neticesi olarak, bir takım adamlar, elleri
ne ge^en Salâhiyeti Suiistimal ettiler. Yağma et
tiler, evleri yaktılar, adam öldürdüler. Bunlar-

-«daü Hlikömet de müteessirdi. Fakat bu gibi 

fenalıklara nihayet vermek için ordusunu tan
zim etmeğe lüzum vardı. Sizden tahsisat iste
nildi, bunu kabul ettiniz... Ordularınız teşekkül 

etti ve memleketin içinde ne kadar gayrimuntazam 
kuvvet, ne. kadar kanun haricinde kalmış kuvvet 
varsa, onları da dairei itaata davet etti. Ve" dâhil 
olmayanlar; Demirci -Efe gibi, âsi Eteni gibi Hü
kümetin darbesi altında cezalarını gördüler. 
Kuvvetlerini suiistimal etmişikimseler tedip olun
muyor noktai nazarından varit olan itiraz 
muhik değildir... Tahribat çoktur, vukua ge
tirilen ziyan gayet büyüktür. Ve bugünkü büt
çemiz de, maalesef bunları tamir ve teiâfi ede
cek derecede değildir... Asıl büyük ve harici teh
likeyi atlatalım ve bundan mütevellit elan müt
hiş masraflar bütçemiz üzerinden kalksın, o za
man Hükümet bu tahribatı tamir için lâzımge-
len parayı ve tahsisatı en evvel diğerlerine tak-
dimen isteyecektir... O zaman göreceksiniz ki, 
Hükümet en küçük tahribata kadar-kaydetmiş
tir. Vukubuian müracaatların isafı için sırasaada 
teşebbüsatta bulunacaktır. Bunları arzettikten 
sonra; eşkiya kuvveti üzerine istinat 'eden bir 
Hükümet baka bulmaz sözünü, ancak umumî fi
kir olarak doğru addederim. Fakat sizin 'Hükü
metinizle, Heyeti Vekilenizle bu söz arasında 
hiç bir münasebet olmadığını da kaydederim... 
(Doğru sesleri). 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Hamdul
lah Bey, bir sual sorabilir miyim; Hükümet 
hangi tarihtenberi mesuliyetini müdrikti? 

HAMDULLAH SUBHÎ B. (Devamla) — Mec
lisiniz teşekkül ettiği ve ona vazife ve salâhiyet 
verdiği gündenberi. 

MAZHAR MÜFlD B. — Çok güzel.. Zatı fii
lilerinin Heyeti Vekileye girmezden evvelki, 
bir iki ay evvele ait zabıtlara bakıyorum.. Zatı 
âliniz de, Hükümet, mesuliyetini müdrik değil
dir demişsiniz... ' 

HAMDULLAH SUBHl B. (Devamla) —Ha
yır... iki esas etrafında anlaşmamız lâ&jmgeür. 
Birisi şimdi vâki olan sözlerimin»; hiç bir suiis
timal yapılmamış suretinde telâkki edilmemesi.. 
Çünkü böyle birşey söylemedim; suiistimalât 
yapılmıştır; tahribat vüeude 'getirilmiştir. Bir 
takım mallar gasbedilmiştir, fakat • Hükümetin 
teçviziyle değil, Plükümetin arzusu aleyMne de
dim... Benim iki defa Hükümete itirazım vâki 
olmuştur.. Bilhassa Mazhar Müfid Bey size soy
uyorum: O sözlerimden bir tanesini geri almı
yorum ve o sözlerimi bugün de hâlâ muhik ad
dediyorum. 

Fakat hiç birzaman Hükümeti, mecmuu iti
bariyle, vazifesinde ve faziletinde • şüpheli gös
terir bir kelime söylemedim ve o zaman da Hü
kümet âzasından muayyen bir şahsı tahıa etme
dim. Bir inicisinde Bursa qephesi mevzuubahisti. 
Bu cephe yıkılmıştı. Bundan dolayı-kumanda
nın mesuliyetini ve tahtı muhakemeye alınması-



iu talep ettim. İkincisini de matbuat ve istibba- • 
rat hakkında bir münakaşa vesilesiyle söylemiş
tim... Demek kij Hükümetin namus ve fazilile-
tini tahtia eden bir . tek kelime söylememi-
şimdir... İ)emek ki ilk sözlerimle bugünkü ara
sında taaruz mevcut değildir.. (Bravo sesleri). 

SALİH Ef. (Erzurum) — Hamdullah Bey 
bir şey soracağım: Hükümet kelimesini talaffuz | 
ettiğiniz zaman, içimizden ayırdıklarımıza mı, j 
yoksa heyeti umumiyemize mi Hükümet diyor
sunuz? 

HAMDULLAH SUBHl B. — Hükümete bu 
tarzda tariz edenlere cevap veriyorum. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) — 
Memleket dahilinde tahribat yapan çeteler yal
nız Etem ve Demirci Efe değildir. Bu memle
ket bugünkü müdafaasını husule getirmek için 
Ferid Paşanın hıyaneti zamanında memleket 
mukadderatını temin için her tarafta müstakil 
Hükümetler ve kuvvetler teşekkül etmişti ve 
işte Büyük Millet Meclisi teşekkül ettikten ve 
millete baş olduktan sonra bu, gibi kuvvetlerin 
tahribatuıa meydan vermek doğru olamazdı ve 
bu Meclis; Büyük Millet Meclisi ve Büyük Mil
let Meclisi Hükümeti de bu maksat uğrunda 
jürüdü ve icabedenleri tedip etti. Bendeniz zan
nediyorum ki, Demirci Mehmet Efe gibi tedip 
edilmiyenler de kalmıştır. Yozgad havalisinde 
tahribat yapanlar da tedipsin kalmıştır; Bunları 
elbette Hükümet de bilir, isimlerini zikretmiye-
eeğim. Ne için tedibat yapılmamıştır î İzah et
sinler. 

OPERATÖR EMİNB. (Bursa) —Vaktiyle 
tahribat yapanları hepimiz kahraman diye al
kışladık. 

HAMDULAH SUBIIÎ B. — Şükrü Bey! Hü
kümet, ordu teşkilâtım tevsi ettikçe ve memle
ketin bütün menatıkını ordu teşkilâtı; altına al
dıkça kuvayi gayri muntazamayi lağvediyor. 
Onları ordu kadrosu içine sokmaktadır. 

REİS — Efendim, söz alan zevat; Feri d Bey, 
Hacı Bekir Efendi, Emin Bey, Hüseyin Avni 
Bey... (Devanı, devam sesleri). 

FERİD B. (Çorum) — Efendim, bendeniz 
Ereğli.havzasındaki kömür madenlerinde İtalyan
lar tarafından yapılmak istenilen istikşaf at hak
kında üç sual sormuştum ve bunda Celâleddin 
Arif Beyefendiye, Müfid Efendi Hazretlerinin 
buyurdukları gibi, isnadatta bulunmadım, şeri
kidir dedim. 

EMİN B. (Ergani) — Lafla olur mu? 
FERİD B. (Devamla) — İ s p a t edeceğim. 

Şimdi izahat vereceğim. (Hangi tarihte? sesleri) 
Biraz sabırlı olursanız hepsi gelir... Celâl Beye
fendi benim sualime.. . 

, NUSRET Ef. (Erzurum) — Kendisi burada 
yoktur, burada olmayan bir şahsa ait bir mesele 
mevzuubahis olamaz. 

FERİD B. (Devamla) — Benim işim İktisat | 

mi ö :â 
Vekili iledir; Celâlettin Arif Beyefendi ile değil
dir. (Kendisi burada yoktur sesleri). 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) — 
Tabiî kendileri. geldikleri zaman kendilerinin 
sözleri mahfuzdur. 

FERİD B. (Devamla) — Evvelki izahatımda 
arzettim ki: bu ruhsatname 314 tarihinde veril
miş, muhtelif, saf ahat geçirmiş ve 326 senesi Teş
rinievvelinde tekrar üç sene müddetle temdit 
edilmiş 329 senesinde de müddet münkazi olacak 
iken, Celâlettin ..Arif Beyefendiye hissedar olan 
yani bu runsatnameye sahip olan Notacı Emin 
Bey müracaat etmiş ve yüz hisseden on hissesini 
sana yereceğim demiş; tabiî bedeli mukabilinde... 
ferağ edeceğim demiş ve ferağı iMaadin Nezare
tine göndermiş ve arası kabul etmemiştir.* Bu 
ferağ, 1329 senesinde inkı^aya pek az müddet 
kaldığı sırada^ işe başlamış olmak ve bu işten 
istifade etmiş olmak için bir harita verilmiş ve bu 
haritada da alelade yapılmış, münhanileri göste
rilmemiş. Bu suretle, bir harita vermekle fiili te-
şebbüsef başladık, binaenaleyh bizim, daha % sene 
hakkımız vardır, fikrini yerebilmek için müracaat 
edilmiş ve buna da Maadin İdaresi cevap vermiş, 
demiş ki: böyle bir harita şayanı kabul olamaz 
ve mütebaki bir ay zarfında işe başlamak müm
kün olamıyacağı gibi, harita vermek de, işe başla
mak demek olannyaöağından feshi lâznugelir. 
Yalnız-bu, tezkerenin yazıldığı müddetin inkıza-
sından Gbgün sonra olmuş. Biz hepimiz biliyoruz 
ki Beyefendiler; devairi resmiyede muhaberat 
günü gününe çıkamaz. Bir kâtibin; müddeti inkı-
zanın ..alto gün geçip; geçmediğini idrak edemiye-
rek, bir tezkereyi bir nazıra ijaga ettirmesi, hiç 
b k ^ a m a n Devletin, milletin hukuku müfctesebe-
, sini ihlâle vesile addedilemez. 

EMİN B. (Ergani) — Celâlettin Arif Beye
fendi o zaman ne imiş? 

FERİD B. (Devamla) — 1329 da müddeti 
münkazi olan bu maadin meselesi üzerine 1334 
te bir teşebbüs daha vâki olmuştur ve badelmü-
tareke Şûrayi Devlete müracaat edilmiş, müta
reke zarfında Şûrayi Devlet ecnebi tesiri altına 
girmiştir. Çünki Celâlettin Arif Bey ve şürekâsı 
olan Notacı Emin Bey veresesi mühendis 
{Orlando) yi lâyenazil olarak vekil etmiştir. 

Bu vekil de bilâhara İtalyanın Erti kum
panyasının vekili olan Biyenkotto'yi ikihci bir 
vekil olarak göste-rmiştir ve bu vekildir ki son 
İtalyan vupuri-yle şeye bir heyet göndermiştir." 

Hatırı nişanı âliniz olmak gerektir ki: burada 
bir kanun müzakere edildi ve bu kanun da; İstan
bul Hükümetinin vermiş olduğu imtiyazat, mu-
ahedat ve mukavelât ve her türlü şeylerin keen-
lemyekün addedilmesi hakkındaki kanundur. 

Bu kanunda; bir encümen, 16 Mart tarihinin 
mebde ittihaz edilmesini istemişti. Adliye En
cümeni ve diğer bir encümen., Rüfekayı saire-
den bir kısmı mühimmi de; mütarekeden iptidar 
edilmesini istemişti ve onun o vakit 16 marttan 
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itibar edihniösi hakkında en hararetli müdafaa 
eden Celâlettin Arif Beydir. (Hayır sesleri) Açı
nız, zabıtları okuyunuz ve Adliye Encümeninin 
mazbatsmı da okursunuz. Haziran bilmem kaç 
tarihindeki zabtı açın okuyun. Bu, italyan kum
panyası geldiği zamanda idi. 

Şimdi Celâl Bey buyuruyor ki; ben vesa
iki tetkik ettim ve Feridin vermiş olduğu iza
hatı doğru buldum. Binaenaleyh ben de bu ka-
naajtla bunları o icraattan men ettim. Celâl Be
yin bu hareketi hamiyetperveranesi tabiî şa
yanı şükrandır. Çünkü oraya bir İtalyan nüfuzu 
sokmamıştır ve Celâlettin Arif Beyefendinin bu 
meselede bir şerik olmak sıfatiyle tabiî hukukunu 
müdafaa etmesi zaruri idi. Çünki bu madenden 
milyonlarca para kazanmak ihtimali mevcuttur. 
Bunun da yüzde on hissesi kendisinindir ve bu. 
hisseyi elde edebilmek için kavaidi hukukiyeye 
istinaden kendi haklarını takip etmesi tabiî bir 
emri zaruridir. 

Bu İtalyan (Terni) kumpanyasının tevkil mu
amelesi 1336 Ağustosu zarfında olmuştur-. Yani 
geçen senenin Ağustosudur ve kanunun müzake
resi Haziranda olmuştur. 16 Marttan mebde tu
tulan kanuna göre ve yapılan muhabereye göre; 
ancak Haziran ile Ağustos arasındaki zamanda 
geçebilirdi, istanbul ile bura arasında şu, bir 
delildir ki; Celâlettin Arif Beyefendi 16 Mart 
tarihinden itibaren mebde ittihaz edilmesini ve 
sonra Şûrayı Devletin kararı ki; 16 Marttan ev
veldir, buna istinat etmek kendi hakkı idi. Hü
kümete de bittabi Celâlettin Arif Beyin son za
manlarda bu işe ne derecelerde müracaat ettiğine 
dair vesaik bulmak lâzımgelir. Yalnız benim 
elde edebildiğim bir telgrafı aynen okuyayım. 
24 Kânunuevvel 1336 tarihinde Erzurum'dan 
çekiliyor: [Maden mesailinde Şûrayi Devlet mu-
karreratı kazaidir. 16 Marttan mukaddem olma
sına binaen meseleyi tefsire ve tehire uğratmı-
yarak ashabı hukukun mutazarrır olmasına mahal 
bırakmıyarak müsaadei lâzimenin biran evvel ita
sı müsterhamdır] imza Celâlettin Arif 

(Kime yazıyor sesleri). 
Erzurum'dan iktisat Vekâletine yazıyor ve 

açık bir telgraftır, görebilirsiniz. 
BlR MEBUS B. — Bu telgrafı nereden aldı

nız? 
FERlD B. (Devamla) — istediğim yerden 

alırrm. Ben Mebusum, her dairenin istediğim 
dosyasını tetkik etmek hakkımdır ve hepinizin 
hakkıdır. Milletin vazifei vekâletini ifa etmek 
için benden gizli hiç bir dosyası olamaz. Siyaset 
müstesna... O da Hükümetin siyasetini tağlik et
memek için, onları istemek hakkım-değildir ve-
hut vermezse ona ısrar edemem. Fakat bunu alı
rım, iktisat Vekâletindeki dosyayı açarsanız... 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarc Sahib) — 
Tahsisatı mestureyi de tetkik ettiniz mi? 

FERlD B. (Devamla) — Tahsisatı mestureyi 
tetkik edemem. Devletin Siyasetini alt üst ede

mem ve senin gibi eşhasın bu işlere karışmaması 
için edemem. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bu mevzu şahsiya
ta ait olarak açılmış bir mevzu değildir. 

FERlD B. (Devamla) — Ben diyorum ki, 
bir kerre Şûrayi Devletin içtihadı doğru değil
dir. Çünki imtiyazın münfesih olduğunu Maden 
İdaresi tahtı karara almıştır. Efendim; yalnız bu
na müteferri bazı muhaberatın tezkereleri son
raki bir tarihe tesadüf etmiştir. Bununla iptal 
edilmiş bir hak avdet edemez. Efendim, ben va
tanın •••bir cüz'ünün bir toprağının İtalyanlara 
verilmemesini isterim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Sizin ki 
öyle değil. 

FERİD B. (Devamla) — Benimki öyle... Bu
rada bir mahkeme açmış gibisiniz. Binaenaleyh 
şu noktai nazardan İtalyanların orada hareketini, 
iktisat Vekâleti men ettiğini söylüyor. Bu me
sele şayanı şükrandır. Fakat idarî bir meseledir. 
Yarın bu hukukun tekrar mevzuubihis olması 
ve belki italyanlarla bizim aramızı açaccJc... Dost
luk teessüs ettikten sonra bu meseleyi açması ih
timali olmak dolayısiyle bunun tekrar verilmesi 
esasından korkuyorum. 

' HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Teveh-
hüme itibar yok. 

FERİD B. (Devamla) — Çok itibar vardır. 
Vatan meselesinde, benim vatanım parçalanırken 
ne kavaidi hukukiyeyi ve ne de kavaidi esasiyeyi 
ve ne de hiç birşeyi düşünmem. Yalnız vatanın 
saadet ve selâmetini düşünürüm. (Alkışlar) Bi
naenaleyh bu ruhsatnamelerin keenlemyekün ad. 
edilmesi hakkında bir takrir veriyorum, tevsik 
edilmiş olsun. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Yalnız bir nokta 
kalıyor. 16 Mart tarihini Adliye Encümeni istedi, 
diğer tarihi rüfekayi kiram istedi buyurdular. 
16 Mart tarihini Adliye Encümeninin istedi gül
deki maksadı nedir? Çünki Adliye Encümenin
den behsediyorsunuz. 

FERİD B. (Çorum) — Adliye Encümeni de
medim. Bunun en hararetli müdafii Celâlettin 
Arif Beydir dedim ve Adliye Encümenine o su
retle verilmiştir. Rica ederim. Sözümü kesmeyiniz. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahip) — 
O zaman Adliye Encümeninde ben de vardım. 

'FERİT B." (Devamla) — Adliye Encümeni 
hakkında hiçbir söz söylemedim efendiler. 

NEŞET B. (Kângın) — O karar Adliye En
cümeninin idi dediler. 

FERİT B. (Devamla) — Ben söylediğim sö
zü unutmadım ve dedim ki; bunun en hararetli 
müdafii ve 16 Mart olsun diyen Celâlettin Arif 
Beyefendi idi. Zaptı açınız, okuyunuz. Bina
enaleyh bu esasa göre kendisince şöyle bir hak
kın mevcudiyeti vardır. Biz o kararı mütareke
den itibaren tatbik ettiğimiz gün, Şûrayi Dev
letin bu kararı suya düşecekti ve 16 Mart kabul 
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olunursa, nasıl ki telgrafında; 16 Marttan mu
kaddemdir, Şûrayi Devletin kararı kazaidir, sen 
bunu menedemezsin diyor. Demek ki bu husus 
o zaman düşünülmüştür. 

MÜFİT Ef. (Kırşehir) — Bir sual sormak 
isterim... 

REİS — Efendim, mebusa mebus sual sora
maz. Sual ancak Heyeti Vekileden sorulur; 

MÜFİT Ef. (Kırşehir) — Efendim, mebus 
noktasından değil, Celâl Beyefendiye soracağım. 
Celâlettin Arif Beyefendi namına ferit Bey bi
raderimiz Erzurum'dan keşide edilmiş bir talgra-
fr okudu. Bu telgraf hakikaten var mıdır ve çe
kilmiş midir ve neden dolayı çekilmiştir? 
Kendisi bu maden meselesine neden dolayı ma-
lûmattar olarak iştirak etmişlerdir? izah bu
yursunlar. 

RElS — Tabiî cevap verecekler. 
ÎKTtSAT V. V. MAHMUT CELÂL B. (Sa-

ruhan) — Bu mesele efendim, iki buçuk ay ka
dar muhabere ile geçti. Bu meseleye ait Zongul
dak maden müdüründen ve oradaki âmirlerin
den, Antalya mutasarrıflığından, İtalyan me
murlarından ve Celâlettin Arif Beyin zatından 
müteaddit telgraflar aldım. Binaenaleyh bende
niz bu sualin ne -maksatla tevcih edildiğini an
layamıyorum ve bunun izahını istiyorum. An-
layayım da izah edeyim. Sonra şunu da ilâve 
etmeğe mecburum ki, evvelce de söylediğim veç
hile, bu meseleyi yani Şûrayi Devletin istinat 
eylediği kararı çürük bulmuştur, ittihaz edilen 
karar haddi'zatında makbul ve muteber dahi 
olsa idi, bendeniz, emniyetiniz baki kaldığı 
müddetçe, onun altına imza koyamazdım. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Sizden 
lıiç bir kimse hakkını istiyemez mi, her hakkını 
talebeden suizan altında' mı kalır ? 

MÜFİT Ef. (Kırşehir) — Müsaade buyuru
nuz, izah edeceğim. (Gürültüler); Sualimi anlı-
yamadıklarmdan dolayıdır ki izah edilsin. Ona 
göre cevap vereyim dediler. Bendeniz demek is
tiyorum ki, Celâl Beyefendi Vekâleti ihraz bu
yurduklarından sonra bu mesele cereyan etmiş 
ve bu meselede ahaliye karşı hukuklarının 
mahfuz olduğunu telgrafla bildirmiş ve Celâlet
tin Arif Beyefendi burada bulunmadıkları ci
hetle Erzurum'dan meselenin ne suretle oldu
ğunu sual buyurmuşlar. Bu telgrafın aslı var 
mıdır? Anlamak isterim. ' 

İKTİSAT V. V. MAHMUT CELÂL B. 
(Saruhan) — İtalyanlar oraya geldiği vakit 
mutasarrıfı görerek müktesep haklarına istina
den 371 numaralı maden ocağını işletecekleri
ni ve o madene merbut 15 - 16 kilometre imti-
dadında bir şimendifer hattı inşa edeceklerin
den, o muhiti keşfedeceklerini ve kendilerinin 
Celâlettin Arif Beyle görüşmek istediklerini mu
tasarrıf bendenize yazmıştır. Bendenizin, tabiî 
bu müracaatın ne dereceye kadar esasatı huku-
kiyeye istinat ettiğini tetkik etmek ve ona göre 

alâkadarana bildirmek vazifem iktizasından idî. 
Bunu mutasarrıftan elimdeki vesaiki resmiye ile 
sormakla beraber Celâlettin Beye de yaziyeti, 
arkadaşım olmak sıfatiyle, bildirdim ve kendi
sinden de cevap aldım. 

MÜFİT Ef. (Kırşehir) — Istişari mahiyetin
de mi sordunuz? 

MAHMUT CELÂL B. (Devamla) — Ve ken
disine; evvelâ İtalyanlardan şöyle bir heyetin 
geldiğini ve kendileriyle de bu meselede müşte
reken hareket olunduğunu iddia ediyorlar, hal
buki maden idaresinde İtalyanların oradaki hu
kukuna ait bir kaydi müktesepleri yoktur ve 
zatı devletlerini arıyorlar ve görüşmek istiyor
lar. Buna dair ne diyorsunuz? diye yazdım. 
Kendilerinin verdikleri cevap da şöyle, hatırım
da kalmıştır : Maden idaresinde bu esasât kayit 
ve tesbit edilmiştir. Bu maden idaresinin 371 
numaralı ocağı, benim şerikim olan Notacı 
Emin Beye aittir. Böyle cevap veriyorlar ve 
teshilât icrasını talebediyorlardr. 

Celâlettin Arif Beyin iştiraki itibariyle me
seleyi ikiye ayırmak lâzımdır. Meseleyi iktisadi 
ve siyasi noktai nazardan tetkik etmek iktiza 
eder. Bendeniz kemali hulûs ile iddia edebili
rim ki, Celâlettin Arif Beyefendi karşıma yal
nız olarak çıksa idi... 

RASÎH Ef. (Antalya) — Bir noktayı da 
derhatır buyurun ki, İtalyanlarla daha sulh 
akdetmedik. 

İKTİSAT V. V. MAHMUT CELÂL B. (De
vamla") — Meseleyi hukuk itibariyle tetkik et
tiğim zamanda,' Şûrayi Devletin kararma ne ka
dar iptina ederse etsin, kazaî olduğundan do
layı, sıfat ve salâhiyet itibariyle hakkı kazadan 
müstefit olan zat ta doğrudan doğruya bu mem
leketin evlâdı olduğu için, doğrudan doğruya 
Celâlettin Arif Beyefendiye bahşederdim.. Son
ra şunu da ilâveye mecburum ki; herhangi 
bir fert ve herkim olursa olsun, böyle mühim 
bir noktada bizim istihsalâtrmızı tezyit için mü
racaat edecek olursa, teşebbüsünü teshil etmek 
ve hattâ icabederse Hükümetin maddî muavene
tini de onun üzerinde teyit etmek vazifemizdir. 
Bunu bu noktai nazardan ayırdıktan sonra me
sele iktisadiyatımıza ve -siyaseti iktisadimize ta
allûk ediyor. Bendenizi bu meselede endişeye 
düşüren bir nokta efendiler; Sevr muahedesin
den evvel İtalyanların Fransızlarla müştere
ken bir itilâf nam e akdettikleri hakkında Avru
pa matbuatında tevali eden neşriyattır. Onlar 
havzayı iki kısma ayırıyorlardı. Bir Ereğli 
havzası, bir Zonguldak havzası.' 

1308 tarjhinde Bahriye Mimarı Yanko Beyin 
delaletiyle Zonguldak havalisine Fransızlar yer
leşmişler ve elan çalışıyorlardı. Bunu tetkik et
tiğim zaman; 15, 16 kilometre imtidadındaki sa
ha dahilindeki birer kilometre cenahmdaki kö
mür damarlarını, her ne şekilde olursa olsun, 
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ttalyanlara verdiğimiz takdirde, bu Ereğli hav
zası da tamamen elimizden çıkmış addolunabilir-: 
di. - Sonra İtalyanların orada teşebbüsatmı is
tihbar ediyorduk. Meşhur Nafıa Nazırı Hallaç-
yan'm orada havai hatla işler bir ocağı' vardır. 
Harp zamanında da bu ocaktan istifade edili
yor ve îtalyanları:i Hallaeyan'la müzakerede ol
duklarını haber alıyorum. Aynı zamanda İtal
yanlar Ereğli limanının imtiyazını almak için 
de uğraşıyorlardı. 

Efendiler; bendenize tevdi ettiğiniz vazife
nin mesuliyetini idrak ederek tekrar ederim ki; 
ben sermayenin düşmanı değilim ve yalnız mem
leketimize makasıdı- siyasiye ile gelenlerin bila
istisna düşmanıyım. (Bravo sesleri). Memleketi
mizin iktisadiyatını inkişaf ettirmek, istihsalâtı-
mızı tezyit etmek ve bittabi bu uğurda istifade 
etmek ve ettirmek istiyenlerin bilâkaydüşart dos
tuyum ve vazifemi bu noktadan yürütüyorum:, 

TAHSİN B. (Aydın) — Beyefendi, müsaade 
buyurun bir sual- soracağım. 

CEMİL B. (Kütahya) — Efendim; sair şe
hirlere nispetle Ankara merkezindeki galayı. 
as'ar, ihtikar derecesini aştı, mesken icarları ta
hammül edilemiyecek bir raddeye geldi. Bele
diye âtıl, Hükümet iğmazkâr, halkı bu hale ge
tiren bu gibi fevkalâde ahvalin refi ve bunlar 
için müfit çareler düşünülmesi acaba iktisat Ve
kâletine ait bir meselei mühimme değil midir? 
Bunu kendilerinden sual ederim. 

İKTİSAT V. V. MAHMUT CELÂL B. — 
Anlıyamadım, lütfen tekrar ediniz. 

EMİN B. (Eskişehir) — Efendim, Mustafa 
ve Hamdi Beyefendi arkadaşlarımız Vekil Beye 
hasbetenlillâh vakâlette bultüımamış olsalardı ve 
kâlet hakkında söylenmesi icabetmiyen bazı şey
leri söyliyeeektim. Bendeniz, evvelâ mebusluk 
denince anladığım mâna bundan ibarettir. 
Mebusluk demek; millet ne ise, millete benze
mek ve milletin kendi hukukunu muhafaza et
mektir. Çünkü memleketimizin en fazlası çift
çi ve > hayvancıdır. Olurya, mebusun en iyisi 
çiftçi ve hayvancı olmalı gibi gelir. Kendim öyle 
olduğumdan bana öyle gelir (Doğru sesleri). Yal
nız İktisat Vekili Beyefendinin şahısları muh
teremdir, bir ,şey diyemem. Bu tenkitten mak
sadım da, Hükümeti tenkit değildir. Bendeniz 
kanaati şahsiyem itibariyle Hükümetin şimdi
ye kadar hatve hatve muamelâtını, programını, 
maksadını takip ediyorum, kendi fikrim gibi 
buluyorum/Herkes de, ne kadar kötü olsa, ken
di fikrini beğenir, Ben de kendi fikrimi beğen
diğim için, Hükümetin şimdiye kadar, Ankara 
Hükümeti teşekkül edelidenberi siyasi ve idari 
bütün mesleği' benim amalime muvafık olduğu 
gibi milletin de amaline muvafıktır. Gerçi bir 
aralık bunaldık, Hükümet Bolşevik mi olu
yor dedik. Acaba Hükümet Komünistleri ken
disi mi icat ediyor dedik. 
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HAKKI HÂMÎ B. (Sinob) — Rica ederim 

meerayi kelâmı değiştirmeyin. 
EMİN B. (Devamla)— Komünist yağmaeıla-

rı mı oluyor dedik. Efendim ben< mebus isem de 
köylü gibi söyliyeceğim (Devam sesleri). Şimdi 
efendim bir şey telkin edilmeğe başlanıldı, Hü
kümete mi hüeum ediyorsun/Bu, muhalif bîr-va
ziyet gibi görünüyor... Bendeniz bu Mecliste en 
muhalif görünenleri tetkik ediyorum; ruhlarında 
müeadelâtı milliyenin idamesinden başka bir fi
kir taşıyan yoktur. Bu hususta Hükümetin Reisi 
Muhteremi Paşanın nazarı dikkatlerini celbede* 
rint. 

FUAT B. (Çorum) -—Efendim dediler k i ; 
hepimiz müeadelâtı milliyede müşterekiz ve o 
hususta beraberiz. Bunun için Paşa Hazretleri
nin nazarı dikkatini eelbederiz buyurdular. Ne 
demek? Bunu anlayamadım» 

EMİN B. (Eskişehir) .— Paşa Hazretleri an
lamıştır. Şimdi efendim bendeniz, şahsıma müta-
ahhitliğim yoktur. Fakat milyonlarla oynamış, 
,sonra aç kalmış beş on, fakir arkadaşlarım için
dir, bunun için* bunlar için göğsümü germişim. 
Bunun için riea ederim, herkesin namusiyle oy-' 
naftmasm (Affedersin sesleri). Müteahhitsin 
onun için İktisat Vekâletine düşmansın denili
yor. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Başka mü-
taahhitler de var; yalnız kendini zannetme. 

EMİN B. (Eskişehir) — Celâl Beyefendiden 
bir şey soracağım. Buyurdular k i : Bizde or
man varidatı yükselmiştir. Af buyursunlar. 
Bendeniz bunun sıhhatine inanamıyorum. Çünkü 
Eskişehir ve Kütahya muhiti orman ve fabrika
nın membaıdır. Çünkü bendeniz o cihetlerde 
bulundum ve orada on beş senedir fabrika sahi
biyim. Fakat Celâl Beyefendi İktisat Vekili olun
ca kaç fabrika işletmiştir? Prensipleri hilâfına 
olarak iki- milyon ormanın hususiyetini terviç 
etmiştir. Ucuz alınanları geri almak isterken 
hakikaten mahvetmek istediği . . . 

YAHYA GALİP B . — Şahsiyat yok, milleti 
müdafaaya geldik canım. 

EMİN B. (Devamla) — öyle olduğu halde 
iki milyon dönüm bir ormanın hususiyetini na* 
sil terviç etmiştir? ve bu gün orada on tane fab
rikayı kapattırmıştır. Hususiyeti terviç ettiğin
den dolayı . . . Bunu yine söyliyeceğim. . (Açık 
söyle sesleri). 

İKTİSAT VEKÂLETİ VEKİLİ MAHMUT 
CELÂL B:-*— Bilirsiniz ki efendiler, ben mümkün 
olduğu kadar süküııeimi ve itidalimi muhafaza 
etmek istiyorum ve affmızı istirhamen söyliye
ceğim. Hücum edilmek istenildiği zaman, Mecli
sin tdşekkülü anındaki İktisat Vekâleti anma ait 
hususatı nazarı dikkate almaksızın va o zaman
dan bu zamana kadar geçen müddet zarfrnda 
yapılmak istenilen ve baazn da yapılmıyan hu-
susat dahi görülmeksizin, alelıtlak mazinin şeya-* 
tına hücum ediliyor. Bendeniz de bu hususta si* 
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Si^^berabey ajöffcerekmı edendim. lIArkacfâışım. 
z^fo' gedmiş olan sözlerimde zerre kadar* iştibah 
ediyorsa vekâiete gelir kendisine gösteririm ve 
gelir buraida vesaiki irae ile izah ederini. > 

Burada ormanlardan bahis buyûrnluyor. 
efendiler. Ormanlarda bizim memleketimizde 
İ288 tarihindenberi ıslahat yapılmak istenmiştir 
ve o ıslahat zamanmda hükümet* gayet tamah-
kâr davranmıştır ve halkm yedinde bulunan hu
susi baltalıklar a, ormanlara tecavüz etmek iste
miştir ve maksat da ormanları heyeti umumiye-
giyle mirî olarak bulundurmak ve orman bekei-
leriyle ormanları tahtı muhafazaya.almak iste
miştir. i Fakat üç lira maaş vermek suretiyle 
yerli galiden intihap ettiği orman bekçileri 
vasıtasîyle şimdiye kadar'hiçbir yerde ormanları 
bu suretle muhafaza etmeğe muvaffak ölssış-
mıştır ve bunu açık olarak söyMyorum efendiler. 

Orman rüsumu namına eibayet edilen mikta
rın «laha üç, dört misil çıkarılmasına tahammülü 
vardır. Çünkü dörtte üçü kaçırılıyor ve bu ci-
bayetiri kâîfesi ele geçmiyor efendiler. Açık kal
bimle, soruyorum efendiler! Bunun ,şu 3 - 4 ay 
zarfmdra mesulü yalnız ben miyim1? şunu da ilâ
veye mecburum, 1337 senesi bütçesini tetkik hu-
yuruTmzrbütün bu mehazir nazarı dikkate alın* 
mrştır. Bütün köylülerin hakkı intifamı temin 
ve orman idareleriyle münasebatınrteshil ve mi
rî ormanların muhafazasını temin edecek olan 
kanunu, vekâlete geldikten bîr ay sonra takdim 
eden bendenizim yebuarün o kanun henüz tatbik 
•edilememfettir. Çunku kış içerisinde bulunuyo
ruz. Bugün bekçiler zerre kadar b^r iş görmü
yorlar ye heyeti mecmuasim kovacağım. Fakat 
1337 bütçesinde yerine koyacağım. Memurların 
tahsisatını kabul etmeden ve 1337 senesine ait 

. b^islakat hakkındaki tasavvurati' tasvip, etme
den buna baslıyâbilir miyim T Bendeniz efendi
ler, şunu biliyorum. Bana bu defada verdiğin'z 
bütçedeki rakamı asmamak şartiyle ffeîecek se
ne ormanları daha fazla muhafaza edebileceğime 
karilim. \Hevetî mecmuasivîe 1288 tarihinden ve 
belki Mîkattenberi sellemehüsselâm idare olunan 

' ormanlardan üc ay zarfında intizam beklemek 
mümkün değildir. Bu, vüsati beşer fevkinde ve 
harı cinde bir istir. Bu tedricen olacaktır. Ben
deniz ormanların ıslahatına başladığım zaman-
danberi ormanlarda suiistimal edenlerin başla
rını kırdım ve daha da kıracağım ve bu açıktır. 
Oradaki inhisarı kırdığımdan ve küçük serma
yelerin-ııihaası için ittihaz ettiğim tedbirden do
layı bir-livada yaktığım tahkikata ikinci avın
da varidattı dört, beş misli tezayüt ettiğini gör
düm. Vekâlete teşrif ediniz, bunu tereddüt eden 
arkadaşlara vesaiki resmiye ile 8#stereyim. Ben
deniz efendiler şahsa ve şahıslara mînelkadim 
hürTft^^fcmekle melûf bir adamım. Ben vazifemi 
ifa edebileceğim e kani olursam ancak o ^aman 
o vazifeyi deruhde edebilirim. Eğer Heyeti Muh-
teremeûüdaı zerre kadar itimadımzm sarsıldığını 
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hissettiğim anda beıü burada -tutacak hiçbir 
kuvvet yökfcar. . 

Ben ormanların Heyeti mecmuasına ait, tâ 
evv^denberi ihale «dilen onaanlatr ieflâk «tmek 
için ©etyeHerini celbettirdim. Elh»e*|?eçeH ögtvel-
l^in içersinde yirmr bin ınetre mik^ı bir ihMe 
nazarı dikkatimi celbetti. Bugün efendiler; 
Heyeti Mtt&teremeniz şüphesiz bilirler,ki Eski
şehir ve havalisinde ormanların satılan miktarı 
227 kuruştan aşağı düşmemiştir. Bugün yolla: 

rımız kapalı ve vesaiti nakliyemizin gayet gali 
ve ender olmasına rağmen, 227 kuruşa (20) 
bin metre mikâbı orman ihalesinin temadisine 
vicdanen razı olamadım ve sizi tamamen temin 
ederim, ki o ormana malik olan zat Mmdir; bil
miyordum, yalnız tetkikatım üzerine yürüyor
dum ve tesadüfen o orman sahibinin vefat etti
ğini, fakat o orman mi^melesinin njazârı dikkate 
allamadığını gördüğüm için, böyle şürekâdan bi
risinin vefatı takdirinde orman idaresi hakkı 
hiyarını muhafaza eder ve bu hal Antalya'da 
ve başka yerlerde de olmuştur. Böyle Hazine
nin beher metre mikâbında ve bugünkü darlık 
zamanında (210) kuruş metre mikâbmda zara
rım terviç etmediğimden dolayı' o ormanın mua-
mclei nizamiyesini, muamelei kanuniyesini. icra 
ve ikmal ettirdim. Eğer böyle derdest ve teiniz 
kanuni hareketlerinden dolayı herhangi Mr ve
kil sizin huzurunuzda muatep olacaksa bu: vazi
fenin devam imkânı yoktur. 

^Kiyaseti Gelileye 
Mesele tenevvür etti, müzakeratın. kifay-e-

tiyle fusul ve mevadda geçilmesini teklif' eylerim. 
Ergani Mebusu 

Hakkı 
REİS— Efendini, reyinize vazedeyim, kabul 

etmezseniz müzakereye devam ederiz. 
FERİT B. (Çorum) -^ Reis Bey, madenler 

meselesi hakkında bir takririm, var rica ederim 
okunsun. 

REİS — Efendim, takrirler müteaddit ve 
muhtelif, umumî jıiüzakereyi kâfi görürseniz o 
vakit okuruz. Efendim, umumi müzakereyi kâfi 
görenler ellerini kaldırsın. Müzakere kâfi görül
medi. 

Hacı Bekir Efendi buyurunuz. (Vazgeçiyor 
sesleri). i 

TAHSİN B. (Aydın) — Efendim, bendeniz 
Celâl Beye üç sual soracağım. Malûmu âliniz bun
dan bir iki ay evvel, Ereğli havzai.iahmiyesin-
deki ocakların sahipleri olan yerlilef kpmür is
tihsal edemiyordu. İstanbul'da Fransızların ve 
İtalyanların yapmış oldukları, ittihaz tettikleri 
tedabir neticesinde bir buhraiı hâsıl olduğunu, 
tüccaraıi ile yeıli madencilerin mutazarrır oldük-
lannı mevzuübahis etmiştim. Celâl Beyefendi, 
bunun hakkında tetkikatta bulunduklarını ve 
bunun önünü alacaklarını beyan buyurmuşlardı. 
Ö günden bugüne kadar ne yapıldığım ve bu buh-
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ranm zail olup olmadığım ve yerli madencilerin 
hukuku muhafaza olunup olunmadığını izah bu
yursunlar. Bir 4e Celâl Beyefendide», pek!jnu-
hî tı ve pek doğru, büyük bir tedbir olmak %ere; 
küçük sermayeli kereste âmillerini ilerletmek ye 
talipleri çoğaltmak için orman mnjtakalarını'kü-
çültürek, ufak miktarda metre mjptbı 'üzerine 
müzayedeler icra ettiklerini maaşşükran işittik. 
Buna teşekkür ederiz. Hakikaten pek musib' bir 
tedbir. Fakat buna mukabil büyük' sermayeli, 
bü|iik iş yapacak, büyük teşebbüsr ashabı müra
caat ederlerse, sinni kat'a vâsıl olmuş cesim; or
manlar bulunduğu için, onlara da'istediği mik
tarda, yani büyük bir yekûn üzerine müsaadatta 
bulunacaklarını ve hattâ icabederse diğerlerinden 
1 -2 kuruş ta noksan fiyat vermek suretiyle ron-
laria, teshilât gösterdiklerini beyan buyurdular. 
Malûmu âliniz büyük sermayelerle cesim işler 
yapmak için teşebbüs eden tüccarlar ve müessese
ler dekoviller yaparlar, fabrikalar kurarlar, 
vesaiti fenniye ve mihanikiyeden istifade ederek 
mallan daha ziyade düşürürler. Şu halde onlar 
bu suretle istifade ederlerse küçük orman'"alan 
küçük âmillerin küçük tüccarların, küçük keres
tecilerin, küçük sermayeleriyle yaşaması imkânı 
kalnıaz. Buna karşı ne tedbir ittihaz buyuruyor
lar? Bir de bunu izah buyursunlar. Oldu iki. 

Bir de efendim, kendileri memleketimize imti
yazlı sermayelerin duhulüne katiyen muhalif ol
duklarını beyan ettiler. Buna da teşekkür ede
riz. Fakat duhul etmiş bulunan sermayeler, bil
hassa ecnebi sermayeler hakkında ne fikirde bu-
lıınduklannı lütfen izah buyurmalarını rica ede
rim. (Ekseriyet yok sesleri). •• .'. • 

REÎS — Ekseriyet istihsali kararda aranılır, 
Meclisi açtığımız zaman ekseriyet vardı. Binaen
aleyh müzakereye devam edebiliriz. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. -(Karahisarc Sahib) — 
Bendeniz Celâl Beyefendiden bir iki söz anla
mak istiyorum ve Ferit Beyefendinin temas et
tikleri bir noktaya^da cevap vermeği vazife adde
diyorum. * ' 

Ferit Beyefendi, Celâleddin Arif Beyefendi 
meselesi münasebetiyle, buyurdular: "Adliy En
cümeni... 

FERİT B. (Çorum) — Adliye Encümeni de
medim. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Müsa-
îide buyurun, Adliye Encümeni dediniz. 

JfERİT B. (Çorum) — Kürsüde tekrar izah 
ettim.. Adliye Encümeni demedim.- On altı 
Mart tarihinin en hararetli müdafii Celâleddin 
Arif Beydir dedim. 

MEHMET ŞÜKRÜ B: (Devamla) — Öyle bir 
lisanla idarei kelâm ettiler ki, Celâleddin Arif 
Bey Adliye Encümeni üzerinde haizi tesir olmuş 
tarzında söz söylediler. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — O teklif 
esasen Heyeti Vekilenin teklifidir. 

im c: s 
MEHMET ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Ûmsûn 

o teklif Heyeti Vekilenin olmakla beraber o za
manlarda Celâleddin Arif Beyefendi de Adliye 
Encümeninde değildiler. Adliye Encümeni bu 
meseleyi tetkik ederken ne Celâleddin Arif Bey 
meselesi vardı, ne.de falan efendi meselesi vardı. 
Yalnız bir mesele vardır ki, 6 da meselei hukukiye 
ve kanuniye idi. Adliye Eneümeni bu noktai na
zardan düşünmüş: ve bu noktai nazardan mazba
tasını tanzim etmiştir. Heyeti Celilenizin malû
mudur ki, günlerce, belki haftalarca müzakere 
devam etmiş ve herkes noktai nazarını söylemiş. 
Vukufu âlilerine" hürmetkar olduğumuz Yusuf 
Kemal Bey en hararetli olarak bu meseleyi mü
dafaa etmiştir! Bunu teklif eden Celâlleddin 
Arif Bey değildir. Yusuf Kemal Beydir. 
A^tir zabıtları okursunuz ve Yusuf Kemal Bey 
efl^tff fru kürsüden meseleyi incelikleriyle bera
ber bütün Kanunu Esasi ile tesbit ettikten sonra 
müdafaa etmiştir. Celâleddin Arif Beyden ziya
de biz müdafaa ettik. Ferit, Beyefendi, zabıları 
tekrar okuyun, biz okuduk, «iz de okuyun. Bina
enaleyh Encümenimizde bulunmayan bir arka
daşın hukukuna hürmet edilmek lâzımdır. Her 
mesele bu Meclisi Âlide şahısların menfaatleri 
.noktai nazarından düşünülmez. Mesele; meselei 
kanuniye olarak düşünülüyor. Memlekette, mem
leketin idaresinde esas, adalettir. (Eladlü esasül-
mülk). • * • . . ' _ • 

Her şahsın kanunen hukukuna hürmet lâzım
dır. Çok teşekkür ederim İktisat Vekili Beye
fendiye, bu noktaya temas ederek gayet iyi bir 
cevap vermişler ve demişlerdir ki: bu meselede 
yalnız Celâleddin Arif Bey olsaydı, bu milletin 
evlâdı olmak münasebetiyle, karışmazdık. Evet, 
yalnız bir mesele vardırki; -. imtiyaz dolayısiyle 
bir ecnebinin karışması ve memlekette ötedenberi 
kalplerimizi yıkan bir hâdisenin tekrar tahaddüs 
etmesi endişesi karşısında Celâl Beyefendi titre
mişler ve hakikaten iyi düşünmüşlerdir. 

Fakat bu vesile ile diğer bir arkadaşın huku
kuna tecavüz edilmesi doğru değildir. Bir Encü
menimizin de tahtı zan ve şüphede bulundurul
ması katiyen doğru değildir. 

FERİT B. (Çorum) — Tevil etme! 
MEHMET ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Hayır! 

tevil ettiğim yok, doğrudur, öyle demek istedi
ler ki, Celâleddin Arif Bey Adliye Encümeni 
üzerinde icrayi tesir etmiştir. 

FERlT B. (Çorum) — Böyle olmadığım kür
süde tekrar söyledim. Mugalata ediyorsun. Sen 
şahsi hücumlarında muvaffak olabilmek için 
(Turonalar) yapmak istiyorsun. _Fakat muvaffak 
olamazsın. Bunlar hakayıka müstenittir. Mem
leketin bir tarafı satılmaz efendi!. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Onu 
bendeniz de söylüyorum. İktisat Vekili o noktaya 
çok ivi bir cevap vermişlerdir. 

İkincisi: bu memleketin hakikaten en ağır 
yüklerini taşıyan şüphesiz köylülerdir ve Celâl 
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Beyefendinin de köylüleri düşündüklerini bili
rim ve köylüyü düşünürken Ziraat bankalarının 
köylüler için ne gibi, tesirat yapacaklarını düşün
melidir. Ziraat bankaları bu vaziyette kalacak 
mıdır! Ziraat bankası bugünkü vaziyetiyle köy-
iüve muavenet etmekten eok uzaktır. • ' . -

'İKTİSAT VEKÂLETİ V MAHMUT CELÂL 
B. (Saruhan) —-Şükrü Bey rîea ederim, Ziraat 
Bankası bütçesi yakında gelecektir, eğer müm
künse suallerinizi o zaman irat buyurunuz. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Peki efendim. 
; HÜSEYİN AVNİB. (Erzurum) —Efendim, 
ilk defa nazarı dikkatimi bir husus celbetmiştir. 
Malûmu âlileridir İvi, teşkilât Hükümette Vekilleri 
intihap ederken, bir Vekilin gaybubeti esnasında da 
o Vekilin vazifesini yapabilmek üzere bir Vekil-
elvekil, intihap ediyorduk. Asil geldiği zaman 
vekil »âkit olur. Bizim İktisat Vekilimiz Yusuf 
Kemal Beyefendi buraya teşrif ettiler, Bfenim 
iıazârımca vazifeyi '"deruhde etmemiş olsa. bile, 
Mademki burada ispati vücut etmiştir, eski veki
lin yenazil olması lâzımgelir idi. Sonra Yusuf 
Kemal Beyefendi buraya gelmekle beraber bü
tün bütüh de istifa etti ve Meclisi Âli de ken
dilerini Adliye Vekâleti Celilesine intihap etti
ler. Bendeniz bu esnada Celâl Beyefendinin if a-
yi vazife etmelerini şahsım itibariyle zayıf bir 
vekil olarak görüyorum. 

İKTİSAT VEKÂLETİ VEKİLİ MAHMUT 
CELÂL B. — Bendenizi Meclis intihap etmiştir. 
Bittabi hakkı âliniz vardır. Meclis verdiği iti
madı geri almadığından dolayı vekilin vekili 
olarak ifayi vazife ediyorum. Merasimi kanuni
ye ifa edilir. Belki daha fazla çalışkan, daha 
gayyur ve arzunuza muvafık bir zatı intihap eder
siniz. Bu, bendenizin kusurum değildir. Yalnız 
bir kusurum varsa gece ve gündüz, yerime baş
kaları tâyin edilmediğinden dolayı çalışmaklı-
ğımdır. -

MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — Bu hu
susta bir kusur ve teehhür varsa doğrudan doğ
ruya bendenize aittir. Bu meselenin bütçenin 
tetkiki esnasında mevzuubahis edilmesi doğru 
değildir. Bendenizin de henüz yeni bir namzet 
göstermeğe- muvaffak olamayışım, cümlenizin 
malûmu olduğu veçhile, şu günlerde mühim iş
lerle meşgul olmaklığimdır ve pek çok eminim 
ki; yeni göstereceğim namzetler meyanmda Ce
lâl Beyefendinin de ismi bulunacaktır. Beye
fendi hakkında Heyeti Umumiyenin itimadını 
tasavvur ettiğimden istical etmedim. Mamafih 
beş dakika sonra bu mesele hallolunabilir. Büt
çe ile alâkası yoktur. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla* — Bütçe üe 
alâkasını görmek benini hakkı takdirime menut-
tur ve arzettiğim makam, Meclisi Âlidir. Ve
kilin vaziyetini arzetmek istiyorum, Meclisi Âli 
de bu husus için zatı samilerine müracaatı tabiî 
muvafık bulur. 

.1337 C 5 $ 
Sonra geçende nafıa bütçesi münasebetiyle 

arzetmiştim ki: Her şey para üe olur. Burada 
İktisat bütçesi tetkik Duyurulduğu zaman bir 
milyon lira bütçesi vardır: Bunun yedi yüz bin 
lirası maaşattir, şimdi asıl vazifesi olan ziraat 
umurunun, orman> umuru bâytariye ve orman 
muhafazası ve daha ziyade yetiştirilmesi, hayva
natın muhafaza ve hıfzıssıhhası, ilâç mubayaası 
filân için mütebaki (400,000) lirakalijrör H, 
mutlaka bü teşkilâtlar yüzde yirmiyi geçerse, 
Abdürrahman.Dursun Beyin fikrin© iştirak edi
yorum. Bu, iflâs muamelesidir. Bu vekâletin teş
kilâtı, parası nispetinde değil, gayet vâsidir. 
Kanaatimle söylüyorum. Bu teşkilâtın eğer 20 
bin, 30 bin, 100 bin lira ile temini bıümkün olsay
dı belki de ben kendilerinden bir h\ixm«t bekler
dim. Yalnız bunun hizmeti; Maliyeden alaca
ğı maaşatı vermekle kalıp, miUetk Teftir hizme
ti yoktur, müspet bir hizmeti yoktur. Varidat 
(900) bin olarak temin olunuyor^. 

İKTİSAT VEKÂLETİ VEKİLİ MAHMUT 
CELÂL B.— 950 bin lira yalnız orman varidatı
dır. Bendeniz Heyeti muhteremenizle her vakit 
pazarlığa hazırım, İktisat Vekâletinin vasıta ola
rak cibayet ettiğini kendisine bırakınız. Üst ta
rafın masarifine karışmayınız. Bununla idaresi
ne muvaffak olur. Sizinle her zaman pazarlığa 
hazırım (Handeler). Bendenizin deruhde ettiğim 
vezâif içerisinde birçok umuru hayriye de var
dır, varidatımla ona da yetişirim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Müsaade 
buyurunuz, sözüm bitsin. . Maksadım vekâleti 
muahaze değildir. Teşkilâtı devletin bu kısmın
dan milletin zarardide olduğunu arzediyorum. 
Vekâletin Önünde tabiî bir kadrosu vardır. Her 
vilâyette, meselâ Erzurum'da da orman teşkilâtı 
vardır ki orada diş karıştıracak odun yoktur. 
Fakat geçen gün kaldırdık buyurduktan sonra 
İstiklâl gazetesinde gördüm; Samsun orman mü
fettişi oraya orman müfettişi olmuştur. Yal
nız sununla iftihar ederim ki Kars alındı da 
Kars'a gitti. Yoksa Kars değil, yani bir orman 
aldık, alıncaya kadar Erzurum'da 17 500 lira 
daima orman teşkilâtına para verdik. 

İKTİSAT VEKÂLETİ VEKİLİ MAHMUT 
CELÂL B. — Bir sual sormağa müsaade Duyu
rulur mu? Bu orman teşkilâtı ne şekilde yapıl-

. mışsa biz o vaziyette bulduk. Erzincan'ın da 
vaziyeti aynı suretle idi. Sivas'm da vaziyeti az 
çok Öyle idi. T3ugün ormanı olmıyan yerlerde 
orman memuru istihdam etmek kadar israf bir 
şey yoktur. Bu bütçenin tanziminde bulunma-

' dım. Esas itibariyle bendeniz müstahzar bul
dum. 1337 senesinde buyurduklarınızı kemali 
ehemmiyetle nazarı dikkate aldım ve tekrar ar
zediyorum ki; memurların adedi ve miktarı üze
rinde 1337 bütçesinde birçok adedlerin noksan 
olduğunu göreceksiniz. Buna rağmen İktisat 
Vekaletini bugünkü vaziyetten daha iyi bula
caksınız. Bendeniz Kars almdığı vakit Er?% 
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ifum ve Erssinean Jıa^Aİisi memutiıuni oraya^se v-
kfettim ve teşkilât f$$^riaj?dı* Sivas müdüsünü 
kaIdaşUm> Ürgtai-madenine göndendim. 
. HtJŞEYİN AVNİ B, (Erzurum) — Efendim 
yalnte su nazarı dikkate aknmalıdır ki; bu §ey^ 
den maksadım nedir t Benim vekilim kâr mı, ?a-
rar mi etmiştir? Ben, Vekil Celâl Beyefendi §a« 
lı$qaad£ demedim; Dedim ki; ben, milletin mebu
su olmak sıfa&yje noksanlarını görüyorum ve 
milletd'ıde•.. ilâmvediyorum ki;; senin noksanlarını 
gördüm- ve ̂ tamir^edi%örj Celâl Beyefendiye çalış
madı demedim. Ziraat.memuru var, ziraat yok,; 
baytar* giderseniz, ilâcryok* ilâç .alacak parası 
ypkr̂  Beyanâtımız yalnız şu noksanları g*?rüptas* 
hih, ettjîyniz iğindir. Yoksa ben kendilerini hu* 
susl; aJarak :>. görür; ye tasdi ederdim. Sonra şu 
son zamanlarda baytarlardan ne kadarı faaliyet 
gö^r^ iş^f tâ^ >yok, para >yok4 gazetelerde bir* 
çQk;;t«rfiler ğörüyerum. Bunda, tabiî fazlalık 
görüyorum. Birvde^memaiiki müstahlâsaiçin 
(300) bin-lira: veriâmiştj, bundan ne miktara tev
zi e#lebilmiştâr?-

İKTİSAT VEKÂLETİ VEKİLİ MAHMUT 
OELALB. — Tohumluk ;mu:? 

HÜSEYİN AVNİ B. —• Evet. 
İKTİSAT VEKÂLETİ VEKİLİ MAHMUT 

CELÂL B. *-Tamamen tevzi edilmiştir. 
HÜSEYİN AVNİ B. — Söyliyeceklerim bun

dan ibarettir efendim. / 
REİS — Müzakerenin, tarzı cereyanına ve elim

de mevcut mulünan mütaaddit takrirlerin muta* 
addİt münderecatına nazaran §u neticeye vasıl o-
luyoruz ki: İktisat Vekâletinden sual edilen bir de
miryolu imtiyaz meselesi mevzuubahis edildi, bu 
dapek kıymetli Mr arkadaşımızın; vaktiyle usu
lü kaidesine tevfikan aldığı bir imtiyazın refi 
hakkındadır. Tensip buyurursanız meseleyi ev
velâ İktisat bütçesinden ayrı olarak halledelim ve 
bu mesele esasından tadil edilmek lâzımgelirse, 
bir meselei hukukiye olmak itibariyle, ait oldu
ğu encümende tetkik edildikten sonra bîr kararı 
katiye istinat etmesi lâzımgelir. Binaenaleyh 
bu zat burada mevcut değildir. Bu hususta ve
rilen takrir mucibince . . . 

FEftîT B. (0öfum) — Reis Bey; takririm 

okunsun . . . 
EMİN B. (Eskişehir) — Beis Beyefendi; asil 

mühim mesele, memlekette ne kadar para var, 
dır? ve 1337 senesinde . . . 

REİS — Müsaade buyurun) İktisat bütçesi 
meselesine sonra gireriz. 

Riyaseti Celileye 
Ereğli madeni meselesinde Celâlettin Arif Be

yin yamız hisseye iştiraki mevzuuüahis olmayıp 
vatanın bir cüzü mühimminde ecnebi nüfuzu ikti
sadisini müeddi olmak hususu da mevcut olduğun
dan Celâlettin Arif Beyin huzuriyle aynca .mev-? 
zuu bahis edilmesini ve iktisat bütçesi hakkındaki 
müzakere kâfi görülerek fasılların müzakeresine 
geçilmesini teklif eyleriz. 
Cebelibereket Karesi Sarakan 

İhsan Muhiddin Avni 
(Muvafık sesleri). 
REİS—Müsaade buyurun. Kırşehir Mebusu 

Yahya Galip Beyin yine bu meseleye dair bir,tak
riri var, bu meseleyi ayrıca mevzuu-müzakere 
ederiz. Kütahya Mebusu Besim Atalay Beyin tak
riri var, aynı mealde, aynı mevzudadır. Çorum 
Mebusu Ferit Beyin bir takriri var. Meselenin 
şimdi Meclisçe bir karar altına alınmasını istir
ham ediyorlar. Meselenin şimdi .İktisat Vekâleti 
bütçesiyle müzakeresini tensip buyuranlar lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul edildi. İktisat bütçesi 
hakkında sorulan suallere cevap bitti mil 

İKTİSAT VEKÂLETİ VEKİLİ -MAHMUT 
CELÂL B, —- Bitmedi efendini. (Müzakere kâfi 
şada! arı). 

REİS — Efendim; müzakerenin kifayeti bir 
takrirle teklif olunuyor. 

tHSAN B.-.(Cebelibereket) .— Müzakerenin 
ki fay etine ait takririmiz vardı. 

REİS — Efendim, bütçenin heyeti umumiye-
si hakkında müzakereyi kâfi görenler ellerini kal
dırsın, Kâfi görüldü, 

İKTİSAT VEKÂLETİ VEKİLİ MAHMUT 
CELÂL B. —- Yalnız bendenizin vereceğim ce
vaplar'vardır.; Faslı mahsusuna gelince • Heyeti 
Celilenize arzederim. (Akşam oldu sesleri). 

F. M. 

272 

Nev'i muhassasat 
Hükümetçe Encümene e 
teklif olunan kabul edilen 

Mâaşat 
Vekil ve müsteşar 
Memurini merkeziye 
İktisat müdürleri ve ketebesi 
Müstahdemini müteferrika 

2 250 
7075 

0 
69. 

900 
5 884 

0 
69 

İki yüz yetm iş ikinci f âskn yekûnu 9 394 6"853 

.«,;• REİS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mı? 
Söz »isteyen de •; yok, binaenaleyh 2f3 neu-faela 

geçilmeğini kabul e<fenler lütfen ellerini kaldir-
sın. Kabul edildi. 
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F. M. 

273 

t : 156 ^.2 .1©7 

Nev'i muhassasat 

a -. 1 
Hükümetle Encümence 

teklif olunan kabul edileıj: 

Levazım 
1 Meremmet 
2 Mefruşat ve demi£baş.,eşya 
3 Tenurit ve teshin 
4 Meltoat 
5 Krrtasive 

m*.--
u<m. 600; 

TftL • 
600-

0 
1 000 

600 
75 

600 

REİS — Söz alan yok, tadilnaraede yok,* 274 
neü .fasla geçiltaesini kabul edenler lütfen eJ&*i-

îki yüz yetmiş üçüncü faslın yekûnu 

ni kalansın-, Kabul edildi. 

2-67Ü 2 275 

P. M. Nev 'i muhassasat 
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 

274 
275 
276 

. 277 
1 
2 
3 
4 

Meclisi iktisat masrafı 
Jtoma Beynelmilel Ziraat Encümeni tahsisatı 
Ziraat ve sanayi müzeleri masarifi 

Vüâyat: 
Maaş&t 
Orman .mesaırlart / 
kimdin mühendisi ve memurları 
Ziraat memulları , 
Baytar memurları 

0; 
0 
0 

12SÖ00 
1.998 

14.224 
30 000 

0 
0 

:..Q 

125 000 
1 998 

1^:290 
25 930 

İki yüz yetmiş yediaçi îasim yekunu 171222 166 218 

İKTİSAT VEKÂLETİ VEKİLİ MAHMUT 
CELÂLJBL — Müsaade buyurun. Burada sözüm 
var. 166 218 liradan 25 bin.ura.. tasarrufumuz, 
vardır. Arzu buyurursanız tenzil edersiniz, ten
zil etmezseniz zaten mevkuf kalacaktır. 

REİS — Vekil Beyefendinin teklifleri veçhile 
tenzilâtı kabul edeni eör:. lütfen ellerini kaldırsın 

kabul edildi. 
Binaenaleyh, faslın yekûnu 141 218 lira olu

yor. -Bu fasıl hakkında ba^ka söz alan yok, ta-
dilnamede yok. tenzilâtta, iora. edildi, 278 nei fiis-
la geçilmesini kajbul edenler lütfen ellerini kal
dırsın, Kabul .edildi. 

F, M. Nev i muhassasat 

278 . Levazım. 
1 Meremet 
2 İcam- . 
3 Mefruşat ve demirbaş eşya 
4 Tenvir ve,teshin 
5 Kırtasiye 

Hükifete^ E 
tekHf olıinan kal 

0 
4>620 
1 000 
2 000 
2000 

yo#«ıen.c.e 
bUlŞanan 

0 
. i 620 

1 000 
2 000 
2 000 

İki yüz yetmiş sekizinci .faslın yekûnu 

REİS — Soz :alan yok; tadilîaamede yok»... | eUemi^ste«®ı. Kabul.e4iWv , 
(2İ79) ncu fasla, geçilmesini kabul edenler l&fcfem 

9 620 

F. M. Nev'i muhassasat 
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul olunan 

279 Masaıâfi amhteÖe. 
1 Harcırah MeW 

— ^ 
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Nev'i muhassasat 

C : 3 

Masarifi muhakeme 
Memaliki ecnebiyede bulunan talebe muhassasatı ve masrafı 
Âlât ve edevatı fenniye ve mühür ve yağlı boya esmanı mas
rafı 
Tabiye, teclidiye ve ilânat masrafı 
Sanayii izraiye mükâfatı 
Promüs kontrol masarifi 
ihbariye 
Nakliye ve bendiye 
Arteziyen takımları ve İska alât ve edevat esmanı masrafı 
Orman amenajman; teşcir ve işletme masrafı 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul olunan 

3 500 
0 

200 
2 000 

• y . ' 0 
0 

500 
300 

0 
1000 

0 

3 650 
0 

200 
1. 500 

0 
0 

500 
300 

0 
1 000 

0 

279 nen faslın yekûnu 32 500 29 150 

İKTİSAT VEKALETİ VEKİLİ'MAHMUT 
CELÂL B. — Müsaade buyurun. Bütçenin tan
ziminden evvel verilen emirlerle harcırah sarfiyatı 
olmuştur ve bunlar bütçenin tanziminden son
ra tahakkuk ediyor. Binaenaleyh, bunu Hükü
met 25 bin lira teklif ettiği halde Encümen 22 
bin lira kabul etmiştir. Fakat bütçenin tanzi
minden evvel vukubulan sarfiyat ile bunların 
muamelei mahsubiyesi için yirmi bin liraya ihti
yacımız vardır. Bu fasla bunun ilâvesini istir
ham eylerim. Çünkü sarf edilmiş bir paradır. 

Daha çıkartacağım şeyler de vardır. Her halde 
Meclis kârlı kalacaktır. Zamanı geldikçe soy 1 i-
yeceğim. 

REİS — Vekil Beyin verdiği izahat veçhile 
bu fasla 20 bin lira zammı kabul edenler lütfen 
e.llerini kaldırsın. Kabul olundu, efendim. 

Faslın yekûnu 49 150 oluyor. Bu faslı 49 150 
lira olmak üzere müzakereyi kâfi görüp 280 nci 
fasla geçilmesini kabul buyuranlar ellerini kal
dırsın 280 nci fasla geçilmesi kabul edildi efen
dim. 

F. M. 

280 Masarifi müteferrika 

Nev'i muhassasat. 
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul oluna a 

2 000 2-000 

NEŞET B. (Kângırı) — Masarifi müteferri
ka nedir Beyefendi? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Man
gal, maşa, sandalya.. 

İKTİSAT VEKÂLETİ VEKİLİ MAHMUT 
CELÂL B. — Bendeniz muhasip değilim efen
dim. Bu 2 000 lira masarifi mütefeı-rika olarak 
her dairede olduğu gibi bütçede dâhildir. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Reis Bey iki 

bin lira çok azdtr. Araba da dahil mit 
İKTİSAT VEKÂLETİ'VEKİLİ — Kâfidir 

efendim. Biz tasarrufa riayet ediyoruz. 
(Reye reye koyun sesleri). 
REİS — 280 nci fasıl hakkında başka söz 

alan yok, tadilname de yok, 281 nci fasla geçil
mesini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
281 nci fasla geçilmsei kabul edildi. 

F, M. 

'281 

Nev'i muhassasat 
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 

Muavenet 
Islah ve teksiri hayvanat maksadiyle vâki olacak hususi teşeb
büslere muavenet ve müsabakalarda verilecek mükâfat 
Vilâyat ve elviyei müstakiledeki ziraat mekteplerine yardım 
Vilâyat ve elviyei müstakilede sanayi mekteplerine yardım 

Yekûn 

1 000 
5 000 
5 000 

11 000 

0 
5 000 
5 000 

10 000 

REİS — Söz istiyen var mı? tadilname de 
yok 282 nci fasla geçilmesini kabul edenler el-

— m— 
lerini kaldırsın. Kabul edildi efendim. 
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F. M. 

1 : 356 : « ' . j . I W 
: T . . • • • - . ' • 

ÎTev'i muhassasat 

6 :* 

282 Teşvik ve tedavi masarifatı 
1 Hayvanatı muzıre itlafı ve emrazı müstevliye! hayvaniye teda-

vi ve tahaffuzhaneler masarifiyîe hayvanat itlafı masarifi 
2 Orman hariklerine sevJk olunacak amele ve muvakkat harik 

kolcuları ücıırativle alâtı itfaiye esmanı ve masarifi 
3 Esçar ve nebatat ve mevaddı nıüfide esmanı ve masarifi ve 

arız olan hastalıkların tedavisi masrafı 
4 Alâtı ziraiye esmanı ve masarifi ve alâtı ziraaiye koleksi

yonları masarifi nakliye ve mubayaa masarifi 
5 Tesvikatı ziraiye ve sanaiye masarifi 
6 Alâtı ziraiye tamirhane masrafı 

teÖif olunan* 

10 000 

700 

480 

0 
0 

500 

En^meıice 
kabul edilen 

10 000 

700 

480 

0 
- o 

500 

tki yüz seksen ikinci faslın yekûnu 11 680 11 680 

REİS —- Söz alan yok, tadilname de yok. 283 
neü fasla geçilmesini kabul buyuranlar lütfen 

F. M. NevM muhassasat 

283 Orman mekâtibi maaşatı 

REİS —- Mütalâa, var mı? 284 ncü fasla ge
çilmesini kabul edenler ellerini kaldırsın. Ka-

ellerini kaldırsın. Kabul - edildi. 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

544 

bul edildi efendim. 

Nev"i muhassasat F. ,M. 

284 Masarif 

REİS — 284 nuü faslı 2 796 lira olarak kabul 
edenler hıtfen ellerini kaldırsın.- Kabul edildi 

544 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul e^üen 

2 796 2 796 

F. M. Nev-'i" muhassasat 

285 nei fasla geçilmesini kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. ; ^ 

Hükümetçe- Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

285 Mekâtip ve masarifi ziraaiye maaşatı 

REİS — SÖK ist i yen yok, tadilname de yok, 
286 nei fasla geçilmesini kabul edenler ellerini 

4 285 

kaldırsın. Kabul edildi efendim. 

4 285 

F. M. 

286 Masarif 

Nev'i muhassasat 
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 

12 000 12 000 

(Ne masarifi sadalarî). 
' İKTİSAT \TEKÂLETİ VIJKİLÎ MAHMUT 

CELÂL B. — Efendim, Ankara'da yeni 
açtığımız Ziraat "mektebi maaşat ve ma
sarif îyle Söğüt'te yeni açtığımız bağcı
lık mektebi masarifi ve maaşatıdır. Biliyorsu

nuz ki, burada bir mektebimiz vardı ve bunların 
talebesi yok iken elimizdeki kırk tane köylü ço-
cuğiyle ihzarı bir sınıf teşkil edilmiştir. Diğer 

kısmı da tahsilini ikmal. edemeyen mekâtibi zi
raaiye talebeleridir. Bursa'nm, îzmirin hatta 
kısmen İstanbul'un talebesidir. Buraya gelmiş
ler,,, tahsil ediyorlar. Söğüt'ite açtığımız mektep; 
maîûmu aliniz Bilecik ve Kütahya havalisinde 
bulunan bağlarımız filoksera ile malûldür. Ora
da bu bağlamı illetten vareste Kalmasına çalı
şacaklardır. 

CEMİL B. (Kütahya) _— Evvelce birkere zi* 
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saat 'MJieps|fpl^A«f^arfînı diye 5 000, bir d« sa* 
n»3^mffek^)leıaîîe*yftr6fen diye 12 bin lira. Bun
ların ayri ayrı-yazılmasmdaki maksat nedir? 

İKTİSAT VEKÂLETİ VEKİLİ MAHMUT 
CELÂL B. — Efendim/ geç«n fasıllarda "-gör-
âikledniz m««t«net için konuta» para. -Bili
yorsunuz ^ i , idarei hususiy^îaer para^zdır. Mek
iklerini 'idarev edemiyor. Bendenizin bu tak-
sisatı buraya koymaktan makssdımi sanayi mek
tepleri hakkı&da düşündüklerimi fiilen ve mad
deten tatbik edebilmektir. 'Bizim memleketi
miz her şeyden evvel ziraat memleketidir. Bunu 
iki yaşındaki'çocuklarda takdir etmişlerdir. Bi
naenaleyh mfiûleketimizin bir ziraat memleketi 
olduğıifia,pazasan.sanayiimiz, her şeyimiz zira-
atiıi terakkisine matuf olması cihetiyle, bu tah
sisatı vilâyet sanayi mekteplerine, gönderdim. 
aynı; zamanda onlamn burzürranuııalât ve ede
vatını yapabilecek, tamir edebilecek hususata 
ait olmak üzeredirki gelecek 1337 bütçesinde 
bunu görmiyeceksiniz. 

CEMİL B. (Kütahya) — Efendim, bunu is-
üfesar etmiyorum. Yalnız diyorum ki,'12 000 
lira mademki ziraaft mektepleri masrafıdır, aynı 
bütçede diğer fasılda (5 -000) lira yardım diye 
gösterilmekte manar yok. 

İKTİSAT VEKÂLETİ VEKİLİ MAHMUT 
- CELÂL B. — Ziraat mektepleri iki kısımdır 
efendim. Malûmu âlileri, biri idarei umumiyei 
vîlâyattahmaaş alır, b i rde idarei hususiyelerin 
vilâyetlerde idare ettikleri mektepler vardır. 
-SivasJtar Kastamonu'da olduğu gibi. Anların da 
halleri sanayi mekteplerinden daha müesseftir. 
İşte anların noksanlarının ikmali için yardım 
faslıdır ve sarf edilmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, bu faslın dördüncü maddesinde Çifteler 
çiftliği harası masrafı olarak... (Daha gelmedi 
sesleri). 

BEİS— 286-nçr fasıl hakkında müzakereyi 
kâfi görenler ellerini kaldırsın. Kabul edildi 
efendim. 

•F. M. 

287 

Nev'i mılhassasat 
Hükümetço Encümence 

teklif olunan kabul edilen 

Maaşat 
.Mülkiye baytar mektebi âlisi 
£akîteriyolo.iihanei baytariye 
Serom darüListihzarları 
•Çifteler çtfÖifi harası 

0 
0 

1 750 
1 920 

0 
0 

1 750 
1 920 

İki yüz sekse ı yedinci faslın yekûnu 3 670 3 670 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — 287 nci 
faslın "dördüncü maddesinde 'Çifteler çiftliği 
harası masrjtfi olarak İ920 lira verilmesine naza
ran bendeniz bu vesile, ile vekil Beyefendiye bir 
şey, sormak âstiyorum.'Yozgad 'ta hara tesis olun
mak üızere bîr takım binalar inşa edilmiş. Me
murin ve" müstahdeminin ikameti ve muamele 
ifası için de ayrıca bir daireye tahsisat verilmiş. 
Tahsisat tamamen verilmediğinden ve binalar 
natamam olduğundan günden güne tahrip otan-

. maktadır. 1337 senesinde, bunun ikmali kin bir 
çare düşünüyorlar midir, yoksa böyle harap olup 
gidecek mi? « 

İKTİSAT VEKÂLETİ V. — Yozgad 'daki 
. lıara Muvaaenei umumiyeye mi, İdarei hususi-
,yeye mi aittir? Bunu tefrik etmek lâzımdır. 

BEİS —-Bu fasıl* hakkında başka mütalâa 
yok. 288 nci fazla geçilmesini kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Kabul edildi efendim. 

F. m. 
288 

1 
2 
r& 
4 

' 5 

Nev 'i muhassafc at 
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 

Masarifat 
MüHriyfi Baytar mektebi âlisi 
Bakteriyplojihanei hayvaniye 
Şe,:tt^ :_ :. 
„ÇMteler çiftliği va-Aziziye harası 
JEmrazı sariyei hayvaniye mücadele istasyonları 

0 
0 

8 558 
umo 0 

0 
.0 

8 558 
14 000 

0 
tki yfiz. sek^n sekizinci faslın yekûnu 22, 558 22 558 

«2. •—.. Jbmiye harası mamrifme dair kânun 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni rmt&ka,-
tasfi . • 

REİS—Efendim bu fasla ait olmak üzere bir 
tahsisatı munzamına lâyihası var, Aziziye harası 
için; bütçeden mahsubu icra krlmmak üzere 2 bin 

!>a£v 
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lira isteniyor. " 

İKTİSAT VEKÂLETİ V. MAHMUT CE 
LÂL B. — Bunu hıfzedebilirsiniz. Beş ay evvelki 
mü,racaatımızdır. Şimdi istemiyoruz efendini. 

RE IS — Bu tahsisatı munzamma lâyihasının 
müzakeresine malıal kalmamıştır. 289 ncu fasla 
gedilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 

NECİB B. (Ertuğrul) — 283 ncü faslın 3 
ncü ve 289 ncu faslın üçüncü maddesi yekdiğeri

nin aynidir. İkisi de ayni serum darüüstihzar-
f and ir. Niçin böyle ayrı ayrı konuyor? 

ÎKTÎSAT VEKÂLETİ f V. MAHMUT, CE-
LÂL B. — Bendeniz muhasip değilim. Fakat gö
rüyorum ki birisi maaş, diğeri' masraftır. Ayrı 
ayrı konulur. 

REİS — Başka mütalâa var mı? 289 ncu 
fasla geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
kabul edildi efendim. 

F. M. Nev'i. muhassasat 
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 

289 Maaşat 
290 Masarifat 
291 Tesisatı elektrikiye 

Dersaadet Sanayi mektebi 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

REİS — Bu fasıllar sıfırdır. 

M. Nev'i nıuhassasai 
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 

292 Maaşat 
1 • Ereğli madeni 
2 Ergani madeni 
3 Kil ve lületaşı madeniyle ambarlar 
4 Emaneten idare olunan maadan 

İki yüz doksanikinei faslın yekûnu 

4 380 
978 

1 121 
444 

4 380 
978 

1 121 
444 

6 923 6; 923 

REİS — 292 nci fasıl 6 923 lira. 293 ncü fasla j edilmiştir. 
geçilmesini kabul edenler el kaldırsın. Kabul I 

F . 

293 

M. Nev'i nıuhassasat 

Masarif 
1 Ereğli madeni masarifi idaresi 
2 löregli madeni inşaat masarifi muhteiifesi 
3 Ergani madeni masarifi 
4 Kil ve lületaşı madenleriyle ambarlar 
5 Emaneten idare olunan maadin 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

5 350 
10 000 

700 
75 

2 000 

5 350 
10 000 

700 
75 

2 000 

İki yüz doksan üçüncü faslın yekûnu 18 125 18 125 

REİS —'• Evvelce Heyeti Celilenizin kabul i rası sari'ediimiştir. (Kabul sesleri). 
ettiği bir lâyihai kanuniye ile 20 240 lira buraya ı 294 ncü, 300 ncü fasıllar sıfır imiş. 
zammedilecektir. Kanunu Meclisten geçmiş pa- | 

F . M. 

301 

Nev'i ınukassasat • 
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 

Memurin ve müstahdeminin tahsisatı fevkalâdeleri 783 440 657 300 

REİS — Mütalâa, var mı? 
İKTİSAT VEKÂLETİ V. MAHMUT CE

LÂL B. — Deminki zamdan 15 bin liranın bu

raya ilâvesi iktiza eder. Malûmu evletleridiı* ki; 
şimendiferlerimiz vardır ve ahlar iyi varidat ge
tiriyorlar ve bu lâyihai kanuniyede geçmiştir 

421 
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cf«Bjdiaı, Ifeaal olunsun. ( T i m i bin lira dâii-
' lınde mil sadası). 

JmmM* VEKÂÎiBTf T . MAHMUT CE-
LÂk S . — B& MI beş bin Rra yirmi bin lira dâ-
h i t e l M i r e f e a ^ a ; 

REÎS — Bu. fasla 15 bin lira zam teklif edi
liyor. ^ • 

ÎKTlSAT VEKALETİ V. MAHMUT CE
LÂL B. — A s ı l zam haizi ehemmiyet olarak bu 

fasla aittir. Heyeti Gelilenin kabul ettiği fasıldan 
sarfı na^ıar edebiliriz efendim. 

NEŞET B. (Kângırı) — Jrfemurinin maaşa-
tından 2 000 lira kadar tenzilât icra etmiştik1. 
Burada zam değil, bilâkis "tenzilât yapacağız, 
şimdi iki yüz yetmiş ikinci fasıldan 270 lira ten
zil ettik. Bu da anların tahsisat kısmı. Buna zam 
değil» bundan tenzil edeceğiz. 

REİS —' Tahsisatı fevkalâde hakkında başka 
mütalâa far mı? faslı aynen rteye yaz ediyorum' 

VıekÜrBeyrÇüöki teklif ettiğiniz zamaim hak
kımda lâzım gelen malumat verilemedi. 

NEŞET B. (Kângırı) ~ Vekil Beyden bir 
sual soracağım. (272) nci fasıldan iki bin lira 
tenzil ettirdiîe?. .Bundan da tenzil etmek lâzım-
d t f . ( 2 000) lira memurin maaşına aittir. 301 
nci fasıl ise memurinin tahsisatı fevkalâdesi dir. 
Maaştan tenzilât yaptırclırsa buna zam olmaz. 
Bittabi bundan da.tenzil etmek lâzımg*elir. 

İKTİSAT VEKALETİ V. MM£MUT CE
LAL B . — Bu: tahsisatı fevkalâdedir, Rica 
edejim Heyeti Aliyenizden ki huEreğ, l i ve Zön-
ğuldak'm vazıyeti hususiyeti vardır efendim. 

R E İ S — E f e n d i m bütçeyi tetkik eden Muva
zene Encümeninde butenan arkadaşlarımızdan 
bir zat lâzım gelen izahatı versinler. Kaç bin 
liradır? Hangi fasıldan tenzil edilecek ve hangi
sine ilâve edilecek? Söylesinler. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkari)' — Efen
dim İktisat Vekili Bey on beş bin lirayı 293 ncü 
faslın Ereğli inşaat maddesine» birinci ikinci 
maddelerine, zam ettirmek isterken, yukarıda 
Etfeğlij Ergani madenini görünce sehven oraya 
zam olmuş. Yani 292 nci fasılda Ereğli ismi gö
rülmüş, zühul vâki olmuş. Demin kabul olunan 
parayı bu fasla zam ettirmek istiyorlar. Yani 
bu parayı 393 ncü faslın birinci ikinci madde
lerine zam ettirmek istiyorlar böyle değil mi 
Efendim? 

^ İKTİSAT VEKÂLETİ V; MAHMUT CE
LÂL B . — Evet, Heyeti Umumiye münakaleye 
mezuniyet versin. 

REİS — Bu iki fasıl arasındaki münakale 
içii. İktisat Vekâletine mezuniyet yerilmesini 
muvafık bulanlar lütfen el • kaldıranı-. Kabul edil
di efendim. Tahsisatı fevkalâde* hakkında başka 
mütalâa var mı? 302 nci fasıl sıfırdır. 303 ncü 
fasla geçilmesini kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsınlar. Kabul edildi efendim. 

m*> 
F. M. Nev'i muhassasat 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

303 Çekirge itlafı masrafı 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis Be
yefendi ; bu çekirge itlafı masarifi olarak on İM 
bin lira para verilmiş. Bu sarf olundu mu, olun
madı mı? Hazfftemande mi kaldı? 

İKTİSAT VEKÂLETİ VEKİLİ MAHMUT 
CELÂL B. - ^ Sarf olunuyor, efendim arzu bu
yurursanız izahat vereyim: Geçen gün muhtaeini 
zürraa tefviz olunan 300 bin lira tahsisatı fevka
lâdeden Heyeti Muhteremeniz 80 bin lira tenzil 

12 000 12 000 

edebilir. Sarfiyatımız buraya tohumluk esmanı 
olmak üzere elli bin lira konmuştu. İster ise
niz bu elli bin lirayı 30 000 liranın mütemmima-
tmdan addedersiniz, arzu buyurursanız ileride 
verirsiniz. 

REİS — 303 ncü fasıl 12 000 lira. Bu fasıl 
hakkında mütalâa var mı? 304 ncü fasla geçil
mesini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 

F . M. Nev'i muhassasat 

304 Mulıtacini zürraa tavizen tohumluk esmanı masrafı 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

50 000 50 000 

İFAZHAR'îMlFÎTB. (Hakkâri) — Efendim 
demin kabul biıyurulan 301 inci fasıldaki tah
sisatı fevkalâde olan 657 bin 300 liradan (80) 
bin liranın fazla olduğunu söylüyorlar. Bina
enaleyh bunu tenzil edelim. 

H®t$ -~ 3G3* nei f a s ı l t o r 8«> bin Ura tenzil 
editaıt&ini kabul edenler l«tfen ellerini kaldır
sın.: Kabul edilmiştir efendim. 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Seksen 
bin liranın tenzilinden sonra 301 inci fasıl 
577 300 lira kalıyor. 

REİS — 304 ncü fasıl, evvelce kanunla ka
bul edilmiş olan 300 bin liranın ilâvesiyle 
350 0Ö0 lira oluyor. 

MUSTAFA Ef. (Ankara) — Acaba şimdiye 

_ 4gg _ 
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kadi r ne fcaidar verdiler bu üç yüz elli bin • ü-
radanf Bu malûm muf 

REİS 1 —OelâlBey; tohumluk bedelinden ne 
miktar sarfedildi ? 

İElSSAT VEKÂLETİ VEKİLİ MAHMUT 
C E L İ L B. .— Malûmu âliniz, bunu İktisat Ve-
kftleti tahakkuV ettiMr, maliye ve alâkadar heyet
lerle beraber bunu tahakkuk ettirdik. Bu hu
susta tanzim ettiğimiz ve Heyeti Vekilece kabul 
edilen nizamnameye göre bu sarfiyat yakılmış
tır. Bu tevziat başlamıştır ve tanıamen mahal
lerin* sarfiyat gösterilmiştir efendim. 

RiEÎS— Fası Hardaki zam neticesi dolayrsiyle 
yekûnu umumiyi cumartesi günü arzederim. 
Yalnız İktisat Vekâletinin bütçesine ait olmak 
üzere Keçiborlu maaşatı için evvelce Heyeti Ce-
lilenizee kabul edilen kanunla 1 684 lira tahsisat 
verilmiş. Bunun hangi fasla ait olduğu, Muva-
zeneı Maliye Encümeni cumartesi gününe kadar 
bütçenin yekûniyle beraber malûmatım verir ve 

H A S İ N BASRt B. (Karesi) — Maden me
murlarının maasatı hakkrndaki zam zannederim 
Meclîste reddedilmişti. 

REİS —r. İktisat Vekâleti bütçesinin heyeti 
umumiyesinin müzakeresi esnasında bazt tak
rirler verildi. Bunlar ziraat memurlarının lâğvi 
hakkındadır (Mâkul sesleri). 1337 senesi bütçe
sine mevzu ziraat memurlarının lâğvi. üç yüz 
otuz yedi senesi iptidasında olduğumuz için bun-
larr reyinize arzetmedim. Ayrı bir mesele, olarak 
söyliyeeeğim. 

2. —•. Konya Mebusu A bâMTfvaUm Çelebi Efen
dinin zimat memurluMemnm lâğvine dvtir tak
riri ' 

REİS — Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi 
Efendinin takriri okunacak: 

Riyaset i. Celîleye 
Her yerde ziraat memurları ve ziraat numune 

çiftlikleri bir faide temin edemediği meşmıı ve 
meşhut olmaktadır. Bunu başka bir ,şekle koya
rak mucibi istifade bir hale getirinceye kadar 
ziraat memur ve numune çiftliklerinin şimdilik 
lâğviyle buna ait meblâğın İktisat bütçesinden 
tayyını.teklif ederim. 

Konya 
... . Abdülhaîrm Çelebi 

REİS — Tensip buyurursanız bunları Kadro 
Encümenine havale edelim. 1337 bütçesinin tan
ziminde nazarı dikkate alnısın. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Kadro Encümeni 
namına bunu bize veriniz. Bkim de bir düşünce
miz var. Sunu da nazarı dikkatinize arzedeyim 
ki ' 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Ziraat mem
leketinde ziraat memurları kalkar rai? Bu gü
lünç bir şey olur efendim. 
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CELÂL B. -— Müsaade buyufneıua. Ziraat me-
nrurlarmm şahwlan itibarîyle kendikri bu mem
leketin evlâdıdırlar. Şüphesiz ki fe^-merniftteete 
kendi elleriyle hâsıl olacak, uf ak bir muavenet
ten hâzzr vicdanî duyarlar ve bu itibarla vazife
lerini ifaya çatışırlar. Efendiler, malûma â ^ e -
ri bu çalışmak meselesi bir ferdin arzusuna tâbi 

. olmadığı gibi, ajıu zamanda usul ve sisteme de 
bağlıdır. ^ ı g ü ö ziraat memurlarının mesaisine 
ait olarak bana gönderdikleri eetveU tetldte ekti
ğim zaman görüyorum ki bugün meclisi idare 
müzakeresinde bulundum ve diğer ~ gün mua
melâtı ru^aıerre İle meşf ul diyorlar. Bu şekilde 

-ifayi vazife ede» ziraat memurları aynı zamanda 
tarla münazaasından dolayı mahkeme tarafın
dan o tarlanın keşfine memur edüiyoriar. Bu
günkü idarenin şekline göre boş c&urmalarmı 
bendeniz de tecviz etmiyorum. Bu .şekil.devam 
ett^İJimddı^ge banlara para vermenin zait ol
duğuma .kaniim. Fakat bu efendiler mektep gör
müşler, okumuşlar, hayatlarını çoluk ve çoöukla-
riyle beraber bu işe* bu emele vakfeylemişlerdir. 
Heyeti Muhteremenizin bu hususta yapacağı iş ; 
üena olan bu usul ve sistemi değiştirmek ve on
ları faaliyete sevkeylemektir. (Nasıl, ne şekilde 
sesleri). # 

Tasavvuratımı arzedeyim: Bir ziraat memu
ru denildiği zaman, bu ziraat memurunun mm-
takasında ne gibi hububatın, ne gibi sebzeva
tın yetişebiieee^ni ve zürram hTifeübatOTnr ne 
gibi hastalıklardan mutazarrır olduğumu bilmesi 
lâznndrr ve ayna mamanda ziraat memuruna mü
racaat vuMmldüğu vakit köylüye karşı nasi-
hatlarının fiilen ve maddeten kendinin nasihat
lerinin müsmtpjve flaiUşair ©ldttğfcnu göstermesi-
icabeder. Çünkü, efendiler; ekseriyetimiz gözü
müzle maddi olarak .görmediğimiz bir şey hak
kında nasihate kolay, kolay ehemmiyet verme
yiz. Bizim ziraat memurları ifayi vazife e.ttikle-
ri esnada dahi bdr nsîhatçi vaziyetindefcler. 
Hâlbuki zürra bunda maddi bir menfaat görme
diği için kendisinin ötedenberi aba ve ecdadın
dan gprdüğu usule devam eder. İşte biz bu mah-
zuru tamamiyle gördük ve 1337 bütçesinde terti
bat- aldık. Bizefenditer ziraat memurlarının 
kırtasiyesini kestik ve kâtip de vermiyeeeğiz. 
Fakat buna mukabil kendilerine birer hayvan 
tahsis ediyoruz. Bunlar köyleri dolaşarak "alât 
eve edevatı ziraryenia; usulü istimalini göster
mek için: .talimat, ve aynı zamanda ufak; tefek 

' hastalıkları köylü muvacehesinde tedavi etmek 
üzere bir portatif çanta.••vermek suretiyle seyyar 
bir halden bulunduracağız. Eğer bu usul de mu
vafık değilse, başka bir usul gösterirsiniz. Ona 
göre hareket ederiz. Yoksa lâğvetmek doğru de
ğildir (Pek muvafık sesleri). 

BSİS — AMtlhalim Çelebi Efendinin tak-
rirferi «bilüzum ve şimdiye kadar faidesi gö-
rülmiyen ziraat memurlarının lağvını teklif ede-
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rhn>> meaündedir. Naiarı mütâlâaya alırsanız ta
biî encümene gider. 'Nazarı mütalâaya alanlar 
lütfen el kaldırsın Kabul edilmedi efendim. Tak
rir reddokmdu. 

3. — Ertuğrul Mebusu Ahmet Hamdi Beyin, 
mebusların mütaalıhitlik yapmamalarına dair 
takriri 

REÎS -—Efendim yine İktisat bütçesiyle ala-. 
kadar Ertuğrul Mebusu Ahmet Hamdi Beyin 
bir takriri var okunacak: 

Riyaseti Celüeye 
Büyük Millet Meclisi asaları ticaret edebi

lirler. Ancak bir takım resmî makama t ile taah
hüde girişmeleri Millet Meclisi âzalığiyle müte
nasip olmadığından bir mebusun müteahhitlik 
edemiyeceğine dair Heyeti Umumiyede bir karar 
verilmesini^ teklif ederim. 

Ertuğrul Mebusu v 
Ahmet Hamdi-

(Gürültüler). 
REÎS —Müsade buyurun. Efendim, bu tak

rir kantin edası ve kavaidi esasiye mucibince lâ
yiha «eklinde geldiği vakitte Heyeti Cclilenize 
arzederim. Bu mahiyette olmadığı iyin reyinize 
arzetnriyorum. Yalnız Heyeti Celileııizce ıttıla 
hâsıl edilmek üzere okutturdum. 

İKTİSAT V. V. MAHMUT CELÂL B. — 
Müsaade buyurursanız bu takrir hakkında bir 
kaç, söz söyliyeyim. 

REİS •— Efendim, bütçe müzakeresi bitmiş
tir. Söz Mustafa Fevzi Paşa Hazretlerinindir. 

9. — BEYANATLAR 

/. — Huy eti Vekile Reisi Fevzi Paşamın, Ar
dahan ve Artvin'in Gür çiler tarafından tahliye 
edildiğine dair beyanatı 

HEYETİ.- VEKİLE REİSİ FEVZİ Pş. — 
farkın vaziyeti ahiresi üzerine Heyeti Aliyelıiz-
den aldığımız salâhiyetle o gece Heyeti Vekile 
!»iliçt ima buradaki Gürcistan Sefirine bir nota 

•tebliğ etmiştik. O notayı okuyorum': 
Gürcüstan salâhiyettar mümessili Medivani 

Cenaplarına; . 

Sefir Cenapları: 
' Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetiyle ; 

Gürcüstan Hükümeti arasında inikadını kemali 
ciddiyet ve samimiyet ile arzu ettiğimiz; buraya 
muvasalatmızdanberi vukubulan mülakat ve ce
reyan eden müzakerat esnasında her vesile ile 
zatı sefiranelerine beyan ettiğim bu sulhun esa-
satım dahi, tarafınızdan vukubulan teklife mu-
kabeleten şifahi bir nota ile tebliğ etmiş idim. 

En son 20 - 21 gecesi vukubulan müzakere 
neticesi üzerine bugün (21 Şubat 1921) öğleden 
sonra saat dörde kadar bir cevap vereceğinizi 
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.bildirmiş'-olmakla beraber bu müddeti muayyen 
inkızapezir olduğu halde henüz bir iş 'arınız vâki 
olmadı. İşbu meseleyi bugün (21 Şubat 1921) 
mütalâa ve müzakere eden Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin kararını inl'aza mecbur olan Hü
kümetimiz işbu karara tevfikan 23 Şubat tari
hinden itibaren Ardahan ve Artvin kazalarını 
ihtiva eden Ardahan livası m intaka s mı tahtı 
idaresine almak.için tertibatını tatbik edecektir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, Gür
cüstan Hükümetiyle muharebe etmek arzusun
da olmadığından mevzuubahis mmtaka Gürcü 
Hükümeti tarafından zikredilen 22 Şubat tari
hinden itibaren tahliye ile tarafımıza teslim 
edildiği takdirde mevcut münasebatı hasenenıi-
ze bir gûua halel gelmiyeceğini beyan eder, 23 
Şubat akşamına kadar tatbikini teklif eylediği
miz işbu hareketin Gürcü Hükümeti tarafından 
hüsnü telâkki edildiğine dair cevap alamadığı
mız takdirde Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
mâruz kararını tatbik ederken işbu tatbikatı hi
maye etmek üzere ittihazı zaruri olan tedabiri 
askeriyeye dahi tevessül edilmesi tabiidir. Evvel 
ve âhir pek samimî lisan ile beyan eylediğimiz 
veçhile tarafeyn arasında müstemir bir dostlu
ğu resmen teyide hadim bir sulhun akdini tes
hil edecek olan işbu teklif at ve harekâtımızın 
Gürcüstan Hükümeti tarafından hüsnü telâkki 
edileceğine kaviyyen ümitvar olarak ihtiram atı 
faikamm kabulünü rica ederini. 

Hariciye Vekili 
Ahmet Muhtar 

FEVZİ Pş. (Devamla) — Bu notayı verdik
ten sonra Heyeti Vekilenin karariyle Gürcüler 
bu notaya ınuvafık cevap vermedikleri takdirde 
harekâtı askeriyeye tevessül edilecekti. Fakat 
harekâtı askeriyeye lüzum kalmadan Gürcüler 
muvafık cevap verdiler. Ardahan ve Artvin'i 
tahliye ettiler. Dün Şark Ordusu Kumandanlığı
nın burada okunan telgrafı veçhile ahalinin bü
yük -meserretleri arasında Ardahan işgal edilmiş
tir. Artvin'in de bugün yahut yarın işgali mun-
tazardır. Hükümetimiz kan dökmek istemediğin
den daima komşu Hükümetlerle hüsnü âmizeşi 
muhafaza etmekte olduğunu bu hareketiyle pek 
güzel ispat etmiştir. Çünkü bugün Gürcüstan 
ordusuna dört taraftan taarruz edilmiştir. Gür
cüler üç. koldan ilerleyen Bolşevik ordularına 
"mukavemete muvaffakiyetle devam etmekte ise 
de peyderpey yeni kuvvetlerle takviye olunan 
Bolşevik kuvvetlerinin ııeticei katiyeyi ihraz ede
cekleri kestirilemez. Bundan başka Cenuba doğ
ru inmekte olan Kızıllarla Kağra'ya doğru hü
cuma başlamışlardır. Fakat bu'hücumu Fransız
lar denizden sefinei .harbiyeleri ateşleriyle men-
etmişler ve bu suretle Gürcülere yardım etmiş
lerdir. Demekki muharebe her iki tarafın teza-
yüt eden kuvvetleriyle şiddet peyda ettiğinden 
bizim zaten hazır bulunan ordumuzun da bu ha-

— 424 — 
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ı-eketo dâhil olması Gürcüler için içinden çıkı-
lamryaeak bir derecede iken biz hemcivar olan-
Hükümetlerle daima dostluk yapmak istediği-

, mizden bu harekete bir mecburiyeti katiye gör
medikçe karar vermedik. Ancak mademki Gür-
cüstaıı Hükümeti bizim arzumuzu kabul etmiş
tir, buna lüzum yoktur. Binaenaleyh Gürcüler 
Ardahan ve Artvin'i tahliye etmişler ve dünden 
itibaren her iki kaza Büyük Millet Meclisi hav
zasına dâhil olmuştur. 

MUSTAFA LİÛTFİ B. (Siverek) — Paşa 
Hazretleri; notada Batum'un mukadderatı hak
kında hiç bir bahis yok. 

FEVZİ PŞ. (Devamla) —• Notamızda işgal 
edeceğimiz mıntakayı göstermiştik. Batum'u 
esasen işgal etmiyeceğiz. Yalnız akdolunacak 
.musalâha mucibince ârayi umümiyeye müracaat 
olunacaktır. Fakat henüz musalâha âkdolunma-
mıştır. Musalâha akdolunduğu sırada musalâha 
mevaddı tabiî Heyeti Celilenize arzolunacaktır. . 

TAHSİN B. (Aydm) — Onların -tahtı işga
linde bulunan bir memlekette ârayi umümiyeye 
müracaat etmek nasıl olur? 

FEYZİ Pş. — Hayır efendim, öyle. olmıya-
caktlr. Her iki tarafın kuvvetleri de çıkarak 
yalnız iki tarafın jandarmaları tarafından inzi
bat temin edilir ve bu suretle ârayi umümiyeye 
müracaat edilir. 

BİR MEBUS B. — Musalâha akdedilmedi de
menize nazaran Gürcü Hükümeti ile biz hali-
harpteyiz öyle mi? 

FEVZİ Pş. — Henüz haliharpte değiliz. Fa
kat herhalde işgal ettiğimiz yerler için bir mu
salâha akdetmek lâzımdır. Şimdi henüz musalâ
ha akdolunmadı, mütareke halindeyiz. 

MUHİTTİN BAHA B. (Bursa) — Bendei-
ze kalırsa Büyük Millet Meclisi kararı katisini 
vermiştir. Misakı Millî yegâne rehberimizdir. He
yeti Vekile zaten o dairede hareket ediyor. 

FEVZİ Pş. — Bittabi Misakı Millî mucibince 
ârayi umümiyeye müracaatla meseleyi hallede
ceğiz ve bunun neticesine nazaran muamele ya
pılacaktır. 

REİS—Cumartesi günü içtima etmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati: Badezzeval 6:30 
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