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altı ay hapse mahkûm edilen Siverek ahzi as
ker şubesi sabık Reisi Yüzbaşı Yunus Efen
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1, — Kastamonu Mebusu Ahmet Mahir 
Efendinin; Kastamonu'nun Eflani nahiyesinde 
bir tapu memurluğu ihdası temecniyatma dair 
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3. — Sinop Mebusu Recep ZUhtü Beyin, 
Avrupa'dan ithal edilmekte olan ayakkabıla
rının altı ne olursa olsun gümrüklerimizde 
ayakkabı gibi muamele görmesi icabettiği hak
kında takriri. (2/185 Mükerrer) 29:30 

Sayfa 
3. — MÜZAKERE EDÎLEN MEVAD S 
1. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Ka

nunu Lâyihası ve Muvazene! Maliye Encüme
ni mazbatası. (1/506) 5:29 

A) Ticaret Vekâleti Bütçesi : 5:29 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'I Müzakerat; Saat : 2,00 

REİS ; Reis Vekili Afi Sunıri Bey 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Karahİsansahip), (Hakkı Bey (Van) 

REtS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

BAŞKAN — Zaptı Sabık Hulâsası okunacak : 

Sekseninci İçtima 

17 Mart 1341 Salı 

Birinci Celse 
Kâzım Paşanın; tahtı riyasetlerinde bilinikat zaptı 

sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul ve evrakı vari
de ait oldukları mahallere havale edildi.. 

Evlâtlarıma temini tahsillerinden dolayı Çorum 
Mebusu merhum Ferit Beyin, ailesinden mevrut te
şekkürü mutazammın telgrafnameye cevap İtası 
tensip edildi. 

Harekâtı askeriye mıntıkası istiklâl Mahkemesi 
Riyaseti için ikinci defa olarak intihap icra olundu. 

Müteakiben Ticaret Vekâleti bütçesinin; müza

keresine geçilerek fusulu mevcudeden (6) fasıl ay
nen ve (5) fasıl tadilen kabul olunduktan sonra te
neffüs için celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
İsmet Bey tarafından kuşat edilerek Ticaret Ve

kâleti bütçesinin 278 nci faslı bir müddet müzakere 
edildikten ve harekâtı askeriye mıntıkası istiklâl Mah
kemesi Riyaseti için İkinci defa olarak yapılan in
tihap neticesinde 97 rey ile Denizli Mebusu Mazhar 
Müfit Beyin mezkûr riyasete intihap edildiği tebliğ 
olunduktan sonra Çarşamba günü içtima edilmek 
üzere celseye hitam verildi. 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında bir mü
talâa var mı efendim? Kabul edenler lütfen işaret 
buyursun... Kabul etmiyenler işaret buyursun... Ka
bul olunmuştur efendim. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Mazbatalar 
İ. — Efradı askeriyenin kendi yerlerine bedeli 

-şahsi ikame etmelerine müsaade eylemek maddesin
den Elceztre İstiklâl Mahkemesince altı ay hapse 
mahkûm edilen Siverek ahzt asker şubesi sabık reisi 
Yüzbaşı Yunus Efendinin İadei rütbesi iktiza ede
ceği hakkında İstida Encümeni mazbatası. 

REİS — Müsaade buyurursanız bir kere de Ad
liye Encümenine havale edelim, mesele adlidir. Ad
liye Encümenine havale olundu. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Reis Bey! Bu evrakın 
Adliye Encümenine gitmesine lüzum yoktur. Doğ
rudan doğruya Heyeti Umumiyeye mal olacaktır. 
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Daha evrakı görmedik, tab edilsin, tevzi edilsin gö
relim, ondan sonra göndeririz, 

REİS — Mesele adlî olmak dolayısıyle arz et
tim. Tensip buyurursanız doğrudan doğruya ruz
nameye alalım. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Bir taraftan da askeri
dir, Müdafaa! Milliyeye aittir. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya; — Efen
dim! Bu mesele zaten Adliye Encümeninden geçmiş
tir. Müsaade buyurursanız ruznameye alınsın. 

HALET BEY (Erzurum) — Efendim! Bu yal
nız Adliye "Encümenine ait değildir, Kavanini Ma
liye Encümenine ait olan kısım da vardır. 

REİS — Hangisi? 
HALET BEY (Erzurum} — Bu efendim? 
REİS — Efendim! Bu birinci maddedir, zatı âli

nizin buyurduğu Kavanini Maliye Encümenine taal
luk etmesi lazım gelen madde, ikinci maddedir. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Efen
dim! Aflar Adliye Encümenine gider. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Nizamname 
mucibince encümen İntaç edemezse, o zaman He
yeti Umumiyeye mal olur. 

REtS — Heyeti Umumiyeye mal eder. Fakat 
Heyeti Umumiye arzu ederse ait olduğu encümenin 
mütalâasını almaz mı, almaya salâhiyeti yok mu? 

VEHBİ BEY (Karesi) — Alır efendim! Biz ba-
delkırae o lüzumu anlarız, ondan sonra havale ede
riz. 

REİS — Müsaade buyurursanız, encümene git
mesi Heyeti Umumiyenin reyine muhavveldir. Efen
dim! Reye koyacağım. 

VEHBt BEY (Karesi) — Müsaade buyurunuz 
Reis Bey! Zaten istida Encümeni herhangi bir me
sele hakkında karar verirse, encümenlere de sormak 
salâhiyeti dahilindedir. Nitelim sorulmuş diyorlar. 

RElS — Gittiğine dair resmi bir muamele yok
tur. Vehbi Beyefendi! Öyle denmesi kâfi değildir. 
Elimizde tahrirî bir mazbata yoktur. Nerden biliyor
sunuz Mustafa Feyzi Efendi, İzah buyurur musunuz? 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Mesele 
istida Encümeninde müzakere edilmiş ciheti huku' 
kİyesini Adliye Encümeninden sordular. Tabiî biz 
fetva şeklinde oraya bir mütalâa yazdık. Fakat, me
sele iadei rütbe meselesidir. îadei rütbe meselesinin 
hukukaıı halli orada mümkün değildir. Onun için 
'iade ettik, doğrudan doğruya ruznameye alarak şim
di bunu heyeti muhtereme müzakere edip intaç et
melidir, 

REÎS — Şu hale nazaran efendim! İstida En
cümeninin mazbatasının doğrudan doğruya ruzna
meye alınmasını kabul edenler lütfen işaret buyur
sun,,. Kabul etmeyenler lütfen işaret buyursun... Ka
bul buyuruldu. Doğrudan doğruya ruznameye aldık. 

Z. — Muhtelif kanunların suveri tatbikiyesinde 
vuku bulan yanlışlıklan mutazammtn olup, münde-
recatları itibariyle muhtacı tefsir görülen dört adet 
istida hakkında istida-Encümeni mazbatası. 

REİS — Bu Tefsire taalluk ediyor. Bunu da doğ
rudan ruznameye alalım. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Nasıl olur 
efendim? Mazbatası tanzim edilmedikçe ruzname
ye nasıl alınır efendim? Encümenler ne diyecek ba
kalım. Evvelâ ait olduğu encümene gitmeli. 

AHMET HAMDI BEY (Bozok) — Mazbatasız 
alınamaz efendim. (Ruznameye sesleri) 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Efendim! Zaten 
istida Encümeninden geliyor. Doğrudan doğruya 
ruznameye alalım. 

REİS — Efendim! istida Encümeni muhtacı tef
sir görmüştür. Kanunların suveri tatbikiyesi hak
kındadır. Muhtacı tefsir görülmüş, müsaade buyurur
sanız bir defa okuyalım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Harbi umumî esnasında ciheti askeriye tarafın

dan ahz olunan fındık içinin mislen itası hakkında 
hazine aleyhine istihsal ve kesbi katiyet eden ilâm 
hükmünün Maliye Vekâleti celİlesince Mahsubu 
Umumî Kanununa tabi tutulmak suretiyle tağyir ve 
tehir edildiğinden dolayı hazine aleyhine şikâyeti 
mutazammın Çulhazade Kadri, Erzurum'un hini 
işgalinde duçar olduğu zarar ve ziyanın tazmini is
tirhamında bulunan Erzurum'lu Ali Bey zade Şevki 
ve zimmetindeki tahakkuk İle defatiri maliyedeki ta
hakkukun başka başka şeyler olduğunu iddia eden, 
istanbul'da Tahtakale'de mukim tüccardan Moiz-
gaon, fdarei Hususiyei Vilâyet talimatında; Ziraat 
Bankası bulunmayan mahallerde Idarei Husİsİyeye 
ait tahsilatın Mal Sandıklarınca ifası musarrah ol
makla, bu yüzden tahakkuk edecek aidatın yüzde bi
rinin Mal Müdürlerine itası istirhamında bulunan 
Hüseyin Abat Kazası Mal Müdürü Hasan Rüştü, 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu mucibince tefsir hakkına 
salâhiyattar olmayan mülga Seriye ve Evkaf Ve
kâletinin 14 Haziran 1336 tarihli kanunu tefsiren 
emlâk ve akaratın icareİ müeccele! vakfiyesi 3 ve 
6 misli olarak tezeyüt ettiğinden bahisle men'i istir-
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hamında bulunan Sirkeci'de Nemlizade Cemal im-
zalarıyle' takdim edilip, tevarihi muhtelifede Encü
menimize havale buyrulan istidalar kanunların su-
veri tatbikiyesinde vuku bulan yanlışlıkları muta-
zammın olup, münderecatı itibarîyle muhtacı tefsir 
görüldüğünden Heyeti Uınumiyeye arzı Encümeni
mizin 12 Mart 1341 tarihinde otuzikİnci içtimaında 
karargir olmakla maamerbutat dört adet İstida lef-
fen ve i ad et en takdim kılındı efendim. 

ida Encümeni Reis 
Vekili 
Elâziz 

Mustafa 
Kâtip 
Mardin 
Necip 
Aza 

Ertuğrul 
Halil 

Mazbata Muharriri 
Bulunamadı 

Aza 
Erzurum 

Halet 
Aza 

Malatya. 
' Reşit 

REtS — Tefsir talebini mutazammındır. Müsaade 
buyurursanız Kavanini Maliye Encümenine gönde
relim. Tefsirler doğrudan doğruya Heyeti Umumiyc-
den çıkmıyor. Şu halde Kavanini Maliye Encümeni
ne havale ediyoruz. 

3. — Kanunu Cezanın bazı mevadının tadili hak
kında (IJ543) numaralı kanun lâyihan ve Adliye 
Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. Yalnız Encümen 
müstacel en müzakeresini teklif ediyor. Malumu âli
niz müstacelen müzakere tercihan ve takdimen de
mek değildir. Yalnız bir müzakere ile iktifa demek
tir. 6u malum olduktan sonra müstaceliyeti reyi âli
nize arz ediyorum. Bu lâyihanın müstacelen müza
keresini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Müstacelen müzakeresi ka
bul olunmuştur. 

4. — Teşkilâtı Esasiye Kanununun yirmtüçüncü 
maddesinin tefsiri hakkında (3/323) numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ile Dersim Mebusu Feridun. Fikri 
Beyin (4/2İ0) numaralı takriri ve Kanunu Esasi £«-
ciimeni mazbatası. 

. REİS — Ruznameye alıyoruz. 
5. — Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendinin; ni

zamname ve talimatnameler hakkında (2/172) nu
maralı teklifi kanunisi ve tayini muameleye mahal 
olmadığına dair Kanunu Esasi Encümeni mazbatası. 

REÎS — Müsaade buyurursanız okuyalım : 

Riyaseti Celileye 
Nizamname ve talimatnameler hakkında, Urfa 

Mebusu Şeyh Saffet Efendi tarafından verilip, En
cümenimize havale buyrulan teklifi kanunî dosyası 
löŞubat 1341 içtimaında tetkik olundu. 

Teklifi mezkûr 1339 senesi zarfında vaki olmuş 
ve o zaman Kanunu Esasi Encümeni tarafından mü
zakere edilerek tespit olunan karar Heyeti Umumi-
yeye arz edilmiş ise de karan mebhusuanhin He
yeti Umumiyeye vürudü anında meriyülicra olan 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun. Kanunu Esasi En
cümeninde derdesti müzakere bulunduğu Heyeti 
Umumiyece nazarı dikkate alınarak teklifi mezkûr 
ile Encümen tarafından verilmiş olan karar Teşkilâtı 
Esasiye Kanonunun esnayı müzakeresinde derpiş ve 
teemmül edilmek üzere tekrar Encümene havale buy-
rulmus olduğu anlaşıldı. 

Bilmüzakere Teşkilâtı Esasiye Kanunu ile kanun 
ve nizamnamelerin mahal vesureti tanzimleri ve ni
zamnamelerin mahiyeti hukukiyeleri sarihan tespit 
edilmiş olduğundan bu hususta ayrıca ittihazı ka
rara lüzum bulunmadığı taayyün etmiş olmakla He
yeti Umumiyeye berayı arz Riyaseti Celileye takdim" 
olunur. 

Kanunu Esasi Encümeni 
Reisi" 

İstanbul 
Hüseyin Rauf 

Kâtip 
Giresun 

klüzakerat ve karara iştirak 
etmiş ise de hini imzada 

. bulunmamıştır. 

Aza 
Sinop 

Yusuf Kemal 

Mazbata Muharri 

Karesi 
Ahmet Süreyya 

Aza 
Dersim 

Feridun Fikri 

Aza 
Amasya 

Esat 

REÎS — Mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Mazba
tayı aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Mazbata aynen kabul edil
miştir. 

Takrirler 

1. — Kastamonu Mebusu Ahmet Mahir Efen-
kinin; Kastamonu'nun Eflani nahiyesinde bir tapu 
memurluğu ihdası temenniyatma dair takriri (4JI84) 

REÎS — Başvekâlete tevdi ediyoruz. 

_ i _ 
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3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

7, — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu 
Lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 
(1/506) 

A) TİCARET VEKÂLETİ BÜTÇESİ .' 

REİS —- Efendim! Ruzrıameİ esasiye geçiyoruz, 
Efendim! Ticaret Vekâleti bütçesine ait 278 nci fa
sıl hakkında müzakere ceryan etmiş, başka söz alan 
kalmamış, su halde 278 nci faslı aynen reyi âlinize 
vaz ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Fasıl ay
nen kabul edilmiştir efendim. 
Fasa L'r» 

279 Masarif 179 170 

ARİF BEY (Eskişehir) — Efendiler! Bu fasla 
taalluku hasebiyle kil madeninden bahsedeceğim. Kil 
Eskişehir'in Mihalıççık kazası dahilinde çıkar. Fakir 
halkın nezafet ve tahareti içi nistimal edilen en ucuz 
bir vasıtadır. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Fukara sabun». 
ARİF BEY (Devamla) — Arkadaşımız pek iyi 

buyurdu. Fukara sabunudur. Fakat efendiler, Şİ-
mendüfer nakliye ücretinin fazlalığı dolayısıyle bu 
kil her tarafa kolaylıkla sevk edilememekte ve bir ço! 
fakir halkımız blndan istifade edememektedir, 

Gene geçen sene Ticaret Vekâleti bütçesi muza 
kere edilirken, o zamanki vekili muhterem Hasar 
Beyefendiden rica ve istirham etmiştim. Hiç olmaz 
sa şimendüfer tarifelerinde bu kil için tarifenin ucuz-
lattınlması için ricada bulunmuştum. Cevaben vaa' 
buyurmuşlardı, ifadeleri şöyledir, aynen okuyayım: 

«kilin sahai sarfiyatı uzak mesafelere kadar gide
miyor. Vasaiti nakliye ücreti inzimam edince pek pa
halıya mal oluyor. Bunun için şimendüfer tarifele
rinde kilin ucuz fiyatla sevkedilmesi lâzımdır. Bunun 
için de Nafıa Vekâleti ve şimendüfer idaresi ile an
laşmak üzereyiz.» 

Bu, anlaşmak üzere olduklarını beyan ettikler' 
tarih, 31 Mart 1340 dır. Aradan bir sene ve belki da
ha ziyade bir zaman geçtiği halde, bendenizin yap
tığım tahkikatta değil anlaşmak, hatta müzakereye 
bile girişmemişlerdir. Hakikaten efendiler, mahallin
de okkası (12) para olan kil, meselâ bugün Ankara'
da beş ilâ on fcuruşa satılmaktadır. Halbuki nakliye 
ücreti az olursa tabi 2,3 kuruşa satılacak ve fukara
yı halk taharet ve nezafet hususunda daha ziyade 

müstefit olacaklardır. Binaenaleyh sıhhati umumiye 
loktai- nazarından faydalı olduğu gibi, tabi! ne 
kadar fazla sarf edilecek olursa bittabi o noktadan o 
kadar da çok varidat alınacaktır. Şimdiki vekili muh
terem Ali Cenanı Beyden tekrar rica ediyorum, in
şallah bu şimendüfer tarifesinde tenzilât yapmağa 
muvaffak olurlar ve bu kil de bir çok vilâyetlerimize 
taammüm eder ve kil varidatımız da bu suretle te-
zayüt etmiş olur, Hem de fakir halk bundan müste
fit olurlar, istirhamım bundan ibarettir. 

TUNALI HtLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim, 
madenler meyanında yalnız kömürler değil, bir de 
manganez madenleri vardır. Bu maden tamamiyle 
nuattal bir halde kalıyor. Binaenaleyh vekâletten 
soruyorum. Bunun işletilmesi için bir çare, bir ted
bir düşünmüşler midir? ikincisi Amele Birliğinin he-
ıabatı görülmüş müdür? Bu hesabat ne vakit görü
lecektir? Maruzatım bu kadardır, 

HALlT BEY (Kastamonu) — Efendim! Kasta
monu ile İnebolu arasında bir küre bakır madeni 
vardır. Bakır madeninin yanında bir Küre kasabası 
var, Küre kasabası sırf bu maden yüzünden teessüs 
itmiştir ve ahalisi bu maden işlerken amelelikle ge
linmektedir. Fakat bu madenin İmtiyazını alan zat 
)u madeni işletmemektedir. Bu defa gezdiğim vakit 
iadenin başında vekil olarak az maaşlı ufak bir me
nin* gördüm. Bir kaç tanede amele vardı. Bunlar 
ünde üç beş kazma vuruyorlar, yani efkârı umumi-
/e ve hükümeti aldatmak siyasetini takip ediyorlar. 
"»ecen sene,nazarı dikkati celbetmiştik. Zannederim, 
îasan Beyefendinin iktisat vekâleti zamanında idi. 
'ize demişlerdik!; biz bunlar için umumiyetle bir 
;sas kabul ettik. Altı ay gibi bir müddet söylemis-
iler. Yani bu müddet zarfında işletmezlerse imtiya
zı fesh edeceğiz demişlerdi. Fakat el'an böyle bir 
)2y çıkmadı. Binaenaleyh bilhassa Küre yanmış, ya
kılmıştır, ahalisi çok fakirdir. Binaenaleyh bu made
ni ya işletsinler veyahut fesh etsinler, başka birisine 
/erilsin. Onun için vekâletten çok rica ediyorum 
bu meseleye bir nihayet versinler. 

TALÂT BEY (Kângırı) — Efendim! Bu fasılda 
bir maden mektebi vardır. Zonguldak Maden Mek
tebi deniyor. Programa bakıyorum kadrosunda tu
haf tuhaf dersler vardır. Meselâ, ecnebi lisanı oldu
ğu halde Türkçe dersi yoktur. Bendenizin anladığı
ma göre buraya alınan efendiler iptidaiden çıkmış 
olanlardır, 
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RAOIP BEY (Zonguldak) — İptidaî mezunu de
ğil, Rüştiye mezunu. 

TALÂT BEY (Devamla) — Zamanımızda Rüşti
ye yoktu?. Sonra hikmet, elektrik tatbikatı, konfe
rans muallimliği deniliyor. Konferans muallimine 
maaş vermek nasıl bir İştir? Sonra bu mektebin ça
maşırhane ve mutbaktan leyli olduğu anlaşılıyor. Bu 
mektebin kaç talebesi vardır, şimdiye kadar ne gi
bi bir fayda vermiştir, tedrisat neden ibarettir? 
Efendim! Eskişehir Mebusu Muhteremi Arif Bey
efendi Mihalıççık kazasındaki kil madeninden bah
settiler, Bendeniz bu madenin çıktığı yere ve maden 
idaresine tesadüfen uğramıştım. Oranın müdürü ile 
görüştüm. Bana bir çok şeylerden bahsettiler. Bina
larının fenalığından, idarede mütedahil maaşları kal
dığından bahsetmişlerdir, Bunların o kadar ehemmi
yeti yok. Yalnız bir şeyden bahsetmişlerdir ki, mü-
himdiir. Kil madeninin bir kilosu oniki parayadır. 
Zannedersem 1330 dan evvel gene böyle idi. Yani 
evrakı nakdiye çıkmazdan evvel de (12) paradan faz
la değildi. Bütün şeylere, hatta tuz gibi fukaranın 
ekmeğinden ziyade lâzım olan şeylere zamaim icra 
edildiği ve aşarın ilgası münasebetiyle her şeye zam 
yapıldığı halde, buna hiç de fazla bir rüsum konul
muyor. Bundan fukara müstefit olmuyor, oraya 
gelen tüccarlar hiç parasız alıyor, götürüp okkasını 
on kuruş satıyorlar, hatta en aşağı on kuruşa satıyor
lar. Bunu tuz gibi ince bir halde dövüp sattıkları va
kit kilosunu 15 kuruş satıyorlar. Bugünkü fiyatla İki 
kuruşa satılırsa, gelen onu alır ve satar. Bunu sar-
fedecek yerler malum ve muayyendir dedi. Aradaki 
'kazanç farkı yalnız bunu götürecek tüccarların elinde 
kalıyor. Bunun için varidatı tezyit etmek, kabartmak 
cihetini kabul buyurursanız bendeniz bir kuruşa ih
lâlini teklif ediyorum, bir de takrir takdim ediyorum. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Ben
deniz buradan sual soracağım, 

REİS — Efendim! Buyurunuz, kürsü boştur. 
MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Bu fas

lın üçüncü maddesinde Ereğli havzai fahmiyesinin 
haritasını ahz için bir para talep ediliyor. Bu 1340 da 
25 bin lira İmiş, 1341 de de 23 bin küsur lira ta
lep ediliyor. Bu meselenin tarihçesi nedir? Kaç sene
den beri bu Ereğli havzai fahmiyesinin haritası İçin 
para sarfediliyor? Geçen sene ve bu sene mi yapıl
mış, yoksa eskiden beri böyle harita ahzı için para 
sarfedilmiş midir ve o harita ne şekilde bir harita
dır? Arz üzerinde mi yapılmıştır, yoksa daha muh
tasar mıdır? Bu hususta Vekili Muhterem malumat 
versioler.s 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim! Memleketin bir çok aksamında sıtma mü
cadeleleri yapılırken, temizlik İçin esbap hazırlanır
ken, tabiî bîr surette hazırlanmış olan nezafet es
babını, arkadaşım Ârİf Bey vesaiti nakliye fiyatları
nın aşağı indirilmesi suretiyle fukarayı halka daha 
ucuz satılmasını müdafa ettiği halde, evvelce Anka
ra'ya merbut iken şimdi Eskişehir'e merbut olan 
Mihalıççık'daki kıt madeninin eskiden Ankara Mebu
su, şimdi de Ardahan Mebusu olan Talât Bey arka
daşımız tarafından tezyidinin talep edilmesini bende
nizin hiç aklım almadı. Bİr taraftan halkı temizliğe 
sevkedeceğiz derken, zeytinyağının ve sabun yapı
lacak mevadm pek yükseldiği bu sırada, hiç sabuna 
ihtiyaç massetmeksizin fukarayı halk doğrudan doğ
ruya bunu istimal ettiği halde, bunu da sabun dere
cesine çıkararak onları temizlikten mahrum bırakmak 
ve bilvasıta hastalığa mahkûm etmek mebusluk şia
rıyla muvafık mıdır? 

TALÂT BEY (Ardahan) — Bİr kuruş olursa ne
den böyle olsun? 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Devamla) — Sab
rediniz efendim; siz söylerken ben söz söylemedim. 
Efendiler! Hükümetlerin ve Meclislerin ayrı ayrı şi
arı vardır. Hükümet böyle zam teklif ederse Meclis 
daima halkın İhtiyacının nazarı dikkate alarak, tek
lif edilen varidatı tartarak kabul eder. Yoksa Mec
listen bir aza kalkıpta doğrudan doğruya halkın ne-
zafetina taalluk eden bir meselede tezyit talep ede
mez, Mebusluk şiarı budur. Binaenaleyh böyle hal
kın, tabiatın bahşettiği bir temizlik vasıtasını tez
yit etmek suretiyle, ki bundan yalnız fukarayı halk 
İstifade eder, zenginlerimiz bunun ismini ve şeklini 
bile tanımaz. Çünkü sabun mevcuttur. Binaenaleyh 
bunun burada beş kuruşa, yahut sekiz kuruşa satıl
ması ve orada yani yerinde oniki paraya satılması 
İhtikâr meselesi değildir. Belki vasaiti nakliye mese
lesidir. 

Belki getiren adamlar başka suretle kurutuyor. 
Her halde arz ve talep kaidesi bunda cereyan eder, 
Binaenaleyh bunun tezyidiyle doğrudan doğruya bu
gün fukarayı halkı nezafete alıştırmak İçin mecbur 
olduğumuz bir kaideyi adeta ortadan ref ediyoruz. 
Binaenaleyh çok rica ediyorum, Mecliste böyle bir 
teklif kabul edilmesin. 

ÖMER BEY (Kars) — Efendim! Bendeniz Vekü 
Beyin nazarı dikkatini bir şeye celbedeceğim. Kars'
ta bir Sünger taşı madeni vardır. Bu madeni Ruslar 
vaktiyle işletiyorlardı ve mekşuf bir halde geçen se-
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ne bu maddenin İmtiyazını almak için müracaatta bu-
lundularsa da, orada ciheti askeriye müdahale etti. 
Bu güya kala nizamnamesine mugayir imiş, bu İş
letilirse bilmem kale nizamnamesinin kaçıncı mad
desi münasebetiyle kaleye yahut istihkâmata bir za
rar verirmiş . Halbuki bu maden tel Örgülerinden bir 
kilometre hariçtedir ve bilhassa bu hudut Ruslar za
manında mekşuf bir halde işleniyordu. Şu noktaya 
da Heyeti Celilenizin nazarı dikkatini celbederim ki, 
bu Sünger tası madeni bugün dünyada iki yerde var
dır. Biri İtalya'da, biri de Kars'ta. Böyle iken bu 
maden işletilmiyor ve kapalı bir vaziyette bulunuyor. 
Vekil Beyin nazarı dikkatini celbeder ve istirham 
ederim ki, satılmasına ve imtiyaz verilmesine müsaa
de etsinler. İstirhamım bundan İbarettir. 

TALÂT BEY ( Ardahan) — Reis Bey! Müsaade 
buyurunuz bendeniz.. 

REİS — Söz sizindir. 
TALÂT BEY (Devamla) — Cevap vereceğim. 
REİS — Cecap vermek hakkınızdır. Yalnız kil 

madeninin beher kilosunun bir kuruşa iblâğı hakkın
daki takririn bu fasıl ile alâkası yoktur. Takririn bu 
fasla ciheti taallukunu lütfen tavzih buyurunuz. Bu 
varidat bütçesi değil, masraf bütçesidir. 

TALÂT BEY (Devamla) — Benim temennim bu
nun hükümete tebliğidir. Bendenizin takririm temen
ni mahiyetindedir. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ — Bunu (Kürsüye 
sesleri.) hiç arzu etmediğim halde onaltı senelik arka
daşım maatteessüf beni kendilerine karşı söz söyle
meye mecbur etmişlerdir. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — El-
bâdf azfâm. 

TALÂT BEY (Devamla) —. Mebusların vazife ve 
şiarına dair bir talimatname zannederim tarafı âli
nizden henüz yapılıp teklif edilmemiştir, Abdullah 
Azmi Efendit 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Er
babı anlar, talimatnameye hacet yok. 

TALÂT BEY (Devamla) — Evvelden söylerken 
de arz etmiştim. Bu kil madeninin beher kilosu ma
hallinde oniki paraya bir takım adamlara veriliyor. 
Oraya develeriyle, katırlanyle gelen adamlar onu 
oniki paraya almıyorlar, oradaki adamlar dört kuru
şa, beş kuruşa onlara satıyorlar. Eğer bu; oradaki 
bir iki kişinin - belki zati âlinize de uzaktan alâka
ları olduğunu zannediyorum - o adamların istifa
delerinin devamı İçin ise, mebusların asıl şiarı, men 
edecekleri cihet, bu cihetler olmak lâzım gelir. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Benim en başlıca şiarım o işlere karışmamaktır, 

TALÂT BEY (Devamla) — Hükümetin nazarı 
dikkatini celbederim. O köyde bir kaç kişi öteden 
beri bunu adeta gedikli mal olarak 12 paraya İnhi
sar altına almışlardır. Eğer bu fiyattan, oraya deve
leriyle beraber bizzat gelen adamlara verilse idi, ta
biî ağzımı açmıyacaktım. Teklif yalnız hükümete va
ridat teminidir. Bir mebusun şiarı yalnız teklif et
tiği şeyi tenkis etmek değil, varidatımızın arttırılma
sını düşünmek de şiarıdır Abdullah Azmi Efendi Haz
retleri. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Bir mebusun başkasına çamur atması da şiarı de
ğildir. 

TALÂT BEY (Devamla) — Sözünüze cevap ve
riyorum ve istemiyerek söyledim. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Hân 
ederim aleme ki, hiç bir şeyle alâkam varsa söylesin
ler. 

REİS — Müsaade buyurun rica ediyorum. Res
mi mütalaa * beyan edilirken şahsî mütalâa derme-
yan edilmesin. 

TALÂT BEY (Devamla) — Benim başım kel de
ğildir. Siz de başınızı açınız. 

REİS — Rica ederim, sükût buyurunuz. 
TAHSİN BEY (Aydın) — Bendeniz de Abdul

lah Azmi Efendinin beyanatlarına bir münasebetle 
cevap vermek için bu kürsüye çıktım. 

REİS — Müsaade buyurun! 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Zati mesele 
hakkında söyleyiniz. 

REİS — Efendim! Müsaade buyurun. Mevzu 
olan takrir üzerinde müzakere açmadık. Temenni 
mahiyetinde olduğundan Hükümete tevdi edeceğiz. 
Binaenaleyh mevzu hakkında söz söylemek lazım. 
Çok rica ederim fasıl hakkında söyleyiniz. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Efendim, Meclisin 
temayülâtını bilerek Encümeniniz de bu hususta. 

REİS — Efendim, müsaade buyurunuz! Sözleri
niz mevzu dahilinde değildir. Eğer fasıl hakkında 
mütalâanız varsa buyurunuz. Takriri Başvekalete 
tevdi edeceğiz. 

TAHSİN BEY (Devamla) — Abdullah Azmi 
Efendi bu kilin tanzifata ve onun sıhhate olan tesiri 
hasabiyle, bunun behemehal ucuz satılmasına taraf
tar oldular. Fakat onun için kil toprağa mı daha 
mukaddemdir, yoksa tuz mu? (Tuz sesleri) Tuz ol-
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madan hiç bir şey yiyemezsiniz. Fakat insan icabın
da kil toprağını bulamadığı yerde sabunla da işini 
yapabilir ve idarei maslahat eder. Efendiler, Muva
zene Kanununun müzakeresine başladığımız günden 
beri 20 - 30 milyon raddesinde bir takım tez'yidata 
taraftar oldunuz. Her şey istediniz ve bu memleket 
her şeye muhtaçtır. Ve her şeyi yeniden yapmak ih
tiyacı karşısında bulunuyoruz. Herkesin istediği ve 
hepinizin arzusunu tatmin etmekteki tabiî vazife, 
hiç bir kimse tarafından inkâr olunamaz. Fakat 
efendiler! Şimendiferleri yapmak isteriz, memleketi
mizi imar etmek isteriz, muhacirini terfih ettirmek 
isteriz, ziraatım izi inkişaf ettirmek isteriz. Sonra mü-
dafai memleket meselesi, bütün vesaiti harbiyenin ik
tisap etmekte olduğu tekemmülât, bizi ne kadar 
fedakârlıklara katlanmak mecburiyeti karşısında bu
lunduruyor, biliyor musunuz efendiler? Halbuki dün 
kabul ettiğimiz bir kanunla aşar gibi devletin mühim 
bir varidatını kaldırdık. Fakat bunun yerine bir şey 
ikâme etmek lâzım gelir. Bir refikimiz çıkıyor di
yor ki: Kil fiyatı olan bu oniki parayı bir-kuruşa 
iblâğ edersek, hem halkın hİssedemiyeceği bir teref-
fü olur, hem de Hükümete varidat temin edilmiş 
olur ve Hükümetin ihtiyacatına da medar olur. Haki
katen efendiler, kil, tuz gibi mugaddi bir şey değil
dir. Fakat nedreti olmak hasabiyle, tuz gibi yalnız 
bazı yerlerde bulunmak hasabiyle, bunun civannda 
bulunup, işletmek ve satmak nimetini elde edenler, 
bunun üzerinde büyük ihtikâr yapıyorlar. Halbuki 
bunu devlet tuz idaresi gibi, tuz madeni gibi işletse 
ve kırk paraya satsa, bunu satmaları kiracılar ve 
eshabı ticaret nakletse, hem ahali daha ucuz kil top
rağına malik olur; hem de Hükümet daha mühim bir 
varidat temin eder. Gayet mühim bir meseledir. Bunu 
encümeni aidinin nazarı dikkate alarak mütalâa et
mesini teklif ederim. 

REİS — Hangi encümen efendim? 

TAHSİN BEY (Aydm) — Yahut ki Hükümet 
REŞtT AGA (Malatya) — Usul hakkında söz 

istiyorum. 

Efendiler! Bu tezyit hakkında verilen takrir, va
ridata aittir. Binaenaleyh varidat bütçesinde müza
kere edilebilir. Lâkin bu kadar varidat temin edecek 
madenlerimiz varken, demir madenleri varken, de
mir almak İçin milyonlarca paramız harice çıkarken 
ve gümüş madenleri ile bakır madenleri işletilebilir-
se, milyonlarca paramızın dahilde kalmak imkânı 
yarken, ve onda menafii umumiye varken, onları 
maatteessüf uzun uzadıya münakaşa ve müzakere et

miyoruz. Ehemmiyetten ârî olan bir kil üzerine bu 
kadar uzun uzadıya müzakere cereyan etmek doğru 
değildir, işimiz kilin tezyidine kalmamıştır. Bende-
nizce fasıl hakkında müzakere kâfidir. Reye vaz'ını 
teklif ederim. 

TALÂT BEY (Ardahan) — ihtikârı men edeceğiz. 
ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim! Bu kil hak

kındaki vaziyet lâyikıyle anlaşılamadı. Gerek Abdul
lah Azmi Efendi.. 

REİS — Rica ederim Şükrü Bey bu meseleyi bı
rakın, çünkü takririn Başvekâlete gitmesi temenni 
edilmiştir. 

ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Bu kil madeninin 
bugünkü vaziyeti iyi anlaşılamamıştır. Yani bugünkü 
kil madeninin işletilmesi hususunun iyi anlaşılama
mış olduğundan iki taraf tatsız bir vaziyete düşmüş
tür, Bunu izah edeceğim. Bu kil en ziyade bizim 
memleketimizde satıldığı için alâkadarım. 

TİCARET VEKİLİ ALÎ CENANI BEY (Gazi
antep) — Kil her yerde vardır. Olmıyan yerler yok
tur. 

ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Müsaade buyurun 
anlaşılsın, işin içinde tehlikeler vardır. Burada bu kil 
madenînin etrafında iki tane köy var. Bu iki köyün 
insanları. 

ZEKİ BEY (Gümüşane) — Efendim! Mesele 
kapanmıştır. Tekrar açılmasında mâna yoktur. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Bu fasılda kil madeni 
de dahildir. Arif Beye soz verdiniz söylettiniz. 

REİS — Arif Bey, temenni mahiyetinde söz is
tedi, Hükümetten temenni mahiyetinde olmak üzere 
söz söyledi, müzakere açılması mevzuubahis değil
dir. 

ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Benim de rica ede
ceğim noktalar vardır. Bendenizde diyorum ki. 

ZEKÎ BEY (Gümüşane) — Varidat faslında. 

ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Varidat faslına ta
alluk edecek şey değil efendim. Şimdi bu iki karye 
bu kil ocaklarından kil çıkarırlar. Bu çıkan şeyde 
Hükümetin hiç alâkası yoktur. Orada bulunan köy 
ahalisi bir mektep yükünü yüz kurusa ve bir hay
van yükünü üçyüz kuruşa ve bir arabayı beşyüz ku
ruş gibi maktu bir ücretle çıkarırlar ve oraya gelen 
adamlara verirler.: Asıl parayı alanlar, bu aadmlardır. 
Adeta bunlar oniki para resim istiyfa ederler. Bu 
ocaklar gayri muntazamdır ve hergün için yıkılma' 
ya mahkûmdur. Çünkü ne bir direği vardır ve ne de 
bir sütunu vardır, ne de tedabiri vardır Berbat bir 
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şekildedir. Eğer bir tedabirî fenniye ile işletmek ve 
Hükümet kendisi işletmek lâzım gelirse, fazla re
sim alsın. Fakat bugün Hükümetin yalnız orada bir 
müdürü vardır ve bunun vazifesi o ahalinin orada 
çıkarıp sattığı kilden oniki para resim almaktan iba
ret kalıyor. Orada başka turlu vaziyet yoktur. Eğer 
Hükümet kendisi kili çıkarır veya o adamlara çı-
karttırtrsa, kırk paraya satarsa gene satılır. Mesele
nin asıl anlaşılmayan noktası budur. Talât Beyin tez
yit talep etmekteki maksadı bunun içindir. Abdul
lah Azmi Efendi diyorlar ki: Onikİ paradan fazlaya 
çıkmasın, oradaki ahali bugün gene bu paradan fazla 
para almamaktadır. Yolcuzluk, Hükümetin bu kil 
ocaklarına vaziyet etmemesindedjr, 

TİCARET VEKİLİ ALÎ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim! Arif Bey şimendiferlerin kil nak
liyatından aldığı ücretten bahis buyururdular. Bunun 
için Nafıa Vekâletiyle muhaberedeyiz. Nafıa Ve
kâleti şimendifer masrafına halel vermiyecek suret
te tenzilât yapıp yapmıyacağı hakkında tetkikat ya
pıyor. İmkân olursa tenzilât yapacak. Bu hususta tet-
k ika tını yapmaktadır. 

Hilmi Bey, manganez madeninden bahis buyur
dular. Manganez madeni, vaktiyle memlektten tehcir 
edilmiş bir şahsa aittir. Onun hakkındaki muamele, 
tabi kanunun gösterdiği tarz dairesinde halledilecek
tir. 

Amele Birliğinin, hesabtma 'gelince: Bundan ken
dilerinin de malumatı vardır. Zonguldak Valisine yaz
dım. Teftiş edeceklerdir. Kendilerine esasen evvelce 
arz etmiştim. 

rafı için geçen sene 25 bin lira konulduğundan bah
settiler. Harita ahzı için geçen sene ilân yapıldı. Mü
hendislere ihaleten verilecekti. Zuhur eden talipler, 
vekâletçe arzu edilen şekilde olmadığı için, İhale tek
rar olundu. Geçen seneki 25 bin lira sarfedilmemiştir. 
Bu sene yeniden tahsisat koyduk. Havzaİ fahmiye-
nin ehemmiyetini bilirsiniz, Onun haritasını almak 
zaruridir. Binaenaleyh bu sene tahsisat koymak za
rureti vardı, koyduk. Tekrar arz ediyorum, geçen 
seneki 25-bin lira sarfedilmemiştir, 

HİLMİ BEY (Artvin) — Harita kaç mikyasm-
dadır? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (De
vamla) — Efendim! Şeraiti vardır, şeraitini mufassal 
olarak ilân ettik. 

Kars Mebusu Ömer Beyefendi sünger madenin
den bahsettiler. Efendiler maden ihalesinde, mutla
ka Erkânı Harbİyeİ Umumiyenin mütalâası sorul
mak nizamnamesi ahkâmındandır. Erkânı Harbiyei 
Umumiye, bunun ahvali askeriyeye göre mahzuru 
olup olmadığını beyan eder, .mahzur var derse -
kanun mucibince - bizim o madeni vermekliğimize 
İmkân yoktur. Eğer mahzur yoktur derse veririz. Kil 
resmi hakkındaki mütalâata ait cevabımı, onun yeri 
olan maden resminin varidat bütçesindeki müzake
resi esnasında söyliyeceğim. Burası sırası değildir. 

DOKTOR FUAT BEY (Kırklareli) — Evvelce 
Samako şimdi Demirköy namiyle yâd olunaa ma
halde - malumu âliniz - çok kıymetli demir madeni 
vardır. Bunun mütareke zamanında ingilizlere ihale 
edilmiş olduğunu haber aldık, doğrumudur? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANI BEY (De
vamla) — Bilmiyorum. Tahkikat yapar, arz ederim. 
Bir çok maden vardır. Hepsinden ayn ayrı malûmat 
almaya imkân yoktur, 

DOKTOR FUAT BEY (Kırklareli) — Teşekkür 
ederim.' 

ŞÜKRÜ BEY (Bİga) — Vekil Beyefendi! Abdiil-
hamit zamanından beri madenler üzerinde bir çok 
tetkikatta bulunulmuştur. Bendenizin hatırımda kal
dığına göre, Almanya'dan bir profesör getirilmişti. 
Türkİyenİn bazı havalisindeki maadİnİ tetkik etmiş 
idi. Bunlardan azamî surette İstifade edelim. İkinci 
bir temennim de Halit Beyin buyurduğu gibi, bazı 
adamlar bir takım imtiyazlar aldığı halde Hükümeti 
veyahut da Hükümeti mahalliyeyi oyalamak İçin, bir 
kaç amtele veya memur bulunduruyorlar ve madeni 
işletmiyorlar. Çanakkale de de bunun emsali vardır. 

Halit Bey, KÜreİ nuhastan bahsettiler. Vaktiyle 
onun da imtiyazı iki üç şahsa verilmiş. Madeni iş
letmiyorlar. Maden nizamnamesi mucibince üç defa 
her altı ayda bir tebligat yapmak lâzımdır. Bunlar 
takip olunmaktadır. Tebligat İfasından sonra maden 
zaptolunur. Maadini mekşufe halini alır, o müddetle
rin münırurundan sonra tabidir ki haklarında mua
mele! kanuniye yapılacaktır. Talât Bey, maden mek
tebinin programından bahsetti. Maden mektebine 
alman talebe, lisenin onbirincî senesini ikmal et
miş olanlardır. Bu sene birinci sınıf olmak üzere 
kırk talebe alındı. Onlar Eylülde ikinci sınıfı teşkil 
etmiş olacaklar ve mektebin talebesi de seksene ba
liğ olmuş olacaktır. Masrafı da ona göre konmuştur. 
Beher talebe için iaşe ve elbise masrafı dahil olmak 
üzere. 3$ kuruştur. Programda kendilerinin görmüş ol
duğu tahsil derecesinde tertip edilmiştir. Konya Me
busu Muhteremi Mustafa Feyzi Efendi, harita mas-
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Çok rica ederim bu mesele takip edilsin, imtiyaz sa
hipleri madeni işleteceklerse ne âlâ, işletmiyecekler-
se bıraksınlar. Belki İşletecek adamlar zuhur eder, 
onlara verilsin ve madenler işletilsin. 

TİCARET VEKİLİ ALt CENANİ BEY (De
vamla) — Efendim! Şimdiye kadar imtiyazı veril
miş maden bir iki tane değildir. İkibin küsurdur. 
Bunlar hakkında yapılan muamele, eski Maden Ni
zamnamesi mucibince uzun bir usulden ibarettir. 

Bendeniz bununla, bu madenler hakkında kati bir 
çare bulacağıma kani olmadığım için, Heyeti Celi-
lenize takdim ettiğim dört maddelik kanun içinde, 
bunlar İçin de bazı tedabir almak üzere bir takım 
ahkâm konulmuştur. Bu lâyiha! kanuniye encümen
dedir. Heyeti Celilenizden kanun halinde çıkarsa 
eski merasimden kurtuluruz. Maden İmtiyazını al
dıktan sonra, ötede beride simsarlıkla satmak iste
yenler hakkında tedabir ittihaz ederiz. 

REİS — Efendim! Müzakerenin kifayeti teklif 
ediliyor. Fasıl hakkındaki müzakereyi kâfi görenler 
lütfen işaret buyursunlar... Kâfi görmiyenler lütfen 
işaret buyursunlar.. Müzaker kâfi görülmüştür, 

Takrirler 
2, — Ardahan Mebusu Talât Beyin kil madeninin 

beher kilosunun bir kurusa iblâğı hakkında takriri 
(4/185) 

REİS — Temenni mahiyetinde olmak üzere Baş
vekâlete tevdi ediyoruz. 

Efendim! Faslı aynen reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen İşaret buyursunlar... Kabul etmi-
yenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul edilmiştir, 
efendim, 
Fasıl Lira 

280 Emaneten idare olunan maden 
düyunu 950 

REİS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mt efen
dim? (Hayır sesleri) Faslı aynen kabul edenler lüt
fen el kaldırsın.. Kabul etmi yenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir efendim. 
Fasıl Lira 

281 Tahsisatı fevkalâde! şehriye 254 127 
TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (De

vamla) — Efendim! 281 nci fasıl Hükümetin teklifi 
veçhile olacak ve reye konacaktır. Çünkü Heyeti 
Cehle bu mektepler maaşını Hükümetin teklifi veç
hile kabul etti. Tabiî tahsisatı fevkalâdede gene Hü
kümetin teklifi veçhile olacaktır. Hükümetin teklifi 
237 351 liradır, 

TALÂT BEY (Ardahan) — Efendim! Teşvİkatı 
sınaiye masrafı diye.. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Oraya gelmedik daha efendim. 281 nci 
fasıldayız. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Reis Bey! Bendeniz 
o fasılda söyliyeceğim efendim. 

REİS — Efendim! 281 nci faslın yekûnu Hü
kümetin teklifi veçhile 237 351 lira olmak lâzım ge
liyormuş. Faslı bu suretle reyi âlinize arz ediyor 
rum. Kabul buyuranlar lütfen işaret etsinler.. Kabul 
buyurmıyanlar lütfen işaret buyursunlar.. Fasıl 237 351 
lira olarak kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

282 Memurini mazule maaş ve tahsisatı 
fevkalâdesi 12 000 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır ses
leri) Faslı bu suretle kabul edenler lütfen el kal
dırsın,. Aksini reye koyuyorum; kabul etmiyenler 
lütfen e] kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

283 Telgraf ücuratı 40 000 
REİS — Fasıl hakkında mütalâa var mı? (Ha

yır sesleri) Faslı aynen kabul edenler lütfen el kal
dırsın.. Aksini reye kyuyorum; kabul etmiyenler el 
kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 
Faslı Lİra 

Mahsus 

1 404 668 
REİS — Efendim! Evvelce söz almış arkadaşla

rımız var. Yanlışlık olmasın, esamiyi okuyacağım. 
Arkadaşlar da sırası gelince söz söylerler. Buyurun 
Ferit Bey. 

FERİT BEY (Kütahya) — Efendim! Memleketi
mizin iktisadî bir programa ihtiyacı olduğunu id
dia eden, bu programı talebeden ve aynı zamanda 
tersimine müteveccih bazı mütalâat arz eden beya
natımın bir kısmını Ziraat Vekâleti Bütçesinin faslı 
mahsusuna ait kısımda Heyeti Celİlenize arz etmiş
tim. 

Bugün taallûku azımi itibariyle maruzatımın ak
samı mütebakiyesİni, teşvikatt smaiyeden bahis bu
lunan Ticaret Vekâletinin bu faslı münasibetyile it
mam ve ikmal etmek istiyorum. 

Efendiler! Bendenizin fikrimce memleketin va
ziyeti iktisadiyesi, vaziyeti maliyesi, vazietİ ticariyesi 
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gayet âcil ve katt bir programa muhtaçtır. 
Bu, böyle bir programa muhtaç olacak derecede, ke
limeyi saklamıyorum, rahnedardir. Bİr kere muva-
zeneî ticariyemiz, Heyeti CelilenJze malumdur ki, 
muhteldir. Muvazenei nakdiyemiz, yani mübadelâtta 
İstimal ettiğimiz nakit meselesi adeta harap olmuş
tur. Muvazenei iktisadiyemiz, itibarı ticarimiz, dahil
deki münasebâtı ticariyemiz; gene Heyeti Celİlenİzin 
malûmu olduğu veçhile, mübadelâtın ihtilâli dolayı-
siyle adeta mefkuttur. Bütçemizin vaziyeti gene He
yeti Celilenizin malûmudur. Bütçemiz, evrakı nakdi
yemiz dolayısıyle, vaziyeti maliyemiz ve ticariye
miz dolayısıyle nâtuvan bir hale gelmiştir ve ma
luldür. 

Efendiler! Muvazenei ticariyemiz muhteldir, de
dim. Biliyorsunuz ki muhtelif rüfeka bu mesele hak
kında Heyeti Celilenize maruzatta bulundular. İt
halâtımızla ihracatımız arasında bir senenin muva
zenesinde (60) milyonu mütecaviz bir fark meşhud 
olmaktadır. 

Muvazenei nakdiyemiz harap olmuştur, dedim. 
Evrakı nakdiyemizi ihraç ettiğimiz günden beri, do
kuz, on sene zarfında evrakı nakdiyemizin kıymeti 
9 - 1 0 misli sükut etmiştir. 

Muvazenei İktisadiye ve İtibarı ticarimiz mef
kuttur dedim. Evet efendiler! Bugün herhangi bir 
muamelei ticariye için, her hangi beynennas bir mu
amele için, vaziyeti maliyemiz için müsait bir şekil 
arz etmemektedir. Her hangi bir adam vaki olacak 
mübayaatı hariciyesini yapabilecek surette esaslı bir 
malûmattan mahrumdur. Bugün aldığı bir metaın pa
rasını yarm kaç lira tediye edeceğine şüphesiz ki 
vakıf değildir. Elinizde bir çiftliğiniz var. Bu çift
liğiniz, uzun bir müddetle icar etmek için kaç lira 
ile İcar edeceğinizi kati olarak hesap etmenin imkân 
ve İhtimali yoktur. Geçen de rüfekâyı muhtereme-
den bazısı, bankalarımızın faaliyetsizliğinden bahis 
buyurdular. Şüphesiz ki ecnebi bankalarının muame^ 
lâtını müdafa etmek hiç birimizin hatırından geçmez, 
Bankacılıkta; memleketin hayatiyle, memleketin mu-
kaddesatiyle merbutiyetin temin edeceği bir takım 
faliyet vardır, gayret vardır. Gayreti milliye vardır 
ki, onlar her zaman İfa edilir, ecnebi olmamak şar-
tiyle. Binaenaleyh bu noktaî nazardan arkadaşları
mızın mütlâattm kısmen tasvip ediyorum. Fakat ta
mamen değil! Efendiler! Evrakı nakdiyemizin vazi
yeti hazırası üzerine hengî bankadan arzu edersiniz ki 
size uzan müddetle muamelei ikraziyede bulunsun? 

ZEKt BEY (Gümüşane) — Üçer ay. 

FERİT BEY (Devamla) — Eğer muayyen bir 
faizle, muayyen bir komisyonla birer ay iş yapım-
yacak olursa, bu banka ne suretle, evrakı nakdiyenin, 
muvazenei ticariye dolayısıyle vaki olan daimî inhi
tatını kapatmak için muamelei maliyede bulunur? Be
yefendiler! Yalnız bankalar değildir. Hatta tÜccarlan-
mmız da, kendi muamelâtını maalesef ecnebi para-
lariyle, ecnebi dövizleriyle İfa etmek ve kendilerini o 
suretle temin etmek (assure) etmek ihtiyacında bu
lunuyor. Binaenaleyh Heyeti Celilenize arz ediyorum 
ki; ticaretimiz noktai nazarından, vaziyeti iktisadi
yemiz noktai nazarından olduğu gibi, bütçemiz, va
ziyeti maliyemiz noktai nazarından da aynı iğtişaş 
karşısındayız. 

Efendiler! Hergün bütçemizin bir noktasında bir 
kusur buluyoruz. Biz filân hukuk müşavirini bu mik
tar maaşla nasıl istihdam edebiliriz? Filân masrafı, 
bu kadar para İle nasıl telâfi edebiliriz Matlup olan 
filân şeyin bu kadar par ile iştirası kabil değildir, biı 
naenaleyh tezyit edelim, 

Efendiler! Bu neden neş'et etmektedir? Şüphe-
sizki paramızın, vaziyeti maliyemizin bütçemiz üze
rine İcra ettiği tesirden neşet etmektedir. Evvelâ yüz
de elliden 'başlı yarat, nihayet bu seneter zarfında 
yüzde ona tenzil suretinle tecelli eden muttarit va 
mütemaidi bir tenezzül bütçemizi, baştan aşağı ve her 
sene biraz daha rahnedar ederek malul bir halde bı
rakmaktadır. Buna karşı vaki olan tedafbirimiz ne
dir? Filân kusma maaş zammı kâfi değildir -ve arka
daşlarımızın hakikatten iddia etmiş oiduOdarı veçhile 
bu, adaletsizlik oluyor. Birisine zam ediyoruz, birisi 
kalıyor. Diğerine zammediyoruz, bir diğeri kalıyor. 
Mantıkî surette gitmek lâzım gelirse bütçemize nen 
sene yüzde on miktarında İlâve etmek lâzım gelir. 
Nitekim görüyorsunuz, miüt bütçeler, seksen rriityon-
dan, hatta eüübir milyondan başlamış, büyüye bü
yüye nihayet yüzaltmış milyona çıkmıştır. Bu mem-< 
leketin inkişafına delil değildir arkadaşlar! Bu. bila
kis vaziyeti nakdiyemizin bütçe üzerine icra etitiğ? 
tahribatın neticesidir ve tair fayda değil, bir zarar
dır. Bu, böyle devam edebilir mi? Şüphesiz kî vaziye
timiz bu haîde devam ettikçe ve bütçemizin varidat 
kısmım, her sene mütenasip fâr surette tezyit etme
dikçe, İhtiyaç hissoîunan en mühimi hususaitı dahi 
tedarik, ve tehiye etmek İmkân ve ihtimali kafrnaya-
calk demektir. Yani bu ciheti, Heyeti Celilenize mu
kaddime olarak arz etmekten maksadım, vaziyetin 
ehemmiyetini, vaziyetin ciddiyetini ve bu ciddiyet 
dairesinde bir tedbir İttihaz etmenin mî&tacefiyetiai 
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arz etmektir. Demdeki vaziyeti maliyemiz, ticariye-
miz ve nakliyemiz ve büfemizin heyeti mecmuası 
daimî bir .sukut içerisinde, nereye doğru gMeceği ma
lum olan bir sukut içerisinde, inhitata doğru gitmek
tedir, 

Efendiler! Bu inhitatın karşısında biz çalışmıyor 
muıyuz? Tabiî bunu iddia edamem. Ark adaşlarını i a 
'bütçenin buttun fusulünün tetkiki esnasında vaki olan 
maruzatı hep bu, ınüstahsen olan ümniyeye, bu va-
itanl bulunan arzuya matuftur. Hepsi birer noiktai 
nazardan, meselâ birisi filân şimendüfer meselesini, 
öibürü filân maden meselesini, bir diğeri bir meseleyi 
ileri sürerek bunların ıslahım, 'bunların ikmalini te
menni etmektedir. Fakat tabiî takdir buyurursunuz-
fci bütün bu maruzatı, parça parça vaki olan maru
zattır. Parça parça vaki olan ıslahattır ve zannede
rim buritar, pek müfit olmakla beraber, parça patça 
<oImak itibariyi* dağınık kuvvetler gibi, her birisi 
tkendi sahasında vaziyeti ufak bir faydaya taibidirfcii 
isal etmekte ve fakat umum! bir surette muhtaç ol
duğumuz vaziyeti hazırayı ıslah edecek müessir bir 
taJbSi'' ve müessir bir çare suretinde tezahür etmc-ı 
mdktedir. 

Efendiler! Bizim bu surette parça parça vaki 
olan gayet müstahsen teklfatıouz gibi, hükümet d© 
bütçeler dahilinde, memleketin terakki ve ıslahına 
matuf bulunan faslı mahsus suretinde vaki teklifa-
tı da, gene maksadın ehemmiyeti i\& mütenasip ol
mayacak derecede nakıs ve aynı zamanda Heyeti 
Oelîleniz tarafından vaki olan bazı mütalâa* g5bİ 
muhtelif cihetlere aittir. 

Meselâ teşvikatı sınaiye hakkında burada mev
cut bulunan faslın ne surette sarfeditecegini tetkSk 
edecek olursak bunlar «dhtiyacaltı zaruriyenıize me
dar olacak eşya ve levazımı imal edecek ufak fabri
kalar tesis ve mevcut darüssınaaların temini tekâmül 
ve teşviki ve aîethusus Kozlu ve Kiîimlî havzaıi faft-
m'İyeleri tünellerinin hafir ve kuşat ve şimetıdiferleri
nin temdidi ve İnağzı Iavörlerİyle Hiısardifbİ isketesî-
nin tesisat ve inşaatı ve masdin işletme sermayesi mi-
SİHÛ& mahallere sarf edilmek üzere cem'an yekûn 
J 314 000 küusr liradan ibarettir. Yani Heyeti Celi
lenize arz ediyorum ki, bunlar parça paırça filan ve 
filan cihetlere sarf edilmek üzere yapılmış olan şey
lerdir. Tekrar- ediyorum, bunların menfaatini inkâr 
etmiyorum, hepsi lâzımdır. Fakat Heyeti CeJülenİze 
arz «tenefc istediğim mesele, mühim bir vaziyeti ikti
sadiye ve maliye müvacehesindeyiz. Bu vaziyeti ma
liye vs. ikıfisadiyeain istilzam ettiği faaliyet ile bunu 

nispet etmemiz lâzımdır ki, ancak bununla vaziyeti 
haznemizin telâfi ve tedavisi imkânı hasıl okun ve 
şunu da Heyeti Celilenize arz eüıiîk isterimki bu hu
susta vaski olacak faaliyetimizde, toplan ve bîr kaç 
senenin üzerine taksim edilmiş mükemmel, kavi va 
müessir bir surette vaki olmalıdır. Bu tarzda vaki ol
mayarak uzun sentlere taksim edilmiş olan mesaî, 
arzu ettiğimiz neticeyi vermekten uzaktır. Demdeki 
diğer cihetten parça parça, bölük pörçük İcra edilen 
tamirat, hiç bir zaman ı-ahnedar gemimizi sahili se
lâmete isal edecek mahiyette değildir. Demeıkkİ bir 
cihetten yapılacak tamirat, esaslı olmalıdır ve fcatî 
olmalıdır. 

Efendiler! Arz etmiş olduğum veçhile d&nekk'l 
bu vaziyeti ıslah etmek için, heyeti Cemilenizin bi
rer İktisadı program» olmak lâzımdır. Bu program, 
ne olmalı ve nasıl bir esası ihtiva etmelidir. Şüphe-
•sizki bu hususta arkadaşlarımızdan her birinin ken
dine mahsus bîr formülü, kendine mahsus bir tarzı 
halli bulunur. Bendeniz, kendi formülümü bir dava 
başı halinde vazedip, ondan sonra lâz^m gsfen iza-
.hat ile o davayı İspat etmeye çalışacağım. 

Bendenizin formülü şudur : Vazıyeti jfcîisbiye
mizi ıslah için, İCha'dt emtiasından en mütecaviz ve 
mütearız olanların memlekette istihsal ve istihlâ
kini tem!in suretiyle, muvazenei ticariyemîzi husuiö 
getirm:jJfîir. Şimdi bu İddiayı serdettikten sonra, bu 
iddia neden doğrudur ve niçin bunu yapmak lâzım 
gdür? Buruın haikkında Heyeti Celilenize maruzatta 
bulunacağım. Evvelâ : Bu davayı halletmek için eli
mizde bulunan malûmatın bir kısmını Hîyefti Celi
lenize zikredeyim. Davanın malûmat kısmı şundan 
iîbarettir. 1329 ve 1'339'a ait iki istatistik var. Bu iki 
'.stattsti&in her ikisinde muvazene! ticariytmız hak
kında netayiç istihsal edilmiştir. Talbiîdirki muvaze
nemiz hakkında 1329 istatistik i ne baktığınız zaman 
26 milyon altın liralık ithalât vaki olmuştur ve 15 
milyon liralık - yalnız elimizde bulunan akssanı me-
malikte - ihracat vaki olmuştur. DemcMci 11 milyon 
altın liralık bîr açrkla o sene zarfında alış verişimizi 
İcra etmiş olus'oruz. Bunu hesap edersek demek 100 
kuruşluk aldığımız metaa mukabil ancak 58 kuruşluk 
mal vermişiz ve diğer 42 kuruşu da ecdattan müıtfa-
kil ve müddahar servetten, serveti milliyeden tediye 
mecburiyetinde kalmışız. 

1339 i stat İstik İn i a'lacalk olursak 144 milyon kâğıt 
lirahk ithalâtta bulunmuşuz - küsuratını arz etmiyo
rum - 84 milyon liralık ihracatta bulunmuşuz. 60 
milyon üraî*k bir açık görürsünüz ve nispet edecek 
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olursanız yüzlde 58 olduğunu göreceksiniz, bu garip 
bir tesadüftür. Fakat • bu gibi tesadüfler istatistikte-
rimize göre, nispeten hayatı mtilliyenin muttarit bir 
surette devam ettiğini gösteriyor. Bunun da gene 
yüzde 58'irii kendi mahsulümüzle tediye etmişiz, 
Yüzde 42'sini açık olmak üzere tediye ıstırarında 
kalmışız. 

Şimdi diğer bir ciheti arz edeyim. Türkiye'nin 
ithalât ve İhracatı ne gibi esaslar üzerine İptİna et
miştir? Umumî hat oîmak üzere ihracatımız yani sat
tığımız - Heyeti Cdilenin bendenizden iyi maiumuı 
olmak üzere - Mevadı iptMasye, mezruaJ ve mah
sulâttan vaLk'i olan ihracatımızın takriben bir rufe'u 
tütündür. Geçende mevzubahis oldu. Yani •• 80 mil
yonluk ihracatın bir rub'u tütündür. Ve diğer bir 
ruib'u - teferruata girmiyorum ki Heyeti CdilenJzi 
tasdi etmiyeyim - meyva, üzüm, incir iih..' Bu tarzda 
meyvalarthr. Takriben yüzde onu yün, tiftik, gene 
takriben yüzde onu, hakikî olarak yüzde sak'izi, yani 
kırkdördü atfyon, palamut vesaire gibi memleketimi
zin mahsulâtı iptidaiyesi ve yüzde sekizi de hart* 
pamuktan İbarettir. Geri taralıda bu nispoten dulhs 
aşağı bulunan ihracattan ibarettir. Yani vaziyetimizi 
iyi tetkik edebilmek için bu malûmatı karşımızda 
bulundurmak lâzsn gelir. Yani çıkardığımız mevad 
tütün, arkasından meyvalar ve daha arkasından yün 
ve tiftik, bunun arkasından afyon, palamut vesaire, 
bir de ham pamuktur. En esaslı ihracatımız bunlar
dan- ibaretti r„ 

tthalâtsmıza gelectik olursak, gerek 1329 senesin
de gerek 1339 senesinde yekdiğerine adeta muadil 
bir farkla birincisi pamuk mensucatı gdir. Bu, mem
leketimize itidal ettiğimiz en büyük 'şeydir. İkincisi 
hububat gelir. Üçüncüsü şeker gelir. Dördüncüsü' 
1329 senesinde muadin mamulâtı idi. Yani makine 
vesaire. Fakat bu defa yün mensucat dördündi ola
rak gelmiştir. Öbürü geri feidmistir. Yani maadin ma
mulâtı vaktiyle dördüncü olarak gelirken, bu defa 
mensucat ihtiyacatından dolayı dördüncü olmak üze
re yün mensucatı gelmiştir. Beşinci olmak üzere 1329 
tarihinde yağlar, nebatî ve hayvanı ve madenî yağ
lardır, Petrol vesaire bunun İçinde ..dshikftr. On'dan 
sonra müstehîtkât erzakı dieniîen çay, kahve vesai
re... 

Başlıca vaki olan İthalâtımızda şu, yedi esas üze
rine müstenittir. Gerek 1329'da, gerek 1339*da pa
muk birinci derecede gelir. I-Iam paımufc değil, men-
«uç pamuk, ham pamuğu çıkartıyoruz. Hubdba.t ma- j 
mulâtı ikinci olarak geliyor, Ş^ker üçüncü gdiyor. | 
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Yün mamutatı bugünkü şflkje göre dördüncü geli
yor. Maadin mamulâtı beşinci geliyor. Nebatt ve 
hayvani yağlar altıncı geliyor. Kaihve, çay vesaire, 
yedinci geliyor. 1329"da olsun 1339'da olsun heyeti 
umumiyesiyle vaki olan ithalâtımızın en mühim esas* 
larını da bunlaır teşkil ediyor. Yani çizdiğimiz prog
ramı biraz vulkuf ile çizmek için,-Heyeti CeMenîzi 
bu izahatımla tasdi mecburiyetinde kalıyorum. M* 
finizi istirham ederim. 

KÂZIM VEHBl BEY (Ergani) — Estağfurullah, 
istifade ediyoruz. 

FERİT BEY (Pevamla) — Şimdi bu yedi par
çayı, yedi ithalât metaını Heyeti Celiienize arz ettik
ten sonra, gene diğer bir suretle istifade etmek üzere, 
mütalâattmın cereyanı arasında gene Iütfunuzdan is
tirham ederek şu malûmatı vermek için de müsaade
nizi rica ederim. Bu yedi parçadan bilhassa baş ta-* 
rafta bulunan üç parça üzerinde bir İki rakam daha 
arz edeceğim. 

Efendiler! 1329 senesinde pamuk mamulâtı ol
mak üzere 16 milyon kilo İhracat yapmışız. Yani 
tabiî bir senede çıkardığımız pamuk ihracatım gös
teriyorum. Buna mukabil 42 milyon kilo ithalât 
yapmışız. 1339 senesinde 10 milyon kilo ihracat 
yapmışız. 25 milyon kilo ithalât yapmışız, Tabiî
dir ki bu memleketin fakrini gösteriyor, zaruretini 
gösteriyor ve hattâ muhtaç olduğumuz mensucatı al
maya ademi İktidarımızı gösteriyor. 1329 senesinde 
bu tarzda vaki olan ithalât dolayısıyle 26 milyon 
altın liralık dediğimiz miktardan yalnız pamuk için 
5 200 000 altın para tediye etmişiz ve insan başına 
3,5 kilo pamuk geliyor. 1339 senesinde yine para
mız yetişmediği cihetle müddahar paradan tediye 
etmek suretiyle verdiğimiz miktar, pamuk mensu
cat için (47) milyon liradır. Azalmakla 'beraber in
san başına takriben İki kiloya tenzil etmekle bera-
bor, evrakı nakdiye ile tediye ettiğimiz miktar 47 
milyon ve- küsur liralıktan ibarettir. Gene Heyeti 
Celiienize bu mesele hakkında muttarit ve memle
ketimizin menafiî aleyhine vaki olan bir vaziyeti 
arz etmek üzere, 1339 senesinde vasati olarak bes 
kuruştan pamuk satmışız. Vasatî olarak 14,5 kuru
şa mukabil masmıunu almışız. 1329 senesinde va
sati 67 kuruşa pamuklarımızı satmışız. Vasatı ol
mak üzere 216 kuruşa beher kilosunu almışız, Yal-
nrz imal cihetinden pamuğa verdiğimiz miktar 47 
milyon Hradatt ibarettir. 

ZEKt BEY (Gümüşhane) — Bununla kaç fab
rika yapardık. 
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FERlT BEY (Devamla) — Ve bu bir senede ver
diğimiz miktardır. 

Efendim! ikinci kaleme geçiyorum: Hububat ve 
müstahselât; 1329 senesinde - tafsilâtını arz etmi
yorum- mevcut açığımız 160 milyon kilodan ibaret
ti. Buriu geçende de Heyeti Celilenize arz etmiş
tim. Yani dışardan gerek un halinde, gerek buğday 
batinde bu mahsulâtı almışız. Verdiğimiz para. iki 
milyon altındır. 1339 senesinde 18,5 milyon kilo 
İhracat yapmışız. 161 milyon kilo ithalât yapmışız. 
Verdiğimiz para, ithalâtla ihracatı mahsup yaptık
tan sonra fark olmak üzere 13 milyon kâğıt paradır. 
Bir senede İ3 milyon kâğıt para vermişizdir. 

Üçüncü kısma geçiyorum - ki bununla bitiyor -
Şeker: 1329 senesinde 116 milyon kilo şeker almışız 
tabiîdir ki şekerin hepsi hariçten geliyor, hepsi 
müstemlekât erzakı meyanındadır. Fakat bendeniz 
ayırdım, şeker ve baharı yani memleketimizde is
tihsali kabil olanlarla olmıyanları ayırdım. 116 mil
yon kiloluk şeker almışız ve buna mukabil 1 724 000 
altın tediye etmişiz. Bunun hepsi açıktandır ve nü
fus başına da sekiz - on kilo miktar düşüyor, 

13 39'da 54 milyon kilo şeker satınalmışız. Yani 
diğerinin nısfı derecesine İnmiştir: Bu da, Heyeti 
Ceh'Ienizin malumu olduğu veçhile, memleketin va
ziyeti İktisadiyesiTüi gösterir. 

MÜDAFAAÎ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — O zaman hududumuz vasidir. 

FERİT BEY (Devamla) — Hayır efendim, ben
deniz hesabatımt ayırarak doğrudan doğruya Tür
kiye'ye ait olanlarını söylüyorum. 1329 senesinin is-
tatistikini baştan aşağıya tetkik ederek ayırdım. 
{Teselli sesleri) Teselli yoktur, teselli olsaydı şüphe
siz ben de sizin gibi müteselli olacak ve Heyeti Ce-
liienİzi böyle tasdi etmâyecektim. 1329 bütçesinde 
memleketimizdeki gümrüklerle, şimdi memleketi
mizden ayrılmış olan gümrüklerin bu husustaki mua
melâtım birer birer ayırarak, netayicind Heyeti Ce
lilenize arz ediyorum. 

KAZIM BEY (Devamla) — 1339'da 54 milyon 
kilo şeker satınahnışız ve buna mukabil verdiğimiz 
para da, 11 148 687 liradır. Yalnız şu üç kalem üze
rine -bir hesap yapacak olursak, mecmu tediyatı-
mız 1339 senesinde -yalnız 1339 senesini alalım ki 
•bize en yakın ve bugünkü vaziyete en muvafık ve 
mutabıktır - mecmu tediyatımız, yalnız üç kaleme 
ait olmak üzere 79 milyon 730 bin küsur lira eder. 
-Bunun altmış milyonu açjğımızdır. Yani İthalât -
ihracat arasındaki açığımız altmış milyon liradır. 
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Demek ki yalnız şu üç kaleme verdiğimiz miktar 
79 milyon küsur liradan ibarettir. 

Bir de ihrcaat kısmında-: Ham ırramulâo çıka
racak olursak, o zamanki ihracâtı da çıkararak, 
vasıl olacağımız rakkam da yine 71 milyon liradan 
ibarettir. 

Efendiler! Heyeti Celilenize arz etmek istediğim 
muadelenin şu maJûmatım şimdi gördük ve bir tara
fa kaydettik. 60 milyon açığımız vardır. Ama bu 
İstatistiklerin vaziyeti İtibariyle belki 60 değil 70 dir, 
belki 50 dir. Fakat tebeddül etmez. Çünkü her 
hangi bir milyon üzerinde bir mesele halletmiyo
ruz. Hallettiğimiz mesele, doğrudan doğruya va
ziyeti iktisadi yemi zin esasıdır. Bunu bu hakle ne 
zamana kadar bırakacağız ve buna karşı ne yapaca
ğız? Bu vaziyeti nasıl ıslah edeceğiz? Şimdi efendim, 
bu husustaki noktai nazarımı Heyeti Celilenize arz 
etmek istiyorum. 

Burada şüphesiz ki en mühim mesele, yegân ye
gân milleti her bir ferdine tesveccüh eden gayret ve 
faaliyetlerdir. Diğer bir cihet de şüphesizki mem
leketin bütün mukadderatına vazıulyet olmak itiba
riyle Heyeti Celilenize terettüp eden bir vazifedir. 
İki vazifedar var: Biri millet, diğeri milletin vekil
leri. Millet ne yapacak? Millet, şüphesiz ki en 
mühim mesele olmak üzere istrhsalâtını tezyide gay
ret edecektir. Milletin bu vaziyeti münimmeyi idrak 
ederek istihsalini tezyit etmeye vaki olacak ihtima-
<mı, çarelerin en müessiri, en mühimmidir. Onun 
fevkinde hiçbir çare tasavvur edilemez. Oene mil
letin yapacağı diğer bir şey vardır. O da, eğer müm
kün ise - çünkü havayıcı zaruriyeden bahsettiğim 
için mümkünse diyorum - eğer mümkünse ithalât 
emtiasından vaki sarfiyatı mümkün mertebe, takyit 
etmektir. Fakat bu hususun ihtimali pek azdır. Zi
ra vaki olan İthalât şekere taaltk ediyorki; havayıcı 
zaruri yeden dir. 

Hububata taallûk ediyorki; kendisinden istifade ha
sıl olamayan bir madde, bir nimettir. Bir de nüfus 
başına sarfiyatı takriben iki kilo pamuklu mevaddan 
ibarettir ki, İki kilo pamukludan nihayet beş metre 
kaput bezi ve sekiz ifâ on metre basmadan ibarettir. 
Yani adam başına vâki olan sarfiyat budur. Binaena
leyh efradı milletten herkesin kendi sahasında ve ken
di dairesinde 'vâki olan istihsalini tezyit etmek ve bu
nu kendilerinden rica etmek birinci vazifemizdir. 

Tabidirki millete muhavvel bulunan, millete ait bu
lunan bu vazifenin İfasıyla beraber memleketin mali
yesini, memleketin hayatı iktisadiye ve siyasi yesin i 
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idare eden Heyeti Celilenize de bir vazife mevdu bu
lunmaktadır ki o da, kendisin ip kudret ve selâhiyeti 
dairesinde istihsalini tezyide matuf faaliyetlerde bu
lunmaktır. Millete ithalât eşyası üzerindeki sarfiya
tını takyit etmesini söylerken, buna mukabil devlete 
terettüp eden vazife de; ithalât emtiası üzerinde müm
kün ise bir set kurarak, bir had koyarak bu ecnebi 
emtiasının memleketimize duhulüne mümkün olan 
mümanaatı vaz etmektir. Himaye esası suretiyle mev
zubahis olan ve devlete ait bulunan bu vazife şimdi
lik kabili icra değildir. Hatta arzu etmiş olsak bile 
bu emtia memleketimize gelip de memleketimizi ku
rutacak bir surette memleketimizin servetini talil et
mesine mani olalım, kapılan kapatalım dersek, bu
nun imkânı yoktur. Malumu âliniz Lozan ticaret mu
ahedesiyle 1345 senesinin altı Ağustosuna kadar bu 
hususta mevcut tarife ile icrayı amel etmek mecburi
yetindeyiz ve o vakite kadar bu mesele üzerinde ic
raatta bulunmanın ihtimalâtı yoktur. Saniyen; biraz 
evvelde Heyeti Celilenize arz etmiş olduğum veçhile 
bunu yapmak, belki ahalimizin İhtiyacatmı büsbü
tün kasr ve tahdit etmektirki belkide muvafık değil
dir. 

ikincisi istihsali teşvik meselesidir. İstihsali teşvik 
ne suretle olur? 

Efendiler! istihsali teşvik etmek için yapacağımız 
çare, teşvik etmek istediğimiz müs tahsilatı yani muh
taç olduğumuz ve en ehemmiyetli bulunan bü ihtiya-
catı vücude getirmek üzere lâzım gelen sermayenin 
tedariki ve bu husustaki müteşebbislere sermayenin' 
itası, eğer müteşebbisler yoksa o zaman gene mem
lekette istihsali ve gene tebdili şekli zaruri ve bu ih
tiyaca ta taalluku bulunan fabrikaların memleketimiz
de devlet tarafıdan tesis edilerek, peyderpey karşımı
za müteşebbis zevat çıktıkça, peyderpey sermayedar
lar çıktıkça, onlara devir ve teslim edilerek memle
ketimizin muhtaç olduğu makinenin, memleketimizin 
ihtiyacının temin ve tatmin edilmesidir. 

Efendiler! istihsali teşvik dendiği zaman şüphesiz-
ki mevzubahis olan mesele, istihsalâtı umumiyeyi teş
vik demektir. Meselâ, geçen gün muhterem hatiple-, 
rin pek güzel izah ettikleri veçhile, memleketimiz bir 
tütün memleketidir. Tütünü teşvik edelim. Üzüm, in
cir memleketidir; bu meyvalanmızı teşvik edelim. Bu 
suretle tezyidi istibialâta gayret eyliyelim. Süphesiz-
dirkİ bir yoldur. Bazı meslekler vardırki, o meslek
ler; bilhassa istidadı bulunan emtianın memlekette 
yetiştirilmesinin teşvik edilmesini istihdaf eder. Efen
diler, bu memleket meyva yetiştiriyor, tütün yetişti

riyor, pamuk yetiştiriyor. Bütün gayretimizi en ziya
de onlara verelim ve bunları çıkaralım, satalım. 

Alacağımız para ile muhtaç olduğumuz emtiayı ge
tirtelim. Malumu âkniz, iktisatta buna, Liberal mes
leği derler. Bu da bir meslektir. Fakat ben şahsen, 
bunun doğruluğuna kani olmadığım gibi, Heyeti Ce
lilenize de bu mesleği katiyen tavsiye etmem. Çünkü 
efendiler! Geçen gün muhterem hatiplerin söyledik
leri veçhile çıkaracağımız altmış milyon kilo tütünün 
mahalli sarfı neresidir? Tütünü çıkaracağız, satın alan 
pazarı ticareti bulacağız, o pazarı ticarete beğendi
rerek, satacağız. Hasıl olan para ile muhtaç olduğu
muz emtiayı hariçten alacağız. Bu daima kabili icra 
bir şey değildir. 

MalÛmuâliniz, tütün ve meyve vesaire bizim müs-
tehlekâtımızdandır. Bunlar bizim müstehlekâtımiz ol
mamış olsaydı, mesele yoktu. Biz çıkarıyoruz, biz yi
yoruz, yine biz sarfedİyoruz. Memlekette dahili, ha
ricî bir ticaret esasını teşkil etmiyor. Fakat beyefen
diler, tütünü her zaman alacak müşteri bulamazsı
nız. Sonra memlekette sarf edilmeyen meyve ve saire 
ve emsali olsun, eğer mahsul fevkalâde tezayüt ede
cek olursa, bilâkis fiyat üzerine menfi surette icrayı 
tesir eder ve Hasan Beyefendinin burada izah buyur
dukları veçhile memleketteki müstahsil kuvvetle
rin bu husustaki faaliyeti hebaya gider. 

ALİ ŞUTJRİ BEY (Karesi) — İktisat Kanunu mü
zakere etmiyoruz. 

FERİT BEY (Devamla) — Bitiriyorum beyefen
di. Binaenaleyh teşvik edeceğimiz. mahsulât nok-
tai nazarından dikkat edeceğimiz nokta su olmak 
lâzımdırkî, hariçten zarurî bir surette ithal mec
buriyetinde kalarak memleketimiz içerisinde istih
sali kabil olan emtia üzerinde faaliyetimizi tezyit 
etmeliyiz. Pamuk, memleketimizde istihsali kabil 
bîr metadır. Bunun mamtlâtını hariçten getiriyo
ruz. Binaenaleyh tezyit ve tebdili şekli içim âzami 
faaliyet sarfettiğimiz halde, kendi evimizin içinde 
istihsali kabil olan emtiamızı istihsal etmeye gay
ret edeceğiz. 

Hububat hususunda, Heyeti Celilenize bir lâf 
söylemeyi zait addediyorum. Muhtaç olduğumuz hu
bubatı memlekette yetiştiremezsek gûtebinane hare
ket etmiş olduğumuza bundan büyük bir misal ola
bilir mi ..efendiler? Keza şeker ehemmiyetsiz gibi gö
züküyor. Fakat, harp esnasında bu hususta bütün 
memleketin çekmiş olduğu sıkıntıyı. Heyeti Celile-
nizin tekrar derhatır etmesini temenni ederim. 
Bunlar o gibi meselelerdirki, memleketimizde mev-
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cut olmaması, memleket için yalnız ziraat, ticaret, 
sınaat noktai nazarından değil, memleketin müda
faası, hayatı, istiklâl ve istikbali noktasından pek 
mühim bir keyfilettir. (Bravo sesleri) Efendiler! Bir 
devlet herhangi bir harp vaziyetini hiçbir vakit ha
tırından çıkarmamalıdır. Memleketimiz daima ci
dal İçerisinde bulunan milletlerle muhattır. Bunla
rın her türlü ihtİrasatına mukabele İçin mukavemet 
lâzım geldiği zaman ilk yapacakları hareket bize 
karşı blöküs ilân etmektir. Bu vaziyeti hiçbir za
man nazarı dikkat ve emandan uzak bulundurma
mak icabeder. Daha geçen gün - 12 Mart 1341 tari
hînde yani bir hafta evvel Cenevre'de Cemiyeti 
Akvam Meclisinde İngiliz Hariciye Nâzın bir söz 
söylüyordu: (Şurası bir hakikattirki iktisaden hari
ce muhtaç olan bir hükümete karşı cihan tarafın
dan iktisadi tedabiri zecriye ittihazı fevkalâde mü
him bîr silâhtır). 

Beyefendiler, bu bir tavsiye ve nimet değildir, 
bir silâhtır. Binaenaleyh iki noktai nazardan evve
lâ Heyeti Celilenize arz etmiş olduğum iddiama ge
liyorum. tkİ noktai nazardan teşvik etmekliğimiz 
üzerine faaliyetimizi teksif etmekliğimiz lâzım olan 
şeyler, memleketimize en fazla ithal edilen en çok 
paramızı çeken ve memleketimizde istihsali ve teb
dil şekli kabil olan ve memleketimize hayati nok
tai nazarından yine memleketimizde tesis edilmesi 
lâzım gelen mahsulâttır. Bütün gayret ve teşviki
miz, bunlara matuf olmak lâzımdır. Heyeti Celile-
nizi zannediyorum, tasdi ediyorum. Efendiler, fakat 
mazur görünüz, memleketin hayatî mesailine taal
lûk ettiğine İtikadım olduğu için Heyeti Çeliklerini 
tasdi ediyorum. (Estağfurullah, istifade ediyoruz 
sesleri) 

Efendiler! Pamuk cihetine geliyorum. Pamuk ve 
mensucat meselesi yalnız memleketimizde değil, Av-
nıpanın her" noktasında o devletin, o milletin en bü
yük sanayimden maduttur. Demir, kömür ve men
sucat her memleket bunlara (Baş sanayi) namını 
vermiştir. Binaenaleyh pamuk bu suretle bizde haizi 
ehemmiyet olmak lâzımdır. Memleketimizin bu hu
sustaki fıtri kabiliyeti yani lâzım oJan pamuğu is
tihsal etmenin imkânı pek bedihidir. Lehüîhaırtd mem
leketimiz bu hususta en vasi ve feyyaz iki mıntıka
ya maliktirki, o da Adana ve izmir'dir. Bunlar mem-
Jekeetin muhtaç olduğu pamuğu . beleganmabelâğ te
darik etmeye kâfidir. Malûmuâliniz 1339 senesinin 
ihracatını (10) milyon demiştim. 1340 senesinde İse 
(20) milyon kiloyu tecavüz cUİğinî kemali iftiharla 

müşahede etmekteyiz, ihtiyacımız 1339'daki sarfiya
ta bakarsak (25) milyon kilodur. Lâkin bu gayet 
az olduğu İçin lââkal 36 - 40 milyon kilo olmak lâ
zım gelir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Mamul değil mi? 

FERİT BEY (Devamla) — Hayır hayır gayri ma
mulden bahsediyorum. Tabiidir ki o kırk milyon ma
mul haline geldiği vakitte yine kırk milyon edecek
tir. (36) milyon kilo farzedelim? O halde memleketi
mizden (36) milyon kilo pamuğun memleketimiz
de istihsal edilmek zaruretini nazarı dikkate ala
lım. Yalnız bu meseleyi şu suretle arz ederken. He
yeti Celileniztn zaten malûmu olan bir ciheti tek
rar nazarı ıttılaına arz etmekten vazgeçemeyeceğim. 
O da Adana ile İzmir'in, bu memleketin istikbali üze
rindeki ehemmiyeti mahsusasını bir kere daha ilâm 
etmektir. Emin olunuzki geçirdiğimiz milli mücadele 
esasında en ziyade ehemmiyetle, en ziyade ihtiras
la takip edilen bu iki kıta idi. Elan daha bu iki kıta 
üzerinde ihtirası bulunan memleketlerin herhangi 
bir teşebbüsü olup da bize müracaat edecek olursa, 
görürsünüzki nazarları Adana'ya veya Menderes 
vadisine matuftur, Memleketimize fıtratın vermiş 
olduğu şu feyyaz vaziyetten istifade etmekliğimiz 
şüphesizdirki memleketin tarakkiyati için elzem
dir. Pamuk meselesindeki vazife, pamuğun tezyidi 
istihsali ve tebdili şekli noktai nazarından üç ve
kâletimize terettüp ediyor. Heyeti Celile huzurunda 
bunları tekrar edİyorumki, bu vakâletlerden istir
hamımız teyit edilmiş olunsun, bu da Nafiaya, Ziraate, 
Ticarete veya Sınaata aittir. 

Nafiaya aidolan kısım, Adana ovalariyle, İzmir 
mıntıkasını, Menderes vadisini, bunların ziraate aido
lan lıususatmı ikmal ve ıslah meselesidir, Malûmu-
âliniz bir memleketin muhtaç olduğu pamuklu men
sucatını vücuda getirmek için, yalnız kuru yetişti
rilen pamuk ile istihsal imkânı yoktur. İki nevi pa
muk yetiştirilir. Biri kuru, diğeri ıslak pamuktur, 
Halbuki memleketimizde henüz en ziyade istihsal 
edilen kuru pamuktur. Bununla iktifa edemeyiz. 
Daha uzun lifli olmasını temin etmek üzere sulu 
pamuğa olan ihtiyacımız, bu hususta nafiaya mü
him bir vazife tevdi etmektedirki oda, sulanacak 
olan aksamı arazimizde lâzım gelen inalâtı nafiayı 
vücuda getirmek için, biran evvel teşebbüsatta bu-

I lunmak ve biran evvel memleketimizde sulu pamu
ğun istihsalini temin etmektir, 
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Ziraat Vekâleti İçin evvelce de arz etmiştim. Fa
kat o esnada söylemeyi unuttuğum bir nokta, vardır-
ki onu bilhassa tekrar edeceğim. O da, pamuk ye
tiştirmek için bilhassa Adana'da bir enstitü, bir mües
sese vücuda getirerek, pamuk cinsinin ıslâhı ve mem
leketin muhtaç olduğu envai pamuğun lâzım gelen 
mahallerde vücuda getirtmesi için, istihsali için bu 
rmsusatin fennî bir surette istihzarını temin etmek
tir. 

Efendiler! Ticaret, ve sanayi kısmıki, asıl üzerine 
istinat etmiş olduğumuz faslı mahsustur. Sanaat Ve
kâletine mevdu olan vazaif buna nîsbstle daha ziya
de vâsi birtakım nikatı ihtiva ediyor. Evvelcede arz 
ettiğim veçhile aldığımızla, sattığımız arasında üç 
misti fark vardır. 67 kuruşa satıyoruz. 216 kuruşa 
alıyoruz. İthalâtımızı iki üç parça üzerinden en ehem
miyetlilerini saymak lâzım gelirse, aldığımız yani it
hal ettiğimiz pamuklu mensucatın 42 milyon üze
rinden dokuz milyonu ipliktir. Onbir milyonu pa
muklu bezdir. Yani kaput bezi dediğitnizki, en zi
yade sarfedİIen doğrudan doğruya budur. Onaltı mil
yonu da basmadır. Yani en esaslı surette memle
ketimizde yetiştirilmesi lâzım gelen şey iplik, pa
muklu bez, bîr de basma. Filhakika ithalât emtiası 
içerisinde gaz gibi, tül gibi birçok şeyler de vardır. 
Fakat bunlar devede kulak nevîdendİr. Hatta ledeli-
cap daima satınalınabilecek bir şeydir. Binaenaleyh 
gittikçe toplaya toplaya asıl faaliyet sarfetmekliği-
miz lâzım gelen yere teveccüh ediyorumki, asıl vü
cuda getireceğimiz cihet pamuk ipliği, pamuklu 
bez bir de batmadan ibarettir. Memleketimizde bun
ları vücuda getirmek üzere fabrika var mıdır? Bu 
hususta Ticaret Vekâleti Celilesinden bazı malûmat 
talep ettim. Kendileri bazı istatistikler verdiler. Bu 
istatistiklere bakılacak olursa, muhtelif yerlerde 
ceman altı yedi tane fabrikalarımız vardır. Makri-
köy Bez Fabrikası, Yedikule iplik Fabrikası, Adana* 
da Tırpanı Fabrikası, Simonoğlu Fabrikası, Mav-
romati Fabrikası, Tarsus'da Rasimbey Fabrikası 
İzmir'de Şark İplik ve Mensucat Smaat Şirketi, yine 
İzmir Pamuk İmalât Osmanlı Anonim Şirketi, bir de 
Kayseri'de Yakupbey Fabrikası bunlar ceman yir-
midört milyon kilo pamuk ipliği ve on milyon met
re amerikan bezi vücuda getirmek üzere tertip edil
miştir. Fakat vücuda getiriyorlar mı? Hayır geti
remiyorlar. Çünkü bunlardan birçoğu - bîr malûmatı 
katiyye ohrak üzere bilmiyorum. Yani bir malû-
mati'katiyye olarak Heyeti Celilenize arz etmem - fa
kat tahmin ediyorumki, birçoğu sermayesizlik nok-

tai nazarından kâfi faaliyet ibraz edemezler, Çün
kü beyefendiler, bitirsinizkı herhangi bir fabrika vü
cuda geldikten sonra o fabrikayı işletmekte bir me
seledir. Bir fabrikanın bir sene işleyebilmesi için, ona 
lâzım olan pamuğu alıp idhar etmek ve o parayı el 
altında muhafaza etmek, bütün imalâtı vücuda ge
tirmek ve stoklarını muhtelif ticaret pazarlarına sat
mak bir meseledir ki, bir tedavül sermayesi ister. 
Bugün memleketimizde hiçbir sermaye olmadığı gi
bi bu sermaye de mefkuttur. Bununla beraber hesap 
ettiğimiz zaman gorüyoruzki, elimizde mevcut fab
rikalar ancak on milyon metre kaput bezi vücuda 
getirmek kabiliyetindedir. Halbuki bizim kırk milyon 
metre kaput bezine ihtiyacımız vardır. Altı milyon 
kilo 'İpliğe ihtiyacımız vardır ve yüzyirmi milyon 
metre basmaya ihtiyacımız vardır. Demekki pamuk 
noktai nazarından mevcut fabrikalarımızın işleme
si ve memleketimizin ihtiyacını temin etmek üzere
de diğer emtia ve mensucatı vücuda getirecek fab
rikaların memlekette tesis edilmesi lâzımdır. Yalnız 
beyefendiler! Heyeti Celilenize evvelce de arz etmiş ol
duğum veçhile, dâhilde muhtaç olduğumuz pamuk 
mensucatı meselesinden dolayı, harici ticaretimize ic
rayı tesir eden kısım elli milyon liradır. Altmış mil
yon liranın elli milyon lirası yalnız bu cihete mas
ruf olmak lâzımdır Efendiler görüyorsunuzki, biz 
her sene pamuk için bu 50 - 60 milyonu veriyoruz. 
Bu sene elli milyon veriyoruz, elli milyonda gele
cek sene, etti yüz milyon, on sene sonra beşyüz rnilr 
yon, eğer bu tarzda devam edecek olursak, yirmi sene 
sonra edeceği bir milyar liradan ibarettir. Bilhas
sa şa vaziyetin ilâ nihaye devam etmesi imkânı yok
tur. Yapılacak çare, katî bir surette kendimize çe
ki düzen vererek ve vaziyetimizi ıslâh ederek bu 
vaziyet neticesinde muhtaç olduğumuz şu emtiayı 
vücuda getirecek faaliyeti, memleketimizin içerisin
de vücuda get ir mekliğ imizdir. Yalnız imalât için ver
diğimiz - tekrar ediyorum - 37 milyon liradır beye
fendiler... Yalnız imalât için verdiğimiz para bu tarz
da ilâ nihaye devam edecek midir? Etmeyecektir, 
etmemelidir, Devletin hayatı noktai nazarından et
memesi lâzımdır. Binaenaleyh programımızın en esas
lı noktalarından birisi, memleketin muhtaç olduğu ve 
harice en ziyade haraçgüzar bulunduğu bu metaın, 
memleketimizde istihsal ve istihlâkini temin etmek
tir. 

Efendiler! Sabrınızı suiistimal etmekten çok kor
kuyorum, fakat Heyeti Celilenizden bir müddet da
ha için istirham mecburiyetindeyim, (Devam ses
leri) 
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Efendiler! Yukarıda geçen en belli başlı olan uç 
esas üzerine ithal etmemiş olmakla beraber, yün men
sucattan da bir miktar bahsetmekliğime müsaade bu
yurunuz. Bu da hakikaten acınacak bir vaziyette 
temadi etmektedir. Gerek 1329 senesinin ve gerek 
1339 senesinin istitistikine bakacak olursak, ortada 
tehlikeyi badi bir şey yok gibi gözükür. Meselâ 1329 
senesinde bir milyon altıyüzelli bin altın liralık itha
lât yapmışız, fakat buna mukabil birbuçuk milyon 
liralık da satmışız. 1339 senesinde 8, 897 000 'liralık 
ithalât yapmışız, fakat 8 200 000 liralık da ihracat 
yapmışız. Fakat meseleyi biraz yakından tetkik et
mek lâzım gelirse görülürki, 1339 senesinde sattığı
mız yün mahsulâtın kilosunun vasati olarak (123) 
kuruşa satmışız. Buna mukabil de ithal ettiğimiz yün
lüyü vasati olmak üzere (342) kuruşa almışız. De-
mekki memleketimizde ancak üç misli daha yün ye
tiştirmeli ve bunu Avrupaya vermeliyizkİ, o zaman 
vermiş olduğumuz para ile hakikî parayı telâfi et
tirmiş olalım. Yazık değil mi efendiler!.. Memleketi
mizde lehülhamd istihsal edilen yapağı ve tiftik gibi 
yün mahsulâtının ve bu yün emtia ve mevadı ipti-
daiyesinin memleketimizde tebdili sekil ettirilmesi 
suretiyle hâsd olacak netice, memleketimizin ihti
yacı olan yünlüyü vücuda getirecek ve bakisini yine 
İhraç etmek neticesini badi olacaktır. Yün fabrika
larımız var mıdır, yok mudur? Beyefendiler! Tica
ret Vekâletinin icra ettiği tetkikata vakıf olduğum 
derecesini arz ederimki, Ticaret Vekâleti memleketi
mizin ihtiyacım adeta temin edecek fabrikaların 
mevcut olduğu kanaatindedir. Yalnız efendiler! 
Burada ısrar edilmesi ve takip edilmesi lâzım olan 
bir cihet varsa, o da bu fabrikaların memleketimize 
lâzım olan şekilde istihsalâtta bulunmak üzere faali
yetlerini temin etmek meselesidir. 

Efendiler! Şİmdt bir İstihlâk meselesine geliyo
rum. O da - daha geçen gün kabul ettiğimiz ve dün 
de tadili veya tefsiri hangi noktasının olduğunu bil
miyorum - talep edilen bir istihlâk resmi meselesi
dir. Malûmuâliniz Aşar Kanununun ilgasını müteakip 
kabul ettiğimiz bir kanun ile rüsumu istihlâkiyeyi 
tezyit ettik. Efendiler! Rüsumu istihlâk i yenin tezyi
di, hakikaten takip etmek İstediğimiz şu programla 
taban tabana zıt bir vazıyet teşkil eder. Biz mem
leketimizde pamuklu, yünlü mensucatının tezayü-
dünun zarureti katiyesinden bahsederken, öbür ta
raftan ithalât resmi nispetinde bir miktarın, yeniden 
memleketimizde istihsal edilecek bu mensucat üze
rine vaztnı teklif ediyoruz. Bu büyük bir şey değil

dir. Meselâ kaput bezi üzerine alelhesap beş kuruştan 
ibaret bir şeydir. Fakat vaziyeti istihsaliyei hazı
rsınız noktai nazarından fevkalâde mühimdir. Eğer 
bir çaresini buiupta teksif edeceğimiz faaliyeti ik
tisadiye dolayısiyle bu fabrikaların muhtaç olduğu 
sermayeleri ucuz bir surette Hükümet veya Hükü
metin delaletiyle başka bîr taraftan kendilerine tev
zi etmek kabiliyeti olsaydı ehemmiyet vermezdim. 
Çünkü; kendilerine sermaye temin edilmesi suretiy
le hâsıl olacak menfaati azime, bu hususta bir faz
la resmi istihlâki tahmil etmeye de müsaade edebi
lirdi. Fakat o olmadığı takdirde rüsumu istihtâkiye-
nin bu suretle tezyidi, mensucat fabrikalarının faa
liyetini hiç olmazsa sekizde bir itibariyle veya altı, 
yedi de bir itibariyle teahhüre ve atalete sevk ede
cek bir mahiyettedir. Binaenaleyh, noktai nazarımı
za uymuyor. Bilmiyorum hangi noktai nazarın tef
sirini Heyeti Hükümet Heyeti Celilenizden talep et
miştir. Herhalde tefsir esnasında şu meselenin; yani 
memleketimizde en ziyade muhtaç olduğumuz men
sucat meselesini vücuda getirecek müesseselerin, böy
le yeni bir resmi istihlâk İle muvazzaf tutulmalarının, 
kabil ise tadilini HeyetİCelİlenizden istirham ede
rim. 

Efendiler! İkinci nokta olmak üzere hububattan 
bahsetmiştim. Bunu tafsile lüzum görmüyorum. He
yeti Celilenizi bu hususta kâfi derecede tasdi et
tim. Kısaca bildiğimiz şu idi. (161) milyon kilo buğ
daya ihtiyacımız vardır. Yani yediklerimizi meyda
na getirmek üzere bu kadar milyon kilo buğdaya 
ihtiyacımız vardır. Bu, benim hesabıma göre birbu
çuk milyon dönüm arazi zeretmek demektir. Takri
ben 30 - 35 bin çîft hayvanı demektir. Takriben bir
buçuk milyon kilo tohum demektir. Kısa bir hesap 
yapacak olursanız; 30 - 35 bin çift ' hayvanı ve bir
buçuk milyon kilo tohum, takriben on milyon lira 
içerisindedir. Fakat bu on milyon lirayı vermemek 
itibariyle ve bu on milyon lirayı bir senede serma
ye halinde memlekete koyarak, her sene bu on mil
yon lira mukabilinde muhtaç olduğumuz zahireyi te
min edeceğimiz yerde, her sene onbir milyon lirayı 
harice vermekteyiz. Her sene onbir milyon lira efen
diler! Halbuki on milyon liralık bir faaliyet ile mem
leketimizin İçerisinde ve ebedî bir surette sermaye 
kalmak suretiyle, otuzbeşbin çift hayvanı ve birbu
çuk milyon küo tohum ithal etmek suretiyle bu vazi
yeti esaslı bir surette halletmenin İmkânı vardır. He
yeti Celileniz bilirki, memleketinizde çifti ve tohu
mu olmadığı cihetle ziraat yapamayan, ziraatini ka-
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sır ve tahdit eden çiftçi pek çoktur. Bunlara 8 - 10 
milyon liranın içerisinde bulunan şu faaliyet ve 5u 
fedakârlık vücuda getirildiği halde yalnız memleke
timizin muamelâtı ticariyesinî ıslah etmek değil, 
aynı zamanda bütün memleketin muhtaç olduğu bu 
gıdayı, daha ucuz tedarik etmek imkânı hâsıl ola
caktır, 

Beyefendiler! Ucuz esmek memleketin saadeti
dir. Ucuz ekmek, faaliyeti sınaiyenin esasıdır. Bi
naenaleyh tesiratı müteakibesi itibariyle her sene 
harice tediye ettiğimiz miktarı - ki yine bu memleke
tin kesesinden çıkıyor, yine hepimiz birer Ura, birer 
lira suretinde tediye ediyoruz - bir defa da kendi
mize bir çeki düzen verip, toparlayıvererek şu vazi
yeti vücuda-geetirdiğimiz halde, her sene aynı haracı 
Avrupalılara vermek ihtiyacından müstağni kala
cağız. 

Şimdi efendiler, Heyeti Celüeden istirham ede
rim, bu hususta biraz heyecanla maruzatta bulunu
yorsam bu heyecanımı mazur görünüz. Çünkü efen
diler, bilfarz ziraat bütçesinde faslı mahsusda gör
düğümüz bir milyon lira vardır. Bu, muhtelif cihet
lere sarfedilecektir. Ormanı içerisinde, ziraati içeri
sinde, hayvanı içerisindedir. Ne zamana kadar bu 
bir milyonu vereceğiz, bunun, nihayeti ne zaman ge
lecektir? Bu sene bir milyon, gelecek sene bir milyon. 
Efendiler, bununla bir defa vereceğiniz on milyonun 
mukabilini istihsal edemezsiniz. Efendiler! Meta İti
bariyle üçüncü derecede ehemmiyetle istihsaline za
ruretimiz olan şekere geliyorum. Arz etmİştimki, 
1329 tarihinde (116) milyon kilo şeker almışız, fakat 
1339 tarihinde bu nısfa inmiş 54 milyon kilo şeker 
almışız, memleketimizin bir senede muhtaç olduğu 
şeker takriben (60) bin tondan ibarettir. Memleketi
mizin her tarafında şeker istihsal edilebileceği, ge
çen gün bilmünasebe bu kürsüde mevzubahis ol
muştur. Heyeti Celileniz biliyorsunuzki memleketi
mizin muhtelif taraflarında tetkikat yapıldı, çok te
şekkür olunur. Hasan Beyefendinin Ticaret Vekâle
ti esnasında bu hususta muhtelif tetkikat icra edil
miştir. O tetkikat esnasında gerek Anadolu'nun Garp 
sahasında, gerek Sivas, Erzurum ve Cenubunda, Kon
ya, Çumra gibi her sahada memleketin muhtaç ol
duğu şekeri vücuda getirecek pancar 'istihsalinin ka
biliyeti meydana çıkmıştır. Efendiler! Bu, büyük bir 
nimettir. Heyeti Celilenize arz' ettiğim Veçhile, bir 
harp vukunda memleketin herhangi bir' mukabelesi 
hâlinde, memleketin kurşunu, barutu derecesinde 
haizi ehemmiyet husus attır. Bu noktai nazardan mem

leketimizin muhtaç olduğu bu 54 veya 60 bin ton şe
keri isthisal etmek üzere sarfedeceğimiz esaslı bir ser
maye ile, memleketimizin her sene harice bu noktai 
nazardan vermeye mecbur kalmış olduğu 11 milyon 
miktarındaki azim haraçtan memleketimizi tahlis 
edelim. 

Şu suretle efendiler! Oörüyorsunuzki, memleketi
mizin muhtaç olduğu muhtelif mensucatın vücuda 
getirilmesi için lâzım gelen muhtelif fabrikalar, mem
leketin muhtaç olduğu hububatı vücuda getirmek üze
re, arz etmiş olduğum gayet mahdut sermaye ve 
nihayet memleketin muhtelif sahalarında vücuda 
getirilmesi elzem ve zarurî olan şeker fabrikası me
selesi, muvazenei ticariyemizi baştan başa temin 
edebilecek esaslı bir çare halinde tezahür etmekte-
tir. Efendiler bu, yalnız ticaret muvazenesini vücu
da getirmeyecektir, ticaret muvazenesiyle beraber. 
Heyeti Celilenize arz etmiş olduğum malî muvaze
neyi, yine Heyeti Celilenize arz etmiş olduğum, Mem
leketin nakdî muvazenesini de vücuda getirecek
tir. 

Beyler, memleketimizde ıslahat yapmak istiyor
sak, memleketimizin bugünkü vaziyeti ticariye ve 
maliyesini ıslâh etmek istiyorsak, bu nokta! na
zardan ittihazı zarurî olan üç esasa İrcaı nazar olu
nabilir, Efendiler! Üç ıslâhat lâzımdır. Birincisi mu
vazenei ticariyedir, ikincisi bütçenin muvazenesidir, 
üçüncüsü de efendiler! Memlekette tedavül eden nu-
kudun muvazenesi esasıdır. Islâh edilecek esas üçten 
ibarettir. Fakat bunların üçü de döner dolaşır, yine 
muvazenei ticariyede karar kılar. Meselâ efendiler! 
Nakit muvazenesini ele alalım Yani memleketimi
zin bugünkü vazıyeti rtakdiyesini, bugünkü mübade
le esasını ıslah etmeyi nazarı İtibara alalım. Ne ya
pacağız? Elbette günün birinde bu vaziyeti derpiş ede
ceğiz. Ne ıslâhat yapacağız, paramızı nasü ıslah ede
ceğiz? Efendiler! Paranın ıslâhı için müracaat edi
lecek çareler, muhtelif memleketlerde muhtelif şe
killer arz etmiştir. Gayet bahtiyar bazı memleketler, 
harbin kendilerine ika ettiği tesiri ıslâh etmek üzere, 
memleketten muhtelif vergiler talep etmekve memle
kete altın getirmek suretiyle düşmüş bulunan para
larını haddi sabıkına irca etmişlerdir. Bazıları para
ları sıfıra hatta sıfırın da dûnuna inmek itibariyle 
iflâs suretinde meselelerini kapatarak, yeni altın mes
kukât vücuda getirmişlerdir. Tabiî altın dersem, al
tını tedavüle çıkarmazlar, hazineye koyarlar ve' onun 
mukabili olarak meydana kâğıdını çıkarırlar. Fakat 
altınla müemmen kâğıt olduğu için, altın gibi tmıa-
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meleyaparJar. Diğer bazdan da evrakı nakdiyesinin 
düşmüş olduğu miktarda yeniden altın ihraç etmek 
kabil olmadığı ve sıfıra inmediği cihetle (Tespit) de
nilen muameleyi yapmışlardırki, bu da tenezzül etti
ği miktarı o memleketin itibarına göre tespit etmek
ten ibarettir. 

Meselâ bugün evrakı nakdiyenttz onbir kuruştur, 
Muhtelif tenezzülüne göre muvazene! tic ar iyemizin, 
bendenizin kanaatime göre teminine çalışacağımız 
devir olan 1345 tarihine kadar devam eden müddet 
zarfında (7) kurusa inmesi ihtimali vardır. Demskki 
bu miktar arasında, evrakı nakdiyemİzi günün bi
rinde tespit etmek ve ona mukabil mübadelâtta kul
lanılmak üzere bir altın stoku vücuda getirmek lâ
zımdır. Bu altın stokunu vücuda getirdik farz ediyo
ruz. Meselâ sekiz milyon altın satmalarak, bu se
kiz milyon altına mukabil bugün % 60 veya % 80 
hesabiyle öndört milyonluk kâğıt çıkardık ki, bugün
kü mübadele kudretimiz dâhilinde demektir. On ku
ruş itibariyle elimizde mevcut mübadelenin kıyme
ti bundan ibarettir. Fakat efendiler! Altını bankaya 
koydunuz. Bankaya koyduğunuz altınlara mukabil 
çıkardığınız kâğıtlar ticarette ne olur? Derakap ec
nebi bankaların kasalarına girer. Çünkü muvazenei 
ticariyemiz açıktır. Zira alışımızla verişimiz arasın
da muvazene yoktur. Binaenaleyh velevki ıslâhı mes
kukât dolayısıyle memlekette bir gün mutlaka ya
pılması lâzan gelen islahatki, bu dediğimden iba
rettir. Bunu yapmaya teşehbüs eyleseniz bile, mu
vazenei ticariyemizi vücuda getirmedikçe bunun im
kânı yoktur. Efendiler! Maliye Muvazenesi, Heyeti 
CeKlenize arz ettimki, zayıftır, natuvandır, malûldür. 
Bunu ıslah edeceğiz. Fakat nasıl ıslâh edeceğiz? Bunu 
mutlaka altın üzerine ıslâh edeceğiz. Başka surette 
imkânı yoktur. Altın esası üzerine vergilerinizi ve al
tın üzerine sarfiyatınızı temin etmedikçe, şüphesiz 
her sene tebeddül dolayısiyle bu vaziyet devam ede
cektir. Demek ki İlerde, bundan birkaç sene sonra 
gelecek Maliye vekillerinin bilhassa matmaı naza
rı olacak bir mesele varsa, o da. bütçelerini altın 
esası üzerine tevzin etmektir. Fakat efendileri Yine 
tevzinin ihtimali yoktur. Çünkü bütçe mübadeleye 
esas olan altın üzerine müstenit olacaktır ve altun 
nakdi de muvazenei ticariye. olmadıkça, elimizden 
derakab çekilip gidecektir. Memurininize vereceği
niz altın kâğıdı bulmanın imkânı yoktur. 

Binaenaleyh beyefendiler! Görüyorsunuzkİ, dö
nüyoruz dolaşıyoruz, muvazenei ticariye üzerine gs-
-Jiyaruz ve muvazenei ticariye üzerinde de dönüp 

dolaştığımız zaman denıekki satılması nispeten meş
kûk bulunan -ve memleketimizin ihracat emtiasın
dan olan emtianın teşvikinden, himayesinden ziya
de doğrudan, doğruya fabrikasından çıkar çıkmaz 
İstihlâk zaruretinde bulunduğumyz emtianın, mem
leketimizde istihsal ve memleketimizde terviç ve in
tişarı esasını takip etmek zaruretini hissediyoruz. 
Efendiler! Hatta o kadar diyaceğimki, şu muvazenei 
ticariyemiz meselesi, memleketin esası meselesidir. 
Hatta memleketimizin siyaseti dâhiliyesi - memle
ketimizin siyaseti hariciyesi diyorum ve bilerek söy
lüyorum - hatta siyaseti hariciyesi bu mesele İle alâ* 

. kadar surette nazarı dikkate alınmak ve o suretle ida
re edilmek lâzım gelir. 

Şimdi bu mâruzâtımı - daha doğrusu bu tasdia-
timi • itmama yaklaştıktan sonra bugünkü progra
mımız kâfi midir, değil midir? Tabiî bunu hiç kim
se iddia edemez, hatta bendeniz öyle görüyorumki, 
Heyeti Celilenize arz ettiğim bu program veyahut bu 
değil de Maliye Vekâletinden ve Hükümetten vâki 
olacak daha mantıkî ve daha makûl bir teklif ile bir 
program - hangisi olursa olsun - fakat muhakkak bir 
program, muhakkak bir esas, gideceğimiz, vâsıl ola
cağımız bir gaye, bu mutlaka tayin edilmeli, mut
laka tahdit edilmeli ve bütün devletin faaliyeti ve 
bütün mîlletin faliyetİ bu sahaya hasır ve tevcih edil
melidir. 

Efendiler! Müsaade buyurursanız küçük bir nok
tayı daha hatıra olmak üzere arz etmek istiyocum. 

Oda bu sene için acaba hakikî birkaç milyon lira 
olsun bu meseleye hasır ve tahsis etmenin imkânı yok 
mudur? Şüphesizki Heyeti Celilenize arz etmiş oldu
ğum program, bir senede kabili tatbik olan bir prog
ram değildir, müteaddit seneler üzerine tevzi edile
cektir. Fakat bu seneden başlamak üzere, hiç ol
mazsa ısmarlanacak olan hususatı ısmarlamak üze
re, meselâ iki bin çiftten bahsedildi. Bu iki bin çift 
yerine muhtaç olduğumuz 20 - 30 bine doğru çift
ler alınmak sureliyle acaba yeni bir kredi tahsis git
menin İmkânı yok mudur? Maliye Vekrli muhteremi 
gülüyor. Geçen de «İmam bildiğini okur, bütçeye ilâ
ve ediyorsunuz, karışmam. Verilmeyecek olduktan 
sonra» dedi. Fakat şüphesizki Hasan Beyefendi, mem
leketimizin kendisiyle iftihar ettiği bu maliyecimiz, 
bunu şaka olarak söyledi. (Handeler) Tabiî müzake-
ratta bu lâflar kati bîr şey ifade «tmezL Bununla be
raber kendisinden bir şey rica edeceğim. Yeniden 
kendisinden tahsisat istemiyorum, eğer diyorum, 
bu senenin varidatı içerisinde, mevcut kavaainm 
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varidatı içerisinde yeni bir Külfet, diğer bir kanun 
vazetmemek suretiyle yeni bir irat tahassül ederse 
bendeniz. hu tahassül edecek miktarı takriben dört, 
heş milyon lira tabrrrin ediyorum, bu cihete tahsis 
buyurmaları lütfunu vaadederler mi? 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Tahsisi 
varidat mı? 

FERtT BEY (Kütahya) — Hayır tahsisi varidat 
değil, yani bir kredi kabul etmek ve tahakkuku mik-
tarnıda bunu vermek, 4 - 5 milyon lira yoktur der
ler. Febiha, fakat şimdi arz etmiş olduğum veçhile 
vardır derlerse bu ciheti tasrih etsinler. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) - -
Fazlai varidatı mı İstiyorsunuz? 

FERİT BEY (Kütahya) — Hangi fazlai varidatı? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Senenin fazlai varidatım mı? 

FERİT BEY (Kütahya) — Hayır, hayır fazlai vari
dat degİl. (Siz söyleyin sesleri) 

TALÂT BEY (Ardahan) — Hasan Bey! Bol ke
seden veririm de, çık işin içinden (Handeler) 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (izmir) — Tahsisi 
varidat olmaz. 

FERİT BEY (Kütahya) — Hayır efendim, tahsisi 
varidat değildir. Bir madde ile Muvazene Kanunun
da bir miktar kredi kabul eder. Eğer bu krediye - ken
disi de kaani olursa diyorum - kaani değilse kabul' 
etmesin; kani ise kabul etsinler. Efendim! Bendeniz 
diyorumki, kavanım mevzuamız itibariyle 1341 se
nesi içerisinde - gayet tabu bir surette - dört beş mil
yon raddesinde gümrük varidatımızda bir zam vâki 
olacaktır. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (izmir) — Yok o 
zam değil. 

FERİT BEY (Kütahya) — Zam. 
SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Paranın 

sukutundan vukubulan bir zamdır. 

FERtT BEY (Devamla) — Efendiler! Lo
zan Ticaret Muahedenamesinİn bir maddesi var
dır. Orada derki : Bugünkü tarifemizde mevcut 
resimlerimiz 745 kuruş üzerine tespit edilmiştir. Bina
enaleyh bu miktar üzerinden bir ay zarfında yüzde 
otuz - vasati - bir tezayüt vaki olduğu takdirde, o 
yüzde otuz miktar, kendiliğinden mevcut tarife üze
rine hâsıl olur. Bu, sene behemahal hâsıl olacaktır. 
(Zaten oldu sesleri.) 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Olmadı, 

• T » 

FERİT BEY (Devamla);^ MafcmuUlmb« hâsıl 
olacaktır ve ilâve ediyorum, hâsıl cimridir, KlhaJt(ka 
efendiler! Diyeceksinizki, paramızın 30 - 40 kuru; te-
dennii kıymetinden hâsıl olacaktır. Fakat şimdi arz 
etmiş olduğum veçhile bütün istikbale,, bütün önümüz
deki dört beş seneye ait bu ta,hayvü) azimdir ve ol
ması zamri ve vucude gelmesi de pa# bir tahayyül
dür. Bu ay zarfında biliyorsunuzki 970'i tssayyz; etti, 
968,5 kuruş üzerinde bu tahftvvüj ya&i olacaktır, bu 
tecavüzü vaki bir ay zarfındadır. Bu noktai nazar
dan bir ayda vaki olması lâzımdır. Kısaca 970 kuru
şa diyelim. Efendiler! Bu, 970 kuruşta böyle durur
sak,' her halde bu sene hâsıl olacaktır, olmamasının 
ihtimali yoktur. Çünkü her senenin tenakusa mutta
rit bir surette 1332 senesinden İtibaren temadi ediyor 
ve birbiri üzerine onda bir her sene vaki olmuştur. 
O kadar muttarit bir surette gidiyoriji bunun bjı sene 
İçerisinde ve bu muvazene! ticariye dairesinde dura
cağım tahmin ye tasavvur etmenin imkânı yoktur. 
(940) kuruş üzerinde tahavvül eden bir vaziyet, yazlık 
mensucatının ısmarlanacağı, ve hububat noktai naza
rından en kısır bir vaziyetin temadi edeceği- önümüz
deki aylarda, 970 kuruşa baliğ olamıyacağ_ını nasıl 
tahmin ediyorsunuz? Birincide olmazsa, ikincisinde 
olacak, ikincisinde olmamı; İse, üçüncüsünde ola
caktır., -

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) —' Olsun 
mu? 

FERİT BEY (Devamla) — Olsun, işte siyasette ce
saret buna derler, olsun. Çünkü bakınız 745 üzerine 
tespit edilen vaziyet bugüne kadar temadi etmiş, mu
kavelenin akdi tarihinden itibaren yani Mart 1923 tari
hinden itibaren bugüne kadar devam etmiş ve evra
kımızın tedennisi dolayısıyle yüzde oniki, yüzde do
kuz, yüzde altı, yüzde beş alacağı yerde, yüzde Üçbu-
çuğa inmiştir, 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Müsaa
de buyurunuz efendim! 

FERİT BEY (Devamla) — Rica ederim' sözümü 
kesmeyiniz. Cevaplarını .alırsınız. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — O halde 
cevap alacaksam müsaade ediniz söyliyeyim, korku
yorsunuz. 

FERİT BEY (Devamla) — Bilhassa bu gibi mesail-
de emin olunuz sizden hiç korkmam. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — O halde 
krediyi söyleyiniz, ona göre alkışlı yayım. 

FERİT BEY (Kütahya) — O halde bırakınız söy
liyeyim... (Alkış) 
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SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Bacana
ğınız alkışlıyor. (Alkış) 

FERÎT BEY (Kütahya) — Bak başkası da alkışlı
yor. 

Efendiler! Beyefendinin itirazına rağmen bunun 970 
olmasını istirham ediyorum. Çünkü efendiler, rüsu
munuzdan kaybediyorsunuz ve düşününüz ki bir kere 
970 olduktan sonra ertesi ay, üç ay sonra sekizyüz 
üzerinden alacaksınız. Hiçbir zaman 770 kuruşa İn
dikten sonra, büsbütün serbestü istihsal edecek ve her 
miyecektir. Şu halde vaki bir gayretle meydana gel-
üç ayda bir o miktar üzerinden tarife takdir etmiş ol
duğu miktar üzerinden rüsumu istihsal edeceksiniz ve 
bu vaziyetin tahassul edeceği diğer bir surette de aşi-
kârdırki, Nafıa bütçesine bu kadar tahsisat koydunuz, 
Bunların birçoğu hariçten tedarik edilecektir. Rayla
rın tedariki için lâzım olan sterlin lirasını, bugün Ma
liye Vekili bey almak üzere Borsaya emredecek olur
sa, 20 gön kalmıyacaktır, arzu ettiğimiz vaziyet mey
dana gelecektir. Binaenaleyh bu sene bütçede sekiz 
milyon lira vardır. Tekrar ediyorum, bu gibi vaziyet
lerde, Devletin menafii iktisadiyesi, menafü maliyesi 
esastır. Hangisinde menfaat mevcut İse, o ciheti ih
tiyar etmek lâzım gelir. Bu gibi hususat, bu gibi dü
şünceler, bir siyaset adamını bu gibi faaliyetten hiçbir 
zaman men edemez. Şu tarzda ve şu halde bile olsa, 
yine şu tahavvül ve tezayüt zarurî olarak hâsıl ola
caktır. Ve bu mukadderdir. İşte, Hasan Beyefendi
den istirham ettiğim, bu hususta 30 milyon lira Güm
rük varidatı üzerinden, 10 milyon lira eder. Ben on 
milyon demiyorum, bunu evvelce de size arz ettim. 
Çünkü tasavvur buyurunuzki en ziyade müstahselâ-
tımızdan olan pamuk bezi üzerinden beş kuruş alı
yoruz, beher metresinden alınan ve zammolunan 70 
paradır. Köylü onu aldığı zaman tediye edeceği miktar
da 70 parayı hesap etmesi ihtimali var mıdır? Bu ka

dar satmalacak ve satın aldığından dolay! takriben İs-
tihsâlâkâtta cüz'î bir fark vücuda gelecektir. Fark ola
bilir, bendeniz on milyon olacaktır derdim. 4 - 5 mil
yon dedim. Yarısını iskonto ettim, yarısını İskonto 
etmek suretiyle böyle bir varidatın ihtimali vardır. 
Hasan beyefendiden bilhassa istirham ettiğim şey, hiç 
olmazsa bütçemizin nihayetine geldik, Muvazenei 
Umumiye Kanununun içerisine, bir madde ile; arz et
miş olduğum, memleketimizde istihlâki zarurî olan bu 
üç nev'i emtianın istihsaline muktazi hususatta - ve 
ben hepsinden evvel ziraati tercih ediyorum, yani çift, 
buğday tohumu cihetini hepsine tercih ediyorum - hiç 
olmazsa bu sahada lâzım gelen fedakârlığa, bir miktar 
datıa ilâve buyurmalarını bilhassa rica ediyorum. 

Efendiler! Sözümü bitirdim, şimdi arz etmek iste
diğim şudur ki; bir programa ihtiyacımız vardır. Ve 
ilk programımız, muhtelif zamanlarda kendisine tevcih 
ettiğim bu üç beyazlar programı olmalıdır. Pamuk, 
buğday, şeker, üç tane beyaz memleketimize böyle 
hariçten giren ve cebimizden paralarımızı alıp çeken 
bu üç beyaz, birinci programımızı vücuda getirmelidir. 
Bu hususta lâzım gelen mesaii ikmal ettikten sonra 
bir program daha tespit edilecektir ki, o programda 
da demir, kömür ve petrol programı olacaktır. Demir, 
kömür ve petrol programının bugünden muhtelif sa
halarda faaliyetini tezyit etmeye çalışacağız. Fakat 
faaliyet ve hedefimizi bir noktaya tevcih ederek evve
lâ üç beyazları istihsal etmeye çalışacağız, öyle zan-
nediyorumki, Heyeti Celilenizi kâfi derecede tasdi et
tim, tekrar affımı istirham ediyorum,. Fakat memle
ketimizin hayatî noktai nazarından bendenizde âdeta 
bir cinnet derecesine gelmiş bir lüzum bir ihtiyaç su
retinde telâkki ettiğim için, bunları Heyeti Celilenize 
arz ediyorum, tekrar affımı istirham ediyorum. 

REİS — Efendim! Teneffüs edilmek üzere celseyi 
on dakika tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; Saat: 4,30 
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iKİNCt CELSE 

Bed'i miizakentt; Saat: 5,00 

REtS : Reisveküi Alt Sururi Bey 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim, söz Ticaret Ve
kili Ali Cenani Beyindir. 

TİCARET VEKİLİ ALI CENANI BEY (Gazian
tep) — Ferit Beyefendi, uzun beyanatları sırasında Ti
caret Vekâletinin memlekette yapacağı vazaif hakkın
da, mühim noktalara temas ettiler. Onların bazıları
na bendeniz iştirak etmekle beraber, bir kısmı hakkın
da bazı mütalâat serdetmeyi lüzumlu addediyorum. 
Ferit Beyefendi, nutuklarma başlarken, memleketteki 
tevazünü ticariden bahsetmekle ve tevazünü ticarideki 
açığı Heyeti Celilenize arz etmekle mühim bir nokta 
hakkında Heyeti Celileyi teyakkuza davet ettiler. Efen
diler, hakikaten memleketin ithalâtı ile ihracatı arasın
da aleyhimize olarak bir fark mevcuttur. Rüsumat 
İdaresinin her sene neşretmekte olduğu İstatistikler, 
bize bu açık hakkında biraz malumat veriyor ve Fe
rit Beyefendi de rüsumat İstatistik inin Harbi Umumi
den evvelki bir senesi ile, 1339 senesi istatistikini mev-
zuubahis ederek ikisi arasında mukayese yaptılar. Bit
tabi 1340 senesinin istatistiki tamam olarak neşrolun
madığı için ondan haberdar değildirler. 

Son günlerde bizim neşretmiş 'olduğumuz Ticaret 
Vekâleti mecmuasının altıncı nüshasında, 1340 sene
sinin yalnız beş aylık istatistiki mevcuttur. Fakat Ve
kâletin almış olduğu cetveller dokuz aylıktır. Son üç 
aylık istatistikin neticesi on, onbeş gün sonra ancak 
anlaşılacaktır. Vekâletin neşredeceği yedinci sayı 
mecmuayı ilerde tabiî göreceksiniz. Filvaki 1339 se
nesinde ithalât İle ihracat arasındaki fark, altmış mil
yon lira olarak görünüyor. Bizim dokuz aylık almış 
olduğumuz cetvellerden, 1340 senesindeki açığın ellİüç 
milyon liraya tenezül etmesi icap ediyor. Yani yedi 
milyon lira otuzdokuz senesine nispetle lehimize bir 
fark mevcuttur. Buna zamimeten 1340 senesinde şi
mendiferlerimizi inşa etmek İçin, diğer senelerde ol-
mıyan bir mubayaatımız vardırki, onun da miktarı 
aşağı yukarı beş milyon liradır. Onu da lehimize kay
detmek İcap ederse, 1339 senesinyle 1340 senesi açığı 
arasında lehimize olarak, onîki milyon lira bir fark 
olduğu görülecektir. Bu hesaba nazaran 1340 senesi 
açığı kırksekiz milyon lira olmak icap eder. Fakat 

efendiler, maatteessüf istatistiklerimizin muntazam ol
madığını ve farkın bizi tedhiş edecek derecede, öyle 
kırksekiz milyon raddesinde olmadığını arz etmeküği-
me müsaadenizi rica ederim, 

Efendiler, Rüsumat İdaresinin yapmakta olduğu is
tatistik, tüccarların vermekte olduğu beyannamelere is
tinat eder. Bu beyannameler kıymeti hakikiyeyi ifade 
etmez. Kıymeti hakikiyeyi ifade etmek için bir mec
buriyet yoktur. Tüccarlar hatırlarına ne gelirse, ihraç 
ettikleri emtia üzerine o miktarı korlar. Halbuki it
halâttaki beyannameler aynı farkı gösteremez. Çünkü 
onlar orijinal faturalar üzerine tespit edildiği için, on
lar kıymeti hakikiyeye biraz kariptir. Bendeniz be
yannamelerden bazılarım geçen sene Muvazenei Ma
liye Encümenine getirttim ve teklif ettim. Bu mesele 
üzerinde haylice uğraştım. Beyannamelerin ekserisinde 
yüzde yirmi kadar bir fark vardır. Buna ilâveten ha
rice gönderilen emtia, memleketten harice çıkmadan 
evvel birtakım masarife tabidir. Gene buna ilâveten' 
harice giden emtianın hariçte satıldığı fiyat; gümrük 
beyannamelerinde muharrer olan fiyat değildir. Hariç
te de lehimize olarak bir miktar fark hâsıl olmaktadır. 
Bunları nazarı dikkate alırsak, herhalde lehimize ola
rak yedi, sekiz milyon lira ve belki daha ziyade bir 
fark mevcuttur. 

FERİT BEY (Kütahya) — İthalât kaçağını hçsap 
etmediniz. 

TİCARET VEKİLİ ALÎ CENANİ BEY (Devam. 
la) — ithalât kaçağını hesap ederken, gümrüklerde-
beyanname verilmeksizin geçenleri de hesap etmeniz 
lâzım gelir Ferit Beyefendi! Hatta bendenizin dairei in-
tİhabiyemden, Suriye'ye giden bütün emtiamız hakkın
da gümrüklere verilen beyannameler, yalnız bir istatis
tik için verilmesi arzu edildiğinden dolayı, bazı tüc
carlar gümrüğe uğrayarak beyanname verir. Emtianın 
kısmı azamı köylüler tarafından, deveciler tarafından 
nakledilir; Gümrüğe uğramaz. Beyanname vermez ve 
istatistike de geçmez. Bunu da lütfen kayıt buyuru
nuz. Binaenaleyh aradaki fark böyle kırk milyon, alt* 
geçmez ve bendeniz bunu inşallah Heyeti Celilenize 
daha sabit, daha kati rakam ile ispat edeceğim. 
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Yalnız bendeniz istatistiklere istinat ederek hakiki 
erkama vâsıl olamıyacağtmıza kanaat ettiğim için, bi
zim İstatistik dairesinde arz ettiğim mehazlfi 8ef etfe-
cek tedabir ile, istatistikleri daha katî ve daha munta
zam bir surette tespit edecek tedabir aldım, önümüz
deki senenin aylarında yine Vekaletin neşredeceği 
mecmuada bunları tafsilen Heyeti Celile görecektir. 

Ferit Beyefendi yine sözleri arasında, memleketin 
sınaî istihsalâtının tezyidi parelerinden bahis. buyurur
ken, bütçeye teşviki sanayi için konulmuş olan tah
sisatın sarfının da bir programa tabî olmadığını, ge
lişi güzel sarf edildiğini söylediler. Efendiler, Tica
ret Vekaleti teessüs ettiği andan itibaren yapacağını, 
gerek selefi muhteremim zamanına ve gerekse bende
nizin zamanıma ait işleri katiyen tespit etmiştir ve ka
ti esaslar üzerinde yürümektedir. Yine Ferit Beye
fendinin gösterdiği veçhile memlekette yapacağımız 
işleri, dâhilden mevadı iptidaiyesini tedarik etmek 
mümkün olup da, hariçten bize fazla miktarda getirile
cek eşyanın ithâlini tenkis edecek fabrikalara ihtiyaç 
olduğunu, Ticaret Vekâleti çoktan tespit etmiştir ve 
aynı esaslar üzerinde yürümektedir. Meselâ efendi
ler, pamuk mensucatından bahis buyurdular. Bizim de 
en ziyade nazarı dikkatimizi celbeden; pamuk ve şeker 
meselesidir. Pamuklu İthalâtım tenkis için, Adana'da 
gejecek sene zarfında Ziraat Bankası ile müştereken 
otuzbin iğli bir mensucat fabrikası yapmayı kararlaş
tırdık. Ve vereceğimiz tahsisat içindeni dörtyüzbin li
rası bu maksada sarf olunacaktır. Ziraat Bankası 
bir kısmını verecektir, Tabi böyle bir fabrika bir se
na içerisinde teessüs edemez. Bu sene fabrikanın in
şaatı yapılacak ve malzemenin bir kısmı gelecek ve 
zannederimki, 1341 senesi Eylülünün iptidasında fab-
röta işlemeye başlayacaktır. Yani 1342 senesinin mah
sulâtını sarf edecektir. Otuzbin iğli dediğim bu fabri
ka yevmiye yedi, sekiz saat çalışmak şartıyle, sene
de birbuçuk milyon kilo pamuk işliyecektir. Eğer bu 
mesai günde oniki saate çıkarılırsa tabiî iki milyon 
kiloyu geçer. Bir senedeki pamuk miktarı - ki Fe
rit Beyefendinin bahis buyurdukları gibi - memleket
te elyevm işliyen fabrikaların sarfiyatının nısfı mik
tarında olacaktır. 

Efendiler, eğe? pamuk mensucatını tamamiyle mem-
lakette yapmak için beş, altı, yedi milyon lira verseniz, 
hatta ön milyon lira vermiş olsanız bunların bir sene, 
ikrsefie, beş «ene içinde yapılacağına katiyen kani de-
ğltim. -Fabrikayıtücude getirmek, binasını yapmak, 
nrnkiha&rı hariçten celp edip içine yerleştirmek belki 
kolayın". FSfcat orsada işliyecek ameleyi bulmak, ora

da işliyecek mütehassısları bulmak pek müşkül bir me
seledir. Hatta mevcut olan fabrikaların içinde - ki Fe
rit Beyefendi de itiraf ettiler. - Bu fabrikalar büyük 
kabiliyeti istihsaliyelerini meydana getirememektedir
ler. Bunun esbabı da, orada işliyecek mütehassıs ame
lenin noksaniyetidır. Bendeniz oradaki fabrikaların 
hepsini gezdim. Tarsus'ta Rasim Bey Fabrikasını, 
Mavromatİ, Trıpani, Simonakİ fabrikalarını birer bi
rer gezdim. Bunlar kabiliyeti istihsaliyesinin nısfını 
meydana getiremiyor. Esbabı, bir taraftan kâfi mik
tarda sermayelerinin olmaması, diğer taraftan mevcut 
mütehassıs amelenin bulunamamasıdır. Eğer bu fab
rikaları tamamiyle işletecek olursak, bugün bunlar 
dört milyon kilo pamuk işliyorsa, o zaman sekiz mil
yon pamuk işliyeceklerdîr. Binaenaleyh üç beş sere 
zarfında mevadı iptİdaiyesi dahilde mebzuten bulunan 
pamuk mensucatı İçin, harice müstağni bir vaziyette 
bulunmaklığımız İçin lâakal on seneye ihtiyaç vardır. 

Şekere gelince: ötekinden daha müşküldür. Şeke
rin bir defa mevadı iptidaiyesini ekip yetiştirmek lâ
zımdır. Bir defa hangi cins pancardan, şeker fabri
kası yapılan mahalde fazla İstihsalât yapılabilir. Bu
nun hakkında tetkikat yapılmalıdır, tecrübe olunmalı
dır. Bunun için zaman ister. Vakıa etütler yapılmış
tır. Meselâ, bu sene şeker fabrikası yapmak istediği
miz Uşak'ta pancar ekilmiştir. Yüzde onyedi randıman 
vermiştir. Fakat belki biz başka cins pancar bulaca
ğız veyahut bu pancar iki üç sene orada ekildikten 
sonra belki bu randıman eksilecektir. Mesela bu sene 
Erzurum'da da tetkikat yapılmıştır. Bendeniz de bilâ
hare tetkikat yaptırdım. Oranın pancarradaki şeker 
miktarı Uşak'takinden ziyadedir. % 18, 19 nispetinde 
şeker vermesi memuldur. Trakya'da tecrübesi yapıl
mıştır, hatta yüzde yirmiiki vermiştir. Şimdiye kadar 
emsali görülmemiştir. Hatta hesaplarda yanlışlık var
dır deniliyor, thtimalki tahlil olununcaya kadar pan
car suyundan bir miktar zayi etmiştir. Binaenaleyh 
şeker miktarı biraz fazla görünüyor. Öyle de olsa 
yüzde onsekiz verecektir. Trakya'da bir şeker fabri
kası tesis etmek üzereyiz. Vekâlet ona da muavenet 
edecektir. Bu fabrika harici bir sermaye ile yapılıyor. 
Fakat bu sene verdiğiniz tahsisatın 300 bin lira ve
yahut 350 bin lirası ile Uşak'ta bir şeker fabrikası vü-
cude getirilecektir. 

Sonra efendiler, eskiden büyük muvaffakiyet gös
teren debagat fabrikalarını hali iptidadan kurtarıp 
muntazam fabrikalar haline getirmek için, memleke
tin dört, beş mahallinde ahali ile müştereken, nısıf 
sermayesi behemehal mahallî sanat erbabı ve oradaki 
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müteşebbisin tarafından konulmak ve diğer nısfı da 
Hükümet tarafından temin edilmek üzere debagat fab
rikaları vücude getirilecektir. 

Sonra bendenizin eskiden beri takip ettiğim bir ga
ye vardır: Büyük fabrikalar yaparken - bugün en bü
yük fabrikalara malik olan İngiltere'de bile henüz fay
da temin eden Hand fabrikalarını memleketin ahvali 
içtimaiyesine pek muvafık gördüğümden - el fabrika
ları ile aile tezgâhları yapmaya sây etmekteyim. Bil
hassa bunun için İskoçya'dan Almanya'dan, Belçika' 
dan numuneler getirttim, kataloglar getirttim. Bunlar 
üzerinde mütehassısları etüt yapmaktadırlar. Bunun 
için de hangisi fazla randıman verebilirse onu tercih 
edeceğiz. Numune olmak üzere memlekette sanayii 
nesciye ile meşgul olan halka taksitle vereceğiz. Efen
diler! Bugün yaptığımız tetkikata göre bu fabrikaların, 
«İde işlenen kumaşların beş misli kumaş işliyeceğine 
kanaat getirdik. Bugün el İle yevmiye on metre kumaş 
çıkaran bir amele, getirttireceğimiz tezgâhlarla 50 met
re kumaş çıkarmaya imkân bulacaktır. 

Sonra efendiler! Bugün ikibin, üç bin tezgâh işliyen 
bazı memleketlerimiz vardır. Bunlar da mensucatı 
çözmek ve direzin yapmak hususatıyle meşguldür. Bu 
isler, bu âdi vesaitle yapılmaktadır. Onlar için tetki-
kat yapılmıştır. Âdi vesait yerine, beş alltıyüz tezgâhı 
olan bir memlekette vesaiti cedide ile mücehhez buhar 
veya gaz motoru ile müteharrik çözme makinelerinden 
ufak bir makine meydana geliyor, meydana getirilecek 
böyle bir fabrika ile, oradaki sanayiimizi daha fazla 
inkişaf ettireceğimizi ve daha düzgün ve daha munta
zam çıkaracağımızı anlıyoruz. Numune olmak üzere 
bazı mahallerde, meselâ üç beş yerde böyle çözme fab
rikalarım vücude getireceğiz. Kumaş müstahsiUeriyle 
bir kooperatif yaparak, onların iştiraki ile büyük bir 
fabrika yapmak mutasavver ve mukarrerdir. 

Binaenaleyh efendiler! Vekâlet programını tespit 
etmiştir ve bir hat üzerinde yürümektedir ve takip etti
ği hattı hareket üzerinde bütçemizin veyahut Heyeti 
Celilenizin Veklâete vermekte olduğu tahsisata göre, 
en ziyade kabili istifade olanlarını tercih ederek on
ları meydana getirecektir. 

Sonra efendiler! Gayet basit görünen birtakım sa
nayi vardırki, bizim memleketimizde henüz yer bulma
mıştır. Bendeniz )329'da Romanya'ya gittiğim zaman, 
orada Romanya ricalinden görüştüğüm bazı zevat, 
bana Romanya köylülerinin yapmakta oldukları bazı 
masnuatı haşehiyeyi gösterdiler. Bunun için mahsus 
bir müze yapmışlardır. O müzeye gittim, gördüm. 
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Köylülerin kışın boş oldukları vakit evlerinde otur
dukları halde, ufak çakı İle vücude getirdilkeri bu âleti 
haşebiyenin gayet güzel olduğunu gördüm ve .bunun 
da mahalli sarfı en ziyade bizim memleketimizdir. 
Hatta İstanbul'dan satınahp kullandığımız tahta kür
danlar bile Romanya'da yapılıyor. Buraya gelir bunlar 
Romanya köylülerinin elleriyle ocak başında çakı ile 
odunu yontarak yaptıkları ve bize sattıkları şeylerdir. 
Bendeniz bunu da bizim memleketimiz için gayet ehem
miyetli görüyorum. Bazı bizim köyüler civar orman
lardan koca bir çam ağacını telef ettikleri halde, an
cak iki tekne yapabilirler ve bunlar da yirmi para et
mez. Bunun yerine sanayii haşebiyeyi köylülere ta
mim etmek için muallimler bulmak ve oralara gönder
mek istiyorum. 

Binaenaleyh efendiler! Heyeti Celilenizi fazla iz'aç 
etmemek için arz edeyimki, Ticaret Vekâleti münasip 
bir program üzerinde muntazam hatvelerle ilerlemek
tedir. Fakat şurasını itiraf etmek isterimki, - Ferit 
Beyefendinin pek haklı olarak söyledikleri veçhile - Ti
caret Vekâletine vermiş, olduğunuz tahsisat, memle
kette arzu ettiğimiz terakkiyatı sınaiyeyi vücude ge
tirecek miktarda değildir. Efendiler! Geçen sene Tica
ret Vekâletine beşyüzbin lira teşvikâtı sınaiye tahsisatı 
verdiniz. Bu seneki ise bir milyon /üçyüzbin liradır. 
Heyeti Celilenize arz edeyimki, kısmen yapılacak olan 
mensucat fabrikasına dortyüzbin lira ve şeker fabrika
sına 350 bin lira verilecek ve kalacak miktarın 300 bin 
lirası da geçen seneden başlanmış ve henüz ikmal edi
lememiş olan fabrikalara sarf edilecek olursa, geriye 
artan miktar 250 bin liradır. Yeniden yapılacak şey
ler bu 250 bin liraya inhisar eder. îşte efendiler, ka
lan 250 bin lira ile ne kadar iş görülebileceğini elbette 
takdir buyurursunuz. Ticaret Vekâletine verilecek tah
sisatın ne miktar verilebileceğini ve bunun ne suretle 
kabiliyeti istihzariyesi olduğunu tabii Maliye Vekili 
Bey takdir edeceklerdir. Bendeniz Heyeti Celilenizin 
elime verdiği ve Maliye Vekâletinin de kabul ettiği 
tahsisatı sarf etmekle ve onu müsmir şekilde sarf et
mekle vazifemi ifa etmiş olurum ve bittabi Heyeti Ce
lilenize hakikati arz ederim. Hasan Beyefendi, kendi
leri Ticaret Vekili iken, bu faslı mahsusu üç milyon 
lira olarak teklif etmişlerdi. Tabiî arkadaşlar, birta
kım zarurî ve tabiî masraflar karşısında her vekâle
tin teklif ettiği miktarlardan tenkisat yapıldığı gibi, bu 
da birbuçuk milyona tenzil edildi. Sonra Muvazenei 
Maliye Encümeni, açığa bir muavenet olmak üzere 
bütün fasıllardan yüzde-beş tenzil etmiş idi. Bundan 
da tenzil olunmuştur. 
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Geçen sene Muvazenei Maliye Encümeninde mev
zubahis olan mütehassıslar tahsisatı bizim Vekâlet 
bütçesine geçti. Onun miktarı yetmisahibin liradır. O 
da bu faslı mahsusta tenzilâta uğradı. Kalan miktar 
budur. Binaenaleyh Vekâletin, elice geçecek miktarın 
nispeti dairesinde iş görmesi tabiîdir. Yeni bir meblâğı 
varidat bularak, memlekette hakikaten pek mühim 
olan hayatı ticariyemizde büyük inkılâp yapması me
mul olan tesisat için, bir çare düşünmek zamanı gel
miştir. Bendeniz Devletin varidatı âdiyesi arasından, bu 
arzu ettiğimiz inkılâbı sınaiyi vücude getirecek parayı 
tefrik etmek imkânı olmadığına kaniim. Onun için dı
şardan bir çare bulmak lâzım. Hasan Beyefendi, ben
den evvel Ticaret Vekili iken Heyeti Vekileye Devlet 
bütçesinde bulunan bu fabrikaların Ticaret Vekâleti 
bütçesine nakli için bir kanun lâyihası teklif etmiş
lerdi. Tabiî fabrikalar, şimdi Müdafaai Milliye Vekâ
letine mülhak olan Askerî Fabrikalar Müdüriyeti 
Umumiyesi tarafından işletilmektedir. Müdafaai Mil
liye Vekâleti ile aramızda konulmuş olduğu için, bu
nun için bir çare bulunacaktır. Bu fabrikalar bugünkü 
bütçesi İle Ticaret Vekâletine raptedildikten sonra, ge
çen sene verdiğimiz yarım milyon lira ile, bu sene ka
bul buyuracağınız miktar ve geçen sene yine bir kanu
nu mahsusla kabul ettiğiniz, Ergani Bakır Madeni için 
bir milyon lira tahsisat; bunların mecmuunu hesap et
tim; fabrikalarla birlikte 8 - 9 milyon liralık bir ser
maye oluyor. Bu sermaye ile bir Sanayi Bankası vü
cude getirmeyi düşündüm. (Pek münasip sesleri.) 

Bir Sanayi Bankası böyle dokuz milyon liralık bir 
sermaye İle teessüs ettiği zaman, tabiatiyle hariçten 
kendisine muavenet edecek mühim sermaye bulabilir. 
Binaenaleyh böyle bir lâyiha yaptım ve Heyeti Veki
leye takdim ettim. Henüz müzakere edilip, Heyeti Ce-
lilenize gelmedi zannederim. Eğer Heyeti Vekile fik
rimi muvafık görürse ya aynen, yahut t ad ilen Heye
ti Cel İlen ize gelecektir. 

Ümit ediyorum ki, böyle bir Sanayi Bankası vü
cude getirdiğimiz zaman, hem yapacağımız, yeni fab
rikaların tetkikatını ve hem de onlara lâzım olan şir
ketlerin tesisini bu banka daha iyi düşünecektir, daha 
İyi yapacaktır. Sonra tesis edeceğimiz şirketlerin es
hamı Borsada daha iyi satılabilecektir ve bu suretle 
elde mevcut olan ve işlemeyecek bulunan bu 9-10 
milyon liralık sermaye; mütedavil bir sermaye hali
ne gelmiş olacaktır ve onun kredisi ile yeni yapaca
ğımız bankalar için yeni bir menba bulabileceğimizi 
ümit ediyorum. 
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Bendenizin Vekâlete geldiğim gün ile bugün ara
sındaki müddet, zannediyorum ki, dört aya yakındır. 
Bu dört ay içinde yapılması kabil olan İşlerin yapıl-
ması için gayret ettim ve öyle zannediyorum ki, He
yeti Celileniz de pek yakında, arz ettiğim faaliyete 
şahit olacaksınız, (İnşallah sesleri.) Faslı mahsusun-
daki miktar hakkında bendeniz bir şey söylemeyece
ğim. Ferit Beyefendinin söyledikleri gibi, eğer He
yeti Celileniz dört beş milyonluk tahsisatı kabul eder
se... 

FERİT BEY (Kütahya) — Ziraate ziraate! 
TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi

antep) — Tedarik imkânını bulursanız hem Ferit Be
ye ve hem de Heyeti Celilenize çok teşekkürler ede
rim. (Kâfi sesleri.) 

REİS — Efendim! Söz almış daha bir çok arka
daşlarımız vardır. Üç tane de kifayeti müzakere hak
kında takrir aldım. 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Kifayet aleyhinde 
söyleyeceğim. 

REİS — Buyurunuz. 
ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Efendim! Müzakere 

kâfi değildir. (Niçin sesleri.) Müsaade buyurunuz arz 
edeyim. 

Efendiler! Biz burada temenniyat İle meşgul iken, 
bazı hakayık vardır ki, o da dev adımlariyle yürü
mektedir. Ufak bir hakikat vardır ki, bunun tenviri
ni rica edeceğim. Bu meseleyi, gerek Maliye Vekili ve 
gerekse Ticaret Vekili Beyefendilerin bu kürsü mil
letten Heyeti Celilenize izah etmeleri lâzımdır. 

Bugün ticaret âleminde, Teşviki Sanayi Kanunu 
dediğimiz zaman, memlekette mevcut olan, müessese
leri, şirketleri himaye etmek esasına matuf bîr şekil 
hatıra geliyor. Heyeti Celilenizin en birinci arzu ve 
emeli de budur. Bu böyle olduğu halde, bugün yaz 
gelmek münasebetiyle istanbul tüccarlarından bir kaç 
müessese Avrupaya «150 bin» çift lâstik ayakkabı 
ısmarlanıl şiardır. Efendiler! Bu ayakkabıların altı 
lâstik üstü bezdir. Bunların her nasılsa, geçen sene 
gümrükten tarifeyi yanlış tatbik etmek suretiyle du
hulüne müsaade edilmiş ve bunların beherinden «on-
iki» kuruş resim alınmıştır. Halbuki bugün İstanbul' 
dakî erbabı sanayiimizi teşvik için meydana gelmiş 
olan millî müesseselerimiz, bu yüzden bütün bütün 
mahvolmaktadır. (Doğru sesleri.) Ayakkabı denilince 
Heyeti Ceillenizin ve herkesin bildiği Ökçeli, tabanlı 
ayakkabı hatıra gelir. Halbuki bunu gümrük, yirmin
ci faslın üçyüzaltmışıncı maddesine tatbik ederek lâs
tiği ayrı, bezi ayrı olarak geçirmiştir. Meclisin, bu hu-
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susu ayrıca tefsirine hacet yoktur. Elinizdeki kanun 
gayet sarih ve açıktır. Kanunun on biri ne i faslının 
yüzseksenbeşinci maddesi: 

«Meşin ve sahtiyandan mamul adi ayakkabıları ve 
çarık ve bunların ipekten gayrı lifi mevad ile müret-
tep olanları» iltı.. diyor ki, bunun kilosundan «1 500» 
kuruş alınıyor. Keza 168 nci maddesi : «Meşin ve 
sahtiyandan mâda derilerden mamul ayakkabıları ve 
bunların ipekten gayrı lif! mevad ile mürettep olanla
rı» ki bunlardan da «2 585» kuruş almıyor. îşte efen
diler! Asıl tatbik edilecek madde budur. Sonra ipek
ten mamul olanları da vardır. Çünkü ayakkabı, 185 
nci maddede dört madde üzerine tarif olunmuştur. 
Tarife Kanununun başka mevadında ayakkabı na-
miyle bir şey mevcut değildir. Bu dört maddeden bi
risinin tatbik edilmesi lâzımdır. Bu hususta Maliye 
Vekili Beyden izahat istiyorum. Tekrar arz ediyo
rum ki, kanun pek sarihtir, tefsire lüzum yoktur. 

MALİYE VEKtLt HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Kösele yerine altları lâstik olan ayakkabı
ları hakkında, Zeki Beyin söyledikleri muamele tet
kik edilmektedir. Gümrük idaresi bunu her nasılsa 
muhtacı tetkik görmüştür ve yaptıktan muamele Ze
ki Beyin buyurdukları gibi, başka bir fasla aittir. 
Bunların altında lâstik bulunmasından, güya ayak
kabıdan başka bir şey infiş gibi ayrı bir muameleye 
tabi tutulmuştur. Bendenizin bu husustaki kanaatim, 
bunun muhtacı tefsir olmadığı merkezindedir. Gerçi 
Mecliste bunun hakkında bir tefsir de olduğunu bi
liyorum ve bunu Kavanini Maliye Encümeni tefsir 
ederken «mesele sarihtir ve ayakkabıdan başka bir 
şey telâkki edilemez ve başka bir muameleye uğraya-
maz.» dîye bir tefsir yapmış ve Muvazene! Maliye 
Encümenine göndermiştir. Bendenizin de şahsi kanaa
time gelince : Bu mesele muhtacı tavzih ve tefsir 
değildir, sarihtir. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Bravo, çok doğru. 

ayakkabıdır. (Bravo sesleri) Eğer Heyeti Celİleniz bu 
ciheti tasvip buyurursa bendeniz yatın emir veririm, 
gümrükte yarından itibaren bu ayakkabılar hakkında 
ayakkabılar tarifesi tatbik edilir. (Bravo, kabul, reye 
sesleri, alkışlar.) 

REİS — Efendim! Faslı mahsus hakkındaki mu-
zaekrenin kifayetini reye arz ediyorum, Müzakereyi 
kâfi görenler lütfen ellerini kaldırsın... Kâfi görme
yenler ellerini kaldırsın... Müsaade buyurunuz. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Müsaadeye lüzum yok. 
îşte ekseriyet var. 

REİS — Fasıl hakkındaki müzakereyi kâfi gö
renler lütfen ayağa kalksın... Kâfi görmeyenler lüt
fen kalksın... Efendimi Müzakere kâfi görülmüştür, 
Takrir vardır okunacak: 

Riyaseti Celileye 
Asırlardan beri bin müşkülâta rağmen yaşamak

ta olan bazı millî sanatlarımız vardır. Fakat maale
sef hemen kâffesi kadim ve iptidaî bir tarzda idare 
edilmektedir. Bu halin devamı diğer bir kısım gibi 
mevcut olanlarının da indirasını İntaç edeceği endi-: 
şeşini telkin etmektedir. Binaenaleyh bu gibi millî sa
nayimizin asri bir hale kalbi ve bu suretle idamei 
mevcudiyetleri için Ticaret Vekâletince muayyen esa-. 
sat dahilinde ve icabında iştirak suretiyle yapılacak 
müzaherete ve teşvikin son zamanlarda itkisadiyata 
karşı halkın ruhunda uyanmış olan şuurlu bir inki-
lâp dolayısiyle feyyaz neticeler vereceğine herkes ka« 
nidir. Halbuki bu fasla tahsis edilen meblâğ gayri 
kâfidir. Bu sebeple Teşvikatı sınaiye ve tesisiye a&' 
mı tahtmdakı faslı mahsus istihlâk değil istismar 
edilecek olan 250 bin liranın ilâvesini arz ve teklif 
eyleriz. 

İzmir 
Mustafa Rahmi 

Çorum 
Mustafa Lûtfi 

Mardin 
Necip 

Çorum 
İsmail Kemal 

Biga 
Mehmet 
Kayseri 

Dr. Halit 
Maras 
Tahsin 

Aksaray 
Vehbi 

Zonguldak 
Halil 

Zonguldak 
Yusuf Zİya 

içel 
Mehmet Emin 

Karesi 
Haydar Adil 

Edirne 
Fayik 
Adana 

İsmail Sefa 

MALİYE VEKtLt HASAN BEY (Devamla) — 
Meselâ yarın da başka türlü bir ayakkabı çıkabilir. 
Nitekim komprime kâğıt ayakkablan yaptılar. Yarın 
diğer bir madde kullanılabilir. Binaenaleyh kösele ye
rine kullanılan herhangi bir maddenin tebeddülü, eş
yama şekli istimalini değiştirir mi? Katiyyen değişti
remez. Şu halde tarifenin, altındaki kösele yerine gi
ren herhangi bir maddenin nevi ve cinsine tabi ola
cağını aramakta ne mantıki bir esas, ne de ilmî bir 
esas vardır. Bu, bendenizin kanaatime göre muhtacı 
tefsir bir mesele değildir, ister kösele olsun, ister lâs
tik olsun, ister kâğıttan olsun, mamul ayakkabı, 
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Kozan 
Ali Sadi 
Tokat 

Mustafa 
Bolu 

Mehmet Vasfı 
Konya 

Hacı Bekir 
İçel 

Tevfik 
istanbul 
Ali Rıza 

Rize 
Ali 

Kastamonu 
Fuat 

Çorum 
Münir 

Aksaray 
Besim Atalay 

Amasya 
Nafiz 
Bozok 

Ahmet Hamdi 
Çanakkale 

Şükrü 
Kocaeli 

İbrahim Süreyya 
Bolu 
Şükrü 
Bozok 
Salih 
Van 

Mehmet Münİp 
Ankara 
İhsan 

Kırklareli 
Dr. Fuat 

Bolu 
Falih Rıfkı 

Mardin 
Abdürrezzak 

Sivas 
Muammer 
Gaziantep 
Kıhç M 
Mersin 
Niyazi 

Sinop 
Yusuf Kemal 

Konya 
Eyüp Sabri 

Van 
Hakkı 

Trabzon 
Hasan 

İstanbul 
Dr. Refik 
Kayseri 

Sabit 
Maraş 

Abdülkadir 
Konya 

Naim Hazım 
Kozan 

A1İ Saîp 
Tekfurdaki 

Faik 
Kocaeli 
Safvet 
Akasya 

Rıza 
Kayseri 

Zeki 
Sinop 

Recep Zühtü 
Kütahya 

Ragıp 
Elâziz 

Mustafa 
Saruhan 

Mehmet Sabri 
Karahisar 

Ali 
Van 

İbrahim 
İstanbul 

Süleyman Sırrı 
Malatya 

Mahmut Nedim 
Genç 

Muhittin 
Dersim 

Ahmet Şükrü 
İsparta 

Hüseyin Hüsnü 

Kastamonu 
Mahir 

Hakkâri 
Asaf 

Kütahya 
Ferit 
Bolu 

Cevat Abbas 
Mardin 

Yakup Kadri 
Menteşe 

Yunus Nadi 
Bitlis 

Muhittin 

Artvin 
Hilmi 

Mardin 
Derviş 
Elâziz 

Hüseyin 
Afyon Karahisar 

İzzet Ulvi 
Malatya 
Hilmi 
Canİk 

Süleyman Necmi 
Canİk 

Talât Avni 

•REİS — Efendim! Takrir sahipleri burada mı? 
Bunu madde olarak mı teklif ediyorlar, yoksa ne
dir? (Bu fasla zam sesleri) 

HALİL BEY (Zonguldak) — Bir kere reye ko
yunuz efendim, 

REİS — Efendim! Faslı mahsusun birinci madde
si; «teşvikatı sınaiye ve tesisiye masrafı» dır. Buna 
ilâvesi mi talep olunuyor? (Evet sesleri) Pekiyi efen
dim. Müsaade buyurun, neticeye göre rakkam tas^ 
hih edilmek üzere bu takriri nazarı itibara alanlar 
lUtfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın... Nazarı itibara alınmıştır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Ereğli 
kömür havzasına tahsis edilmek şartiyle! 

ZEKİ BEY (Gümüşane) — Şarkı unutmaya-. 
hm. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Şarkı garbı yok. Her 
taraf birdir. İhtiyacı olan mahalle sarfedilîr. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi-. 
antep) — Efendimi Bu faslın ikinci madesinde «Ec
nebi mütehassıslar tahsisatı^ diye bir kayıt vardır. 
Buradaki (ecnebi) kelimesinin tayyım rica ederim, 
Çünkü meselâ Türklerden onbeş seneden beri Ame* 
rika'da madenlerde bulunmuş, islemiş bir mütehassıs 
vardır. Ecnebi kelimesi bulunduğundan dolayı bunu 
getiremiyoruz. Sonra daha bir iki zat vardırki; di
ğer vekâletler İçin kabul ettiğiniz gibi, mütesassts ol
dukları için, mütehassıs sıfatİyle tahsisat verilmesi 
icap eder. 

Binaenaleyh (ecnebi) kelimesinin tayyedilmesin!, 
Mütehassıslar ücuratı olarak kabulünü rica ediyo
rum. 
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REİS — Efendim, Vekil Bey (ecnebi) kelimesinin 
tayyım istiyor, «Mütehassıslar ücuratı» demek lâ
zımdır, diyorlar. Evvelemirde bunu reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et-
miyenler lütfen el kaldırsın... Efendim, (Ecnebi keli
mesinin) tayyı kabul edilmiştir, 

Şimdi efendim,* nazarı dikkate alınan takrir mu
cibince faslın yekûnu (1 640 418) lira oluyor. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Efendim! Fasıl reye 
konulmazdan evvel Maliye Vekili Beyefendinin beya-
natiyle bir meselei müste'hire hâsıl oldu. Maliye Ve
kili Bey Heyeti Celilenin temaytUâtını görerek ya
rından itibaren emir vereceklerdir. 

TİCARET VEKİLİ ALI CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendimi Vaktiyle her iki vekâlet arasın

da bu mesele takarrür etmiştir. Binaenaleyh Maliye 
Vekili Bey emir verir, tatbik edilir. 

REİS — Efendim bu bapta takrirler de vardır. 
Reye arz edeceğim. Fakat rakkama taallûk etmediği 
için fasıl kabul olunduktan sonra Heyeti Celilenin 
reyine arz edeceğim. Şimdi faslın yekûnu (1 640 418) 
lira olmuştur. Faslı bu suretle kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir efendim, iki takrir var, okunacaktır: 

Riyaseti Celjleye 
Ayakkapları hakkındaki Maliye Vekili Beyin tek

lifinin reye konularak tasvibini teklif eylerim. 
Çanakkale 
Mehmet 

2. — EVRAKI VARİDE 
Takrirler 

2. — Sinop Mebusu Recep Zühtü Beyin, Avrupa' 
Aon İthal edilmekte olan ayakkaplarmın altı ne olur* 
sa olsun gümrüklerimizde ayakkabı gibi muamele 
görmesine dair takriri (4{185 mükerrer) 

Riyaseti Celileye 
Avrupa'dan ithal edilmekte olan ayakkaolarınuı 

altlatma kösele yerine her ne gibi bir madde konu
lursa konulsun gümrüklerimizde lâalettayin ayakkabı 
gibi muamele görmesi icap eder. Binaenaleyh mese
lenin buna göre tahtı karara alınmasını teklif eyle
rim. 

Sinop 
Recep Zühtü 

REİS — Efendim! iki takririn ikisi de aynı mahi
yettedir. 

ALİ ŞUURl BEY (Karesi) — Söz İstiyorum. 
REİS — Ne hakkında? 
ALİ ŞUURl BEY (Karesi) — Usul hakkında. 

Efendiler! Millî sanayimizin geçirdiği buhranı her
kes takdir eder. Memleketin her kösesinden eninler, 
feryatlar gelmiştir. Bunları kulaklarımız İşitti. Bu 
meselenin biran evel halledilmesi de gayet doğrudur. 
Fakat bu bapta bir Tarife Kanunu vardır. Eğer bu 
kanun sarih idi ise, bu ana kadar geçen gaflete tees
süf etmekten başka yapılacak bir şey yoktur. (Mü
sebbipleri tecziye edilmeli sesleri) Gayri vazıh ise bu-, 
nun için bir tefsir vardır, onu beklemek l&zmuhr. 
Aksi takdirde Vekil Bey ayakkapları hakkındaki ta
rifenin tatbiki suretiyle meselenin-nihayet bulacağına 
bizi temin etsin. Zira o baptaki madde bizce henüz 
malum değildir. Malum olduğu zaman karar verebi
liriz, İki üç gün zarfında muntazam bir suretle tef

sir suretinde çıkması daha doğrudur. Hakem Heyeti 
Cehledir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Arz ettimki, bu meseleyi tatbikat noktai 
nazarından tefsiri kanunî şeklinde düşüren ben deği
lim. Rüsumat idaresiyle Vekâlet arasında muhabere 
ceryan ettiği vakitte mesele bu şekle gelmiş. Benim 
kanaatim tefsire muhtaç değildir merkezindedir. Bu 
iş benim elimde olsa idi, bunu tefsire sevk etmezdim. 
Memleketin menafii de tefsire muhtaç olmadığın-
dadır. Bendenizin kanaatim bu şekildedir. 

ALt ŞUURl BEY (Karesi) — Eğer bu ayakkabı
lar hakkında bu kanun tatbik edilirse, bu millî sa
nayideki buhran izale edilecek midir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Bu altı lâstik olan ayakkaplar hakkında ta
rifenin lâstik maddesi tatbik edilmekte ve bu da güm
rük resmini ehemmiyetli surette azalmaktadır. Hal
buki mamul ayakkabı muamelesi görürse, resim kat 
kat yüksek olacaktır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Müsaade
nizle bir şey arz edeceğim. Bu tefsir hükümetten gel
miş değildir. Saruhan Mebusu Kemal Bey arkadaşı
mızla bazı rüfekasının vermiş olduğu takrir üzerine
dir. Takrir Makamı Riyasetten Kavanini Maliye En
cümenine havale edilmiş ve Kavanini Maliye Encü
meni Hasan Beyefendinin fikrini aynen kabul etmiş
tir. Mazbatanın buraay gelmesine hacet kalmaz. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Vekil Beyin 
vaziyet gayet güzel izah buyurdular^ Tefsire hacet 
yoktur. Dedİlerki: Ayakkabı resminin herkesin bil
diği ayakkabıdan, ayakkabı dîye almıyorlar; lâstik 

— 3» — 



İ : 81 18 : 3 . 1341 C : 2 

diye alıyorlar. Binaenaleyh bu ayakkabı mıdır? Lâs
tik midir? Diye sîze sorsam, tabiî ayakkabıdır. Der
siniz. Tefsire lüzum yoktur. Meclisi Alinin temayü-
lâtı bu merkezdedir. Ben bunu tatbik edeceğim, de
diler. Hatta bu, bizim sanayi mllliyemizin hilâfına 
dahi olsa bugünkü şekliyle kabul etmek lâzımdır. Bu 
bizim lehimizdedir. Biran evvel Vekil Beyin beyana
tını kabul edip tatbikinden başka bir şey yoktur. 

ALÎ ŞUURÎ BEY (Zonguldak) — Efendim! Şim
diye kadar devlet hazinesinin gördüğü zarar ve zi
yan kime tazmin ettirilecektir? Cevap istiyorum. Ve
kil Bey lütfen cevap versinler. Bu, yanlışlık değil
dir. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendimi Birçok mesail tatbikatta biraz içtihada, tak
diri zatiye kalır. 

Hangi kanunu bu vaziyetten kurtarmışızdır ki, 
tarife gibi mesaili İktisadtyeye müteallik olan bir şey

de, alâkadar olan adamların hakkı takdiri ortadan 
bütün bütün kalkmış olsun. Bendeniz onların tarzı* 
takdirine iştirak etmiyorum. Eğer kasdl bir suiisti
mal İle hazinenin ızrar edildiğini tasavvur buyurur-: 
sanız, emin otunuz ki teftiş yaptırır ve arz ederim. 

TUNALİ HİLMİ BEY (Zonguldak) — Devlet 
islerinde suiniyet, hüsnüniyet aranmaz. Tatbikata w 
neticeye bakılır. (İçtihada bakılır sesleri) Hayır efen-ı 
dim öyle değü\ 

REİS — Efendim! Takrirler okundu, malumu âli* 
niz oldu. Tekrar okunmaya hacet yoktur. Bu takt 
riri reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsınlar... Aksini reye koyuyorum; kabul etmi* 
yenler lütfen el kaldırsınlar... Kabul olunmuştur. 

Yarın bermutad İçtima etmek Üzere celseyi tatil; 
ediyorumj 

Hitamı Mtizakerat; Saat t 5,40 

.«... 
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