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BİRİNCİ CELSE 

Bed'l Müzakerat; Saat : 1,35 

Reis t Kâzım Paşa 

Kâtipler : Ragıp Bey (Zonguldak), Talât Bey (Kângırı) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

RElS — Zaptı sabric hülâsası okunacak . 

Seksenbiıinci içtima 

18 Mart 1341 Çarşamba 

Birinci Celse 
Alî Sururi Beyin tahtı riyasetlerinde biUnikat zap

tı sabık hülâsası kıraat ve aynen kabul ve evrakı va
ride ait oldukları mahallere havale edildi. 

Elcezire İstiklâl Mahkemesince altı ay Jıapse mah
kûm edilen Siverek ahzı Asker Şubesi Reisi sabıkı 
Yunus Efendi hakkındaki İstida Encümeni mazbatası 
ruznameyo alındı. 

Münderecatlart itibariyle muhtacı tefsir görülen 
dört adet istida hakkında kezalik İstida Encümeni 
mazbatası kıraat ve Kavanini Maliye Encümenine 
tevdi olundu. Kanunu Cezanın bazı mevadmı muad-

Mazbatafar 
A — Müstesna evkafın refi istisnaiyeti hakkında 

(1 1493) numaralı kanun lâyihası ve Kavanini Maliye 
ve Evkaf encümenleri müşterek mazbatası. 

REİS — Ruznameye alınmıştır. 

2. — Cenup ve Cenubi Şarki hudutlarımızın se
tir ve muhafazasını temin için iki hudut taburunun I 
Mart 1341 bidayetinden itibaren teşkiline mezuniyet 
verilmesi hakkında (1J646) numaralı kanun lâyihası ve 
Muvazene! Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alınmıştır. Müstaceliyet hak
kında da Encümenin teklifi vardır, 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekfurdagı) 
*— Söz" istiyorum. 

REİS — Buyurun! 

dil kanun lâyihasının müstacelen müzakeresi karargir 
oldu. Nizamname ve talimatnameler hakkındaki tek
lifi kanuniye müteallik Kanunu Esasi Encümeni maz
batası kıraat ve kabul olundu. 

Badehu Ticaret Vekâleti bütçesinin müzakeresine 
geçilerek (5) fasıl aynen ve bir fasıl tadilen kabul edil
dikten ve faslı mahsus bir müddet müzakere olunduk
tan sonra berayi teneffüs celse tatil edildi. 

ikinci Celse 
Ali Sururi Bey tarafından kuşat edüerek Ticaret 

Vekâleti Bütçesinin faslı mahsusu bir müddet daha 
müzakere ve tadilen kabul edildikten ve Avropadan 
ithal edilmekte olan ve altlarına kösele yerine lâs
tik veya diğer bir madde konulan ayakkabılarının 
gümrüklerde lalettayin ayakftabı.gibi muamele gör
mesi ta-karrür ettfkten sonra Perşembe günü içtima 
edilmek üzere celse tatil otundu. 

DAHİLİYE VEKlLÎ CEMİL BEY (Tekfurdagı) 
— Efendim; evvelce kabul buyurulan Dahiliye Bütçe
sinde teşkili kabııl edilen ve tahsisatı da kabul buyu
ruları İki hudut taburu vardır. Cenup ve Cenubi Şar
kî vilâyetlerinde teşkil edilecektir. Bunların, şimdiden 
müstaceliyetle teşkili lâzım geliyor. Ufak bir maddei 
kanuniyedir. Takdimen ve tercihan müzakeresine mü
saade Duyurulmasını rica ederim. 

TALAT BEY (Ardahan) — Asayişe mütealliktir. 
Pek münasiptir. 

REİS — Efendim; zaten Encümenin müstaceliyet 
teklifi vardır. Vekil Beyin teklifi de, bugün Ticaret 
Vekâleti bütçesinin müzakeresine başlamazdan evvel 
müzakeresine dairdir. Bir maddedir, Tab ve tevzi 
edilmiştir. Binaenaleyh Ticaret Bütçesinin müzakere
sine başlamazdan evvel bu kanunun müzakeresini 
kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın.,. Kabul edilmiştir, 

2. — EVRAKI VARİDE 
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3. — Ankara'da bit memurin kooperatifi teşkili 
hakkında (1/651) numaralı kanun lâyihası ve Muva
zene! Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS —• Ruznameye alıyoruz. Bunun da müsta
celiyeti hakkında bîr teklif vardır. 

Riyaseti Celileye 
Ruznamem'n üçüncü maddesinde muharrer me

murin kooperatifi kanunu, Ticaret Vekâleti Bütçesiy
le alâkadar olduğundan elyevm müstacelen ve terci-
han müzakeresini rica ve teklif Eylerim. 

Ticaret Vekili 
Ali Cenanİ 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazian
tep) — Efendim; bu da bir maddedir. Heyeti Celile-
nizden bunun bugün Ticaret Bütçesiyle birlikte mü
zâkere edilmesini, rica ediyorum. Mühim ve gayet 
müsmir ve nafi bîr teşebbüstür. Müstaceliyetle bu
gün Ticaret Bütçesiyle birlikte müzakeresini rica edi
yorum. \ 

REİS — Ticaret Vekili Bey, bu kanunu Ticaret 
Bütçesiyle beraber müzakeresini teklif ediyorlar. Ya
ni bütçenin müzakeresi biter bitmez başka bütçeye geç
meden bu kanunun müzakeresini teklif ediyorlar. Ka
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

4, -— Münhal bulunan Divanı Muhasebat Reisi 
saniliklerinc münasiplerinin intihabı hakkında Divanı 

1. — Cenup ve Cenubi Şarkî hudutlarımızın se
tir ve muhafazasını temin için İki hudut taburunun 1 
Mart 1341 bidayetinden itibaren teşkiline mezuniyet 
verilmesi hakkında (1/641) numaralı kanun lâyiha-' 
sı ve Muvazene! Maliye Encümeni mazbatası. (1) 

4 

REİS — Efendim; heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri.) Maddelere ge
çilmesini kabul edenler el kaldırsın... Kabul'etmeyen
ler'el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İki jandarma hudut taburunun 1 Mart 1341 
tarihinden itibaren teşkiline dair kanun 

Madde 1.— 1341 senesi Bütçe lâyihasında teşkili 
teklif olunan iki jandarma hudut taburunun teşkiline 
mezuniyet verilmiştir. 

(1) Kanun lâyihası zabıt ceridesinin nihayetinde 
merbuttur, 

Muhasebat Riyasetinden mevrut ve (3/390) numaralı 
tezkere ve müşterek encümen mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
VASIF BEY (Saruhan) — Bunda müstaceliyet yok . 

mudur? 
REİS — Yoktur. 

Tezkereler 
1. — îstromcalt müteveffa Halil Efe ve Parti Peh

livan zevceleri hanelerinde icra edilen taharriyat ne
ticesinde bilmüsadere Ankara istiklâl Mahkemesine 
tevdi edilen ve veznei umumî ayniyat defterinde mev
cut olarak mukayyet bulunan eşya ve nukudun iadesi 
lâzım gelip gelmeyeceğinin tayini hakkında Başvekâ
letten mevrut tezkere (3/397) 

REİS — Adliye Encümenine havale ediyoruz. 
Müzakere edilecek mevada geçiyoruz. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Efendim; müş
terek encümen mazbatası, müzakere edilecek bir me
sele değildir. Bir İntihaptır. Müsaade buyurulursa şim
di yapalım. 

REİS — Efendim; intihap dahi olsa bir mazbata 
olduğu için ruznameyi almak lâzımdır. Ruznameyi 
alırız; bundan sonraki celsede intihabat! yaparız. Za
ten tab ve tevzii yirmidört saat olmadı. 

Efendim; şimdi müzakeresine karar verdiğiniz ka-. 
nun okunacaktır. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
(Hayır şeşleri.) Söz İsteyen yoktur. Maddeyi aynen ka
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun 1 Mart 1341 tarihinden 
itibaren meriyülicradır. 

HAFIZ ŞAHİN EFENDİ (Gaziantep) — Mart 
bugün ondokuzdur. Halbuki bir Marttan itibaren me-
riyülicra olacaktır deniyor. Nasıl olur? İzah buyur
sunlar! 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tefcfufdagı) 
— Efendim; bu hudut taburları zabıtan ve efradı Mü
dafaa! MUliyeden alınmış ve tefrik edilmiştir. Bittabi 
bütçenin Heyeti Umumiyesi çıkmadığı için bunların 
tahsisatı, harcırahları vesairesi verilemez. Bunları Mü-
dafaai Milliye bir Mart tarihinden itibaren bütçesin
den ve kadrosundan çıkardığından muhassesatlarının o 
tarihten itibaren temini 'içîndir. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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VASIF BEY (Sâruhan) — Emrivaki efendim. 
DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY 0evamla) — 

Değildir efendim. Daha yapılmamıştır. Teşkil edilme
miştir. 

REİS — Başka söz İsteyen yoktur. Maddeyi aynen 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 5, — İşbu kanunun icrasına Dahiliye ve 
Maliye Vekilleri memurdur. 

REÎS — Üçüncü maddeyi reyinize arz ediyorum. 
(Müdafaai M illiyede lâzım sesleri.) 

TALÂT BEY (Ardahan) — Jandarma, doğrudan 
doğruya Dahiliyeye merbuttur. 

REİS — Encümen tarafından teklif yoktur. Baş
ka bir teklif varsa... 

KÂZIM VEHBÎ BEY (Ergani) — Efendim; jan
darma doğrudan doğruya dahiliyeye aittir. Buraya 
Müdafaai Milliyetim ilâvesine hiç lüzum yoktur. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Zabıtan ve efrat Mü
dafaai MiIIiyeden alınacak, Müdafaai Milliye Veki
linin haberi olmazsa olur mu? 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; jandarmanın 
MUdafaai Milliye ile münasebetini anlamıyorum. 
Jandarma, doğrudan doğruya Dahiliyenin emrinde
dir. Nitekim geçen sene hudut jandarmalarını Mü
dafaai Mılliyenin elinden aldık ve Dahiliyeye verdik. 
Bu hakikat, yeniden mi gözümüze çarpıyor? Bu eski
den beri bildiğimiz bir şeydir ki : Jandarma, Dahiliye 
Vekâleti emrinde asayişi dahiliyeyi muhafazaya me
mur bir knvvei muhafazadır. Bunun haricinde bir şey 
yoktur. Yani başına bir de çatal kazık, bir Müdafaai 
Milliye Vekâleti. Ne münasebeti vardır. Hiçbir mü
nasebeti yoktur. (Doğru sesleri.) Zabit alacakmış el
bette alacaktır. Aldığı zabitin alâkası kesilmelidir ve 
kesilecektir. Onların da terfi ve tayinine ait ayrıca bir 
kanunu vardır. Binaenaleyh oraya Müdafaai .Milliye 
Vekilini koymak doğru değildir. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Zabit vermezse ne ya
pacaksınız? 

REfS — Efendim; üçüncü maddeye Müdafaai Mil
liye Vekâletinin dahi ilâvesini yani bu tabirin dahi 
İlâvesini teklif ediyorlar. 

AHMET KADRİ BEY (Siverek) — Tahriri tek
lif yoktur Paşam! 

REİS — Tahrirî ve şifahî şart değildir. 
AHMET KADRİ BEY (Siverek) — Olmaz Pa

şam! Tahrirî teklif etsinler. Ondan sonra reye koya
bilirsiniz. Bizden çok defa tahrirî teklif istenmiştir. 

REİS — Pekâlâ; tahrirî teklif var mı? (Yoktur 
sesleri.) Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler el kaldırsın,.. Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Efendim; kanunun heyeti umumiyesi teşkilât ve 
tahsisatı mutazammındır. Ancak 1341 bütçesi kaydİy-
le musarrah olduğu için ve bütçede esasen tayini esa
mi ile olacağı için ve tahsisat bütçesinde nazarı dik
kate alınacağı için bu kanunun heyeti umumiyesini 
reyi işarî ile reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Efendim; Ticaret Vekâleti Bütçesinin müzakeresi
ne devam ediyoruz. 

2. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası : 
(1/506) 

A) TİCARET VEKÂLETİ BÜTÇESİ 
Fasıl Lira 

284/A Muavenet 35 150 
KÂZIM KARABEKİR FA$A (istanbul) — Söz 

istiyorum. 
REİS — Buyurunuz. 
KÂZİM KARABEKİR PAŞA (İstanbul) — İki 

sene evvel bendeniz İktisat Kongresinin Reisi bulu
nuyordum. O münasebetle bu kısım hakkında bazı 
mütaîâat arz edeceğim. Burada 284 (A) faslında yal
nız Ticareti Bahriye ve Amelî Ticaret ve Sanayi Mek
teplerine muavenet olarak cüzî bir meblağ konuyor.. 
(B) faslında da İktisat Kongresi masrafı konuyor. Ve 
Hükümetçe açılacak ticaret sergilerine muavenet de 
lağvediliyor. Bunların her üçü de bendenizce şâyânı 
tenkit olan noktaları havidir. 

Evvelâ : İktisat Kongresi, bini mütecaviz alâka
dar ve mütehassıs azadan ibaret olarak iki sene evvel 
toplandı ve birçok kıymetli lâyihalar kongrenin hu-
lâsai fikri olmak üzere bir risaleyi iktisat Vekâletine 
takdim ettik. Bunların içerisinde bilhassa Ticaret Ve
kâletine ait olan birçok mühim mevad henüz yapıla
mamıştır. Tekrar böyle bir kongreyi toplamak için 
para sarfetmek zaittir. Esasen İstanbul Mebuslarının 
arzusuyla istanbul'da bulunan mütehassıs arkadaşlar, 
yine böyle kıymetli bir. lâyiha yaptılar. Ticaret Ve
kâletinin böyle fikir toplamaktan ziyade bunların ka
bili icra ve idarî olan kısımlarını serian ve diğerleri
ni de tedricen tatbik etmesi daha nafi olur. Bilhassa 
istanbul'da - kî nüfusu umumiyernîzin hemen ondört-
te birini havi olan kesif bir mıntıkadır - böyle mü-
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tehassıslann vermiş olduğu lâyihayı daha ziyade va
kit geçirerek tatbik, etmemek demek, günden güne 
orayı ıstırap içinde bırakmak demektir. Bu ıstırap, 
orası merkezî iktisadimiz olduğu için memleketimi
zin umumuna da tesir yapabilir. 

Onun için bendeniz, bu kongreler yerine orduda 
nasıl Şûrayı âlii askerî varsa bir ziraat şûrayı âlisi, 
bir ticaret şûrayı âlisi yaparak bu lâyihaların kabi
li icra ve idarî kısımlarını derhal tatbik etmeyi ve 
diğerlerini de böyle mahdut, tecrübeli mütehassıslar 
elinden geçirerek icra kısmına ehemmiyet vermeyi ve 
bu kongrelerden sarfınazar etmeyi teklif ediyorum. 

Dün Ticaret Vekili Bey buyurdular ki : «Biz bir
çok fabrikalar açabiliriz. Fakat bu fabrikalara insan, 
mühendis nerede bulunabilir» bunu söylediklerine 
rağmen bütçeye (9 500) lira gibi bir para da muave
net olarak konuyor. Eğer memleketimizde sanayiin se
ri inkişafı, Ticaret Vekâletince kabul edilmişse der
hal yer yer sanayi mektepleri, çırak usta kursları açı
larak o makinelere lâyık insanları da seri yetiştirme
lidir. 

Sonra İstanbul gibi, İzmir gîbi sahil kasabalarda 
balıkçılık mekteplerini, ticareti bahriye mekteplerini 
doğrudan doğruya Ticaret Vekâleti açmalıdır. Yoksa 
böyle (9 500) liralık bir muavenetle memlekete gire
cek makineleri işletecek kollan vücude getirmek gay
rı mümkündür. 

Sonra sergiler için kona para çıkartılmıştır. Hal
buki İktisat Kongresinde bizzat göründü ki daimî 
sergiler, vatan malını göstermek, sevdirmek ve sar-
fettİrmek için pek lâzımdır. Yer yer böyle sergiler 
açaplara para vermeli, teşvik etmeli, daimî surette 
vatan malını teşhir etmelidir. Onun İçin bü fasıldaki 
İktisat Kongrelerine ait para fazladır. Bilâkis sergile
re muavenet lâzımdır. 

Sonra mekteplere yapılan muavenet kâfi değildir. 
Hattâ bütün sanayi mekteplerim, Ticaret Vekâleti 
kendi mütehassıs müdüriyetine raptetmeli. Memleke
timizde ismi sanayi mektebi, fakat içinde terzi, kun
duracı olan mektepleri beyhude yere işletmemelidir. 
Bir taraftan- da Maarif bütçesinde arz ettiğim gibi, 
behemahal masarifimiz de iktisadî terbiyeye çok 
ehemmiyet verilmeli. Bu suretle yeni nesilleri çene ve 
kalem kuvvetiyle veya siyasi mesail ile hayat kazan
maya değil, biraz da işe sarılmaya, vatandaş emeğine, 
muhabbete sevketmelidir. Gerek meta mübadelemizi 
teşvik etmek, gerekse sanayiimizi seri inkişaf ettir
mek. için böyle mektepleri el* almayı ve terbiyei ik-
tisadiyeye ehemmiyet vermeyi en mühim bir tedbir 
zannediyorum. 

SÜLEYMAN BEY (Bozok) — Paşam; bendeniz 
de bir sual soracağım. 

REİS -T- Buyurun! 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Vekil Bey

efendi; geçen sene Meclisi Ali dokuz maddelik bir 
karar İttihaz etmişti, Bunda Keskin Kibrit Fabrikası
na muavenet için Vekâleti alâkadar gösterdi ve fabri
kayı işletmek için on bin lira da para koydu. Bugün 
fabrika ne vaziyettedir? Vekâlet bununla ne dereceye 
kadar alâkadardır? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazian
tep) .— Efendim; Kâzım Karabekir Paşa 284 ncü (A) 
faslı ile 294 ncü (B) faslrnı birbirine karıştırarak bu
rada bazı beyanatta bulundular. Malûmu âliniz İkti
sat kongreleri masrafı (B 284) (aslındadır. Müsaade 
ederseniz o meseleye ait cevaplarımı o fasılda söy
leyeyim ki tekrir olmasın. Yalnız 284 ncü (A) faslın-
daki Ticareti bahriye ve Amelî ticaret ve sanayi mek
teplerine muavenet kısmındaki (9 500) liranın az ol
duğundan bahsettiler ve Sanayi mekteplerinin Vekâ
lete merbut olması arzusunu gösterdiler. 

Efendiler; Ticareti Bahriye Mektebi, İstanbul'da 
hususî müteşebbisler tarafından bundan on, onikİ se
ne evvel tesis edilmiş bir mekteptir. Vekâlet daima 
buna muavenet etmektedir. Bendeniz bu sene İstan
bul'a gittiğim zaman tetkikatta. bulundum. Hakikaten 
Ticareti Bahriye Mektebinin hususi bir surette çalış
masının fayda temin etmeyeceğine kanaat getirdim. 
Çünkü talebeden alman bir kısım ücretle ve bizden 
verilen muavenetle yaşamaktadır. Mektep kendisine 
lâzım ge)en parayı teminde müşkülât çekiyor. Onun 
İçin tedrisat haleldar oluyor. Bu mektebin yetiştirdiği 
talebeler tabiî ticareti bahriyemizde, millî sefainin 
kaptanlıklarını, çarkçılıklarım vesair hidemattnt göre
ceklerdir. Müktesabatı ilmiyelerinin kâfi derecede ol
ması ve muntazam tahsil görmeleri hakikaten lâzım
dır. Vakıa bunların imtihanları İstanbul Ticareti Bah
riye Müdüriyeti tarafından gönderilen mümeyyizler 
tarafından icra edilir. Hükümetin kontrolü altındadır. 
Fakat herhalde Vekâlete merbut bir müessese olarak 
çalışması hayırlı olur itikadındayım ve tetkikatimm 
neticesi de bunu gösteriyor. Bu sene mektep zaten 
tahsilinin üçte İkisini yapmış üs aylık bir müddeti kal
mıştır. Gelscek sene için eğer dünkü lütuf Duyurulan 
tahsisatla İstanbul'daki âli ticaret mektebini yalnız lâ
zım gelen ıslâhat ve binadaki tamiratla vücude geti
rirsek bu mektep dahilinde bir de ticareti bahriye sı
nıfı açmak mümkün olur, Senei tedrisiye iptidasına 
kadar bendeniz bu bapta tetkikat yapacağım. He-
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yeti Celilenİze arz edeceğim. Fakat simdi devam et
mekte olan mektebe muavenet herhalde lâzımdır. 
Çünkü talebenin şehri verdiği 2-3 lira İle masrafını 
temin etmek mümkün olamıyor. 

Sanayi mekteplerine gelince : Efendiler! Malûmu 
âlînizdir ki sanayi mektepleri, idarei hususiyeler ta
rafından tesis edilmiş mekteplerdir. İdarei hususiye-
lerin kendi malıdır. Bmaları kendi malları olduğu gibi 
makineleri kendileri almışlar ve dersleri kendileri ter
tip etmişlerdir. Sanayi mekteplerinin idarei hususiye-
lerden alınması için bir kanuna ihtiyaç vardır. Da
ha doğrusu alınmasının mı alınmamasının mı doğru 
olduğu münakaşa edilmelidir. Çünkü bir prensip me
selesidir. Bu, Heyeti Celilenizce uzun uzadıya tetkik 
edilerek bir karar verilmeye mütevakkıftır. 

Ticaret sergi, meşher ve müzelerine muavenet için 
konulmuş para bütçede (5 700) lira görünüyor. 284 
ncü B faslının dördüncü maddesinde hükümetçe açı
lacak bir ticaret sergisi masrafı diye konulmuş olan 
on beş om liranın tayyedilmesi de hakikaten muvafık 
değildir. Avrupanın muhtelif şehirlerinde bu sene için 
açılacak altı tane sergi vardır. Bu sergiler herhalde 
bizi pek ziyade alâkadar eder. Bilhassa Londra'da 
açılacak olan tütün sergisi, büyük bir tütün müstah
sili olan memleketimiz için pek ziyade takip edilmesi 
lâzım gelen bir sergidir. Bu sergi İçin hem bizim Lon-
dra'dakİ sefirimize müracaat ettim. Hem ticaret odala
rımıza tamim ettim, İstanbul Ticaret Odası pek ziyade 
alâkadar oluyor ve ayrıca bir pavyon inşası için te
şebbüs etmiştir. Vekâlet de diğer mahaller tütün tüc
car ve müstahsillerinin tütünlerini teşhir etmek için 
Londra tütün ticaret sergisinde, Londra sefiri vasıta-
siyle bîr yer İsticar etmiştir. Orada biri İstanbul Tica
ret Odasına, diğeri diğer şehirlerimizdeki tütün tüc
car ve müstahsillerine mahsus olmak üzere iki pav
yon bulunacaktır. 

Gfendiler! Tütün sergisi yalnız Londra'ya mahsus 
değildir. Biliyorsunuz tütün ticareti alemşümul olmuş
tur. Dünyanın bütün aksamı Şark tütünlerini, Türk 
tütünlerini içiyor. Fakat Türk tütünleri namı altında, 
bize civar memleketlerin tütünleri sürülmektedir. Bi
naenaleyh bizim tütün İÇİn fevkalâde ehemmiyet gös-
termeklîğimiz lâzımdır. Karşımızda büyük rakipler 
var. Memleketimizin en mühim istihsalâtı olan tütün 
hakkında büyük bir dikkat ve basiret göstermekliği-
miz iktiza eder. 

. Sonra efendiler; Paris'te bir sanayii tezyinîye ser
gisi açılmaktadır. Selefim Hasan Bey zamanında o 
«ergiye İştirak vaat olunmuştur. Paris sanayii tezyinî

ye sergisinde bir Türk pavyonu İnşa olunmuştur. Sa
nayii tezyiniyeye ait eşya orada teşhir edilecektir. 

Efendiler; memleketimizin aksamı mııhtelifesinde 
sanayii tezyiniyeye ait mühim şeyler vardır. Bilhassa 
elişleri gayet mühimdir. Meselâ; Kütahya çinileri, 
Gaziantep elişleri, bakırcılık, dökmecilik gibi bizim 
eskiden kalma sanayimizde ehemmiyet verecek şey
ler vardır. Halıcılık, bilhassa sanayii tezyinîye sergi
sinde büyük bir mevki İşgal edecektir. Bu serginin de 
gerek inşaatında, gerek o sergiye gidecek Türk tüc
carlarına, bilhassa sanayii tezyin i ye küçük sınıflara 
münhasır olduğu için o sanatkârlara ufak yardımlar 
yaparak, meselâ yol masraflannı temin suretiyle mua
venet etmek iktiza eder. Bunu temin etmek için de 
mühim bîr masraf ihtiyarına lüzum vardır. 

Sonra efendiler; Lozan'da, Laypzİg'de iki panayır 
vardır. O halde bunlara da İştirak etmek istiyoruz ve 
ticaret odaları bu panayırlara İştirak etmek için ha
zırlanıyor. Bunlar için de Ticaret Vekâletinden birer 
komiser bulundurmak ve oraya eşyasını gönderecek 
tüccarlara delâlet etmek iktiza ediyor. Sonra bende
niz başka bir şey düşünüyorum. Paşa Hazretlerinin 
tayyedflmesinden müteessir oldukları, hükümetçe açı* 
lacak sergi masrafı olarak konulan onbeş bin lira, ben
denize hiç göründü. On beş bin lira ile 'bir pavyon 
bile yapılamaz. Memleketimiz dahilinde kendimizi 
gösterecek bîr ticaret sergisi yapmak lâzım geliyorsa 
3 - 4 yüz bin, belki bir milyon lira masrafa ihtiyaç 
vardır. Bir ticaret sergisini meydana getirmek kolay 
bir şey değildir. Bunun yerine bir seyyar sergi teşki- ' 
lini düşündüm. Belki ekser arkadaşlarımızın hatırına 
gelir. Ruslar, bundan on beş sene evvel bir seyyar 
sergi tertip etmişlerdi. İstanbul'a ve Akdenizİn meşhur • 
limanlarına göndermişlerdi. Bir vapur içinde mahsu
lât ve masnuatı dahiliyeyi birleştirerek İçinde tüccar
ları da ihtiva etmek üzere gelen bu Rus sergisi İstan
bul'da beş, on gün kaldı ve Avrupanın limanlarına gi* 
d erek muhtevi olduğu eşyayı teşhir etti. Bendeniz de 
düşünüyorum ki Seyrisefainden bîr vapur alalım. Me
selâ Karadeniz vapurunu düşündüm. Bunun içinde 
(130) yatak vardır. Tüccarlarımızdan (130) kişiyi ala
bilir. Ambarlarında elektrik tertibatı yaparak bir 
meşher haline koyabiliriz. Bütün mahsulâtımızı ve 
masnuatımızı bu vapurda sergi halinde gösterebiliriz. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Ticaret Vekâleti için 
şâyânı tebriktir. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Devam
la) — Bunun için seksen bin lira kadar bir masraf 
iktiza ediyor. Fakat bendeniz bu seksen bin lirayı sa-
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dece bütçeden vermek istemiyorum. Bu vapurun İçin
de seyahat edecek tüccarlar seyahat ücretine İştirak 
edeceklerdir. Eşyalarının teşhirinden dolayı bir şey al
mayacağız. Yalnız kamara ücretlerini verecekler. Biz, 
vapurun yalnız seyir ve sefer masrafını vereceğiz. 

Bîr de vapurda Türk tütünlerim - hem tütünü na-
turel halinde - göstermek için mahaller tefrik ettiği
miz gibi kabili istimal bir şekilde tütün istimal ede
rek bu sergiye mahsus ve bu seyahata münhasır ol
mak üzere paket halinde sattırmayı düşünüyorum ve 
tahmin ediyoruz ki yüz bin paket sigara satılabilecek
tir - asgari tutuyorum - bu tütünlere birer frank koy
muş olsak, yani paketinden bîr frank almış olsak 
- zaten, tütünlerimiz meşhurdur - yüz bin frank eder. 
Bu suretle beş on bin lira bu yüzden olur. Bu, aynı 
zamanda tütünlerimiz için bir reklâm olacaktır. Bi
naenaleyh bendeniz bunların hepsinin masrafı olarak 
bu 284 ncü (A) faslın ikinci maddesine (5 700) lira 
yerine (60) bin lira konulmasını temenni ediyorum. 
Bu tahsisatı kabul ettiğiniz halde bu tasavvuratı vü-
cude getireceğim. 

yo konmasına lüzum yoktur. Kanunu mahsus mu
cibince zamanı geldiği vakit sarf edilebilir. 

REİS — Buyurun Halit Bey! 

HALİT BEY (Kastamonu) — Efendim! Birinci 
maddede sanayi mekteplerine muavenet var. Bu vesi
le ile bir temennide bulunacağım. Malûmu âliniz 
memlekette sanatkâra fevkalâde, ihtiyacımız var. Bil
hassa demirci ve taşçı ustaları mefkuttur. Bundan 
dolayı da bu gibi ustaların yevmiyeleri gayet galidir. 
Halbuki memleketin her tarafı yanmış, yakılmış bir
çok inşaat lâzım. Bu İnşaatın süratle yapılmasında bu 
sanatkârların mevkudiyetinin ve usta ücretinin fevka
lâde pahalı olmasının çok tesiri vardır. Onun için bu 
sanayi mekteplerinde bu gibi ustaların, demirci bil
hassa taşçı ustalarının yetiştirilmesine eşeddü ihtiyaç 
vardır. Bu defa Kastamonu Vilâyetine gittiğim zaman 
orada bulunan Sanayi Mektebini gezdim. Gayet gü
zel bir binadır. Mektep îdarei Hususiyeye aittir ve 
İdarei Hususiye bütçesinde bu mektebin idaresi için 
bir masraf kabul ediliyor. Fakat geçenlerde on beş 
gün mukaddem mektep müdüriyetinden bir feryatna-
me aldım. Diyor ki «.Meclisi Umumî toplandı, büt
çesini tanzim etti, mektebe de bir miktar para tah
sis etti. Bilâhara yol kanunu çıktı. Bu kanun muci
bince yol parası yalnız yola sarfedileceği için bütçe 
altüst oldu. Binaenaleyh bu muvazenesizlikten biz de 
mutazarrır olacağız,» Binaenaleyh sanatkâra olan esas
lı lüzum anlaşıldıktan sonra bu mekteplerin himaye
sine de lüzum olduğu kanaatındayım. Bazı vilâyetle
rin meselâ İşittiğime göre, İzmir'in, Balıkesir'in, Ma
nisa'nın idarei hususiyeleri zengindir ve mekteplerine 
yardım edebilirler. Fakat birçok yerlerde İdarei hu
susiye bütçeleri 200 - 300 bin liradır. Üç yüz bini geç
miyor. Bunu Maarife mi verecek, yollarına mı vere
cek, mekteplerine mi yardım edecek? Onun için ben
deniz Vekil Beyefendiden çok rica ederim. 1342 Büt
çesine kadar bu sanayi mekteplerinin vaziyetini-tetkik 
buyursunlar. Eğer umumî bütçeden muavenet lazım
sa ona göre muavenet tezyit edilsin. Tabiî bu sene 
bu şekilde gidecektir. Yok eğer Ticaret Vekâletinin 
bunları alması memleketin menfaatına daha muvaflk-
sa o cihet İhtiyar edilsin. Bendenizin bu hususta sa
bit kanaatim yoktur. Çünkü bu meslekte ihtisasım 
yoktur, Herhalde Vekâletin bununla çok meşgul ol
ması lâzım gelir, 

Bir kanun mucibince bu sanayi mektepleri İdarei 
hususiyelere ait olmakla beraber müdürlerinin, bilhas
sa makinist gibi fen memurlarının tayininde Ticaret 
Vekâletinin yalnız muvafakati alınmak meşrut imiş. 

Efendiler; bir memleketin ticaretini harice tanıt
tırmak için reklâm olmak üzere (60) bin lira, berki 
. bunun 2 - 3 misli masraf istiksar edilecek bir şey de
ğildir. Bilhassa arz ettiğim vapurun İçinde Türk tüc
carının emtiasını, evsafını, fiyatını havi olmak sure
tiyle broşürler yaparak aynı reklâmı da yapacağız. 
Binaenaleyh Heyeti Celileden bu maddenin 60 bin li
raya iblağını ve faslın (89 450) lira olarak kabulünü 
teklif ederim. Kâzım Karabekİr Paşa Hazretlerinin 
söylediklerini bilâhara ikinci 284 ncü B faslında arz 
edeceğim. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Reis Paşa Haz
retleri bir sual soracağım. Efendim! 284 ncü faslı as
liyi müzakere etmeden evvel (A) (B) fıkralarına geç
tik. Malûmu âliniz geçen sene Heyeti Celile Ergani 
Madeni İşletme tahsisatı olmak üzere kanunu mahsus
la bütçeye bir milyon lira vaz etmişti. Bu para hü
kümet namına sermaye konularak şirkete verilecektir. 
Bu paradan ne kadarı verildi? Verilmemişse esbabı ne
dir, mütebaki kalan miktarı niçin bütçeye vaz edilme-' 
mistir? Bu cihetlerin tavzihini rica ederim. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazian
tep) — Efendim! Bu fasıldan şirketin nizamnamesi 
mucibince yüzde on iptidaî olarak verilen taksit ve 
yüzde onbeş ikinci taksittir ki rubu miktarında (250) 
bin lirası verilmiştir. Geriye (750) bin lira kalmakta
dır ki kanunu mahsusla verildiği için 1341 senesine 
devredilmesi kanunda meşruttur. Binaenaleyh bütçe-
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Fakat son zamanlarda zannediyorum bundan da sar
fınazar edilmiş. Ve vilâyetler, gerek fen memurlarının 
tayininde ve gerek müdürlerinin tayininde Vekâletin 
muvafakatim almamaya başlamışlardır. Bendeniz bu
nu doğru bulmuyorum. Bilhassa mekteplerin inkişafı 
için müdürlerin ve fen memurlarının hüsnü intihabı 
meşruttur. Çok rica ederim Vekâlet bu mekteplerle 
alâkadar olsun. Bilhassa bu mektepler sanatkâr ye
tiştirmek suretiyle, memleketin sanatkâra olan ihti
yacını temin edecek ve çok İşe yarayacaktır. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANI BEY (Gazian
tep) — Hayhay nazarı dikkate alacağız. 

REÎS — Efendim; Ticaret Vekili Beyin, bu faslın 
ikinci maddesine teklif ettiği zam Maliye Vekili Bey 
tarafından da kabul edilmiş midir? 

KÂZIM BEY (Giresun) — Evvelce Maliye Veki
linin huzuru ile müzakere edilmişti. Binaenaleyh mu
vafakati alınmıştı. 

REİS — Zammın miktarı ne kadar? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Hepsi (89 450) lira. 

REİS —• Hayır onu sormuyoruz. Teklif ettiğiniz 
yalnız zammiktan ne kadardır? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANI BEY (Gazi
antep) — (54 300) lira. 

REİS — Efendim; Ticaret Vekili Bey müzakere 
ettiğimiz 284 ncü A faslının ikinci maddesine (54 300) 
lira zam icrasını teklif ediyor. Maliye Vekili Encü
menlerde bunu kabul ediyorlar. Bu zammı reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın! 

, KAZIM BEY (Giresun) — Maddenin ve faslın is-
rai değişecek. 

. REÎS — O sonra. Şimdi teklif ettiğiniz zammı re
yinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sınlar... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lüt
fen ,el kaldırsınlar... Zam kabul edilmiştir. Şu halde 
kabul edilen zamma göre. faslın yekûnu Encümence 
tespit edilsin. 

KÂZIM BEY (Giresun) — 89 450 liradır. Yalnız 
maddenin ismi değişecek «Ticaret sergi ve meşher ve 
müzelerine, tütün ve sanayii tezyiniye sergilerine mua
venet ve seyyar sergi masrafı.» ' • , 

REÎS — Efendim! Bu zammedilen madde şu su
retle olmuştur •: «Ticaret sergi ve meşher ve müze
lerine, tütün ve sanayii tezyiniye sergilerine muavenet 
ve seyyar sergi masrafı» faslın yekûnu okunacaktır. 

.-(89-450) Üra bu faslı bu veçhile kabul edenler lütfen 

el kaldırsınlar... Aksini reye koyuyorum.. Kabul etm* 
yenler lütfen el kaktırsınlar... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Ura 

284/B Kongre ve sergiler 21 850 

TİCARET VEKİLİ ALÎ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim! Kâzım Karabekir Paşa Hazret
leri bu fasıldaki İktisat kongreleri masrafını, evvelki 
sene İzmir'de yapılan İktisat Kongresi şeklinde bir 
kongre masrafı zannetmişler. Halbuki bu, o değildir. 
Beynelmilel iktisadî kongrelere İştirak ve oraya gön
derilecek murahhas masrafıdır. Şimdi efendim bey
nelmilel bazı kongreler vardır. Bunlara iştirak zaruri
dir. Ve iştirak edilmiştir. Onların birer hissei iştiraki 
vardır. 

KÂZIM KARABEKİR PASA (istanbul) — ikinci 
madde. 

TİCARET VEKİLİ ALÎ CENANİ BEY (Devam
la) — Evet efendim ikinci maddesi. Meselâ : Mülki
yeti sınaiye kongresi vardır. Buna Hükümet iştirak 
etmiştir. Murahhas göndermek ve hissei iştirak ver
mek lâzımdır. Diğer mesai kongreleri, evzan, ekyal 
kongresi gibi iktisadi kongreler Avrapada teşekkül 
etmektedir. Tabii iktisadi harekâttan Ticaret Vekili ve 
Türkiye Cumhuriyeti hariç kalamaz. 

Binaenaleyh buradaki hissei iştirak ile o kongre
lere gönderilecek murahhasların masrafları bu mad
deden verilecektir. Memleket dahilinde yapılacak bir 
iktisat kongresi değildir. Bunun aynen kabulünü He
yeti Celtlenizden rica ederim. 

KAZIM KARABEKİR PAŞA (İstanbul) — Birin
ci madde ile ikinci madde arasında ne fark var? Bi
rinci de o sarahat var. 

TİCARET VEKÜ-1 ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Birincisi kongreye gidecek murahhaslar 
masrafıdır, ikinci kongrelere hissei iştirak masrafıdır. 

REÎS — 284 ncü B faslını reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen ej kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

285 Sanayi istatistik! nio tanzimi ve 
tesis olunacak fabrikalar hak
kında mahalli tetkikat İfası için 
masarif ve ücurat 4 750 

ZEKÎ BEY (GüiTAÜşlıan») ~ Muhi«r*m arkadaş
lar! istihlak Kanunumuzun bir def» müstaediyrtle 
müzakeresi neticesi olarak bazı yanlışlıklar tahaddüs 
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«mistir v« bu muvakkat zaman İşin istikbalde çabuk 
VB anî olaraktan tashih edUıe bile, bu sarsıntı ufak bir 
zamana münhasır olsa bile. bugün ticaret ve sanayii 
dahiliyemizi epeyce sarsmıştır. Bugün istanbul fabri
katörlerinden almış olduğum bir telgrafı Heyeti Ce
lilenİze arz edeyim ki telgraf hakikati İnkişaf ettirsin. 

Gümüşhane Mebusu Zetoi Beye 
Mevkii meriyete vaz edilen İstihlâk Kanunu mu

cibince fabrikalarımızda İmal ettiğimiz aba ve şayak
ların Avrupadan ithal kılınan yünlü mensucat mİsil-
İU istihlâk resmine tabi tutulduğu görülmektedir. Verli 
yünlerden imal ettiğimiz mezkûr aba ve şayaklar et-
serİyetle ciheti askeriyeye jandarma ve mekâtibe ve 
Anadolu rençberlerme füruht edilmektedir. Mezkûr 
şayakların beher metresi asgarî sekiz yüz gram sikle-
tinde ve üç yüz kuruş kıymetindedir. Üç metresi bir 
kilo sikletinde ve beher metresi sekiz on lira kıyme
tinde olan Avrupa kumaşlarının beher kilosu yedi 
kuruş gümrük resmine tabi olduğuna nazaran mez
kûr Avrupa kumaşlarından alınacak istihlâk rüsumu
na sikletleri fazla ve fiyatı ucuz olan anifülarz ku
maşlarımız için işbu resim gayn kabili tahammül bir 
derecededir. Esasen merİyülicra olan gümrük tarifesi 
zaten Avrupadan bu misillu kaba kumaşlar ithalini 
manidir. Gümrük tarifesinin ÜçyüzyirmMçüncü mad
desinin fıkraİ saniyesinin dördüncü numarasında mu
kayyet aba ve şayakların istihlâk rüsumundan af, hem 
mamulâtımızı Avrupa ağır kumaşlarının rekabetinden 
tahlİs ve hem de fukarayı halkın İktisa ettiği bu cins 
malların tezayüdü fiyatına mani olacağı. şüphesiz ol
duğundan bu cihetin nazan dikkatten dûn tutulma-

masını İstida ve istirham eyleriz, 
Karamürsel Mensucat Altınyıldız Mensucat 

Şirketi Müdürü Şirketi Müdürü 
Mehmet Alı Halit Süleyman 

Tahsin Rıza 

ZEKİ BEY (Devamla) — Bunu okumaktan 
maksadı acizanem istihlâki dahiliye rüsumu, memle
kette fabrika hayatını inkişaf ettirmek esasını takip 
eden Meclisi Alinizin kabul ettiği kanunla fabrika
larımızı pek müşkül bir mevkie soktu. Okumuş oldu
ğum telgraftan vaziyet anlaşıldığı gibi meselâ yerli 
kumaşlardan bu Rüsumu istihlâkİyenin bir metresi -
ki sekiz yüz, bin gram sikletindedîr • hariçten gelen 
maldan bir kilodan, misal olarak söylüyorum, yüz 
kuruş resim alınacağına nazaran bizdeki kumaşların 
beher metresinden de yüz kuruş alınmış olacaktır. 

Halbuki Avrupa'dan bize jthjü edilen kumaşların 
üç buçuk dürt metresi bir kilo geliyor. Bizimkilerin 

İso bir metresi bir kilo «djyer. Bin*«Raltya çındır* da 
yüz Kuruş alınması icap ettiğj takdirde, onun bir 
metresine yirmi beş kuru; isabet ediyor. Halbuki 
bizim bir metremiz ve kumaşımıza yüz kuruş isabet 
eder. Bunun için bu vaziyet dahilinde ticareti dahili
yemizin inkişafı gayri kabildir. Onun için vekâleti 
aidesinden çok rica ederim. Yerli fabrikalarımızın in
kişafı için lâzım gelen teşkilâtın bir an evvel icrasını 
Heyeti Celilenizden temenni ediyorum. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Arkadaşlar; geçen gün bümünasebe arz ettim ki He
yeti Celilenizce kabul edilen tstihlâkat Kanunu hak
kındaki bazı fıkarat muhtacı tefsir görülmüş ve mesele 
Heyeti Celilenİze yeniden arz edilmiştir. Bittabi mese
le yeniden encümence tetkik edilip Heyeti Celilenİze 
arz edilecektir. îstihsalâtı milliyeyi ve ticareti umu* 
miyeyi sektedar edecek aykırı tedabir İttihaz etmek
le Heyeti Çeülenin arzusu dahilindedir ve de hükü
met böyle bir teklifte bulunmuştur. Zannederim me
sele arzuyu âliniz dahilinde halledilecektir. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Hükümetten bekle
diğimiz budur. Teşekkür ederiz, 

SARAÇOĞLU ŞUKR ÜBEY (İzmir) — Muhte
rem efendiler Ticaret Vekâleti bütçesinin herhalde 
az mühim olmayan bir faslına temas ediyoruz. Eğer 
vekâletlerimizin istatistik şubeleri, hakikatleri olduğu 
gibi göstermek ve her türlü mübalâğadan azade bir 
şekilde çalışmak yolunu bulmazlar, hakikatleri olduğu 
gibi göstermekten ziyade müsbet veya menfi mütalâa
larla sağ veya sola doğru vüsat edebilecek mâna
ları ihtiva edebilecek bir şekilde kalırlarsa, onların 
neşriyatını mütalâa edenler, bazan müspet cihete doğ
ru olan hatalarından nâşi; istikbali, Kal) fevkalâde 

. güzel görerek manasız yere gülpembe bir vaziyet kar
şısında kalırlar 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Nitekim emsali oldu. 

SARAÇOĞLU SÜKRü' BEY (Devamla) — Ya
hut aksi cihete dahil olur, makûs telâkkilerle onları 
mütalâa etmiş olan insanların kazasına ve o insanları 
dinlemiş olan samüere bedbinan* fena hisler vererek 
memleketi siyah, hali siyah, İstikbali siyah, hülâsa 
her şeyi simsiyah göstarirler Binaenaleyh istatistikle
rin yanlış ve hatalı olarak vücudu, »demlerinden sok 
daha mazurdur Nitekim dün bu kürsüden, Tİsaret 
Vekâleti bütçesinin faslı mahsusu tBüöasebetiyle, bir
çok siyah ve muzlim yerlerden seçerek büyük v§ si
yah bir tablo yaparak memleketttcizijı atisine k*rfcu 
ile, endişe ile intizar etmek, vaziyetinde btraken, maruf 
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Türk iktisatçılarından Kütahya Mebusu Muhteremi 
Ferid Beyefendinin sözleri, doğru olmayan rakamlara 
İstinat ettiği için doğru olmayan neticelere vardı Ben
deniz istatistik faslı münasebetiyle bunlardan bilhassa 
çok hatalı olanları tashih ederek Heyeti CelUenizin 
nazarı dikkatini celbedeceğim 

Efendiler! Her türlü muavzenemiz bozukmus, malî 
muvazene bozukmus, ticarî muvazene bozukmus, ik
tisadî muvazene bozukmus, nakit muvazenesi bozuk
mus, bütçe muvazenesi bozukmus; hem de 10 milyon, 
20 müyon, 30 milyon, 40 milyon, 60 milyona varan 
rakamlar derecesinde bozukmus. 

Efendiler, eğer hakikat Ferit Beyefendinin sözle
rine temas eden bir vaziyette olsaydı, Ferit Beyefendi 
gibi memleketimizin mesul mevkilerinde ricali devlet 
olarak birçok defalar bulunmuş ve birçok defalar 
daha bulunacağı- şüphesiz bulunan bir zatın ağzından 
Büyük Millet Meclisinin kürsüsünden bu sözleri, bu 
hakikatleri olduğu gibi söylemek zannediyorum, fay
dadan ziyade zarar verir Hatta yalnız zarar vermekle 
kalmaz, bence kendileri için en hafif bir tabirle hatalı 
bir iş olur 

Efendiler, çok teşekkür ederim ki, hakikat, Mebu
su Muhteremenin bize tasvir ettiği gibi olmaktan çok 
uzaktır. Ferit Beyefendinin bilhassa musırrane etra
fında dolaştıklar! nakit muvazenesi • bizzat kendile
rinin söyledikleri veçhile - her sene muntazaman ve 
muttariden yüz .kuruş aleyhimize yürüyen bir muvaze
ne imiş... 

Filvaki beyefendiler, nakit muvazenesi her sene 
bir miktar paramızın kuvvei iştiraiyesini kaybettirmek 
suretiyle aleyhimizde değildir. Ancak - Ferit Beye
fendinin cümlelerini aynen alıyorum • nakdimiz kuv
vei iştiraiyesinden her sene muntazam ve muttariden 
yüz kuruş kaybediyor. Eğer nakdimiz her sene.., 

ŞÜKRÜ BEY (Biga),— Yüzde on dedüer efen
dim. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Mun
tazaman ve muttariden yüz kuruş kaybediyor dediler. 
Kaybediyorsa bu demektir ki paramız sükutu tabiîsin
de yürümekle beraber bu sükutu tabiî içerisinde iyiliğe 
doğru, salâha doğru bir ricat başlamış demektir. Bir 
ahunu dört liraya aldığımız senenin ertesinde aynı al
tonu beş liraya alırsak ve aynı attuna yüz kuruş fazla 
verirsek bu demektir ki bizim paramız kuvvei işti
raiyesinden yüzde (25) kaybetmiştir. Geçen sene do
kuz liraya temin ettiğimiz altunu bu sene on liraya 
temin ediyorsak kezalik kuvvei iştiraiyesinden yüzde 
on kayıp ediyor demektir. Eğer bu nisbet ve bu tarzda 

devam edecek olursa, bu ifadenin neticei tabiîyesi 
paramızın mütemadiyen fenaya doğru gittiğini göste
rir ki salâha doğru rici hareketi bundan görmek lâ
zımdır. 

Saniyen efendiler! Bizim paramız Fransızların ta
rihe kansan assinya'sı müstesna olmak şartiyle, dün
yada hiçbir devletin elinde bulunmayan bir paradır. 
İstinatgahı ne bir altundur ve ne de bir ecnebi ban
kasının kasalannda mevcut nukuttur, ne de şu veya 
bu emlâki resmiye veya hususiyedir. Bizim paramızın 
yegâne istinatgahı, devletin basiretkârlığı ve Türk 
köylüsünün istihsalidir. Herhangi bir memlekete gi
derseniz gidiniz onların kavaİmi nakdİy esinin, şu ve
ya bu yollardan veya şu ve bu bankada veyahut dev
letin bizzat elinde, karşılığı olmak üzere daima bir 
miktar altuna rasgelirsiniz. Ondan başka olarak mem
lekette mevcut olan rhüessesatı maliyenin kâffesi 
millî bir para olan kavaimİ nakdiyeyi tutmak ve onu 
fenaya doğru yürütmemek için, hatta gayri şuurî ola
rak müzaheret ve istinatgah teşkil eder 

Türk parası ki, Türk köylüsünün istihsâlinden ve 
Türk Hükümetinin basiretkârlığından başka hiç bir 
istinatgaha malik olmak şöyle dursun bilâkis millî bir 
simayı haiz, haddizatında gayri millî müesseselerin 
her gün taarruzuna ve hücumuna mâruzdur, bu 
hücum ve taarruz karşısında bilekuvvei iştiraiyesini 
aşağı yukarı sabit denecek derecede kuvvetle muha
faza etmekte olan Türk parası bize İspat eder ki mem
leketin istihsali ve hükümetin basiretkârlığı herhalde 
şayanı hayret ve şayanı gıptadır Ve nakit muvazenesi 
hiçbir zaman aleyhimizde değildi. Bütçe muvazenesi 
bozukmus. Filvaki efendiler, hepinizde biliyorsunuz 
ki bütçemizin rakamları arasında.. Bu açık bütçeler 
zamanındadır ki Türk Devleti büyük bir harbi emsali 
namesbuk bir zaferle intaç etti. Tekâlifi milliye namı
na alınan hayvanat ve eşyanın milyonlara varan be
dellerini bu açık bütçe zamanında tesviye etti. Tica
ret ve Ziraat Vekâletleri bütçesine koymuş olduktan 
milyonları tesviye ve sarfetti. Ziraat Bankasına, İm
paratorluk devrinde müdevver milyonlara baliğ olan 
borçlan Türk Devleti Ankara'da kurulduğundan beri 
tesviye etti. Ankara'dan Sivas'a giden demiryoluna 
on milyon lirayı sarfetti. Anadolu demiryolunu sa-
tınalmaya kalktı ve Reji İdaresini (40) milyon Frank 
vererek satınaldı. Reji idaresi için iki milyon lira na
kit verdi. , 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Dört milyon. 
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SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Bel- I 
ki bu tadat ettiklerimde hata olabilir. Fakat Türk 
Milletinin hayatında belki hiç tesadüf edilmeyecek 
bir İntizamla, bir süratle maaşat ve masarifatı günü 
gününe tesviye etti. Bütün bunlar arz ettiğim gibi 
bu mavazenesîz bu açık bütçeler zamanında yapıldı. 
: Efendiler, bir tarafta bu vaziyet ve bu fiiliyat 

olurken, diğer taraftan şu bütçe kitabının içindeki 
rakamların farkını alarak atiyi ve istikbali muzlim 
ve karanlık göstermek, bilmiyorum iktisadın hangi 
faslına temas eden bir mephastir? 

RAStH EFENDİ (Antalya) — Harbi Umumî te
kâlifini unutma; o borçları da Ödedik. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Evet 
efendim. Onları da ödedik. 

Efendiler; ticaret muvazenemiz bozukmuş. Hem 
de pek çok kitaplarda, birçok İstatistiklerde yazıldığı 
veçhile hakikat olarak altmış milyon lira açıkla bo
zukmuş. 

Efendiler; devletin muvazenei ticariyesinin altmış 
milyon lira açık olduğunu iddia etmek ve bu İddiayı 
hakikat olarak kabul etmek ve bunlardan netayiç ve 
istidlâlât çıkararak şu veya bu hükmü vermek o ka
dar yanlıştır ki- bizzat bu iddiayı yapan adam kendi 
kendisine küçük bir hesap yapmak karşısında bulu
nursa derhal görecektir ki on beş senede Wr milyar 
Türk Lirası bizim muvazenei ticariyemizin açığını 
kapamak için lâzımdır. Bu da yüz milyon altundur. 
İddia ediyorlar ki bunu altun ihracatımızla ödüyor-
musuz. Efendiler! Hepiniz biliyorsunuz ki her padi-, 
şah zamanında yeniden alınıp kendi ismini darbettir-
mek suretiyle altun paranın yekûnu umumisi ki tabii 
bunların birçokları iki, üç, dört defa darbedilmek su
retiyle rakama ilâve edilmiştir, 40 milyon küsur al
tundur. Demek ki, sizin mevcut atanlarınızın kâf-
fesini bu uğurda harice çıkardığımızı farz bite etmiş 
olsak bu altunlar İki üç senelik açığınızı kapamış ola
caktır, , 

Efendiler, birçok seneden beri aynı miktarda açık 
gösteren muvazenei ticariye acaba ne ile kapatılmış
tır? Bendeniz öyle zannediyorum ki Ferit Bey arka
daşımız birçok zevat gibi muvazenei ticariyeyi yani 
rakam muvazenesi ile hakiki muvazeneyi yekdiğerine 
karıştırmıştır. Bendeniz evvelâ rakam muvazenesini 
alıyorum. Rakam muvazenesi dahi hiç bir vakit zan 
ve tahmin ettiğiniz gibi veyahut rakamların bize söy
ledikleri gibi açık olmaktan çok uzaktır. Buna lâzım 
gelen cevaplardan bir kısmını Ticaret Vekili bizzat bu 
kürsüden vardi. Bendeniz ât müsaadenizle bir iki ke
lime ilâve edeeeğim.-

I Efendiler; alelumum ithalât ve ihracatta kaçakçı
lık vardır. Bunlardan katınazar edilecek olursa görü
lür ki muvazenei ticariyede bizzat Ferit Beyefendinin 
ağzından işittiğimiz gibi en mühim mahsul olan tü
tünün geçen seneki yekûnu umumideki kısmeti yirmi 
milyon liradır, | 

Efendiler; bendeniz haber vereyim ki, yalnız Aydın 
Vilâyetinin ihraç etmiş olduğu tütünlere mukabil bu 
memleketin aldığı para, yirmi milyondan fazladır. 
Aydın vilâyetinden on küsur milyon okka tütün çık
mıştır ve bundan bir okkası memleket dahilinde kal
mamıştır ve kâffesıi ihraç edilmiştir ve köylünün ya
ni zürraın, tüccardan, doğrudan doğruya aldığı pa
ranın vasatisi, yine burada iddia ediyorum ki tü
tünün okkasında birbuçuk -liradan aşağı değildir, 
Bunun üstüne nakliye masraflarını, bunun üstüne 
ufak tüccarın komisyonlarını ve bunun üzerime tü
tünlerin ambarlara girdiği zaman ambar masrafını 
ve nihayet bu tütünleri işleyen amelenin masrafını, 
araba masraflarını ilâve edecek olursanız hiçbir va
kit tütünün okkasının iki liradan aşağı mal olmadı
ğını anlarsınız. Halbuki bizim istatntiİderimiz tütün 
istihsalimizin yekûnu umumisini yirmi milyon olarak 
göstermekte devam ediyor. Sonra bizim alelumum 
ithalâtımız gümrüğe tabidir. Binaenaleyh onun ok
kasında, kıymetinde hata pek azdır. Yok dene
cek kadaı azdır. Halbuki ihracatımız hiçbir vergi 
•He mükellef olmadığı için ithalat esnasında memurla
rın gösterdiği itinayı ve o rakamları yazarken göste
rilen itinayı ihracat esnasında hiçbir resim vermeye
cek olan ihracat emtiasının beyannâmelerinde dahî 
aynı itinayı beklemek zannederim ki çok haksız bir 
bddeyiş olur. Bundan maada bizim ihracat emtia
mızın fiyatları, göreceksiniz ki bulundukları ma
hallerin pazarlarında, dükkânlarında, borsalarında 
alış - veriş esnasında tespit edilen fiyatlardır. Hal
buki; bizim emtiamızı istimal eden, İstihlâk eden 
adamların bizim memleketimize verecekleri para, 
pazar yeri, borsa yeri fiyatlarından çok yüksek
tir, Hiçbir Amerikalı İzmir'den altmış kuruştan aşa
ğı bir okka incir satınalamamıştır. İzmir'de incir 
piyasası 1 0 - 1 3 kuruş arasındadır. Ve hiçbir vakit 
itiraz etmemiştir. Efendiler; incir, borsasında, çar
şısında, pazarında, oniki, onaltı, onsekiz, yirmi ku
ruşa satılırken Amerika'ya (Ofr) 1ar yapılıyor. Alt
mış, yetmiş, seksen, doksan kuruşa satılıyor. Çün
kü bizzat bir okka incir satıldıktan sonra el emeği 
olarak, amele ücreti olarak yine Üzerine bazen sa
tış fiyatının iki misli bir miktar İnzimam «der. Tet* 
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HÜ etsinler, t» kadar incirin okkası elli, altmış, sek
ten kanışa satifclıgım göıürfer. Gümrük istatistikle
rinin hepsi pazsr yerlerinin, toplanan yerlerin, bor
saların fiyatı ile malın miktarı umumisinin -ki bu 
ntiktaT ve okka dahi Siyam itimat değildir- hasılı 
darbından hasıl olan yekûndur. Binnetice memleket, 
gümrük istatistiklerine nazaran güya ceman yekûn 
80 milyon liralık çıkarıyor. Ve 160 milyon liralık 
alıyor deniliyor. Yalnız bu mütalâa incir hakkında 
şiddetle vakidir, üzün hakktnda vakidir, tütün hak
kında vakidir, alelûmum ihracat emteamızm kafi
lesinde vakidir. 

Saniyen Beyefendiler; bu gibi mesailde rakamların 
ve sözlerin memleket efkârı umuımiyesine ve efkârı 
cihana pek çok tesiratı olacağı için uzun tetkikler, 
uzun tetebbuattan sonra varılan hakikaüarı ifade 
etmek mecuriyetîndeyiz- İhraç ettiğimiz eşyamızın 
nevi, cinsi, miktarı nazarı itibara alınır ve aynı 
zamanda İthalâtımızın da ne™ cinsi de nazarı dik
kate alınırsa rakamlar üzerinde 'bizzat kendileri ta
rafından yapılması laztmgelen pek çok tashlhatın 
lâzım olduğu kanaatim ^annedenim bizzat bu söz-
icri söyleyen Ferit Beyefendi dahi teslim buyururlar. 

Efendiler! Alelûmum ihracatımıza bakalım, pa
muktur, afyondur, incirdir, üzümdür, tütündür, 
ipektir, fındıktır. Göreceksiniz ki bu eşyanın hemen 
fcâffesi derhal istihlâk edilecek eşya ile mevadı ipti
dai yeden ibarettir. Bilmukabele ithal ettiğimiz eş
yayı sayacak olursak onların içerisinde kısa vade ile 
istihlâk edeceğimiz pek çok eşyaya rast geldiğimiz 
gibi lokomotif gibi, ray gibi, traktör gibi, otomo
bil gibi uzun hayata malik ve istihlâk eşyası olmak
tan ziyade istihsal eşyası ve aynı zamanda muvaze-
nei haki'kiyeyi aleyhimize olmaktan ziyade lehimize 
çeviren ve ithaUlttan tayyedilerek kısmen İhracata 
ilâvesi zaruri olan veya hiç değilse elli sene ömrü 
«lanın ellide bir, -on senelik ömrü olanın onda bir 
kısmını ithalât eşyanın arasında göstermek lâzım ge
lirken bunların kâffesİnİ tarafımızdan istihlâk edil
miş gjbi telâkki ederek fena bir netice göstermek, 
fena bir tablo tasvir etmek, memleketin iktisadiya
tını olduğu gibi göstermekten çok uzak bir vaziyet 
almak demektir. 

Efendiler; Ferit Beyefendi tarafından söylenilen 
siyah tabloya müsaadenizle bendeniz de iki mütalâa-
cıfc ilâve ederek biraz daha siyahlandıracağım (Ooo 
sesleri). Muvakkaten!.. Alelûmum memleketler Har
bi Umuminin bidayetinde hududu millileri dahilinde 
kalacak olan topraklardaki parajara birer damga vu

rarak bunun haricinde buluna» kavaimj nakdiyeyi 
tediye ve tesviye etmiyeeekJerinj ve bunları kabul 
emıiyecekbrind İlâve ettiler, eğer o zamanki ricali 
devletimiz arasında bulunmuş olan Ferid Bey ve 
arkadaşları böyle bir basiretkârlık göstermiş ve hu
dudu millimizin haricinde kalacağı tabiî addedilen 
yeılerdekini istisna ederek ve hududu miİIıimiz dahi
linde katan paraları damgalamış ve yalnız paraları
mız bunlardan ibaret kalmış olsaydı Suriye'de, Ku
düs'te, Arabistan'da, Basra'da, Bağdat'ta hulâsa 
hududu millimiz haricinde kalan paramızın bir kıs
mının bir daha memlekete avdeti imkânmı setbedecek 
ve bu. memleketin iktisadiyatına büyük bir yardım 
etmiş olacaklardı. Filvaki «Lozan Muahedesi mu
cibince acaba bir şey yapmazlar mı idi» gibi bir en
dişe varit olabilirse de, alelûmum emri vakileri tas
dik eden ve alelûmum bu şekli hareketi takip eden 
devletlerin tarzı hareketlerinin meşruiyetini kabul 
eden devletlerin bunu da kabul etmeleri gayet tabiî 
idi. Çünkü efendiler! Biz bu borçlardan mutlaka 
kurtulacaktık. Nitekim tekâlifi hariciyenin mahal
lerine terk edilmesi teminatım Lozan'da aldık. Ara
bistan'daki Araplar orada yaptığrmız borçları ödeye
ceklerdir. Saniyen, Yunan ordusu kovulurken on
ların "efrat ve zabitam resmî kasalarımızdan, efradı 
hususiyenin ceplerinden derledikleri, topladıkları 
fcavaimi nakdi yemi zi de beraber götürdüler. Kezalik 
kovduğumuz veya kovmadan kaçırdığımız bir buçuk 
milyona vardığı iddia edilen Rumlarm ceplerinde gi
den ve oraya vardıktan sonra -alelûmum bu kabil 
Rumlar muamelâtı ticariye ile iştigal eder ve banka
larda hesapları eşhas oldukları için - bankalarında
ki hesaplarını dahi Atina ve Yunanistan'a nakfetmek 
yolunu bulduklarından her gidenin cebinde on lira 
'bulunduğunu farz edersek bu uğurda dahi 15-20 mil
yon ura kadar bir nakdin bizim aleyhimize harice 
çıktığını görüyoruz. 

Efendiler! Bu paralar hep bizim memleketimize 
avdet etti. Yunanîstandakî Rumların kaçırdıkları ye 
Arabistan'da, Bağdat'ta, Suriye'de yani hududu mîl
lî haricinde kalmış olan bu paraların • ki bütün ora 
ahalisi tarafından tesviye edilmesi lâzımgelirdi - hep
si şu b)r kaç senedir, biraz evvel arz ettiğim bütün 
iyilikleri yapan, bütün borçları ödeyen bu milletin 
omuzlarına yüklenmiş bir borç idi. Ki son sıkıntı 
seneleri içinde bunları da peyderpey ödedik ve zan
netmem ki ödeyecek daha borcumuz kalmış olsun. 
Yani altmış küsur milyon açıklı bütçemizin içeri
sine bunlardan da bir nispet İlâve edecek eturşak 
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70 - 80 milyon lira bir açık karşısında bulunduğumuz 
zehabı hasıl olur. 

Efendiler; hakikatte böyle bir açık karşısında bu
lunmaktan memleket çok uzaktır. Biraz evvel arz 
ettiğim birçok sebeplerden naşı bu millet; İstihsal 
kuvveti ile istihsal kudretiyle birçok boşluklarım dol
durduğu gibi birçok borçlarını da ödemiş ve bu mil
letin omuzlarında vergi alan bu devlet dahi az za
man içinde aklımıza hayret verecek kadar büyük iş
ler görmüştür, istatistiklerimiz şayanı emniyet olma
yınca acaba nereden istidlal edebileceğiz ki söylenen 
rakamlara istinat eden sözler hakikatla alakadar de
ğildir? Acaba, hakikat nerededir, mehmaemken 
bulmak imkânı yok mudur? 

Efendiler, İstatistikleri sağlam olmayan yerlerde 
insanların gözleri ve kafaları vardır. Bu göz ve ka
fa yanlış ifade eden rakamlardan bin kat daha ha
yırlı bir neticeye varabilir. Bendeniz sorarım, istik
lâl Harbini kazandığımızın arifesinde memleketimizin 
İhracat emteasmm yekûnu ile ithalât etnteasmın ye
kunu düşünülür, bir de bugün müheyyayı ihraç em
tiamızın yekûnu ile gelmiş olan emtianın yekûnu dü
şünülecek olursa ve bir de bunun hariçte alelûmum 
Muktesitlerin yaptığı gibi: Bizim borsamızda mı 
ecnebi kambiyosu çoktur, yoksa memaüki sairertm 
borsalarında da mı bizim paramız çoktur? Mülâha
zası da yanyana getirilecek olursa; hiç şüphe yok 
ki harp arifesinde ihraç emteamızın, meselâ pamu
ğumuzun şimdiki mevcudu kadar olmadığını teslim 
ederiz, incirimizin, üzümümüzün, tütünümüzün bu
günkü mevcudu kadar olmadığını tesMm ederiz. Fa
kat ithalât emtiamızın yekûn itibariyle memleketimi
ze girmiş olan aksamı" o zamankinden belki yüzlerce 
defa büyük olduğunu söylemekte tereddüt etmeyiz. 

Memleket baştan başa yanmış, mahvı harabol-
muş, yağma edilmişti. Memleketimizde şeker, pet
rol ve Avrupa emtiası olan elbise vesairelik kumaş
ların miktarı, belki zor bulunacak kadar azdır. Tüc
car son.iki, üç seneden heri bir taraftan ber ay, her 
sene istihlâk edeceğimiz emtiayı getirmekle beraber 
diğer taraftan ticarette adet ve usul olan stokları da 
b;r taraftan doldurmaya başlamıştır. Görüyorsunuz 
ki ihracat noktasından . memleketimiz hiç de fakir 
değildir. 

İthalâta gelince : Yalnız o hafta, o ay ve o sene 
için .istihlâk edeceğimiz emtiayı almış değiliz. Ge
lecek ay, gelecek sene sarf edilerek üzere stok de
polarımıza birçok mallar gakrttş bulunuyor. Bütün 
bâz bunları ne İle ödedik? Bizini borsamızda hemen 

her vakit ingiliz, Fransız, dolar yettdf paraları 
istediğiniz kadar bulur ve satmakbihreinii. Türk 
borsasının haricînde bulunan borsaların, hiç birasm-
de filvaki Türk parası bulmanın İmkânı yoktur, ihti
mal ki Türk parasına itibar edilmemesinden n&si 
böyledir diye bir mülâhaza hatıra gelebilir. 

; Efendiler! Bir paranın derhal yüzde üç* beş, on 
farkla alınması imkânı vardır, birçok müşterileri var* 
dır dernek, biaim patamızın hariç piyasalarda bulun
maması, memleketimizin vaziyeti maliyesi itibariyi* 
alacaklı bir vaziyette bulunması demektir. Çünkü biz
de satılan, alınan ingiliz, Fransız paraları ve bütün 
bunlar bizim paramızın bîr, bir buçuk, nihayet iki 
lira sukutu ile istihsal edilmiş bir neticedir. Bakınız, 
itiraf ediyorum, bütün bu yaptığımız işler, memleke
te doldurduğumuz stoklar, memleketimizde ecnebi 
kambiyosunun dolaşması bizim paramızın bir, bir 
buçuk ve nihayet İki lira kudreti İştira iyesinden kay
betmesi demektir. Zannediyorum ki bir tarafa bütün 
akaklarımızı ve yaptıklarımızı kor, diğer tarafa da pa
ramızın kuvvei iştiraiy esin den kaybetmek suretiyle za
yi ettiğimizi koyacak olursak, kazancımızın kaybımız 
karşısında çok kuvvetli olduğunu ve binaenaleyh is-
tihsalatımızın, istihlâk at im iz karşısında kat kat mü-
tefevvtk bulduğunu teslim etmek, zarureti hâsıl olur? 

Efendiler; üç beyazdan bahsederken pamuk mcn=-
sucatına fazla ehemmiyet verilmesi lâztm geldiğini 
iddia eden ve bu iddiasında pek haklı bulunan Ferit 
Beyefendi arkadaşımız üzüm, incir, tütünü ileriye sü
rerek ve üzümün, incirin, tütünün istihsali hususun1 

da memlekette mevcut olan azam! istidadı da işaret 
ederek; bazı kimseler vardır, sayimizi* sermayemizi 
en çok semere istihsal edeceğimiz taraflara doğru teş
mil ve o hedeflere tevcih ederler. Bu; serbest mektep, 
(Ekolliberal) in bir düsturudur, fakat ben himayeci
yim, buyurdular. Efendiler; bendeniz de himayeciyim. 
Fakat müsaade buyurursanız himayeci olmakla bera
ber Ekolliberale atfedilen bir fikrin Ekollıberalin d«-
satiri arasına girmediğini.. 

TÜNALI HtLMt »EY (Zonguldak) — TÛrkçesÜ. 
Türkçesi!.. ' 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Ser
best mektep efendim. Müsaade ederseniz iki kelime 
ile arz edeyim. Ekolliberal .yani serbest mektep; m&* 
şali iktisadiye kendi kendiliğinden her şeyin oörtastftı 
istemek demektir. 

Sayitnizi, sermayemizi, mevcudumuzu teşvik Üe, 
tahrik İle, kanunla, nizamla bir cihete doğru sevket-
mek, meselâ tütünün İstihsalinin teiayüdü cihttine 
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doğru tahrik etmek, bu hedefe doğru yürütmek (Ekol-
liberal) in yani serbest mektebin şiddetle reddettiği 
bir peydir. Bilâkis efendiler, bu meslek, ona mensup 
olduğumu iddia ettiğim himayecilerin mesleğidir. Hi
mayeciler hiç bir vakit gözlerini kapayarak filan eş
yayı behemehal himaye edelim demezler. Himaye 
mevzuubahis olduğu zaman en evvel memlekette han
gi nevi sanat, hangi nevi ziraattır ki azamî faydayı 
temin edebilir derler. Pamukçulukta bulurlarsa onu 
himaye ederler. O i;İ bitirirler. Şekere giderler, onu 
bitirirler. Tütüne giderler, binaenaleyh doğrudan doğ
ruya kendi mektebinin bir (maksimi) olan bir fikri o 
mektebe düşman olan diğer serbest mektebe teşmil 
etmek doğru değildir. 

Bendenizin anladığıma göre Ferit Beyefendi, bü
tün mütalâatım paramızın sukutu etrafında serdetti 
ve bu paranın sukut etmemesi etrafında döndürdü, 
Paramızın sukut etmemesi, muvazenemizin tamam 
olması, bütçe muvazenemizin açıksız bulunması İçin 
bütün mütalâatım nakdimizin hergün muvazenesizliği 
cihetine çevirdi. Efendiler; bu da iktisatta bir meslek
tir. Fakat zannetmiyorum ki bu mektep salikleri ber-
hayat bulunsun. Meğer içimizde bir tanesi mevcut-
muş. 

Yalnız paraya ehemmiyet veren ve yalnız para et
rafında dönem tarihte bir İktisat mektebi gelmiştir. O 
mektebe mensup olanlara (Merkantİlist) derler. Yani 
bütün kuvvet ve kudreti istihsaliyeyi bütün memleke
tin hayat ve necatını parada gören ve memlekete bir
çok altun doldurmak isteyen adamlardır. 

Efendiler! Son mülâhaza olarak Ferit Beyefendi 
nutuklarında bize geniş ve namütenahi bîr define bul
duklarını o definenin ne olduğunu söylemiyerek has
sasiyeti tahrik ettikten sonra bu define vasıtasıyle 
memleketin kurtarılacağım bize izah ettiler. Hem de 
paramızın düşmemesi için birçok çareler taharri et
tikten sonra mevcut paramızı biraz daha zorlayalım. 
İktisat, Ziraat, Maliye, Ticaret Vekilleri Avrupa'dan 
birçok eşya alsın, paramızın kıymeti iştiraiyesini bi
raz daha dUşürsün. Lozan muahedesinin verdiği sa
lahiyetten bilistifade gümrüklere zammederek senevi 
5;6 milyon lira alalım dediler. 

Bendeniz zannediyorum, memleketin müessesatı 
maliyesini ve sermayesini idare edecek adamlar ta
rafından gösterilecek ceht ve gayret neticesinde para
mızı 30, 40, 50 kuruş daha düşürmek İçin memleke
tin kaybedeceği miktar o kadar çoktur ki hiç bir vakit 
koruyamaz. Saniyen kuvyei İştiraiyesi 30, 40 kuruş 
düşmüş olan herhangi bir para yüzünden bütçemize 
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(4, 5) milyon gibi ufak ve mütevazı bir meblağ gir
miş olması yalnız sukut eden, kuvvei iştiraiyesini kay
beden paranın açığını kapayacak kadar bile değildir. 
Köylüsü, tüccarı o yüz kusur milyonu elinde tutan 
adamlar dahi' lira başında yüzde muayyen olan mik
tarı kaybedecektir. 

Sonra efendiler; farzımuhal olarak bu tahminim 
haricinde tahakkuk etse, acaba ahden olan salâhiye
tin bize rücüundan naşi biz gümrüklerimizde muay
yen olan zamaimi derhal yapabilecek kabiliyette adam
lar mıyız? Ferit Beyefendi mevcut gümrüklerin kâf-
fesinin yüzde otuz nisbetinde bir zamma hak kaza
nacağından dolayı bilâ tereddüt taraftardır, O Ferit 
Beyefendi ki 2,5 kilo pamuklu giydJsinden dolayı 
köylüye acımış idi, o Ferit Beyefendi ki 2,5 kilo şe
keri ancak yiyehildiğınden dolayı fukaraya acım işti. 
Böyle olduğu halde yine o köylü efendilerden, fakat 
onlar farkına varmaksızın mevcut gümrükler üzerine 
yüzde muayyen bir miktar zammederek dolayısıyle 
bir vergi almak tarafını iltizam ediyorlar. 

Efendiler! Herkes pekâlâ bilirki gümrüklerden 
alınmış olan ithalât rüsumunun ekseriya yüzde yüzü
nü hiç değilse yüzde doksanını daima o eşyayı istih
lâk eden halk verir. Bunda hiç şüphe yoktur. Güm
rüklere konulan kuyudatı resmiyenin adaletsizliğinden 
naşi ilmî iktisat böyle bir ftkri reddeder. Bu böyle ol
makla beraber umumî olarak - bakınız, daima umu
mî olarak diyorum - bizim ithalât eşyamızdan hima
yesini istediğimiz şu veya bu kısım eşya üzerine re
sim koyalım demiyorum. Bir miktar gümrük resmî 
zammını istemek demek, biraz evvel tekrar ettiğim gi
bi doğrudan doğruya bu vergiyi bizim tarlalarda ça
lışan fakir halkımızın kesesinden alarak devlete ver
mek demektir. Buna iktisadiyatta (Devlet iktisatçılı
ğı) deniyor. 

ZEKİ BEY (Gümüşaane) — Soymak, soymak. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Halk 
fakir olur, ezilir, ehemmiyeti yoktur. El verirki dev
letin hazineleri dolu olsun. Gaye devleti yaşatmak ha
zineleri doldurmaktır. Efendiler; Türkiye hükümeti 
bilhassa Ankara'da teessüsünden beri bu mektebi bir 
daha diriltmemek üzere gömmüştür. Biz memlekette 
milleti daima zengin ederek milletin cebini doldura- . 
rak onu yaşatmak isteyen adamlarız. Onun için bizi 
yanlış mütaiâata sevketmemek, yanlış istidiâlatta bu
lundurmamak ve hakikati olduğu gibi göstermek İçin 
şuraya, Ticaret Vekâletine konmuş olan meblağın 
hüsnü istimal edilmesini ve istatistiklerin biraz daha 
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hakikate muvafık olarak yapılmasını Ticaret Vekili 
Beyden İstirham ederim. (Alkışlar). 

FERİT BEY (Kütahya) — Söz İstiyorum. 
REİS — 285 nci Faslı müzakere ediyoruz. Fas

lın hududu haricinde söz söylenmemesi lâzımdır. 
VASIF BEY (Saruhan) — Ferit Beyle Şükrü Bey 

münakaşası vardır. (Gürültüler). 
REÎS — Nizamnamei dahili mucibince on beş 

dakikadan fazla söylemiyeceklerdir. 

FERİT BEY (Kütahya) — Paşa Hazretleri reisi
miz olmak itibariyle kararlarına itaat etmek mecbu
riyetindeyiz. Borcumuzdur. Fakat zannederim ki bu 
tarzdaki ihtarlarını benden evvel söylemiş olsalardı 
tabiîdir ki iki taraf hakkında adaleti iltizam etmiş 
olurlardı. Yalnız bendenize mahsus olmak üzere bu 
tarzda bir takyidi lütfen yapmazlar. (Yapmazlar ses
leri) (Devam sesleri). Bahsedilen meselenin haricinde 
bir şeyden bahsetmiyecegimi vadederim. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Hepimizin 
sözü vardır. Bendeniz de söz istiyorum. (Gürültüler). 

REİS — O halde bu fasıl nizamnamei dahilî İle 
mukayyet değil dersiniz, karar verirsiniz. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Reis Paşa Hazretle
ri! Devletin en mühim bir meselei maliyesine taalluk 
eden şu fasılda daha ziyade tenevvür etmek için rica 
ederim Ferit Beyi dinleyelim. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Yalnız Ferit 
Beyi dinleyeceğiz. 

VASIF BEY (Saruhan) — Şükrü Beyi de dinleye
cek miyiz? 

ZEKt BEY (Gümüşaane) — Paşa Hazretleri he
yeti umumiyesi hakkında mı söyleyecek? 

REÎS — Bu fasıl hakkında söyleyecek' (Devam 
devam sesleri), 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahİsarısahip) — Mü
zakerenin kifayetine kadar devam edilir. 

VASIF BEY (Saruhan) — O 'halde Maliye Veki
li Bey de söylesin. 

FERİT BEY (Kütahya) — Efendim! Evvelce vâ
ki olan mütalâatımda da arz etmiştim. İhtimal der-
hatır buyurursunuz. Bu tarzda program üzerinde, bir 
iktisat programı tespiti üzerindeki maruzatımı hiç bir 
zaman bir hakikati katiye olmak üzere Heyeti Celi-
lenize arz etmedim. Dedim ki.. 

İHSAN HAMİT BEY (Ergani) — Ferit Bey rfl-
cu ettin. 

FERİT BEY (Devamla) — Hayır efendim, öyle 
değildir. Hakikati söyleyeyim, ondan sonra rücu edip 
etmediğimi görürsünüz. 

VASIF BEY (Saruhan) — Rücu olsa zarar yok. 
Hakikat namına rücu olur. 

FERİT BEY (Devamla) — O zaman dedimki çok 
temenni ederim, arkadaşlar bu şeye.. 

İştirak etsinler ve mesele tenevvür etsin, belki da
ha büyük hakikatlar tecellî eder ve bu hakikat Heyeti 
Celilenİzin iktisadî programını teşkil eder, demiştim. 
Zannederim, derhatır buyurursunuz? (Evet sesleri). 
Binaenaleyh bendenizin müddeiyatımm katî bir ha
kikat olduğunu iddia edecek kadar cahil olmadığıma 
itimat buyurmanızı rica ederim. (Estağfurullah' sesle
ri). 

VASIF BEY (Saruhan) — Böyle iddia edenler 
var mıdır? 

FERİT BEY (Devamla) — Bununla beraber, 
Şükrü Beyefendinin mütalâatmı - hatta nihayet nok
talarına kadar - dinlerken, cevap vermek lâzım mı
dır, değil midir, diye tereddüt ettim. Mamafih yalnız 
Heyeti Celileleri gibi bütün meselenin teferruatına va
kıf heyete değil, aynı zamanda şu müzakeremiz, bü
tün milletin nazarı ıttılaına maruz bir müzakere ol
duğu için - ihtimal doğru rakat bendenizin kanaatim
ce yanlış olan - Şükrü Beyefendinin mütalâalarını ret 
ve cerh etmek için-Heyeti Celilenizi tasdie mecbur 
kaldım. (Estağfurullah sesleri) (Devam, dinleriz ses
leri). Efendim; Şükrü Beyefendinin bu tarzdaki işti
raklerini gayet muhik buluyorum. Bir cihetten ki 
kendileri İzmir ve havalisi mebusu olmak, tütün ve 
meyve meseleleriyle alakai tahliyeleri bulunmak iti
bariyle... 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Ben Tür
kiye mebusuyum. 

FERİT BEY (Devamla) — Evet aynı zamanda 
memleketiniz için de çalışacaksınız. Bu itibarla ben
denizin tersim etmek İstediğim iktisadî programda bu 
cihetlere ait olan hususat derecei saniyeye bırakıldı
ğı için buradan biraz münfail olmaları ihtimalini 
derpiş ettim. Bu cihetten kendilerine hak veriyorum. 
Kendilerinin beyanatını ayrı ayrı tahlil edeceğim. Bi
naenaleyh biraz karışık olacağı tabiî bulunan beya
natı âlilerini bundan 15, 20 sene evvel, henüz daha 
siyasiyata iştirak ettiğim zamanlarda, hazmetmeden 
topladığım malumatların' muhassalasına benzettim. 
(Handeler). 

Efendim; İtirazlarının en belli başlı noktasında 
buyuruyorlar ki, vaziyeti iktisadiyemiz gerek muva-
zeneî nakdiye İtibariyle, gerek muvazenei maliye iti
bariyle, gerek muvazenei ticariye itibariyle Ferit -Be-
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yin gösterdiği gibî tehlikeli bir Vaziyette değildir. Bu 
noktai nazar bir fikrin mahsulüdür. Bilakis vaziyeti
mi» sön ifadelerine bakılacak olursa, anlaşılamıyan 
bazı cihetler mevcut olmakla beraber İthalat ve ih
racatın muvazenesi itirabiyle vâki olan vaziyet bila
kis ihracatımızın faikiyetini gösterecek bir vaziyette
dir. Binaenaleyh nikbin olmak lâzımdır. Bilmiyorum, 
yanlış tasvir ettim mi? Beyefendinin mütalâalarından 
bendenizde hasıl olan İntiba bu tarzdadır. Demek ki 
herhangi arz etmiş bulunduğum teklifin biraz yanın
da, biraz sağında, biraz solunda ahzı mevki etmek
ten ziyadesi beyefendinin aldığı vaziyet; tamamıyle 
müttezat tamamiyle muhalif bir vaziyet arz etmiştir. 
İşte efendiler, değil tetkikata, değil muhtelif mesele
lerin ayrı ayrı tetkik ve teşrihine, yalnız heyeti umü-
miyesine, yalnız vaziyeti hazırasına, yalnız cebimizde
ki para ile alış veriş ettiğimiz eşyanın yekdiğeriyle 
muadelesine balcrriak suretiyle bile vaziyeti umumiye-
mizin gösterdiği şekli bu umumî noktai nazarla ka-
tiyyeti telif edilemeyecek bir mahiyette görmekte
yim. 

Kendi ifadelerini takiben birer birer meseleleri ele 
alıyorum ; Evvelâ; buyurdular ki, nakit muvazenesi 
hakkındaki mütalâası yanlıştır. Filvaki, nakit muva
zenesi lehimizde değildir. Dediler, Fakat bugüne ka
dar olan vaziyet nakdimizin bir noksaniyetten, bir 
tedenniden ziyade salâha doğru gittiğini söylediler. 
Hatta, arkadaşlardan bazıları nasıl, olur, bu nasıl 
şeydir dediler, anlayamadılar ve nihayet buyurdular 
ki, devletin basiret karlığı ve Türk köylüsünün istihsal 
kudreti dolayısıyledirki paramız gayet kavi bir vasi
yettedir ve bu kuvvetinde berdevamdır. 

Efendiler; paramızın salâha doğru gitmesini arka
daşlar anlayamadılar. Yani arkadaşlarımızdan bazı
ları nedir dediler, İyi izah buyuramadılar, ne demek 
istediğini bendeniz arz edeyim. (Teşekkür ederiz ses
leri). Dediler ki salâha doğru gidiyor. Çünkü 9, 10 
sene evvel bu tedenni başlamıştır. 9, 10 senenin bida-
yetindeki tenezzül ile bugünkü tenezzül aynı miktar 
ve aynı nlsbette değildir, gittikçe vâki olan tenezzül. 
daha az vâki olmaktadır. Binaenaleyh bu salâhı gös
terir demek istediler. Anlamış mıyım? Böyle değil mi, 
Şükrü Beyefendi? 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Ben ken
dim ifade ederim. 

FERİT BEY (ÖeVamlâl — Efendiler! Yine dünkü 
maruzatımı Heyeti Celılehizle Işhat ederim, bendeniz 
dedim kî; Seneden seneye vaki olan bu tenezzülü ev

velâ şedit olarak yani yüzde elli, yüzde yirmi beş, yüz
de on beş diye tekrar ettim ve nihayet yüzde on mik
tarına inerek son senelerde tedenni etmektedir. Fa
kat on senenin tedenniyatma biri biri üzerine baka
cak olursanız dokuz sene zarfında yüzde ondan bir 
kıymeti haiz olacak bir raddeye indi dedim. Bugün 
evrakı nakdiyeniz kaç kuruştur? Bugün evrakı rtak-
diyeniz 11 kuruştur. Kaç seneden beri evrakı nakdi
ye meydanı tedavüldedir? Dokuz seneden beri. ister
seniz hesap ediniz. 

VASIF BEY (Sarühan) — Bizi imtihan mı edi
yorsunuz ki suâl soruyorsunuz? 

FERİT BEY (Devamla) — istirham ediyorum, 
'bunu her Zaman istimal buyuruyorsunuz, bendeniz* 
tiritle- buyurmayınız. Efendler! Salâha doğru bir 
•şey vardır, buyuruyorlar. Hayır efendiler! Keşke 
olsa, maalesef evet salâha doğru bir şey afabilîf. 2a-
toen iküsadiiyaıtta muhtelif amiller bir mesele üzeri
ne icrayı tesir edebilir. Bir mesefe değil. Heyeti Ce-
lifcnize arz ettiğim istatistiklerde gösterdim ki 1329 
sonesinde vaki olan hariçten îştiraatımızla 1339 se
nesinde vaki iöıaîâtrmız arasında yüzde etti fark var
dır. Bu, bir memleketin kudreti istihsatiyesimn te-
dînnl&i noktai nazarından hariçten vaki olan muba-
yaaıtm ve hariçten vaki olan iştiranın tenezzülünden 
ra:--şe* etmektedir. Yalnız başına bu1 mesele; evrakf 
-aalkdiycmizin dalha seri birtakım ınfoldaımlark yu
varlanmasını vücude getirebilir. Fakat her ne olur
sa olsun evrakı nalkdiyemizin kudret ve kıymetin? 
vs salâha doğru gittiğini gösterir hiç bir eser mev-
cai değildir. Bu olmamakla btraJber bubine kadar 
mavcu't olan vaziyetin muhafazası da istiflvs alalımızın, 
iflıracatımızın ziyaddiğinden değildir. 

Efendiler; her memleket alış veriş etmek içint 

sokaktan ekmek almafc içîn paraya muhtaçtır. Bir 
'kıymeti' haiz olmadığı zamana kadar şüphesiz ki pa-
ramız kıymeıtinden' bir kısmını, yjJnız bu mülbadeia 
Miyacı dolayısıyle muhafaza edecektir. Memfekette 
'foükümeiin. gayet basiretkâr hareketi veçhile yeni ev
rakı nakdiye vücude getirilmemesi elirnizdski evrakı 
nakdiyemin tenezzül kıymetim' tehir edacek bir mese
ledir. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarı Sahip) .— 
Doğru. 

FERlT BEY (Devanda) — Ve bu paraya olan 
ihr'iiyacîoıız halika bir suretle tatmin edilmedikçe bü 
para kıymetini muhafaza edecektir. Altun nakit me-
sek&im hallettiğimiz zaman İraşaSah bahtiyar devril
iniz gelecektir. Ve bunun herhalde' yakında, (345) 
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saatini çok tecavüz etmeyen senelerde olmasını te
menni ederim ve olması içfln karar vermefiyiz ve 
çalışmalıyız. öyte bir zamanda, altun nakit vücu
da gstirdi&İmiz zamanda bu paralarımızı muhafaza 
ede/bilmek. için (staJblize) ettiğimiz zaman, daha gü-
z;l izah edeyim, attuo parayı nasıl yapacağız bunu 
yapmak îçm bir çare bulacağız. Ya kendi varidatı
mızdan veya hariçten va'ki olacak mıfbayaaitırmzla 
bir altunr stoku yapacağız. Maliye hazinesine on mil
yon al tun koyacağız. Bunu nasıl koyacağız. Bu on 
milyon aîtuna karşı takriben 14, 15 milyonluk altun 
kâğıt çıkaracağız. Bu 14, 15 milyonluk altun kâğıdı 
çıkardığımız vakit, dün arz etmiş olduğumuz veçhiyle 
evrakı nakdiyemizi de tespit edeceğiz. (Stablizasyon) 
Yapacağız. Fakat o dakikada tespit etmekle bera-
iber onun kıymetini muhafaza etmek üzere Maliye 
Vekâletinin emrime, onun teminatı, onun (garantisi) 
olarak bir miktar para koymayacak olursanız onun 
kıymeti derakap sıfitra tenezzül eder. 

eder, O halde paramızın vaziyeti bu tevakkufla (Ra-
löntissement naiürel) dediğimiz taibiî bir Uvi&kufla. 
birden bire inhidama maruz bulunmamakla beraber 
öteden beri takip ettiği vaziyeti, eğer biz tedaibiri 
âdile İttihaz etmeyecek ulursak o tedbirleri ittihaz 
edeceğimiz devrelere tadar muhafaza edecek ve de
vam edecektir. 

Efendiler; butça muvazenesinin denk olmadığına 
itiraz buyurdular, Bütçe vasıtasiyle icra eimiş bulun
duğumuz birtakım tediyattan bahis buyurdular. 
Bütçe vasi'tasiıyle icra cdÜen hidematı mevzuhaî» et
tiler, Efendiler şüphesiz ki bütçe birtakım, hidematı 
İfa etmetk için toptanır, Buna. şüphe yok, fakat ifa 
<îttiğ?miz hizmetleri, bübçemizi teşkil eden erk amin 
(kudreti iştiraiyesi nokıtaj nazarından tetkik- eîtiğ:miz 
zaman, acaba miîyonîarm sarfıyle hasıl cdf'lercik .:$-
lerön yapıldığına kanaat etmemizin imkânı mevcut 
mudur? Bütçemiz mevcuttur ve erkamı kalbarsfctır.' 
Fakat herhangi bir tahsisattı ve herhangi bir maaşı 
nazarı dikkate aldığınız vakit o maaşın temfn «ittiği 
vaziyet senelerden beri, yani evrakı nakdüvemizin bu 
hali aldığı zamandan beri. Bunun da esası, evrakı 
nrjkdiyemİzİn bu hafi ticareti hariciyemizin neticesi
dir. Çünkü öyîe olmasa, muvazene) ticariyemiz olsa 
eMmizde bulunan nakdin hu kadar tenezzül etmesi 
'ihtimali yoktur, 

Bunun neticesi olmak üzere maaşatta olsun, ma-
•sarif faslında, olsun, her nerede olursa olsun, mevcut 
olan bütçemizi nazarı diikikate alacak olursanız bu
nun bu sene geçen seneye nispette daha zayıf, geçen 
sene evvelki seneye nispetle daha. zayıf, evvelki seni 
daha evvelki seneye nispetle daha zayıf olduğunu B1-
'bette teslim buyurursunuz. Bu bir hakikattir fci bu
nu inkâr etmek güneşi İnkâr etmek derecesinde bir 
bedah attır. Evet, bütçemizin haricî vaziyeti şeydir. 
Şunu İlâve etmek isterim ki, yani keşke mümkün oka 
da ben de Beyefendinin bu nilkıbin vaziyetine iştirak 
edebilsem, tabiîdir ki metnfeketimizin herMrlü vazü-
yeti, her türlü tevazünü İktisadiyesi nckltaj nazarın
dan son derecede mesrur ve bahtiyar olurum. Maale
sef hakikat, vakayı gözümüzün önünde bu vaziyeti 
inkâr ederken bunu görmemek zannederim göziJen 
mahrum olmak müsavidir. (Eyvah sesleri). 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (tzmir) — Msrss. 
FERİT BEY (Dsvamia) — Efendim; bütçe mu

vazenesi için dedin ki :. Erkamı umumiyesı gayet 
yüksektir. YüzeiU milyonluk bîr bütçemiz vardır. 
Fakat beyefendiler bu bütçe zahiren böyle mevcut 
oknaJcla beraber bu erkama müstenit, kambiyoya 

Binaenaleyh 6u gibi nakit muamelâtı ihtiyaç 
üzerine mtiösses ve memleketin nakde olan İhtiya
cından teveKüt etmiş bir paradır. Bendeniz buna ilâ
ve ediyorum : Paradır, paradır diye paradan bahse
diyoruz. Bu para nerededir, kimin elindedir? Efen
diler bugün bankalar mühaüefei servete hizmet eden 
bu evrakı nakdiye hakkında vaki olan kredileri çek
miş olsa yüz liralık kâğıdı bozduracak tüccar bul
makta izharı müşkülât ederiz. Efendiler; devletin 
basirctkârhğ! itiraf ederim ki gayet doğrudur 
vo bu basiretin bir kısmına bendeniz de iştirak1 

etmiş olmakla iftihar ederim. Fa/kat muamelâttı ikti-
«?d;yede bu gibi meseleler, yalnız arzu fte vücut bu
lamaz • ve İktisadiyâtın memkke&nnize tahmil etmiş 
olduğu variyet, vaziyeti nakdiye bugün malum İken 
bunun hülâsa doğru gittiğini iddia etmek hiç bir za
man hak-ikata mutabık olmaz. Efendiler; zaten bü
tün gayretimiz, bütün istediğimiz ne idi? istediğimiz 
g-!rek muvazenei ticariyemizde olsun, gerek ticaret ve 
üktisait muvazenemizde, kredi muvazenemizde olsun, 
hepimizde olsun muvazeneyi temtin edecek şekle doğ
ru gidilmesini arzu ettik, istedik ki; devletin hima
ye kudretini haiz bulunduğu zamana, kadar muva
zenei fcicariyemizi temin edecek bir vaziyet vücude 
göl'İrdb'İİelim ve muvazenei ticariyemiz sayesinde muva- • 
zenai naktftyemİz husule gelsin ve maliyemizin muva
zenesi, bütçemizin hakîkî muvazenesi husule gelsin 
dedik. Binaenaleyh tekrar ediyorum beyefendiler, ha
kikat değ&se, tabiî bendenizi vakayı tekzip eder, eğer 
hakikatsa maruzatım, muarızı muhteremimi tekzip 

— 47 
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mikrolit bir hafcîk&ttır. Esrardan degüdür, herkesin 
gördüğü bîr hatoükaatır. 

Bütçemizin içerisi tamamiyie kof olmuş bir ağaç 
ve.jjy&tiruk'irr. Yailnız zahiri vaziyeti büyük bir hey
kel haütıie bulunmakta, fakat heyula vaziyetini al
maktadır, Efendiler; Beyefendi buyurdular ki «ken
disi mssul mevkiinde bulunmuştur.» Bu tarzdaki ifa-
dıivi ne dereceye kadar doğrudur. Her mesul m a 
kinde bulunan arkada; devletin hayalına, istikbaline 
taalluku olduğunu addöüfeiği ve bunun izalesini iste
mek zarureti kafiyesinde ve kanaatinde budunduğu 
zaman büdMerini söylamizse memlekete daha mı 
iyi hizmette bulunmuş olur? Efendiler! Bendeni zan 
maruzatımı bütçenin salâlhı noktan nazarMidandır. Bi
zim bütçeyi ıslah etmek için her sene yaptığımız şey 
ona milyonlar ilâve çimekten İbarettir. Halbuki bu
rada yapılacak şey onu esastı surette düzeltmek ve 
E M I etmektir. Lâzımdır. Biz ne yapıyoruz, yalnız ra-' 
kam ilâve ediyoruz Halbuki beyhude rakam, ilâve 
ediyoruz. Beyhude yere rakam Hâve edeceğimiz yer
de, arz etmiş olduğum surette bir program, belki be-
n'jm programım, belki Şükrü Beyefendirti'n programı, 
hangisi otursa olsun, kalbul edipte paramizm kuvvel 
•?şsYar'7er:tid tezyit edecek olursak bu bütçeyi belki 
yirnvi muî-yon, betkıi onbeş milyon tezyit ötmek mec
buriyetinde kalacağız, belki yirmi milyon tenezzül 
edecektir. Faik&t ifa ettiği hizmet masarif oîhetnyto 
'bunun kat kat fevkimde olacaktır ve memurlarımı
zın refahını temin elmek suretiyle bunun kat kat 
fövk'inide olacaktır ve memfeketinıizin iktisadiyatı 
ş:md.*kine ıvsperie kat kat düzelecek ve ondan sonra 
da muntazam bir bütçe göreceğiz. 

Çok istirham ederim, bu tenkidattm hiç kimseye 
ait değildir. Teokidaıtmı; on seneden beri cereyan 
eden vaziyetimizin bugünkü irae ettiği neticeye 
göre tevessül edilmesi Ezam gelen noktai nazarı arz 
•taneye matuftur. Bütün şimdiye kadar devam ede-
gde.n icraat içerisinde benim de kusurlarım vardır, 
O kusurlara şüphesiz tamamiyie iştirak ederim. Fa
kat kusurlarımız vardır diye bu kusurlarımızı hal-
leönelk .:crm" ilâniKıaye bir müzakere açmaz ve bu hu
susta b'r ka-ar itttühaz etmez ve hakikat yolunu gör
mezsek o vafc-it vatana lâyık olmayan evlâtlar idadi-
na daJrril oluruz, Bf KI diler; ticaret mırvazenedi hak
kındaki maruzatımın birtakım yanlış mütalâata, bir 
•takma hatalı istatMktere müstenit olduğunu ilâve bu
yurdular, Zammediyorum kd bu hususta b'ils ihtiyat» 
eWı?n bırakmamışımdır. Heyeti Cetİlenİz lütfen der-
hatır buyururlar. Dedim ki 60 milyondur. tsıtaıtist'k 
brıtlci doğru değildir. Belki 5<Mr. 

ÜARAÇOGLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — BiOki 
70'dir dediniz. 

FERİT BEY (Devamla) — Evet ben söyledim. 
BJ&İ de 70'dlir, belki de 50*dir dedim; hatta kırk 
olması, Aıli Cetıani BeyefottdMn tenzil buyurdukla-
ıı b.iki de otuz olması meselenin şeklini değiştirmez. 
Orta yerde hır hakikat vardır ki; muvazene! maliye
miz mulhteldlir ve iştaha muhtaçtır. Bu nereden geli
yor, beyefendi! Bu güneşten mi geliyor, aydan mı 
geliyor; yağmurdan mı geliyor? 

RUŞEN EŞREF BEY (Karalhlsarı Sahip) — Me-
•i'rtiten gîiiyor Merihten. 

FER(T BEY (Devamla) — Demskki bu hakikat 
o^a y^rde mevcuttur ve bu hakıkatm muvelEdi mu
vazene! ticar&rtizirı flhtM'lidir. Çünkü Heyeti Cedüte-
ri?,) ara ettim; paramızı düzetomlız, bütçemizi düzel-
Vniz. Fakat ticareti hariciyeyi düzeîtorıedıikçe bunla
rın kıymtfti yoktur. Çünkü, bütçemiz azalsa aîtun-
lar kaçar, akar, gider. Tutmanm imkânı yoktur. 
Bütçenizi düzeltiniz; paranızın kıymeti tenakus eder, 
o dakikada tenakus etni'ezse bile yine onun kıymeti 
yoktur. Elinizde böyle bir erkam heyulası kalır. Mut
laka bıuıun için ticareti hariciyeyi düzeltmek lâzım
dır. Alışınızı verişinize uydurup, kendi yağınızla kav
rulup memleketin mitetahselâıtmı yine memlekette 
istihsal çaresini bukıp kapılarımızı 'kapattığımız za
mandır ki ancak bu memleketin her türlü saadeti 
istihsal edilecek ve İstikbali o suretle temin edilecek
tir. (Bravo s:ısl'eri). 

Efendim; buyuruyorlarki : Bu doğru değildir. 
Çünkü istatistikler yanlıştır, İhracat istatistiki mevcut 
değaldir, çüokü tacirler, ihracat Vergisi ofmadığı için 
verdikleri beyannamede yanlış malumat ve ilhrbaraıttf. 
'buhınmaiktaldıriar. 

EfentVtor; bendeniz zatıâlilerine fhracpt Vergisi-
n'n muntazaman veritdiği 1329 istatistltini de-arz 
nrrm. Yani ihracatın yalnız böyle beyannameye müs
tenit olduğu zaman değil; 1329 senesi, ki İhracat 
vergisi ilga edilmemiş idi ve istiyfa edilmekte bulu
nuyordu. O zaman istatistiklerini arz ettim ve o 
zamanın istatistiklerinde ithalât ve ihracat beyninde 
daîma - garip bir tesadüf - yüzde kırk iki bir tefavüt 
ve tenakus göstermektedir. Buyurdular ki : Bu doğ
ru değildir. Bu çok para gözüküyor. Bendeniz ken
dilerine söyleyeyim, bu çok görülmüş paraların üze
rine daha ilâve edilecek birçok paralar vardır. (60) 
milyon değil, (40) milyondur, dediler. Hayır efen
diler! (60) milyon belki takribi bir- surette hakikata 
yakındır ve belki hakikatin dunundadır. Beyefen-
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diler bu yalnız mar'i muvazenemizin neticesidir. Bu
nun gayrı mar'i neticesi de vardır. Avrupa'ya tediye 
ettiğiniz ve her suretle tediye ettiğiniz faizler; sigor
talar gibi. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Ne İle 
ödüyoruz? 

FERtT BEY (Devamla) — Müsaade buyurunuz 
efendim; ben sizin sözünüzü kesmedim, bunlar da, 
yine doğrudan doğruya etimizde bulunan serveti 
milliyeden alınarak Avrupa'nın sermayesinde faiz 
olarak verilen ve muvazenei ticaretimize ithal edil
meyen paralar vardır. Bunları da ilâve ediniz Beye
fendiler! düyunu umumiyenin kopunlannı tediye et
tiğiniz zaman her sene bir kaç milyon tediye edecek
siniz bu nedir? Memleketin tediyatı değil midir? 
Memleketin ihracatı değil midir? Siz; yalnız mem
leketin ihracatı ile ithalâtı arasında böyle bir fark 
yoktur, bu bedbinane bir mütalâadır, vaziyet daha 
nikbindir, diyebilirsiniz. Efendiler; nikbin olmalıdır, 
biz bunu bugün işitmiyoruz. Memleketin maliyesi, 
ihtiyaç ati ruzumerre ve umumiyesi için çırpınırken ha
riçten istikraz akdederek onu tutup memlekete yıkan 
maliye nazırları da: Biz nikbiniz, istikbal bizimdir, 
diye bağırıyorlardı (güzel sesleri) (handeler) biz 
nikbiniz, sözünü İlk defa işitmiyoruz. 

Buyurdular ki; bu paralar nereden ödeniyor? 
Efendiler! Bu paralan günden güne evrakı nakdiye-
mizin kuvvei İstiraiyesİ azalmak itibanyle ödeyemi
yoruz, fakat bu paralar kırk sene evvelinden beri 
bugüne kadar devam ettiği üzere serveti müdehtiarai 
miliyeden ödeniyor. Efendiler, dünyada alış veriş 
neticesinde tediyat yapılınca elbette o bir yerden çı
kıyor. Fakat bu çıkış bazan görünür, bazan görün
mez. Fakat elbette memleketten bir servet çıkar. 
Efendiler, nerede tediye edilir? Toplanmış olan 
İstikrazlar nedir? 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (tzmir) — Onun 
şark tarafını vaktiyle Ruslar aldı, garp tarafını da 
Yunanlılar aldı (devam devam sesleri). 

FERtT BEY (Devamla) — Efendiler; Heyeti 
mecmuanızın ve her birerlerinizin, hatıranıza ve her 
birinizin geçirdiğiniz hayata ve hayata başladığınız 
edvarı iptidaiyeye müracaat etmenizi temenni ederim. 
Efendiler; heyeti mecmuanızdan her biriniz eminim 
ki daha küçük yaşta bulunduğunuz zamanda mem
leketinizde ki servetiniz yani ailenizin müddahar ser
veti ve kuvvei maliyesi itibariyle hiç bugünkü vazi
yette değildiniz. 
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TALAT BEY (Ardahan) — Bazıları öyle, bazı
ları da başka türlü oldu. 

RÜ$EN EŞREF BEY (Karahisansahip) — Har
bi Umumî zenginleri; 

FERİT BEY (Devamla) — Efendiler; memleke
timizdeki gerek köylümüzün ve gerek şehirlimizin, 
alelumum ahalimizin vaziyeti iktisadiyesi, Harbi 
Umumiden evvelki zamanı düşünecek olursak, bugü
ne nisbetle çok iyi İdi. 

TİCARET VEKİLİ ALI CENANI BEY (Gazi
antep) — Bugün Harbi Umumiden evvelkinden çok 
iyidir. (Handeler) 

FERtT BEY (Devamla) — Efendiler! Diyorlar 
ki; bunları güya ben demişim ki; altun ihracatımızla 
deyelim. Böyle bîr lâf söylemedim. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (îzmİr) — Öyle 
bir şeyi size isnat etmedim. 

FERtT BEY (Devamla) — Bana isnat etmedi-
nizse umumî olarak isnat ettiniz. Altunla tediye şart 
değildir. Efendiler! Bugün hayatı maişeti idare ede
miyoruz. Fakat alelıtlak memlekette servet vticude 
getirmek üzere icra edilen teşebbüslerin herhangi bi
risi olursa rehin ile mukayyet değil midir? Vaki olan 
istikrazlar, sermaye suretiyle vaki istikrazlar merhu-
nattan başka nedir? İşte tediye ediyorsunuz. Fakat 
gören gözler görüyor, görmeyen gözler görmüyor. 
Ayağınızın altında bulunan toprak bile rehine olarak 
yad ellere gidiyor. Bu suretle tediye ediyorsunuz. 
(Çok doğru sesleri) Hakikati görmek ve hem de cü
retle görmek lâzımdır. 

FALİH RIFKI BEY (Bolu) — istanbul baştan 
aşağıya rehindir. 

FERİT BEY (Devamla) — Efendiler! Ne üe ödü
yoruz, ödediğimiz neden ibarettir? (60) milyon de
diğimiz aşağı yukarı altı milyon Ura demektir. Bir 
biri üzerine on senede yüz milyon lira diyelim. Bu 
memlekette yüz milyon lirayı tediye edecek bir ser
veti müddahara yok mu idi? Bugün vaktiyle kendi 
fabrikasını işletmeye, kendi çiftliklerini, kendi va-
saiti ile kendi kudretiyle işletmeye muktedir olanlar
dan kaç kişi aynı sermayeyi haizdir? Binaenaleyh 
60 • 100 milyon lirayı bir devlet tediye edemez. Bi
naenaleyh muvazenei ticariyemiz lehimizdedir, nik
bin olmak lâzımdır. Suretinde vaki olan mütalâat 
• tarif edemiyorum - fakat her halde memleketin 
istikbaline, memleketin istiklâline, memleketin saade
tini istiyenlerin yani biraz düşünmeden söyleyebile
cekleri bir şey olsa gerektir. Dünyada tehlikeyi gör-
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mektKi büyük hiç bîr tehlike mevcut delildir. Teh
likeyi gördü mü karşısına alır ve ona göre tedabir 
ittihaz eder. Fakat görünmeyen tehlike gelir ve sizi 
ark muzdan gebertir. (Allah muhafaza etsin sesleri) 

C'endim! Bir takım teferruattan bahis buyurdu
lar. Fakat aşağı yukarı yüzde doksanı reddedilmeye 
lâyık olduğu için birer birer arz etmek me:buriye-
tindeyim, paralarımız damgalanmış olsalar daim zi
yade lehimizde olacağını buyurdular. Bilmiyorum, 
millî muharebe ve Millî Mücadele esnasında kendi
leri Avusturya'da bulundular mı? Macaristan'da ve 
Avusturya'da bu tarzda muamele yaptılar. Bu doğ
ru bir muameledir. Fakat Beyefendiler; bu vaziyeti 
bu memleketin idarei maliyesini deruhte eden bir iki 
arkadaşınız yekdiğerini müteakip bunu düşünmüş, 
fakat çarei tatbikini " bulamamıştır. Niçin? Çünkü 
menafii memlekete mugayirdir. Yoksa pataları dam
galamak meselesi düşünülmüştür. Hatta arzu eder
lerse Maliye Vekâletine gitsinler, baksınlar. Para
ların damgalanması İçin lâzrm gelen damgalar bile 
sipariş edilmiş ve getirilmiştir. Maliyede aranacak 
olursa belki yine bulunur. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Düşün
mek kâtı dc^il, yapmak lâzımdır. 

FERİT BEY (Devamla) ^ Yapmadık veya ya
pamadık ve iyi düşündüğümüz için yapmadık. Pa
ralarımın damgalamak demek kendimize bir hu
dut çizmek demektir. Evet kendimize Suriye'de bir 
hudut çizmedik, çünkü hudut taayyün etmemişti, 
Ankara itilâfnamesi henüz tanzim edilmemişti ve 
bir hudut tamlmamıştır. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Misaki 
millî vardı. 

FERİT BEY (Devamla) — Misaki millî bir me
sele teşkil etmez beyefendiler; Misaki millî o muba-
rek selefiniz olan o muhterem Meclis, Misaki milli
nin tahdit ettiği dairenin fevkinde menafi istihsal et
miştir. Binaenaleyh Mîsakı milli ile herhangi bîr şeyi 
verin demek doğru değildir. Onun fevkinde menafi 
temin edilmiştir, Allah buna muvaffakiyet temin et
miş ve bu olmuştur. Binaenaleyh hududumuzun he
nüz çizilmediği bir zamand? paralarımızı damga
latmak doğrudan doğruya hukukumuzu taksir etmek 
idi. Sonra düşündük beyefendiler! Biz bu işlerle uğ
raşırken bu meseleyi takip ederken düşman Eskişe
hir'de idi. Cenup hududumuzu çizdik. Eskişehir'den 
öte kalan istanbul ve Trakya ve sizin mübarek meh
diniz; sizin mübarek memleketiniz hudut dâhilinde 
addedilmeyecekti. Memleketinizde tedavül 'eden pa

ralar bizden değildir, yalnız bu hudut ile iktifa edi
yoruz diyecek idik. Efendiler! Sevr ahitnamesi dev-
İetin şarkından ve garbından muhtelif cihetlerini ıi!-
mış ve bize yalnız Garbı Ankara ve Kastamonu ha
valisin; bırakmıştı. Türkiye olarak yalnız bizi ora-
l.1. ûirz'.-.iyo.tiii: Biz paralarımızı damgalamak ve 
xı m-.'z-i'c îi;i milyon lira kazanmak için hud.ıctu rcıil-
iimizi kendi elimizle tahdit ini ede-cektik? Hududu
muzu kendi elimizle, düşmanlarımızı tasdik ederce
sine, çizecek miydik? 

SARAÇOĞLU ŞÜKİÜ ŞEY (izmir) — Tasdik 
no demektir rica ederim? 

FERtT BEY (Devamla) — Evet tasdik. Çünkü 
sikke, hakimiyetin esasıdır. 

ŞÜKRÜ BEY (Menteşe) — Yemen'de hâlâ sik-. 
kemiz geçiyor, fakat... 

FERİT BEY (Devamla) — İzmir'in istirdadını 
müteakip evrakın ne için damgalanmadığım sayledi-
ler! Efendiler, o esnada kim bilir belki kargaşalığa 
gelmiştir. O kargaşalık arasında belki kabil olma
mıştır. Binaenaleyh cevap veremiyeceğim. Fakat gay
rı kabili İcra olduğunu zannediyorum. Efendim, di
ğer bir ince hesaptan bahis buyurdular ki çok İnce
dir. Dediler ki, bir memleketin... 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Anlaya
mazsınız diye incelik yaptık. 

FERİT BEY (Devamla) — Zaten anlamadım, so
racağım, Dediler ki memleketin, muvazenesinde ba
kılır, dikkat edilir, hangi memlekette, hangi memle
ketin parası ziyadedir. Alış verişin .esası budur. Fil
hakika beyefendi gibi düşünülürse, yine aflarına iği-
raren arz edeyim ki basit düşünülürse böyledir. Bu
gün ingiltere ile Fransa arasında Londra'da ve Pa
ris'te hangi tarafın parası çok bulunacak olursa o 
para vaki olan alış veriş dolaytsıyle oraya gelmiştir. 
Binaenaleyh bizim memleketimizdeki sterlinlerin, 
dolarların, filânların bulunmaması İhracatımızın az
lığına ve ithalâtımızın çokluğuna delâlet eder. Doğ
ru değil beyefendi! Nazarî olarak döjjru. Fakat ge
çende Heyeti Celilenize arz ederken çok teessüf ede
rim ki çok şey söylemek lâzımdı. Fakat yekdiğerini 
birbirine kasr ettiğim için anlaşılmaz surette cere
yan etti. Onun için tasrih ediyorum. Fakat yine is-
tiçhat edeceğim. Dedim ki efendiler, paramız kud
reti iştiraiyesim kaybettiği, 150 - 160 milyon yerine 
15 - lö milyonluk bir kuvvei iştiraiye haline inkilâp 
ettiği İçin maalesef ecnehi paraları gelip memleketi-
rrrzde vasıtai mübadeleyi İcra etmektedir. Tüccarı
mızın bile bugün vaki olan herhangi mubayaatı ec-; 
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n«bi .dövizleri ile temin etmeyecek olursa ertesi .gü
nü ziyana maruz kalır. Ertesi gün elindeki parası 
elinde bulunacak olursa mutlaka, zarara duçar ola
cak bir halde kalmaktadır. Binaenaleyh bir mctâ gibi 
tıpkı bir altun gibi bir yapak, bir yün gibi sağlam 
bîr malını yine diğer sağlam bir mal üzerine koymak , 
mecburiyetindedir. 

işte bu ihtiyaç dolayısıyla ve maalesef memle
ketimizin tamamiyle zararına olmak üzere piyasalar
da •"• miktarım iyi bilmiyorum, uzun zamandır iştigal 
etmedim, fakat maruzatım hep makulât üzerine va- : 

ki olmaktadır - binaenaleyh memleketimizde bu 
tarzda- birçok- ecnebi dövizinin tedavül etmesi yalnız 
müdâvelât ihtiyacından mıdır? Hayır ondan değil
dir. Bugün para kazanan adam parasını ya toprağa; 
yatıracaktır, ya eşyaya vaz edecektir,-ya altun ma-
kamında 4caım olmak üzere ecnebi dövizlne'koyacak-
tır. Çünkü altünün ihracı memnudur. Bu vaziyette 
.tabiî ithali de gayrı kabildir. O halde, beyefendiler; 
asdam.'parasını nereye koyacaktır? Maruzatım bu 
noktai nazardandır. Başka noktai nazardan değildir. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (izmir)'—'Düşük ; 
ptalar niçin piyasamızda vardır? 

FERİT BEY (Kütahya) — onlar mübadelei tir 
cariye neticesidir. 
" ŞÜKRÜ DEY (İzmir) — Ötekiler beyefendi? 

; FERİT BEY (Devamla) -*- Ha ötekiler, iste ha
tanız oradadır, Şükrü Beyefendi! Sonra beyefendiler 
bir şey daha söylediler ki, buna cevap vermekte iz
harı acz ederim. 

"." VASIF BEY (Saruhan) — Aciz değilsiniz Ferit 
Beyi' ' " . ' ' 

FERİT BEY (Devamla) — Şükrü Beyefendi pa-
rarruz iki misli kaybetmiştir dediler. Yoksa yanlış mı 
anladım beyefendi! Ne. buyurdunuz? (Handeler) 

ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — öyle demedim. 
FERİT BEY (Devamla) — Ya? Ne dediniz efen

dim! (Handeler) 

VASIF BEY (Saruhan) — Bu hususta fikrinizi an
lamak isteriz. 

FERİT BEY (Devamla) — Beyefendiler tütün 
meselesi 60 milyon kiloluk bir istihsal meselesidir. 
Bandrol ve inhisar meselesi 4 - 5 milyona baliğ bir 
vaziyettedir veyahut, arz ettiğim rakamın madudun-
da bit vaziyettir., O vaziyete temas etmiyorum. Yal
nız memleketimizin müstahseiâtından. bahsediyorum. 
Bu hususta Hasan Beyefendi hepimizin alimidirler. 
tüandeter) (alkışlar). Bilmiyorum efendiler; memle
kette tabiri nasıldır? Tezyidi İstihsal, bilmem bu.ta-
oirlo ilade edebildim mi? Tezyidi istihsal, memleke
tin pamuk İçin, şeker İçin, un iç;n, mecbur olduğu 
istihsaldir. 

Fazla i istihsal, - eğer ettir ise - velev hariçte müş
teri bulunsun, heyeti mecmuasını satamıyacak de
recede vâki olan istihsaldir ve bunun ikisinin arasın
da çok fai:k vardır efendiler. 

Sürprodüksiyç:! : Dedikleri fazla istihsal -yalnız 
tütüne münhasır değildir. Bu bazı memleketlerde gö
rülmüştür. Birçok memleketler meselâ fazlaca de
mir istihsal ettiğinden. dolayı zarar etmiştir, fabri
kaları kapanmıştır. Şeker istihsal ettiğinden dolayı 
bir buhranı düveli vücude gelmiştir. Hatta fazla pa
muk İstihsal edilecek olursa - ki ben bunun bu kadar 
taraftarıyım • o bile fazla-istihsal edilecek, olursa, 
memlekete fayda yerine zarar verir. Hulâsa efendi
ler; herhangi metada olursa, olsun fazla istihsal mem
leket için zarardır. Görüyorsunuz ki bunu yalnız tü
tüne hasretmiyorum. Hulâsa meseleyi tevzin etmek 
lâzımdır. İşte efendiler; bu noktai nazardan maruzat
ta bulundum. Tütünümüzü ele alalım, faraza 60 mil
yon kilo tütünün nefasetine çalışırsak bizim için çok 
faydalıdır ve hiç korku yoktur. Fakat nefasetine 
ehemmiyet vermeyerek 60 milyonu 120 milyon yap
maya çalışacak olursak, belki faydadır, belki de de
ğildir. Fakat herhalde bir muvazene meselesi, bir 
hesap meselesidir. Beynenmilel ticaret pazarlarını 
bulmak meselesidir. İşte bu noktaİ Hazardan bahset
tim. • ' ,' 

Sonra beyefendiler; Serbest mektepten bahsetti' 
ler. Aflarını istirham ederim. Bunlar pek mektep 
şeyi oluyor ama; (handeler) cevap olduğu cihetle söy
lemek lüzumunu hissediyorum (handeler) Serbest 
mektep buyurdukları kaideye muvafıktır ve bu hu
susta söyledikleri doğrudur. Serbest mektep budur 
ve ben hiç bîr zaman .iddia etmedim ki Serbest mek
tep, herhangi bîr işi.teşvik etmektir suretinde müd-
âsidn bulunmadım. 

ŞÜKRÜ BEY (İzmir) - Yalnız bir şey biliyor
sam Türkçe konuştum. (Handeler) 

FERİT BEY (Devamla) — Sonra efendiler; tü
tünden bahis buyurdular tabiî kendileri için bu me
sele haizi ehemmiyet bir vaziyettir. Tütün meselesi 
denince arkadaşlarımın bu husustaki hassasiyetleri
nin önünü almak için, İki kelime arz etmek mecburi
yetindeyim. Dün tütün hakkındaki izahatımın neti
cesi, bandrol ve inhisar şeklinde telâkki buymlmuş, 
bu hususta katiyyen bir fikir serdetmiyeceğim. 
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ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Zabıtları okuyunuz. 
FERİT BEY (Devamla) — Evet serbest mektep, 

meşhur eski 18 nci asrı miladinin sonlarında kabul 
edilmiştir. Onda demek isteniliyor ki herkesi kendi 
haline bırakınız, herkesin faaliyeti kâfi bîr faaliyet
tir/ rekabet gayet müessir bir vasıtai iktisadiyedir, 
binaenaleyh bundan fayida hasıl olur. İşte efendi
ler bu dahili ticarette olduğu gibi, bunu haricî ti
carete de atfederler. Fakat bunu haricî ticarete atfet
tiğimiz zaman yine bendenizin vaki olan maruzatım 
meydana çıkar ki bu memleket fevkalâde tütün ye
tiştiriyor. O halde, pamukla uğraşmaya ve memleke
timize hariçten un . giriyor diye çırpınmağa ne lü
zum vardır? Bırakınız, tütün inkişaf etsin, alsın, yü
rüsün. Evet arkadaşlarımın söyledikleri gibi tütün 
İnkişaf edecektir ve alıp yürüyecektir. Arkadaşla
rımızın bahsettikleri veçhile, tütün inkişaf ediyor di
yorlar; evet mademki bu, İnkişaf edecektir. Bunun 
neticesinde hasıl olan para İle biz İhtiyacımızı alı
rız. Efendiler; bana, İngiltere gibi cesim bir devlet 
taraftar olmuştur. Fakat bu ancak gafilleri aldata
cak bir usuldür. İngiltere buna taraftar olarak en mü
him ihtiyacını bilfarz en mübremini, en lâzımını - ki 
un ihtiyacıdır • bunu da Amerika'dan getirmektedir. 
Avusturalya'dan getirmektedir. Fakat İngiltere denin
ce onun hududu, büyük Britanya'nın sahillerinde bit
mez, gemilerinin kudretiyle her tarafta ferman fer
ma olması sayesinde ta Avusturalya'ya kadar uzana
rak temadi eder ve hattı muttasıldır. Binaenaleyh 
öyle bir devlet, böyle bir nazariyeye firifte olabilir. 
Evet, bizim gibi bir devlet kendi memleketi içerisinde 
ve her türlü ihtiyacatını vücude getirmeğe ve kendi 
yağı ile kendi kavrulup kendi pirincini yemek mec
buriyetindedir. (pilav sesleri, handeler) 

Efendiler; bu serbest mektebin biz saliklerinden 
olmalıyız. Serbest mektebin saliklerinden olmadığı
mız cihetledir ki, memleketimizde en ziyade bizi ta-
zip eden, herhangi bir tehlike anında vaziyetimizi 
tehlikeye düşürecek olan ihtiyacatımızı, memleketi
mizde istihsal etmeğe azm etmeli ve onu memleketi
mizin birinci maddesi olmak üzere koymalıyız. 

Bey efendileri Merkantilizm mesleğinden bahset
tiler. Bu malumat furuşluğu, (handeler) 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) — Ta
ze malumat körpe, turfanda malumat. 

FERİT BEY (Devamla) — Evet, şimdi efendi
ler merkantilizm; Altunu memlekete celbetmek, yok 
Fizyokıratlık bilmem ne gibi şeyler,, Efendiler; bun
lar mektep işidir (handeler). Bunları bırakalım. Rica 

ederim biraz daha ciddi, siyasi işlerle uğraşmak lâ
zım gelirse, o zaman bunları böyle zikredip bir oyun
cak meselesi yapmaktansa, hak ve hakikati ve hakiki 
vaziyeti derpiş ederek karar vermek lâzım gelir. 
Memlekete merkantilizm fikrini sokmak doğru değil
miş. Bu mesleğin saliki olarak yalnız ben kalmışım; 
(handeler) 

Ortada merkantilizm, doğrudur diyen yoktur ki, 
böyle bir şey iddia edilsin. Bu vaktiyle İspanyolların 
yaptığı gibi Amerika'dan gemilerini altınla doldu
rarak getirip işte ben zengin oldum demeğe benzer. 
O bir tehlike karşısında sâtfedilir, sarf edildikten son
ra bir de bakarsınız ki, tem* - dest olmak, üzere orta 
yere bugünkü gibi bir İspanya çıkar. Binaenaleyh bu 
mesele, o kadar basit bir şeydir ki bunu mekâtibi 
idadiyemizde okutulan kitaplarda görmek- kabildir. 
Bilmem onlardan mı bahis buyurdular? (Handeler) 

Efendiler; mesle Merkantilizm veya Firyokratizm 
değildir. Bununla beraber beyefendiler, hele memle
ketimize dahil olabilecek altının kuvvet ve kudretini 
kati y yen tezi İl etmemek lâzımdır, memlekete al tun 
kuvvetinin girmesi ne demektir? Alış veriş neticesin
de lehimize hasıl olan, vaki olan tefazulun iae ettiği 
bir kıymettir ve bu kıymet ehemmiyeti İtibariyle 
çok kıymettardır. Beyefendiler ihmal edilecek bir şey 
değildir. Fakat o altunlarm memleketimizde toplan
ması neticesinde istihsalâtımız tezayüt eder, faaliyeti
miz artar, kollarımız çalışır, memleketimizde sermaye 
her tarafta inkişaf ederse şüphesiz ki, memleketimi
zin feyzi çok artar, memleketin asıl feyzi oradadır. 
Fakat memleketimize altın girecekmiş fena imiş.. 
Ben bu fikirde değilim Merkantİlist olmamakla be
raber (handeler) sonra yine bir isnatta bulundular. 
Memleketin kurtarılması için memleketim de bir de
fine bulduğumdan vesai reden bahsettiler. Bendeniz 
böyle ifadede bulunmadım. Yalnız gayet tabii bir 
surette kavanini mevzuatnıza ve akdettiğimiz muahe-
data müstenit olmak üzere yapılacak bazı tedabirle 
bu sene zarfında gümrük varidatımızdan bir mikta
rın tezayüt edeceğini Heyeti Celileye arz ettim. 
Başka bir şey yapmadım. Ne defineden bahsettim. 
ne de buna ait bir şey söyledim. Bendeniz böyle bir 
İfadede bulunacak kadar kûtebin değilim beyefendi
ler. 

Diyorlar kî; bu, doğru bir noktai nazar değildir, 
Efendiler; acaba Şükrü Beyefendi Heyeti Celile-

nize hakikaten bir define - ve bu defa defineî İlim 
olmak üzere -, irae edebilirini ki, devletin bütçesini 
doldurmak için birçok neticelerin neticesi olmak üze-
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re yine memleketi teşkil eden efradı ümmetin ceple
rine müracaat etmekten başka olsun. Bu öyle imiş. 
Sorarım Şükrü Beyefendi, tuza zammettiğimiz şey 
nedir? 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (îzmir) — Vergidir. 
FERİT BEY (Devamla) — Efendiler, eğer dese

lerdi. ki yani itiraz edecekleri şeyi kendilerine ben 
söyleyeyim - bilvasıta vergiler, bilâvasıta vergiler nis-
beten birbirleriyle mütevazin olmak lâzımdır. Bu 
mesel ei esasiyedir, şöyledir, böyledir diye bir takım 
nazariyat söylemiş olsalardı.. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (tzmir) — O mek
tepte otur (handeler). 

FERİT BEY (Devamla) — Beyefendi; ben söy-
led&ten sonra onu tekrar etmekte zannederim bir 
zevk. yokttur (handeler). 

Efendiler; nihayetünnihaye Heyeti Celilenizi tas
di ettim, af fin İzi istirham ederim. Nihayetünnihays 
mesele - ne suretle olursa olsun - memleketimizin 
halkından vergi istihsaline taalluk edeivve o neticeye 
dahil olur bir vaziyettir. Bunun neticesi. Maliye yok
tur. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (tzmir) — Yalnız 
vergi vardır. 

FERtT BEY (Devamla) — Ve bunda plânın ku
suru yoktur. Tekmil vergilerin kusuru, daha doğru
sunu isterseniz Maliyenin kusurudur. Memleketin 
ihtiyacını temin için eğer bu kusura müracaat et
mek lâzım gelirse, ki söylüyorum, her sene verdiği
miz 13 : 14 milyon lira yerine bir defa da on milyon 
lirayı tevdi etmek suretiyle bu vaziyetten kurtulmanın 
imkânı mevcut ise, ki onun tenkit .buyurmadmız, onu 
tenkit " etmemekliğiniz benim mucibi iftiharımdır. 
Çünkü bütün maruzatımın esası ondan ibarettir. 
Eğer işte onu kurtarmak lâzım getirse işte o zaman, 
değil 2 : 3 milyon, on milyon, belki yirmi milyon 
vergi istiyfa etmek de, bu memleketin saadetine bu 
memleketin istikbaline hizmet etmektir. 

Beyefendiler; çok ümit ederdim ki; Şükrü Bey
efendinin ifadeleri arasında bedbinliğimi izale ede
cek bir nokta olsun da münşerih olayım. Münbasit 
olayım. Mustarîh olayım. Maalesef yok. Eğer varsa 
yine Heyeti Celileyi teşkil eden arkadaşlarımdan ri
ca ederim, tenvir buyururlar, bu suretle mesele te
nevvür eder. Fakat şunu tekrar arz edeyim ki bey
efendiler, bu uzun süren mutalâatımız, Heyeti Celİ-
leniztn birçok dakikalarını israf etmekle - beraber 
memleketimiz için hayırlıdır. Zannederim ki bu mem
leket, her türlü faaliyetin esasını teşkil etmek üz> 

re iktisadi bir program tespit etmeğe ve o progra
mı katî bir surette tatbik etmeğe îman etmekle kur
tulacaktır. (Alkışlar, bravo sesleri). 

İHSAN HAMIT BEY (Ergani) — Efendim, her 
iki hatİbede birer nişan verelim. 

REİS — Efendim; daha bir ka; zat söz istemiştir. 
Kifayeti müzakere takriri vardır.. (Kâfi sesleri!. Oku
nacak: 

R:ya"ctî Celİlevc 
Müzakere kâfidir. Faslın reye vazını teklif ede

rim. 
Sinop 

Recep ZühtÜ 

REİS — Kifayet müzakereyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın.. Müzakere kâfi görülmüştür, 

Fasıl Lira 

285 Sanayi Istatîstikinin tanzimi ve tesis 
olunacak fabrikalar hakkında ma
hallî tetkik at ifası için masarif ve 
ücurat 4 750 

REİS — 285 nci faslı kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeeyenler lütfen c! kaldırsın.. Ka
bul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

286 Maadin idaresi için resimnane ve 
laboratuvarlar İnşası masrafı 4 750 

REİS — 236 ncı Faslı kabul edenler lütfen el 
kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

287 Alât ve levazımı fenniye 9 690 

REtS 287 nci Faslı kabul edenler lütfen el kal
dırsın.. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

287/A Ticareti bahriye ve limanları maaşat 67 000 
REİS — Bu faslı kabul edenler lütfen el kaldır

sın:, Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edil- . 
mistir. 
Fasıl Lira 

237/D 126 350 

53 — 
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REtS — 287 nci B faslım kabul edenler lütfen el 
kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

287/C Tahsisatı fevkalâdei şehriye 169 824 
REİS — Bu fasıl hakkında Encümen tarafından 

bir mütalâa var mı (hayır soslerî) Reyi âlinize vaz 
ediyorum. İki seksen yedinci C faslını kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendi; bir fasıl daha vardır. 
KAZIM BEY (Giresun) — 287 faslı var. 
RE t S — Bu elinizdeki matbu bütçede yoktur. 

Encümen ilâve etmiştir. 
Fasıl Lira 

237/D Fenerler masarifi tamiriyesİ ve taz
minatı 130 500 

REtS — Bu faslı Encümen ilâve ediyor, (D/237) 
faslını kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul et
meyenler lütfen eî kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

TİCARET VEKİL! ALÎ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Ötendim; mü:;aade buyurunuz. Heyeti Celİ-
lenizs.arz edecek ufak bir şey var, İlk devairi mer
keziye faslında arz etmiştim. (Bazı şirketleri komiser 
tahsisatı) vardır. 

Bu tahsisat şirketler tarafından veriliyor. Onu 
varidat bütçesinle koyalım diye Heyeti Cetileniz ka
bul etmişti. Fakat aynı zamanda masraf bütçesine 
erkanıı konmamıştır. Heyeti Celüeniz kabul eder
se bu bütçeye de erkamı konsun. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Muvazenei 
Maliye Encümenim dileyelim. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Evvelce reye ko
nuldu ve kabul edildi, 

REİS — Vekil Beyefendi; zatıâlînrz teklifinizi yap
tınız. Muvazene Encümenin» tevdi edelim. Mikta
rını tespit etsinler. 

KÂZIM BEY (Giresun) — Reis Paşa Hazretleri 
zaten geçen celsede kabul edilmişti. Yahuz yekûn: 
yanlış geçmiştir. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Yalnız masrafı buraya koyacağız, komiser
lerimiz doğrudan doğruya şirketten almasın. Maaş 
olarak bütçeden alsm. Yekûnu 3 300 Uradır. 

REİS — 270 nci fasla beşinci madde olarak (şir
ketler nezdindeki daimi komiserler muhassesatı) mak-
tuan 3 300 lira olarak bu fasla 'ilâıve edilmesi lâ-

zımgelen bir yekûndur. Varidata da ilâve edilecek' 
tir. Binaenaleyh reyi âlinize arz edeceğim. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

270 nci maaşat faslının yekûnu 46 692 lira olu
yor. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın,,. Kaıbul edilmiştir. 

Takrirler 

/. — Gümüşhane Mebusu Zeki Beyin; Hereke 
ve Feshane fabrikalarının Ticaret Vekâletine rapttna 
dair takriri (İ j 262) 

REİS — Efendim; Ticaret Vekâletinin bütçesinin 
nihayetinde okunmak üzere Zekî Beyin bir takriri 
var okunacak: -

Riyaseti Cenleye 
Hereke ve Feshane fabrikalarının aidiyeti eme-

tiyle Ticaret Vekâletine verilmesini teklif eylerim. 
17 Mart 1341 

Gümüşhane Mebusu 
Zekî 

REİS — Efendim; esasen bu fabrikalardan bir 
tanesi Maliye Vekâleti Bütçesinde idi. Orada geçti. 
Bir tanesi de Askerî Fabrikalar bütçesindedk. O 
bütçe henüz gelmemiştir. Esasen bunlar Fabrika Mü
düriyetine tabidir. Bu fabrikalar bir kanunu mah
susla idare olunuyor. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Hayır Paşa Hazret
leri o bütçeleriyle beraber bîr vekâletten diğerine ge
çecektir. Meselâ Maliye Vekâletinden Ticaret Ve
kâletine gidecektir. Temenni edilen budur. Bütçele
riyle beraber gidecektir. 

REİS — O ıhalde Encümene gidecektir. Böyle 
defaten karar olamaz. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Efendim; Encümene 
ait değildir. Vekil Bey bunu bir kararla kabul ede
bilirler. 

REİS — Efendim; defaten bir kararla olamaz. 
Bütçeleri vardır, Encümene gider. (Tasviben sesleri) 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Pekâlâ Encümene 
havale edilsin.-

REİS — Efendim; tensip ederseniz bunu Muva
zenei Maliye Encümenine tevdi edetim. 

SÜLEYMAN SIRRI. BEY (Bozok) — Pasa' 
Hazretleri; bu Varidat Kanunu mevzubahis olurken 
müzakere edilecektir. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Muvazene! Ma
liye Encümeninde fabrikaların istikbali hakkında bİr 
mesele mevzubahistir. Fabrikalar, İmalâtı Harbiye 
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itamı altında idare ediliyordu. Bunun Muvazeneı 
Maliye Encümenince Ticaret Vekâletine raptı düşü
nülmektedir. 

MALİYE VEKİLİ ,: HASAN BEY (Trabzon) 
— Muamelei Kanuniyeyi Muvazene! Umumiye Ka-

'•*• ' « > - » v 

3. .— Ankara'-da bir memurin- kooperatifi teşkili 
hakkında (11651) numaralı Kanun. Lâyihası ye Mu
vazeneı Maliye Encümeni Mazbatası 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 14 '. 3 . 1341 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
6/1267 

Başvekâlet Tezkeresi 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti7 Celilesine 

Ankara'da günden güne tezayüt etmekte olan 
hayat pahalılığına karşı memurinin tehvini ihtiyaca-
tına medar olmak üzere bir memurin kooperatifi teş
kili için Ticaret Vekâleti celileaince tanzim kılınan 
ve tera Vekilleri Heyetinin Jl . - 3 . 1341 tarihli iç-
timamda ledettezekkür Meclisi Âliye arzı takarrür 
eden Lâyihai Kanuniye ile esbabı mueibeyi havi tez
kere. sureti lef fen takdim kılınmıştır, Muktezasınm 
ifa ve neticesinin inhasına müsaade buyrulmasım 
rica eylerim efendim, 

i Başvekil . 
İsmet 

Esbabı Mucibe • : 
Başvekâleti Celfteye': Hayat, pahahhğY günden 

güne tezayüt -ederek memurinin zaruret ve sefaleti 
tahammülfersa bir hale gelmiş ve ekser memurini 

nununun müzakeresinde hallederiz ve: o zaman mü
zakere edilmek üzere takrir Encümene gitsin. 

- REİS ••-i- Takriri Encümene veriyoruz. On da
kika teneffüs etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; Saat: 4,30 

»İLEN MEVAD. 

buradan uzaklaşmak çarelerini taharriye mecbur ey
lemiştir. Vakıa Hükümetçe 1341 bütçesiyle teklif 
edilip Muvazeneİ Maliye Encümeninde derdesti tet
kik bulunan tahsisatı fevkalâde zamaİmi ister Hükü
metin teklifi veçhile umumî, İster Muvazeneİ Mali
ye Encümeninin tasavvuru veçhile ımntıkavl şekilde 
kabul edilsin, memurine yapılacak yardım Ankara -
için bir tedbiri kati mahiyetini iktisap edemez. Bi
naenaleyh Ankara'da derdi maişete çaresaz olacak 
ciddi tedabîr ittihazı icap eder. Vekâlete geldiğim 
günden beri bu meseleyi tetkikle uğraşarak vasıl ol
duğum netice şudur ki: Memurlara ucuz ev ve ucuz 
yiyecek tedarik etmek zarureti olduğu kadar müm
kündür. Hane tedarik ve inşası vazifesini şehremaneti 
deruhte etmiş ve baharda işe başlaması mukarrer 
bulunmuş olduğundan hayat pahalılığına da Hükü
metçe tedbir almak iktiza etmektedir. Yaptığım tet-
kikat esnasında havayici zaruriyeden olan mevadın 
her bir masraf dahil olmak üzere çarşıda satıldığı 
fiyatta birbiri üzerine % 20 noksanına tedarik et
mek imkânı vardır. Hele kış zamanının en mübrem 
bir ihtiyacı olan kömür ve odunu elyevm çarşıda 
satılmakta olan fiyattan yansına muadil bir kıymetle 
memurine vermek kabildir. Bu işi meydana getirmek 
için bir memurin kooperatifi vücude getirmek iktiza 
eder. Bunun için de üç yüz bin Ura sermayeye ihti-

İKtNCt CELSE . • ' _ . 

.,..- ,, •,••; Bed*i Müzakerat; Saat: 5,00 

REİS : Reis Vekili tsmet Bey 

KÂTtPLER: Rasıp Bey (Zcn;;uldak), Talât Bey (Kângırı) 

. - — r — - * * 

REİS — Celseyi açıyorum. 

3. — MÜZAKERE 

— 85 
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yaç vardır. Ankara'da bulunan bilumum memurine 
nısıf maaş nisbetinde bir avans vermek ve bu avan
sın her ay yüzde besini memurin maaşından mahsup 
eylemek suretiyle kooperatif için iktiza eden serma
yeyi vücude getirmek mümkündür. Bu suretle vü-
cude gelecek kooperatif hem memurine ucuz yiyecek 
ve yakacak vesair havayici zaruriye tedarik ve ita 
edeceği gibi sene nihayetinde kooperatifin sermayesi
ne nısıf maaş nisbetinde iştirak ederek hissedar olur. 
Memurin kooperatifi için icap eden statüyü Vekâ
leti acizide İhzar etmekte İsem de bilumum vekâlet
lerin iştirakini temin ve avansın şekli itasını tespit 
için keyfiyetin Heyeti Vekilece bittezekkür karara 
raptı hususunu rica ederim efendim. 3/4 Kânunuev
vel 1340. 

Ticaret Vekili 
Ali Cenanı Bey 

Muvazene! Maliye Encümeni Mazbatası . 
18 . 3 . 1341 

Ankara'da bulunan memurinin elyevm pek müş
kül olan şeraiti maişet ve hayatını tehvin etmek üze
re bir memurin kooperatif şirketinin teşkili için Hü
kümetçe tanzim ve Encümenimize havale buyrulan 
Lâyihai Kanuniye tetkik olundu. 

Filhakika Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında 
da bildirildiği veçhile bugünkü glayı esâr memur
larımızın zaruret ve sefaletini nakabili tahammül bir 
dereceye isal etmiş ve bu yüzden birçok kıymetli me
murları ^ buradan uzaklaşmak çarelerini araştıracak 
bir vüsat almıştır. Bu itibarla böyle bir kanuna ih
tiyacı mertebei mübremiyette olup bu sayede An
kara memurları barı maişetinin % (20) derecesinde 
tahvin edebileceği memuldur. Ancak Lâyihai 
kanuniye yalnız Muvazenei Umumiyeden maaş ve 
muhasstsat alanlara m akstır ofaoak bir şekilde okıp 
bu teshilâftan Mümak Bütçelerden maaşlarını istiyfa 
cir.n memurinin is#fadelerini temin etmek tazime-
tlen okluğundan, kanun lâyihası bittadil berayi tastık 
Heyeti CeÜleye arz olunur. 

Muvazene! Maliye 
ıcümeni Rebi namına 

Trabzon 
Şerif 
Aza 

Zonguldak 
Ragıp 

Aza 
Maraş 
Mithat 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

. Aza 
İsparta 
kükerrem 

Atsa 
Giresun 

Musa Kâzım 

Aza 
Hakkâri 

Asal 

Hükümetin Tefclfi 
M*murin kooperatifi teşkili için Ankara'da bu

lunan bilumum memurine msıf maaş avam itası hak
kında kanun lâyihası. 

Madde 1. — Ankara^la teşekkül edecek memurin 
(eooparatifme sermaye olmak üzere bilumum devairi 
me.İMZiiye ile vilâyet memurinine ma tahsisatı fev
kalâde nısıf maaşlarını avans olarak itaya Maliye 
Vekili memurdur. Igbu avans her ay maa$ ve tah
sisatı fevtkalâdenin yüzde beşi nispetinde mahsup 
cdiknak suretiyle itfa edilecektir. 

Madde 2. — işbu Kanun tarihi neşrinden itibaren 
m^:;lyüi!İcradır. 

3. — işbu Kanunun icrasına Maliye Vekili me-
munlur. <M' . 3} . 134:1' 

Başvekil Müdafaaı Milltiye Vekili 
tsmet Recep 

Adliye Vekili Bahriye Vekili 
Maıhmut Esat İhsan 

Dahiliye Vekiü Hariciye VekuÜ 
Cemil Dr. Tevfik! Rüştü 

Msföycf Veküü Maarif Vek'M 
Hasan Hüsnü Hamdullah Suphi 
Nafıa Vekili Ziraat Vekili 

Süleyman Sırrı Mehmet Sabrı 
Ticaret VtSüü Sıhhiye vö Muaveneti 

Alt Conani îçtimaiyfl Vekili 
Dr. Refiik 

Encümenin Tadili 
Ankara'da memurin kooperatifi teşkih' için An

kara'da bulunan bilumum memurinin ma tahsisat 
nısıf maaşlarının avans olarak kası hakkında Ka
nun. 

Birinci Makide — Ankara'da teşekkül edecek Me
murin kooperatifine sermaye ohnak üzere Ankara' 
rs Muvazene! Umumiye ve mülhak 'bütçelerden ma
aş ve tahsisat ve Ücret alan rnernurm ve müstahde
mine ma tahsisatı fevkalâde nısıf maaşlarını avans 
olarak İtaya mezuniyıet verilmiştir, işbu avans her 
ay maaş ve tahsisata fevkalâdenin yüzde beşi nisbetin
de mahsup edilmek suretiyle itfa edilecektir. 

tfctnci Madde — işbu Kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyü Ücradır. 
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Üçüncü Madde — İşbu Kanunun icrasına Başve
kil, Maliye, Müdafaai MÜIye ve Maarif Vefciielri 
memurdur. 

REİS — Ticaret bütçesini müteakiben ve teroi-
han müzakeresi kabul edilmişti. Kânunun müzakere
sine başlıyoruz. 

Okunacaktır* 

REİS — Kanun lâyihası hakkında mütalâa var 
mı?.. (Hayır sesten) Maddieîere geçilmesini kabul 
edenler lıürtıfeıı el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmeyenler lütfen el katdHsm... KaJbul edil
miştir. 
Ankara'da Memurin Kooperatifi teşkili için, An
kara'da bulunan bilûmum memurinin maatafeisat nı
sıf maaşlarının avans olarak İtası hakkında Kanun. 

Madde 1. — Ankara'da teşekkül edecek Memu
rin Kooperatifine sermaye olmak üzere Ankara'da 
Muvazenei Umumiye ve mülhak bütçelerden maaş 
ve tahsisat ve ücret alan memurin ve müstahdemine 
maatahsisatı fevkalâde nısıf maaşlarını avans olarak 
itaya mezuniyet verilmiştir, İşbu avans her ay maaş 
ve tahsisatı fevakalâde yüzde beşi nispetinde mah
sup edilmek suretiyle itfa edilecektir. 

MAZHAR MÜFİT EY (Denizli) — Efendim bi
rinci maddede yalnız Muvazene! Umumiye ve Mül
hak bütçelerden maaş ve tahsisat alan memuru gös
teriyor. Hâlbuki malûmuâföniz Muvazenei Umumıiye-
ye dahil olmıyan birçok memurlar vardır. Meselâ: 
İdare i hususiye bütçesiyle İdare olunan muallimler 
vardır, mühendisler vardır. Onları mahrum bırak
mak doğru bir şey değildir. Eğer Heyeti CeHleni-
zin tasvibine iktiran ederse Muvazenei Umumiye ve 
hususiye tabirini koyalım. Bir «Hususiye» keümesi-
nân ilâvesi lâzımgeKyor. Yani İdarei hususi yeden 
maaş alanlar. 

TALÂT BEY (Ardahan) — O vakit Şehremaneti 
memurları girebilirler mi? 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Tabiî 
girer. Eğer İdarei hususiyeyi buraya koymazsanız 
malûmu ihsanınız İdarei bususiyeden maaş alan bir
çok muallim yardır. Onların mahrum olması doğ
ru değildir. Onlar da aynı ihtiyaç içindedir (Doğru 
sesleri). 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ! BEY (Gazi
antep) — Efendim; bu kanundaki mezuniyet, tabiî 
Muvazeneli Umumiye tabir olunan devairi hükümet
le Mülhak bütçelerden maaş alan memurine aittir. 
tdaret Hususiye ayrıdır. Belediye, Ziraat 'bankala
rı gibi'diğer müesses ata bendeniz müracaat ettim. 
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Onlar kabul ettiler. Kendi memurlarmra maaşlarını 
bütçelerinden verecekleridir. Buradaki mezuniyet 
meselâ: Evkaf Müdüriyeti Umumiyesİ gibi Başvekâ
lete mülhak bütçelerin ve Maarif Vekâletine merbut 
olan Darüleytam Müdüriyeti Umumiyesİ gibi Mülhak 
bütçenin âmiri itası olmak itibariyle onlara da me
zuniyet vermek lâzımdır. İdarei hususiyelerin âmiri 
itası validir. Oraya hâkim olan . Meclisi idaredir. 
Oradan alırız. Diğer müessesat da kendileri verebi-
lî 1er. Onlar için böyle 'bir kayıt koymaya lüzum gör
medik, 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Bu suretle zapta geç
tikten sonra maksat hasıl oldu, 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Vekil 
Beyefendi! İdarei hususiyeden maaş alan memurlar 
da buraya dahil olacak mıdır? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazİ-
r-.ıtep) — Dahil olacaktır, maksat da budur. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Zapta geçmek kâfi mi? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Bir kayıt ilâvesini rica ediyorum; «'Nısıf 
maaşlarını avans olarak kooperatif şirketine İtaya 
mezuniyet verilmiştir» Kaydı İlâve edilsin ve metin
de sarahat olsun. Bİr teklif yapıyorum. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Bu kanu
nu yaünız Ankara'da taübifc edeceğiz. Sair vilâyet
lerde memurine kanunun tatbikinde fayda olup ol
madığını tetkik buyurdunuz mu? Bu cihetler hak
kında bir şey tasaıvvur etmiyor musunuz? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Heyeti CeJilenizi tasdi etmemek için uzun 
söylemedim. Bugün dünyanın bütün iktisadiyatı 
kooperatifler üzerinde gitmektedir. Hem istihsal 
kooperatifleri, hem istihlâk kooperatiflerini bilâha-
ra birbirine temas ettirerek arada bulunan mutavas
sıtları çıkarmak şartiyle hayat pahalılığını izale et
mek iktiza eder. Bendeniz Ankara'daki kooperatif 
için üç aydan beri uğrashyorum. Müstahdemini, me
murini bulmak ve idaresini tesis etmeyi müşkül gör
düm. Şimdi numune olmak için burada yaptyorum. 
Diğer vilâyetler açin bittabi numune olacak ve ileride 
aralarında İrtibat temin ederler. Meselâ: -Ankara 
kooperatifi zeytinyağı filan gibi diğer gelecek mahsu
lâtı İzmir'deki, İstanbul'daki kooperatiften getirt
mek ve bu suretle münasebat tesis etmek işiyoruz. 
Diğer yerlerde de yapmak İstiyoruz, 

REİS — Vekil Beyefendi! Maddede bir aylığa 
dair sarahat yoktur. Bir aylık maaş mıdır? 



İ : 82 19 . 3 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Devam
la) — Bir aylık maaşın nısfıdır. (Mebuslar var mı
dır sesleri) Muvazene! Umunriyeden maaş alanlar, 

REİS — Başka mütalâa kalmamıştır, yalnız Ve
kil Bey «..maaşlarım avans olarak kooperatif şirke
tine itaya mezuniyet verilmiştir.» kelimelerinin ilâ
vesini teklif ediyor. 

MAZHAR MİFİT BEY (Denizi) — Buna lü
zum yoktur. Yalnız sermeye olmak üzere, yani 
kooperatife sermaye olmak üzere mezuniyet veril
miştir. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Hademelerde dahil mi-
*Kr? 

REİS — Mırvazenei Umumiyeden maaş alan bi-
tûmum memurin, 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Sermaye ol-
ırîak üzere. 

REİS — Vekil Beyin teklifim reye arz edeceğim. 
dNı-srf maaşlarını avans olarak kooperatif şîrketnne 
itaya mezuniyet verilmiştir», yani «kooperatif şir-
fcsîjııin» bu metne ilâvesi teklif olunuyor. Reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Maddeyi bu tashih
le reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye koyunyorum. Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın.. Kabul ediimtşbir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren mer'iyülicradır. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — İşbu kanu-
rtun o'maz. İşbu kanun olur. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Bu ka
nun tarihi neşrinden itibaren mer'iyülicradır. Asıl 
metin böyledir. Hâlâ bir metin kabul edemedik. 
(Bravo sesleri) Hattâ kooperatifler bile yanlıştır. 
İmecedir, 

REİS 7- İkinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3, — İşbu kanunun icrasına Başvekil, 
Maliye, Müafaai Milliye ve Maarif Vekilleri memur
du'*, (Heyeti Vekile sesleri). 

KÂZIM VEHBÎ BEY (Ergani) — Kısa ve basit 
bir cümle: Heyeti Vekile. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Heyeti Vekileye hacet yoktur. Parayı 
veren Maliye Vekilidir. Yalnız Ticaret Vekâleti 
unutulmuştur. Başvekil, Müdafaai Milliye, Maliye, 
Mâarif, Ticaret Vekilleri mezundur (Heyeti vekile 
sesleri). 
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REİS — İcra Vekilleri suretinde tashihi teklif 
ediliyor. Ka'bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksi
ni reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... (İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heye
ti memurdur) şeklinde kabul olunmuştur. 

Kanunların heyeti umumi yesıini reyinize arz edi
yorum. _ Heyeti umumiyesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etme
yenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY — 
Müstaceliyetledir. Bendenizin yerdiğim takrir de var
dır. 

REİS — Kanun sureti katiyede kesbi katiyet et-
mitşir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Tayini esa
mi lâzımdır. 

REİS — Efendim; mesele tahsisata müteallik de
ğildir. Tahsisatın sarfına mütealliktir. 

2. — 1341 senesi Afuvazenei Umumiye Kanunu 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
(1/506). 

B) Müdafaai Milliye Vekâleti Bütçesi : 
REtS — Müdafaai Milliye Bütçesinin müzakere

sine geçiyoruz. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Efendiler; Müdafaai 
Milliye bütçesi mevcut bütçelerimizin en mUhimmi-
dir. Evvelâ: Müdafaai memlekete taallûk itibariyle, 
saniyen: Mühim bir yekûne baliğ olması noktai na-
zarmdandır. MUtalâat ve temenniyatıma başlamadan 
evvel şunu arz etmek isterim ki, şükranla arz ederim 
ki Heyeti Celİlenİz hiçbir zaman ordudan hiçbir şeyi 
deriğ buyurmamıştır. Ve buyurmıyacaktır. Efendi
ler; ancak milyonlar vermekle bir memleketin müda
faası esbabı izhar edilmiş addolunamaz. Verilen bu 
milyonlar mahalline masruf olmak ve elde edilen va
şak ve malzemei harbiyeyi de hüsnü muhafaza et
mek şarttır. 

Efendiler; bir zamanlar malzemei harbiyenin 
hüsnü muhafazası hakkında ordumuz son derece iti
na ederdi. Hatta ceza kanunnamemizde buna dair 
mevzu olan en ağır ahkâm tamamiyîe ve şidetle tat
bik olunmalıdır. Fakat maatteessüf bu hususlar son 
zamanlarda ihmal edilmiş ve hatta lakaydi gösteril
miştir. Sahibi salâhiyet bir zat bana geçen sene de
mişti ki; Yunanlıların bize bıraktığı malzemei harbi
ye, yani Yunan ordusundan iğtinam ettiğimiz mal
zeme ile yeniden bir ordu teslih ve teçhiz edebiliriz. 
O kadar çoktu. Evet o zaman öyle idi ve bir hakikat-
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ti. Fakat bugün muhal olmuştur, hayal olmuştur. 
Çünkü elde edilen malzemei harbiye lâyikiyle mu
hafaza edilmemi; ve birçokları bugün heder olmuş
tur, binaenaleyh elimizde mevcut olan esliha, cepha
ne, malzemei harbiyenitr hüsnü muhafazasına son 
derecede dikkat ve itina etmek ve bu hususta çok 
hassas olmak bütün ricali askeriyemize, bilhassa Mü
dafaa! Miliye Vekâletimize terettüp eden en mühim 
bir vazifedir. Bu maruzatımdan sonra bütçeye geliyo
rum: 

Efendiler! Müdafaai Milliye Bütçesi diğer vekâ
letlerin bütçesine hiç de benzemez. Diğer vekâlet
lerin bütçesinde az çok tetkikat icrası kabildir. Fa
kat Müdafaai Milliye Bütçesinin bütün fusultt me-
vaddı yek kalem olarak gösterilmiştir. Hiçbir izahat 
yoktur. Bu noktai nazardandır ki bütçe hakkında 
beyanı mütalâa edebilmek için Vekil Beyefendiden 
bazı şeyleri tenvir buyurmalarını rica edeceğim. Me
selâ, maaşat (3 465 670) lira olarak gösterilmiştir. 
Bunun ne miktarı muharip kıtaat içindir, ne miktarı 
devair içindir? Buna dair hiç olmazsa bir mitkar ma
lûmat vermek lâzımdır ki bir fikir hâsıl olsun. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Acaba mahzur ,yok mu
dur? , 

ARİF BEY (Devamla) — Hiçbir mahzuru yok
tur. Bu maaşat içerisinde efrat maaşa tının da dahil 
olduğunu zannediyorum ve bu böyle olmak tabiidir. 
Halbuki geçen sene terhis edilen birçok efradın maa-
şatı müterakimesine mukabil yedlerine mazbata ve
rilmiştir. Bunun sebebi nedir? Lütfen izah etsinler. 
Asıl muhtacı tenvir olan cihet faslı mahsustur. Her 
sene bütçemizde milyonlara baliğ olan faslı mahsus 
hakkında en ufak malûmat dahi mevcut değildir. 
Buyrulacak ki mahremdir. 

Efendiler! Hepimiz biliyoruz ki ordumuzun muh
taç olduğu malzemenin ekserisini ecnebi fabrikaların
dan, Avrupa tezgâhlarından alıyoruz, mubayaa edi
yoruz ve getiriyoruz. Binaenaleyh böyle Avrupa tez
gâhlarından mubayaa edilmiş, sipariş edilmiş malze-
neoİn mahrem tutulmasındaki mânayı bendeniz tak
dirden acizim. 

TUNALI HÎLMİ BEY (Zonguldak) — Ya, ben 
de yapmışsam? 

ARİF BEY (Devamla) — Binaenaleyh Vekil 
Beyefendiden rica ediyorum. Geçen sene almış oldu
ğu (1 800 000) lira ve bu sene de almak istedikleri 
(3 420 000) lira Ue ne yapılmıştır ve ne yapılmak is
teniyor. Silâh mı, cephane mi, tayyare mi almak is
tiyorlar? Buna dair biraz malûmat ita buyursunlar. 

Geçen sene bütçe müzakeratı esnasında sabık Mil
lî Müdafaa Vekili Kâzım Paşa Hazretleri ordunun ve 
hatta jandarmanın elbise ihtiyacının dahilde askeri 
fabrikaları tarafından temin edileceği hakkında temi
nat vermişlerdi. Halbuki hariçten birçok melbusat 
mubayaa edildiği malûmdur. Binaenaleyh bu hale 
göre, askeri fabrikalarımızın hukuk ve vaziyetleri 
hakkında bazı malûmat vermelerini rica ederim. Di
ğer mütalâatımı maddelere sırası geldikçe arz edece
ğim. 

REİS — Kâzîm Paşa buyurun! 

KÂZÎM KARABEKlR PAŞA (İstanbul) — Mü
talâatımı iki kısma ayırıyorum. Biri: Bütçede fasıl
ların tafsilâtında izah edilen mevat, diğeri de hiç kaa-
le alınmamış olan mevattır. Fasıllardan 291 nci fasıl
da deniliyor ki: «Esnayi tetkikte kadrodan fazla ter-
fiat icra edildiği görüldüğü ve terfiat hakkında mu
vazenenin 1341 senesi zarfında temini ve bilamucip 
erkân, ümera ve zabitan açıkta bırakılmak suretiyle 
teşdidi zaruretlerine meydan verilmemesi şayanı tav
siye bulunmuştur.» 

Malûmu âlileridirki terfi, ordunun hayatıdır. Bu
nun içindir ki Müdafaai Milliye Vekâletinde, Mua
melâtı zatiye devairinde birçok zevat bu işlerle meş
guldür. Şu halde nasıl oluyorda ordunun icap etti
ği miktarda terfi yapılmıyor? Lalettayin birçok zabi
tan terfi ettiriliyor ve terfi bir taltif iken o zabitan 
açıkta bulundurularak mağduriyetlerine meydan ve
riliyor? Binaenaleyh terfilerin daima bu Muamelâtı 
zatiye dairesinden geçmesi esasına riayet sartiyle be
raber, mademki böyle fevkalâde bir hal olmuştur, 
bu zabitan için - şimdi arz edeceğim veçhile - sair 
ordularda o kadar mükemmel bir teşkilât vardır ki, 
bu teşkilât, hem terfi etmiş zabıtana lâyık mevki bu
lur ve hem de bununla vatan müdafaasını, ordu mev
cuduna nazaran tasnif eder ki bu izahatı birazdan arz 
edeceğim. 

İkincisi: (298) nci Fasılda 1340 senesinde fabri
kalar için tahsis edilen paranın sarfedilemediği bil
diriliyor. Fabrikalar, meydanı harplerin melikesidir. 
Binaenaleyh böyle bin ihtiyaç içinde bulunduğumuz 
halde bu kadar paranın sarfedilememesi şayanı ten
kittir. Bunun için önümüzdeki senede ve âtimizde 
Müdafaai Milliye Vekâleti - bilhassa harekâtı aske
riye ile meşgul olan erkânı harbiye dairesini de elin
den çıkarmıştır ve vazifesi basittir - hayat ve me
mat meselesi olan fabrikalara ehemmiyet vermeli ve 
Meclisi Alinizin vermiş olduğu tahsisatı bihakkın 
sarfetmeli ve daha da para talep etmelidir. Yalnız, 
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fabrikalar yapılırken şimdiye kadar olduğu gibi la
lettayin, silsüeten emir verilerek nihayet rastgele bir 
yerde fabrika yapmak katiyyen doğru bir şey değil
dir- Bugün Meclisi Âlinizin dört beş kilometre mu
hiti fabrikalar ve müessesatı askeriye ile dolmuştur. 
Onun için - Şûrayi Askeri vazaifinde de tadat etmiş 
olduğumuz veçhile - ordu ve kolordu kumandanları 
buradadır. Böyle bir kanunun çıkmasına bile lüzum 
görülmeden bu zevatın reyleri alınmalı ve ona göre 
fabrikaların yerleri ve şekli tespit edilmelidir. Aksi 
halde sarfedilen milyonlarca para ile atide netimize 
değil, zararımıza birtakım müessesat vücude gelme
si varit olabilir. 

299 ncu fasılda şehitliklerden bahsediliyor. Bu
nun için de Meclisi Âlinizin vermiş olduğu paranın 
sarfedilemediği zikrediliyor. Bu da şayanı teessür bir 
haldir. Bilhassa Çanakkale'den geçen arkadaşlar ora
daki itilâf baidelerinin semaya yükselen azametli hey
betlerini görerek titremiş ve ağlamışlardı. Orada bizim 
binlerce kahramanımız gömülmüştür. Tabiidir k> her 
harp sahasında bu gibi abidata lüzum vardır. Fakat 
hassaten bütün yar ve ağyar tarafından görülmekte 
olan ve orada ecnebiler için birçok abideler dikil
miş bulunan bir mahalde henüz iki taş üst üste koy
mamak şayanı teessürdür. Binaenaleyh; bu abidat-
tan da bahsedilirken temenni ederim kî Müdafaai 
Milliye Vekaleti bilhassa Çanakkale'de Alçıtepe üze
rine lâyıkı veçhile bir sütunu mefharet dikmiş ol
malıdır. Müttefiki aleyhdir ki Çanakkale muhare
besi yer yüzünde müthiş inkifâbata sebebiyet vermiş 
ve bugünkü hayatımızın esasatım kurmuştur. Şim
di bahsedilmİyen şeyler hakkındaki maruzatıma ge
çiyorum. 

Vatan müdafaasını sureti umumiyede üç kısma 
ayırabiliriz. Birincisi: Ücretli ordular devridir ki 
bunun devri geçmiştir. İkincisi: Daimî millî ordular 
devridir, üçüncüsü: Milleti müselleha devridir. Har
bi Umumiden evvel milleti müselleha devrine* na
zarî mânasiyle devletler tarafından girişilmişti. Fakat 
nezaketi düveliye icabı giriştikleri işi dahi birbirine 
setrederek; hakaiki gizliyerek birbirine karşı bir ta
kım icraatta bulnuyorlardı. Fakat Harbi Umumî te-
carribi, ondan sonra artık maskelerin düşmesi, mil
letleri milleti müselleha devrine ve tam mânasiyle 
teşkilâta tensikata ve vatan müdafaasına sevk et
miştir. Halbuki şimdi arz edeceğim bu teşkilât ne
lerdir? Görülünce anlaşılacaktır ki; biz bu teşkilât
tan ne kadar uzaktayız. Biz vatan müdafaasıuı yal 
nız millî vç daimî ordumuzun üzerine bırakmış olu

yoruz. Yani Harbi Umumiden evvelki teşkilât ne ise, 
aynı teşkilât üzerindeyiz. 

Milleti müselleha demek yalnız askerlik sefer
berliği ve asker harbi demek değildir. Askerlikten 
başka idarî, iktisadî sınaî tedarik ve seferberlik te-
dabir ve inzaratı, harp malzemesi imali için malzeme* 
iptidaiye tedariki, milletin heyeti umumiyesi üzerin
de müdafaa vatan kudretinin İnkişaf ettirilmesi gibi 
esasları havidir. Bunu tetkik edebilmek için üç fasla 
ayırmak lâzımdır. Birincisi: Mütefekkiri âli teşkilâtı. 
İkincisi: kral teşkilât - ki yani bugün hepimizin bil
diği ordu - üçüncü de ihzari teşkilât, yani henüz biz
de olmıyan teşkilâttır. Şunu arz edeceğim ki şu veya 
bu şekil bizim memleketimiz için nakıstır veya değil
dir demek için diğer orduların ne yaptığını teferrtı-
atiyle ve günü güne bilmek lâzımdır. Yoksa bunlar 
hakkında malûmat toplanmadan, bunlarin Harbi 
Umumî tecaripleri neticesi ve istikametleri görül
meden; şu teşkilât bize yaramaz, bu iş bize yaramaz 
demek, hiç bir ilmî kuvveti haiz olmadığı için, ta
biidir ki kıymeti de olmamak lâzım gelir, Tabiidir ki 
bendeniz teşkilât lüzumunu arz ederken bu suretle 
münakaşa edeceğim. Ne yapmışlar ve bizim ne yap
mak lığımız lâzım gelir? Binaenaleyh gerek Müdafaai 
Milliye Vekil Beyefendi, gerekse bendenizi tenkit 
etmek arzusunda bulunan arkadaşlarımdan bunu rica 
ederim. Mesele Müdafaai vatan meselesidir. Tenkit 
ederken bu bize gelmez, bu kötüdür. Filan şey değil, 
fakat filanın böyle, filanın şöyle idi ve bundan çıka
cak netice böyledir diyerek munsifane hareket buyur
sunlar. 

Birincisi: Mütefekkiri âli teşkilâttır ki zaten 
saatlerimizi almış olduğum için onun hakkında urun 
boylu maruzatta bulunmıyacağım. Yani Müdafaai 
vatan âli komitesi veya komisyonu, Şurayı âlii as
kerî teşkilâtı, Müfettişi Umumilik teşkilâtı ye Erkânı 
Harbiyei Umumiye teşkilâtı ve bunların birbiriyle 
rabıtaları ve bunların vatan müdafaası İçin çizdikleri 
bir programdır. Henüz kanun elimizden çıkmadığı 
için rica ederim. Bunu makamı aitleri diğer devletler 
ne yapmışlardır ve bu hususta biz ne yapacağız? Tet
kik buyursunlar. Bu husustaki ricam bu kadardır. 

îcraî teşkilâta geçiyorum: Yani ordu: Arkadaş
lar; memlekete ne kadar malzeme toplarsamz topla
yınız, ne kadar sanayiimiz ileri giderse gitsin ve bü
tün vatan fabrikaları hini hacette derhal vatan mü
dafaası için malzeme ve âlat ve edevatı harbiye yap
sın. Fakat bunu kullanacak olan canlı insanlardır. 
Görülüyor ki birçok devletlerin malzemesi olduğu 
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halde onların kudret ve .kabiliyeti milliyeleri onunla 
mütenasip olmayınca daha dûn eslihası bulunan ordu-
lann karşısında mağlup oluyor. Şu halde ordunun 
canı olan kudreti, kabiliyeti çok yüksek olmalıdır. 
Onunla beraber tabiidir ki; esliha ve malzemesi de gü-
z*l olmalıdır. Esliha ve malzemenin güzel olacağı 
•fikri, herkesçe kabul edilmiş ve öyle de yapıldığı için 
bu hususta bir şey söylemiyeceğim. Fakat ordunun 
canlı teşkilâtında birçok zayıf noktalanınız vardır, 
o da zabıtan ve küçük zabitan meselesidir. Zabİta-
nm menşeî hakkında bir kaç söz söylemek pek mü
nasiptir. Bugün biz Mektebi Harbiyemİze menşe ola
rak mevcut olan askeri liselerimizi tamamıyte Maarif 
Vekâletine devrettik. Tevdihİ tedrisat demek idare-
ten Maarif Vekâletinin emrinde bulunmak demek 
değildir. Halbuki kırk sekiz saat zarfında bu çocuk
ların üniforması değiştirilsin emri verilmiştir. Ruhu 
askerî verilmeden Mektebi Harbİyeye geçebilmek 

v ' , 
gerçi bazı devletlerde vardır. Fakat onların (Premıli-
ter> dedikleri bir ihzari teşkilâtlan vardır. Bu ihzari 
teşkilâtı arz edersem ne kadar yanlış İstikamete git
tiğimiz tezahür edecektir. Binaenaleyh kabiliyet ve 
kudreti mükemmel, fakat bu mükemmeliyeti mahdut 
bir zaman zarfında değil, namütenahi bir zaman zar
fında devam edebilecek Heyeti Zabitan-bu tarzda ye
tişemez. 

İkincisi daimî küçük zabîtandır. Bir ordunun kü
çük zabıtanı ydkfea o ordunun gerek hazandalki şayi 
ve intizamı ve gerefckse seferdeki kudret ve kabiliyeti 
onun mevcudiyetine nazaran herhalde daha düşkün
dür. Çünkü askerlik tabii iktisadi düşüncelerle her 
memlekette olduğu gibi bizde de bİJibuçuk seneye in
dirilmiştir. Fakat askerliği bîrbuçuk seneye indirmiş 
efen maıılekeıtierin yapmış olduğu bir çok şeyler he
nüz b'.zde yapthnatnıştır. Şunu da arz edeyim ki bu
rada söyiîyıecıeğilm sözlerde hiç bir mahrem şey yok
tur. Biz nasıl kâimaton ordusunu biByonsak onlarda 
fc''z"m ordumuzu biliyorlar. Binaenaleyh bitmeyen 
yahıız biz ka'kıamaUryfz. Şu halde zabftanrmızın böy
le lîseCerücn toplanarak gerek arzu ile Mektebi! Har-
biyeyo gelmesinin ve gerekse baza arkadaştarea ta
savvur edildiği veçhile muayyen üç lisenin hasıfetmı 
behemehal Mektebi Harbiyeye vetıefim gibi düşünce
nin yanlış olduğunu şimdi burada ispat edeceğim. 
Bütün devlettiler tevhidi tedrisatı kabul etmiştir. Tabiî 
dV ki bir roörnfckettıo tedrisat programlan, teftişleri 
va onların muallimleri tabiattyle bir elden çıkmak 
'lâzımdır. 

idare cihetine gefönce : Bugün JaponyaMa beş ta
na askeri İdadi mektebi, Mektebi Harbİyeye talebe 
hazırlıyor, italya'da. Roma, Napoli askerî idadileri 
M.&tctv Harbiyekrine talebe hazırlıyor. Rusya'da 
aı'ceıi mekteplerin taB, âK mütemkn sınıflan otmaGc-
î& bc^ıtor ayrıca İdadi sınıfları mevcuttur. Romanya' 
da a'!îı tane askerî lise vardır. Mdctehİ Harbiyckrİ-
ıre tabbe yetiştiriyor. Fransa'da İki menbadan zabit 
yjfrjiıyor. BİTİsİ, (Pdı teknik ve Sensİr) gibi üki bü
yük. Mdectbi HarlriysdAr ki bunlar fişe tahsilini biti-
r.mJtfrden tafcîbe alır. Bk askerî lisesi vardır. Bİr de 
küçük zabit ve zabit namzetleri mektepleri vardır 
ki, bunlar askerî idadilerdir. Altı tane askerî ıdadibrî 
vardır. Buraya iptidaî tahsilini bitiren ask-sr zade
ler geliyor, idadi tafcititti görüyor. Ondan sonra bu 
gsferderİn içerisinden onda biri, en yütesek (Oton) 
isminde bir idadileri vardır, oraya ayrılryor ki ora
dan daima askerî liseye talebe yetişir. Diğer müteba
kisi daıhi tahsilini bitirdikten sonra içinde kuvvet 
ve kalbÜKyet gösterenler yine askerî liseye geçebilir
ler. Mütebakisi de bugünkü harplerin yalnız tüfek,. 
top muharebesi değil, aynı zamanda bir sanat mu
harebesi olduğu tastık edildiğinden dokyı bunlar 
n^rtmecilik, topografya gibi böyle İhtisas dersleri 
gö;ı.::k orduya gelip küçük zabit ve zabit' namzjdt 
oluyorlar ve üterlerse küçük zabit ve zabit namzedi 
harbiyesifl'den birine imtihanla girerek zabit olurlar. 
Demek oluyor ki maya olarak Fransa dahi bir as-
'kerî lie* bırakmış, kısmen liseyi geçirerek kısmen 
zabit namzedinden veyahut küçük zabitten Harbiye 
Mlektepferİne alarak ordunun kudretinin daimî ida
mesi için bîr maya bırakmıştır. 

Sonra ('Anlam dötrup) dedikleri teşkilât vardır ki 
asfcer zadeleri iki yaşında bir kıtaya mail ederfer. 
•Arzu eden aile çocuğunu iki yaşmda kıtaya yazdırır. 
K«ndâ yanında durdurur. Fakat askerî idadiye kayt 
zamanı on üç yaşındadır. Askerî liseye kabul iso on 
yaşındadır. Bu yaşa gerinceye kadar hatta ÜKTİRO 
bir maaş dahi alır. Meselâ iki yaşından b:ş ya;:na 
kadar senede yüz frank alır. Beşten sekiz yaşma ka
dar 150, sekizden onüç yaşına kadar 180 frarik alır. 
Bu çooıikhır adke? gBbi üraiflortna giyer bir yere &-
derken vesaiti nakliyeden istifade eder. Bu çocuk 
hastalanırsa askerî doktor gelir, muayene cdsr, rrr--
canen üâç verilir ve isterse gider, hastanelerde tedsîyi 
ddıilir. B&hassa böyle bk çok ankerzadelerdîn is:'da
dı olanları, babalarından mürJtafcil olan o hassayı 
kaybetmemek ve onları asker ocağına ve daimî as
kerliği, zabitliğe karşı heveslendirmek için iki ya-
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şmdan itibaren vaziyet, ederler. Sonra, ayrıca bir 
küçük çocuk askerî mektebi vardır ki, oraya da 
böyle asker zadelerden beş yaşından itibaren çocuk
ları kabul ederler. Bunlardan zekî olanlar dahi • as
kerî liseye -gider. Demin de arz ettiğim vcçhiîe her 
çocuk istikbalde, böyle asker elinden geçerek, bir 
zabit olmaya lâyık olur. Bütün düşünceleri, asker 
çabuklarının kabiliyeti zuhiresi vardır, onu söndür-
mçmcktlr. Bu bir, ikincisi, o terbiyeyi, aileden aldtğs 
terbiyeyi yine aynı nezaret altında inkişaf ettirerek 
askerliğe.lâyık olan ve esası mayasında teşkil ede
cek olan böyle cüzü fertleri daima elde hazır bulun
durmaktır ve Harbi Umumiden sonda dahi bunlar 
tevsi ed'İmiş ve tekemmül etmiş bir haldedir. Halbu
ki bu teşkilât ve gerekse diğer ordulardaki saydığım 
teşkilât ve.şimdi arz edece^rn müthiş bir teşkilât 
varken, dahi yapılmıştır. Daimî küçük zabitleri mev
cuttur. Orduda evvelki teşkilât,, premiliter dedikleri 
teşkilât mevcuttur. Böyle olduğu halde - tevhidi ted
risat hususunda çok mutaassıptırlar - yine askerî 
mektepleri elde tutmuş bulunuyorlar. Halbuki biz 
henüz küçük zabitammızı tesis etmedik. Diğer ihzarî 
teşkilâtı yapmadık. Bundan fazla olarak askerliğimi
zi tenkis ettik ve bugün bu teşkilâttan daha evvel ten
kis .ettik. Bütün bu İcraatın arasında askerî mektep
leri de derhal maarife devrettik. Maarif, henüz mem
leketin gençliği için - terbiyei fikriye İçin bîr şey söyle
miyorum - terbiyei maddiye hususunda askerliğe, va
tan müdafaasına hazırlanmak hususunda henüz bir 
program çizmiş değil ve erkânı harbiyenin, .Müdafaaİ 
Milliyenin çizdiği bir programı kabul etmiş dahi.de
ğildir. Mekteplere bakarsanız o mektepler yalmz bir
çok defa burada münakaşa edildiği veçhile muayyen 
veyahut vatan müdafaasiyle o kadar alâkası olmayan 
bazı sporla meşguldurlar veyahutta mektep bahçesin
de bir kaç el ve kol İdmanı ile meşguldürler. Hal
buki gençliğin Harbi Umumiden sonra almış oldu
ğu istikâmet katîyyen bu değildir. Bu yapılmadığı 
halde askerî mekteplerinin de bu hale dökülmesi ve 
her memlekette sivil talebe dahi mümkün olduğu 
kadar yeknesak elbise giyerek vahdet temini düşü
nülürken bizim askerî mekteplerin dahi köylü çocuk
ları haline düşmesi cidden şayanı teessür bir mese^ 
ledir, Bunu Müdafaai Milliye Vekâleti adra adım 
takip etmelidir Askerî liselerin intizamı ne- halde
dir? Bugün vaziyet ne haldedir? Rtınu tetkik ve ta
kip etmelidir, Aksi ha?de ordu bundan büyük zarar 
göresektir.. Askerî ruhu tamamİyle almayan bu lise
ler talebesi mektepten çıkınca illâ Harbiyeye gide
ceksin diye biz nasıl-cebredebiliriz? Halbuki Fran

sa'da çacuğa bilâkis hiç cebr yoktur. istediği mes
leğe girebilir. Fakat o ruhu alanların onda dokuzu 
ayrılmıyor. Orduya faydalı bir unsur oluyor. Onun 
için bir kaç şene sonra bizim Harbiye; Mektebimi
ze talip çtkmayac&ktır. Diğer liselerimiz, arz ettiğim 
gibi, Sair milletlerdeki teşkilâtı haiz olmamalarından 
dolayı zaten gelmeyeceklerdir. Gelseler dahi o ar-. 
zularını madamülhayat idame ettirecek bir kuvvet ve 
kabiliyete malik olmayacaklardır. 

En mühim olan premiliter dedikleri teşkilâta ge
çiyorum. Bu zannedildiği' gibi izcilik teşkilâtı de
lildin fciafuhuıâlileri Harbi Umumiden evvel bir 
izcilik teşkilâtı vardı. Ve' bu teşkilâtın her yerde 
gençlerin" maneviyatını Ahlâkını inkişaf ettirmek, 
bunlara lâzım olan salâbeti vermek için olduğu söy
lenirdi. Demin arz ettiğim gibi muhtelif zümrelerin 
birbirine karşı gençliğin ihzarını setretmek için bü 
bîr perde idi, bir lâf idi. Fakat Harbî Umumî içeri
sinde bu teşkilât büsbütün tevessü etti ve şimdi ar
tık gizlenecek bir şey kalmadığı için hemen hfer yerde 
premiliter, askerlikten evvel dedikleri bîr teşkilât ka
bul edildi. Bu da en genç 16 yaşmda olan çocuklara 
askerî talim ve terbiye vermektir. Bunun sebebi, müm
kün olduğu kadar askerlik müddetini. kısaltmaktı. 
Halbuki âlât-ve edevatı harbiye o kadar fazla çoğal
dı ki bunları bir buçuk senede bir nefere Öğretmek, 
ona taarruz kabiliyetini vermek ve müdafaa esbabını 
anlatmak gayri mümkün bir vaziyet aldı. Halbuki 
diğer taraftan da memleketin iktisadî hayatı noktai 
nazarından müddetin behemahal' tenkis edilmesi za
rurî oldu. Bir çok gençler mahvolmuş, sonra hayat 
delışetİi pahalılanmış.'- Bu ikisini tevhit edebilmek 
için gençler böyle daha çocuk çağında iken yapabi
lecekleri talimî biraz da bradi öğrenmek ve bu su-

. retle askerliğe geldiği zaman da beyhude ona sağı, 
solu, hizayı öğretmek, muharebe nasıl olur, tüfek 
nasıl tutulur ve nereden doldurulur gibi basit şey
lerle aylarv seneler kaybettirmemek esası hemen her 
devletçe tamamiyle kabul edilmiştir, Demek ki kura 
efradının maddî, madevi inkişafı ve askerliği ikmal 
edenlere de o evsafı kaybetmemek yolu temin edi* 
lîyor. Sonra zabitan için nasıl böyle çekirdekten ya
kalanarak onlar da askeriiğe heves uyandırılıyorsa 
gençliğe de erkenden nüfuz ederek bu suretle ordu
da muhabbetle iş görmeye muvaffak olunuyor; Son
ra gençliğin talim -ve terbiyesi sayesinde hizmeti as
keriye hiç bir za/«r görmek sizin istenildiği kadar 
tenkis edilebilir. Harp olduğu zaman askere yeni 
alınacak kura efradı bu suretle hazır talim ve terbiye 
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görmüş bulunuyor. Bu gayet mühim bir sebep olu
yor. 

Bîr devlet hali harpte iken, sıra geliyor, diğer bir 
kura efradını alıyorsunuz. Sağını, solunu bilmiyor. 
Tüfek görmemiş, halbuki talimgahlarda ancak beş, 
altı haftalık bir zaman bırakabilmek kabil oluyor. 
Onun için bu tarz sayesinde bu zamanı istenildiği 
kadar kısaltmak, azaltmak mümkün oluyor. Fransa, 
İngiltere, İtalya, Amerika hatta Rusya hemen aynı 
tarzda olduğu için sureti umumİyede ve kısaca bu 
tarzı söyleyeceğim. Meselâ Fransa teşkilâtı - ki aşa
ğı yukarı diğerlerine de bir esastır - bu gençlerle meş
gul olmak için Harbiye Nezaretine merbut bir âli 
müfettişlik veyahut komiserlik vardır. 

Bu, bütün memleket çocuklarının maddî terbiye
sine, sporu istikametine ve askeri talimlerinin ataca-
cağı vaziyete göre askerliği hazırlamak, talimlerine 
nezaret edip programları bu müfettişlik çizer. Ter-
biyei bedeniye ayrıdır. Askerliğe hazırlamak ayrı
dır. Fransızlar, evvelâ altı yaşından başlıyorlar ve 
16 yaşına kadar devam ediyordu. Bunlar için talim
nameler yapılmıştır. Bugün dört yaşından terbİyeİ 
bedeniye başlıyor, onaltı yaşına kadar devam edi
yor. Onaltı yaşından sonra da bu hizmete hazırlık 
talimleri başlıyor. Endahtı da dahil olduğu halde 
hepsini görüyorlar. Bunlar, üç grup halinde teşkilâ
ta maliktirler. 

Birincisi : Serian nefer yetiştirir. Ki bu, her ip
tidaî mektebinde, her o tahsili görmüş veya görme
miş çocuklar arasındaki teşkilâttır. 

İkinci grup, serian küçük zabit yetiştirir. Bunlar 
da orta tahsil veya buna mümasil müesseseler ço
cuklarından... Üçüncü grup serian zabit yetiştirir ve
ya malûmat verir. Bunlar da müessesatı âliyede, Da
rülfünunlarda veyahut Harbiye Nezaretinin takdir 
ettiği ilim ve irfanı, vaz'ı hali müsait olan mesele
lerdir. 1924 senesinde bu gruplarla meşgul olan za-
bitan ve küçük zabıtan adedi - ki demin terfiden do
layı açıkta kalmış arkadaşlara yer olmak üzere arz 
etmiştim - 138 büyük rütbeli zabit, (114) zabit, (600) 
küçük zabit bu işlerle meşguldür. Yani kıta ile hiç 
bir alâkası yoktur. Ahzı asker teşkilâtında da bunlar 
dahil değildir. Arz ettim müfettişliğin emrinde bu 
zabıtan bu işlerde meşguldürler. Biz de Ordu Mü
fettişliklerinde... Birçok zabitan vardır ki hemen ha
zarda dahi hiç bir vazifesi yoktur. Yevmi, bir kâğıt 
okumayan birçok zabıtan vardır. Bunlar böyle du
ruyorlar. işte bu teşkilât kabul edilince derhal bizde 
de emre amade birçok zabitan ve küçük zabitan ha

zır bulabiliriz, ingiltere'de maarif bütçesinde birçok 
teşkilât arz etmiştim. Onlardan hariç - hükümetin 
birçok çocuk teşkilâh vardır. Bir de hususî mües
seseler halinde avcı cemiyetleri, izciler gibi birçok 
teşkilât vardır, ingilizler buna «Kadet» namı veri
yorlar ki bu, gençliği ihzar teşkilâtıdır. Hükümet teş
kilâtına dahil (2 319) kadet bölüğü vardır. Mevcut 
çocuk 120 000 'dir. Yaşları 12 ilâ 17 arasındadır. 
Yaşlarına göre üç nevi silâhları vardır. Oda cepha
nesinden başlayarak bayağı bildiğimiz endahta ka
dar yaparlar. Üniformaları vardır. Her yerde gerek 
İngiltere'de, Fransa'da, italya'da askerî endaht ma
halleri ve malzemeleri bu çocukların emrine amade
dir. 

Sonra her yerde Belediyeler bu gençler için en-
daht mahallî yapmaya, talim yeri yapmaya ve hükü
met de ona muavenet etmeye mecburdur. Herhangi 
bir mektep, 30 talebe ite bir zabit temin ederse der
hal bu teşkilât baslar. 

Müstemlekelerden bir fikir alabilmek için biraz 
da onlardan da bahsedeyim. Kanada'da 1 440 ;adet 
bölüğünde 103 561 çocuk vardır. Halbuki Kanada' 
tun nüfusu 3 700 000 kadardır. Demek ki bu nüfus 
yüz bini mütecaviz teşkilât yapmıştır. 

Meselâ : Yenizelânda 1 200 000 kadar nüfus var
ken kadet mevcutları 23 600 idi. Bunların yirmiiki 
bini tamam iyi e endaht yapmıştır. 1922 senesi endaht 
için Kanada'daki bu çocuklar, iki milyon küsur mer
mi yakmışlardır. Biz bu, mermileri nereden bulalım. 
Diyeceğiz evvelâ bu mermileri, atabilecek çocukları 
yetiştirmek ve onlara böyle bir kıymet ve terbiye 
vermek lâzımdır. Sonra gerek Fransa'da ve gerek 
diğer yerlerde ok endahtından başlatırlar, bayağı bil
diğimiz ok endahtından. Mesele; nişan nedir, hedef 
nedir? Bunu öğretmektir. Bunu öğrettikten sonra dev
ri daim yapan oda cephaneleri vardır ki bir defa 
mubayaa ettiniz mi, kendiniz doldurabilirsiniz ve 
bunlarla endaht edebilirsiniz. Bizim elimizde de bir
çok bilhassa büyük çaplı silâhlar vardır. Gerek izci 
kitaplarında gerekse bahsettiğim talimatnamelerin
de kitapların üstüne bakdınca hakikaten İnsanı tees
süre düşüren İbareler görülür. O da Müdafaa! Mil
liye Vekâleti, altına Erkânı Harbiye tarafından tan
zim edilmiştir ibaresidir. Tabiî ki mühim komisyon
lar vasi t asiyle,.. Sonra onun altında, Maarif Vekâ
leti takdir ve tetviç eder, bu yüksek kitabı takdis 
eder diye böyle yazılar vardır. Demek oluyor ki her
kes bu vatan müdafaası için uğraşmalıdır. Asrımız 
ihtisas asrıdır. Teferruata gelince herkesin kendi his-
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sesini alıp yapması lâzımdır. Esasim o daireler ha
zırlar Maarif, ki terbiyei fikriye ile meşguldür, o da 
gözden geçirir ve takdir eder. Yine bu işler ciheti 
askeriyenin nezareti altında cereyan eder. Halbuki 
bizde maateessüf ciheti askeriye; sözünü şimdiye ka
dar tesir ettirememiştir. Onun İçin bütçe münasebe
tiyle Müdafaa! Milliye Vekili Beyden rica ediyorum; 
ta İki sene evvel yapılmış ve birçok devletler teş
kilâtından alınmış birçok güzel esaslar bugün - bir
çok Maarif Vekilleri değiştiği halde - Maarif Vekâ
letinden henüz. çıkmamıştır. Bu İşi takip buyursun
lar. Herkes vatan müdafaası için hangi istikamete 
gidiyorsa bizi de o istikamete sevk etsinler. Böyle 
olmadığı takdirde meselâ : Ankara lisesini veya di
ğerini alırsak çocuk adedince, kisve muhteliftir, ço
cuk adedince sıhhat muhteliftir. Ve çocuk adedince 
arzu muhteliftir. 

Tabiîdir ki böyle mektepler hâsılatından demin 
arz etmiş olduğum veçhile, kısa bir müdet indirerek, 
müdafaa! vatan için bir kabiliyet, kudret istihsali 
gayri mümkündür. Binaenaleyh; askerî mekteplerde 
tevhidi tedrisat ruhtur, esastır. Fakat her devlet ne 
yapıyorsa onu yapmalı. Maarif; kontrol altına al
malı. Sivil muallimlerini Maarif tayin etmeli, teftiş 
etmeli. Fakat hehemaha! idare ve inzibat ve müdü
riyet cihetlerini derhal Müdafaaİ Mjlliyeye tevdi 
etmek muvafıktır. Bu askerlikten evvelki ihzarı de
vir, gayet mühimdir. Muhtelif devletlerin bu ihzarî 
teşkilâtı mazbut olarak resmî eserlere geçmiştir. Bun
lar tetkik edilmelidir. Biam çocuklarımız bu husus
ta daha kabiliyetlidir ve misalini gördüm. Arkadaş
lar da görmüşlerdir. 

13 yaşındaki çocuk dahi endaht ediyor. Nitekim 
fsviçre'de 13 yaşında çocuklara endaht yaptırıyor
lar. Bizde kudret bundan ziyadedir. Bazı arkadaşla
rımızda ve bazı gazetelerde de görülüyor. Çocukları 
asker ruhlu yapacağız, mektepleri askerî yapacağız 
diye bir tevebhuş vardır. Yalnız bir tarafın nutukla
rını, bir tarafın eserlerini okumamalıdır. Bugün Av
rupa'da dahi bîr takım sosyalist fikirli adamlar var
dır ve geçende bu kürsüden de beyan edildiği veçhile 
Fransa'da mazbata muharririnin nutku da vardır. Fakat 
bunlar, memleketlerinde hiç bir tesir yapmıyor. Mem-
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leketin efkârı umıımiyesi tamam iyi e bunların aleyh-
hİnde. Maateessüf bunlar tesirlerini bizim üzerimiz
de yapıyorlar. Onların yazısının bizim üzerimizde 
tesir yapması cidden şayanı teessürdür. Binaenaleyh 
bu arkadaşlarımız, gerek Maarif müntesibini, ge
rek gençlik ile spor ve terbiyei bedeniye ile alâka
dar veyahut merakı olan arkadaşlarımız bir kere de 
diğer memleketlerin gençlik teşkilâtını tetkik buyu
rurlarsa zannederim ki derhal fikirlerini tebdil eder
ler. 

Bizim için ameli misal: Bugünkü varlığımızı biz, 
mazinin askerî mekteplerine medyunuz. Ordumuzun 
uzun harplerden sonra ta nihayete kadar mukaveme
ti, o ruhu askeriyi askeri mekteplerinden almasından-
dır. Rüştiyl askerilerin lağvının bile orduya ne sademe 
yaptığını ordu mensupları yakından bilir. Binaenaleyh 
istikbalin göstereceği akibeti tecrübeden evvel hatayı 
tashih etmek icap eder. İstiklâl harpleri herhalde da
ha ziyade çetin olacaktır, daha devamlı olacaktır. 
Muhtelif sanayie daha ziyade muhtaç olacaktır. Cep
heler bir kere teessüs ettikten sonra yalnız kazma kü
rekle, top tüfek işlemiyor. Ev olmayan köy olmayan 
yerler de ev, köy yapmak; su olmayan yerlere su ge
tirmek ve tenvirat gibi mühim işlere de muhtaçtır. Şu 
halde zaman itibariyle de uzayacak, sanat İtibariyle 
de ihtiyacı çok olacaktır. Orada mukavemet edecek 
göğüslerin hakikaten büyük bir kudrete ve büyük 
bir kuvvete ve o kuvvet ve kudretini harbin bütün 
temadi eden zamanı zarfında bit irmemeye kadir in
sanlar olması lâzım gelir. Bu arz ettiğim tabiîdir ki 
ilmi, tecrübevî esaslardır. Binaenaleyh «tlmî ve tec-
rübevî esaslara istinat etmeyen her teşebbüs neda
metle neticelenir» düsturu daima alâkadar vekâletle
rin hatırından çıkmamalıdır. Kısa ve son cümle ola
rak arz ediyorum, vatandaşları kazanmaya ve kazan
dığını müdafaaya kadir bir mevkie çıkartmayan mil
letleri bu asır yutacaktır. 

REİS — Rüştü Paşa, buyurunuz! {Esfeeriyet yok 
sesleri) Efendim! Söz alan arkadaşlardan Rüştü Paşa, 
Ekrem Bey, Mazhar Müfit Bey kalmıştır. Fakat va
kit geç olmuştur. Cumartesi günü öğleden sonra içti
ma etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Mttzakerar Saat : 6,<H> 
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Cenup ve Cenubu Şarki hudutlarınızın setir ve muhafazasını temin için iki hudut taburunun 1 Mart 1341 
bidayetinden itibaren teşkiline mezuniyet verilmesi hakkında Başvekaletten mevrut (1/646) numaran ka

nun layihası ve Muvazene! MaHye Encümeni maztabası. 

Başvekâlet Kalemi 
Mahsus Müdüriyeti 

Adet: 6/1239 
U.3.1341 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Cenup ve Cenubu Şarkî hudutlarımızın setir ve 
muhafazasını temin için 1341 senesi jandarma bütçe
sine müceddeten İthal olunan ve fakat Muvazenei 
Umumiye Kanununun mevkii meriyetine kadar vücude 
getirilmesi mümkün olmayan iki hudut taburunun 
1 Mart 1341 bidayetinden itibaren teşkiline mezuniyet 
verilmesi hakkında Dahiliye Vekâleti Celilesine teklif 
olunan ve İcra Vekilleri Heyetinin 8.3.1341 tarihli îçti-
maında ledettezekkür Meclisi Aliye arzı takarrür eden 
lâyihai kanuniye ile esbabı mucibeyi havi teskere sure
ti musaddakası leffen takdim kılınmıştır. Muktezası-
nm ifasına ve neticesinin işarına müsaade buyrulma-
sını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
tsmet 

Esbabı Mucibe 

Başvekâleti Celileye 
Cenup ve Cenubu Şarki hudutlarımızın daha kesif 

bir surette setir ve muhafazasını berayi temin teşkil
leri İcra Vekilleri Heyetinin 2 . 12 . 1340 tarihli lç-
timaında takarüt ederek kadrolarına nazaran icap 
eden tahsisatı 1341 senesi jandarma bütçesine ithal 
edilmiş iki hudut taburunun bu taburlara tahsis edilen 
menatıktaki kıtaatı nizamiyenin ahvali hazıra dolayısıy
la aher mahallere nakillerine binaen derhal teşkillerine 
Erkânı Harbiyei Umumîye Riyase tince lüzum gösteril
mektedir. Bu lüzum Vekâletçe de tahakkuk etmiş ise 
de 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun mev
kii meriyete vazına kadar ifa olunacak hidemat hak
kında Meclisi Âlice kabul buyrulan 565 numaralı ka
nuna nazaran İşbu teşkilâtın derhal vücude getirilmesi 
kabil olamayacağından merbuten arz ve takdim kılınan 
lâyihai kanuniyenin iktisadı kanuniyet ettirilmesi husu
suna müsaadei celilelerini arz ve istirham eylerim 
efendim. 

5 . 3 . 1341 
Dahiliye Vekili 

Cemil 

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 18.3.1341 

Muvazenei Maliye 
Encümeni 

Adet 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Jandarmanın 1341 bütçesine müceddeden ithal olunan 
iki hudut taburunun 1 Mart 1341 iptidasından itibaren 
ıteşkiline ve maaş ve muhassesatının tarihi teşkilinden iti
baren tesviyesine mezuniyet verilmesine dair Başvekâ
letten mevrut kanun lâyihası Dahiliye Vekili Beyefen
dinin huzuru ile tetkik ve müzakere olundu. Asayiş ve 
emniyetin husulü zımnında 1 Mart 1341 tarihinde Mü-
dafaai Milliye kadrosundan alınmış olan işbu iki hu
dut taburu esasen mevcut bir kadronun vekâletten di
ğerine nakli mahiyetinde olmasına nazaran mezkûr ta
burlar ve maaş ve muhassesatlarımn tarihi teşkillerinden 
itibaren tesviyeleri zaruri bulunmakla kanun lâyihası ta-
dilen kabul edilmiş* ve berayi tasdik Heyeti Celileye 
takdim kılınmıştır. 

Muvazenei Maliye 
ıncümeni Reisi na. 

Trabzon 
Şefik 
Aza 
Sivas 

Halis Turgut 
Aza 

Zonguldak 
Ragıp 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Aza 
Maraş 
Mithat 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 
Aza 

Dİyarbekİr 
Şeref 

Hükümetin teklifi 
26 Şubat 1341 tarih ve 565 numaralı kanuna zeyil

dir 

Madde \, — Jandarmanın 1341 bütçesine mücedde-
den ithal olunan iki hudut taburunun 1 Mart 1341 ip
tidasından itibaren teşkiline ve maaş ve muhassesatı
nın tarihi teşkilden itibaren tesviyesine mezuniyet veril
miştir. 
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Madde 2. — işbu kanun tarihi neşrinden itibaren 

meriyülicradır. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye ve Da
hiliye Vekilleri memurdur. 

8 . 3 . 1341 

Başvekil 
ismet 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan 

Nafia Vekili 
Süleyman Sırrı 

Müdafaa» Milliye Vekili 
Recep 

Bahriye Vekili 
Ilışan 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Hamdullah Suphi 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabrı 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Muvazene! Maliye Encümeninin tadili 

İki jandarma hudut taburunun 1 Mart 1341 tari
hinden itibaren teşkiline dair kanun lâyihası. 

Birinci madde —- 1341 senesi bütçe lâyihasında teş
kili teklif olunan iki jandarma hudut taburunun teşki
line mezuniyet verilmiştir. 

İkinci madde — tşbu kanun I Mart 1341 tarihinden 
itibaren meriyülicradır 

Üçüncü madde — tşbu kanunun icrasına Dahiliye 
ve Malîye Vekilleri memurdur. 


