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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci oturum 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesi 

kabul edildikten sonra; 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesinin tümü 

üzerinde bir müddet görüşüldü ve; 
Saat 15 te toplanılmak üzere Oturama ara 

verildi. 
ÎMnci oturum 

Gümrük ve Tekel; : r 

t. — 1945 yılı yedi aylık Bütçe Kanunu ta- | 
sarm ve Bütçe Komisyonu raporu (1/388) | 

A — Ticaret Bakanlığı bütçesi 

BAŞKAN — Ticaret Baaknlığı bütçesinin 
görüşülmesine devam ediyoruz. Söz Emin As
lan Tokad'm. 

E. A. TOK AD (Denizli) — Sayın arkadaş
lar, Ticaret Bakanlığı ile alâkası dolayısiyle 
birkaç- konuya temas etmek istiyorum. Bunlar
dan birisi ve en başta geleni kredi meselesidir. 
Gerek sınai, gerek zirai sahadaki kredisizlik ve 
faizlerin yüksekliği hiç şüphesiz ki bugünkü 
kalkınmaya engel olan sebeplerden biridir. Bir 
memleketin umumî hayatında kalkınmasını te
min edecek unsurların en başta geleni şüphesiz 
kredi meselesidir. Bilhassa memlekette özelki-
şiler elinde çalışan işletmelerimizin de kredi ih
tiyaçları da bugün kâfi derecede karşılamamak
tadır. Bu maksat için son zamanlarda Sanayi 
Bankası kurulacağını işittim. Ben bu konuyu 
mütehassıs diğer arkadaşlarıma bırakarak ve 
yalnız Bakandan bu bapta izahat vermesini ri
ca ederek diğer bir konuya geçiyorum. Asıl 
benim temas etmek istediğim konu zirâi kredi 
konusudur. Çiftçilerimizi kâfi derecede dona
tabilmek için herşeyden evvel çiftçilere alım 
imkânı vermek, yani kredilerini sağlamak lâ
zımdır. Maatteessüf bugün bu ihtiyacı karşı
lamak için çalışan biricik müessesemiz Ziraat 
Bankası bu sahada memleketin ihtiyacını % 50 i 

Tarım; 
Ulaştırma Bakanlıkları bütçeleri kabul olundu. 
Ticaret Bakanlığı bütçesinin tümü üzerinde 

görüşüldükten sonra; 
Salı günü saat 10 da toplanılmak üzere Bir

leşime son verildi. 
Başkan Kâtip Kâtip 
Çankırı Samsun Tunceli 

M. A. Renda N. Fırat Necmeddin Sahir Süan 

bile karşılamaktan uzaktır, âcizdir. Binaenaleyh 
Ziraat Bankamızın gerek bünyesinde, gerek 
imkânlarında gereken ıslahatı ve teçhizatı sağ
lamak suretiyle çiftçinin kredi ihtiyacını daha 
fazla ve müsait miktarda karşılıyabilmesi için 
Hükümetin yakm ilgisini ve hassasiyetini önem
le tahrik etmek-isterim. Eğer çiftçi kendine lâ
zım olan tâli derecedeki donatım vasıtalarını 
tedarik edebilmek için müsait faizlerle kredi ih
tiyacını temin edemezse çiftçilik işletmelerinde 
bilhassa küçük halk işletmelerinde rasyonel me
saiyi tanzim etmek, maliyeti düşürmek imkânı 
elde edilemez ve binaenaleyh kalkınamaz. Ge
çen seneler müzakerelerinde de Ziraat Bankası
nın bünyesinde dahi bazı değişiklikler yapmak 
suretiyle bu bankanm, daha mütehassıs Tarım 
Bakanlığına devri suretiyle ve zirai plasmanla
rı yükselterek ziraat sahasında daha dinamik, 
daha verimli çalışma imkânlarını sağlaması lâ
zımdır. Bu yönden görülüyor ki bazı değişik
likler yapmak belki faydalı olabilecektir. Ni
tekim bu husustaki teklifler Hükümet tarafın
dan incelenecek, Meclisi Âliye getirilecekti. Se-
nelerdenberi Hükümet bir türlü bu incelemeyi 
yapıp Meclise getiremedi. Binaenaleyh Hükü
metten bu konuyu ehemmiyetle ele alarak çift
çiyi tatmin edecek şekilde bir düzen ve veçhe 
vermesini rica edeceğim. 

İkinci bir konu da, ki bu mesele ile ilgilidir, 
memleketin muhtelif yerlerinde tarım kredi ve 
tarım satış kooperatifleri çalışmaktadır. Bu ko
operatiflerin hedefleri, amaçlan aşağı yukarı 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,5 

BAŞKAN — M. A. Renda 
n KÂTİPLER : Neomeddin Sahir Sdan (Bingöl), N. Frrat (Samsun) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

472 — 
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birdir. Nihayet çiftçiyi donatarak çalıştırma ve 
kalfondııma ve bunların istihsalâUnın değer 
pahalarla satılmasını temin yolundaki faali
yettir. Geçen senesi müzakerelerimizde de tek
rarlamıştım ye şimdi yine de tekrarlamış oluyo
rum, bu kurumlar ayrı idare heyetleri, ayrı 
müdürlerle idare'edilmektedirler. Hattâ ayrı da
irelerde aynı maaşta olmalarına rağmen lüzum
suz ve fazla mesraflarla yekdiğeriyle ilgi ve irti
batları olmayarak çalışmaktadırlar. Gerek mesa-
ilerindeki verimi yükseltmek ve gerek matlup 
tasarrufu temin etmek bakımından bu koopera
tiflerin birleştirilmeleiji lâzımdır. Bu konuda 
bir kaç senedir konuşulmakta ve Ticaret Baka
nımız «vaziyeti tetkik etmekteyiz neticelendirip 
getireceğiz» yolunda cevaplar vermektedir. Bi
naenaleyh bu konunun ehemmiyetine binaen 
çiftçiye fuzuli emek ve masraflarla beyhude yere 
üzmemek ve yormamak için biran evvel bunların 
birleştirilmelerini temin için lâzımgelen tasardan 
bize getirmesini aynı önemle saym Ticaret Baka
nımızdan rica ediyorum. 

Üçüncü bir konu da: gerek matbuatta gerek 
Kamutay müzakerelerinde de ehemmiyetle te
mas edildiği ve üzerinde durulduğu gibi fevkal
âde hallerin Avrupa harbinin bitmesiyle yavaş 
yavaş kalkmakta olduğu bugünlerde artık va
tandaşları fevkalâde tedbirlerin üzüntüleri altın
da daha fazla yormamak _ için mümkün mertebe 
bunları sıralryarak tedricen daha kolay ve za
rarsız olanlarını mümkün olduğu kadar yatan 
zamanda kaldırmak suretiyle vatandaşlara artık 
pek susadıkları hürriyet havasmı vermelerini 
Hükümetin bilhassa şefkatmdan rica ederim. 
Ben bu yolda hatırıma gelen iki maddenin bil
hassa serbest sahada alış verişindn ve satışının 
temin edilmesini Hükümetten riea ediyorum (ki 
bunlar havayici zaruriyeden olan ekmek ve unlu-
maddeleriyle kömürdür.) Seneterdenberi görüyo
ruz ki bu ikâ kalem yani ekmekle kömür üzerin
de hayli sıkıntılar çektik. Hükümetin yerdiği 
ekmek ve kömür miktarı bilhassa soğuk mınta-
kalarda yetmemektedir. Binaenaleyh, Hükümetin, 
miktarını çoğaltmak suretiyle bu ihtiyaçları kar
şılaması dâ mümkün olabilir. Fakat bence he
def yalnız bu maddelerin miktarların çoğaltılma
sı değil, aynı zamanda fevkalâde hallerin ted
ricen memleketimizde kalkmakta olduğunu gösöter-
mektedir. Bu suretle vatandaşlara daha geniş 
mikyasta bir hava almak imkânlarını vermek 
hususunda Hükümetin şefkat gösterdiğini gör
müş olacağız. Binaenaleyh ben bugün bu iki ka
lem üzerinde Hükümetin hassasiyetle üzerinde 
durarak vatandaşları tatmin edicŞ. şekilde 
hazırlanmış tasarılarla Meclisimize gelmesini 
diler ve beklerim. Bütün bu çetin dâvalar
da Hükümete başarılar göstermesini dilerim 

Dr. O. Ş, ULUDAĞ (Konya) — Ticaret bah
sinde bendeki görüş açısı pek geniş değildir. An
cak halkın ihtiyaçlarını, geçim ihtiyaçlarını gö-

100 0 : 1 
zönünde bulundurarak bazı noktalara temas ede
ceğim. Amerika yayınlarında okuduğumuza gö
re harp bittikten sonra elde kalacak olan büyük 
bomba tayyarelerini hava şilepleri haline getire
rek dünyaya yiyecek maddeleri tevzi edecekler
dir. Bu yiyecek maddeleri o kadar tekâmül etmiş
tir ki, tabu onların yayınlarına göre söylüyorum, 
geçen Büyük Harbde başlıyan kurutulmuş gıda 
meselesi bugün artık Ordularının başlıca ihti-

. yaçlanhı karşılayacak derecede mühim bir hal 
almıştır. Ve yine Amerikalılar diyorlar ki, harb 
bittikten sonra bütün, dünyanın sebze ihtiyacını, 
et ihtiyacını» süt ihtiyacını ve sütten mamul gı
dalar ihtiyacını tamamen testin edeceğiz. Arka
daşlar, % 70 - 75 derecesinde suyu havi olan 
koskoca bir domates ufak bir posta pulu halinde 
memleketimize kadar gelebilecektir. Bunları ar-
zetmekten maksadım, eskiden beri küçük aanatla-
rımıza ehemmiyet vermemek yüzünden bunları 
şimdi, nasıl aramak mevkiine diişmüşsek, yarm 
öbürgün de bugün çok kaşanmak heves ve hül
yasına düşen bahçıvanlarımız ve kabzımallarımız 
bu hareketleri yüzünden sonradan pişman ola
caklardır, rekabet yüzünden, ellerinde satacak 
mal bulamıyacaklardır. 

Ticaret Bakanlığının vazifesini ben o kadar 
ve büyük. sahada göremediğimi arzetmiştim, fa
kat benim küçük görüşüme nazaran, bu biraz da 
belediyeler meselesidir. Belediyeler eğer, Ticaret 
Bakanlığının vazifelerinden bir kısmını üzerle
rine alırlar ve o bahislerde ciddî olarak çalışır
larsa, zannederim ki umumî hayat daha çok ucuz
lar ve hayatın ızdırabı daha çok hafifler. İki bü
yük şehrimiz arasında, yiyecek fiyatlarında o ka
dar büyük fark vardır ki, artık bunlara iskele 
şurasıdır, merkez burasıdır demenin imkânr yok
tur. Ankarada balık, Istanbuldan geldiği halde, 
îstaabuldan daha ucuzdur. Ankarada et Istanbul-
dan daha ucuzdur. Niğdeden otuz kuruşa alman 
tokalon kayısını, Ankarada . 120 kuruşa gördü
ğümüz vakit, bunun dört misli artmasına hayret 
etmiştim. Fakat 24 saat evvel aynı nevi kayısının 
İstanbul'da 210 kuruş gibi yüksek bir fiyat kay
dettiğini görünce kayısı yemekten ise parmağı
mı ısırmağa mecbur kaldım. 

İhtikâr diyorlar; böyle şeyler var, fakat ga
liba o ihtikarlara, belediyelerin mani olacağı 
bazı noktalar da mevcuttur. Bir misal; piya
sada tereyaağıyok, piyasada beyaz peynir yek, 
böyle bir zamanda bir dirhem beyaz peynir ve 
tereyaaağittm bulunmadığı bir zamanda İstan
bul Belediyesinin soğuk hava deposunu gez
dim. Bu maddelerin büyük stoklarını gördüm. 
Şühalde, tüccar ihtikâr yaptığı maddenin, beledi
ye haznesinde saklandığını bize anlatmış oluyor. 
Beleüye, kendi emrinde bulunan, bu madde
lere, el koymazsa o belediyenin, memlekette 
halkm ıztırabmı tehvin için atacağı adımı yok 
demektir. . . - - ' ' 

Yağ, büyük ihtiyaçlardan birisidi?. Birçok 

- « 3 -
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arkadaşlar • temas ettiler. Ben ufak bir rakam 
okuyacağım; 1940 Şubat tarihli Ticaret Bakan
lığımın konjonktüründen bir rakam; 

1§29 "'senesinde nebati yağ ihracatımız 
ti 440 024 kilodur. Tereyağı ihracatımız 70 876 
kilodur. 

Bu memleket, harice bu kadar külliyetli 
miktarda yağ ihraç ettiği halde bugün yağın 
olmaması her halde yağm memlekette mevcut 
olmamasından değil, benim aklımın ermediği 
bazı sebepler dolayısiyledir. Bunu bulup çı
karmak Ticaret Bakanlığının elindedir. 

„ Yağ meselesini yine birçok arkadaşımız söy
lediler. Ben bilhassa Düşünsel arkadaşımızın 
beyanatları üzerinde durmak isterim. Dediler-
ki • halk margarine alışmam ıştır. / Kendilerine 
hemen söyliyeyim ki, İstanbul halkı senelerden 
beri Trrarfarin yer. Yalınız margarinin yapılma
sında bütün milletlerin kabul ettiği bir for
mül vardır. memleketimizde bu formül çığırdan 
çıkmıştır, önüne gelen birçok cüruftan hali
talar yaparak margarin diye ortaya çıkardılar. 
İstanbul Belediyesi buna el koydu. İyi yaptı, bu 
gibi hilekârlar margarin yapmryaeaklardır de
di, belediye ben yapacağım dodi ve yaptı. Gü
zel yaptı ve piyasaya da çıkardı, Ankaraya da 
şevketti. Fakat Ankara feelediyesi bunu kabul 
etmedi. Yenemez dedi. Şuhalde belediyelerin 
Ticaret Bakanlığına çok yardım etmesi halkın 
iztirabını, dindirmesi, halkın yiyeceklerini temin 
için çok çalışması, iyi ve gerekli çalışması lâzım
dır.. 

Balık üzerinde de arkadaşlar durlular. Ehem
miyetli bir konu. Demin arzettiğim vesikadan 
faydalanarak arzediyorum ki, Ticaret Bakanlı
ğının neşriyatına göre dört sene zarfında hari
ce sattığı bahğm ortalama kıymeti 1 "265 750 
liradır. Harpten evvel bugün gıdaların'ucuz ol
duğu zamana nispetle oldukça mühim bir ka
zanç kaynağı olan gelirin bugün vücudu kal
mamıştır. Türkiye bahksahasmda o kadar kiy-

- metli mevkidedir ki, İstanbul'la Çanakkale bo
ğazını kessek Türkiye yalnız balık yüzünden zen
gin olur, ve Türkiye'de balık kocaman bir servet 
hazinesidir, balık işi Ulaştırma Bakanlığına veril
mişti, kanun geldi geri aldılar. Bir tek me
murdan ibaret kadrosu Bakanlık bütçesi içinde 
kaldı. Bugün onun bütçesinde de bir tek memur
dan ibaret bakanlık bütçesi kaldı. .Simdi bu tek 
memur da dünyadan göçmüş olacak ki, bütçe
nin hiçbir faslında adı yoktur. Ohalde balık
çılık işi bir Devlet işi mevzuu haricine çıkmış
tır, Halbuki balık işi Devlet işlerinin başında 
gelmeye lâyıktır. 

Memleketimizde balık tutma işleri halkın 
elinde ve iptüai vasıtalarla yapılmaktadır. Ni
hayet en büyük hizmeti gören dalyanlar, ağlar 
ve oltalar. Galiba balıkçılıkla meşgul milletler 
daha büyük teşkilâtla çalışıyorlar. Biz denizin 
tjgermdeki balıkların Jiatta yüzbinde birinden 
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} dahi istifade edemiyoruz. Hiç olmazsa satıh-
| daki balıklardan kâfi derecede faydalanmalıyız. 
i Vaktiyle yunus balıklarından istifade etmek 
! üzere bir teşekkül kurulmuştu. Biz yunus balık-
j 1 arını mavzerle avlıyoruz. Tasavvur buyuru

nuz denizin dalgaları içinde bir sanlal ve onun 
j içinde elinde-mavzer bir avcı, avcı balığı göre-

cek ve hemen avlıyacak. Ne kadar müşkül bir 
şey. Bununla; beraber avlıyanlar memnun idiler. 

I Sonra Kilyosta bir balıkyağı çıkarma imalât
hanesi açılmıştı, sanayide çok önemi olan bu 
yağ, makine yağı çıkardılar geri kalan kısmı 
gübre yaptılar ve yunus derilerinden de mükem
mel lüks eşya yapılabilir. Fakat bu da Hüküme
tin yardımına mazhar olamamış ve mahvolmuş-

j tur. 
i Balıkçılık bahsine bizim hiç aklımız ermiyor. 

Ufak tefek sermayedarlar ta güney Amerika'ya 
i kadar balık sevkıyatı yaptıkları halde bu şevki 

yat işi bugün ölü hale getirilmiştir. 
ı Ekmek meselesine temas ettiler. Ben karne

lerin kalkmasına taraftar değilim. Karne bel
ki bugün bir mâna ifade etmez. Fakat karneyi 

i tekrar tesis etmek mecburiyetine düşersek eski 
haline getiremeyiz arkadaşlar. Onun için kar-
no usulünün muhafazasını Ticaret Bakanlığın
dan rica ederim. 

Sonra, bu kadar has ekmek çıkarmak dâva
sından vazgeçsinler. % 75 - 76 randımanlı ek
mek dünyadan kalkmıştır. Bu iş o kadar israflı-

i dır ki, bizi mahvedebilir. Esasen 75 - 76 randı-
I manii ekmek gıda kıymeti bakımından çok nek-
| sandır? Bu ekmeklerin içine biraz kepek karış

tırsınlar. % 82 randımana kadar çıkarılırsa gıda 
kıymeti bakımından zenginleşeceği gibi hazmı da 

I kolaylaşır. Ekmek hakkında senelerden beri bü-
I. yük neşriyat vardır. Has etmek çıkarmak dâva

sından dünya vazgeçmiştir. Biz de vazgeçelim. 
! Âbidin Binkaya arkadaşımız çoraptan bah-
! settiler. Evvelce Gl. Naci Tınaz arkadaşımız ya-
i na yakıla derdini dökmüştü, lllellâh demişti, 
| kızılca kıyametler koptu. Nakiye Elgün kefil 
j ordular bayanlar bu israfı yapmazlar dedi. Fa-
j kat bakıma arkadaşlar.... 

N. ELGÜN (Erzurum) — Varsın yapsınlar, 
sizin yaptıklarınız daha aşağı değildir. 

Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Devamla) — Efendim; 
aile babaları, hepimizde biliyoruz, ipekli çorap 
yüzünden çok ıstırap çekiyorlar. Bir ipekli ço-

!. rap bugün beş liradan fazlaya çıktı. O kadar ki, 
İ ayda üç dört çorap almağa mecbur olan bir aile 

reisi çok sıkıntılara mâruz kalmaktadır. Şimdi 
Sayın Nakiye Elgün bana cevap verdiler, sizin 
yaptığınız az mı dediler. Ben kendi hesabıma 
israf yaptığımı bilmiyorum, fakat eşime ve ço
cuklarıma aldığım ipekli çoraplar beni üzüyor ve 
benim kesemi yırtıyor. (Gülüşmeler, alkışlar). 

M. ALLIOĞLU (Yozgad) — Saym arkadaş-
I lar, bendeniz Toprak Mahsulleri Ofisi hakkında-

-m -
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ki.stok buğdayların durumunda maruzatta bulu
nacağım, 

Beıaediğimiz ilkbahar yağmurları yağmıyor, 
artık mevsimi de geçiyor demektir. Bayın baş
vekilimiz öarocoğıu nun « Ofis elindeki buğüay 
stokumuz cman aeğer kıymette bir varlık ola
caktır, bugün yalnız, onun sayesinde teneffüs 
adıyoruz » üedığı gibi, 9U0 00ü ton buğday sto
kumuz hakikaten bir varlıktır, i'akat teessürle 
arzedeyim ki, bu güvendiğimiz buğdaylar bulun-

. dukları yerlerde muhafaza edilememiş, ufak bir 
ihmal ve dikkatsizlik yüzünden on binlerce tonu 
hasara uğratılmıştır ve bu hal devam etmekte
dir. 

Sayın arkadaşlar, Mubayaa yerlerinde gördü
ğüm dikkatsizlik şudur; Mubayaat, yer bulun
madığı yererde açığa konuyor ve üzerlerine mu
şamba çekiliyor, bu suretle muhafaza ediliyor
du. Bu sekıkâe hakikaten açıkta bekliyebilir, 
hiç bir şey ^tmaz. Hattâ ambardan daha iyi mu
hafaza edilmiş olurdu. Fakat arkadaşlar, Böyle 

. yapılırken buğdayların altına saman konmamış 
ve üzerlerime örtülen muşambaların uçları ve ke-
narlarv et^faıa dizilmiş çuvalların veyahut ker
piç duyarların içinde bırakılmış yağan yağmur
ların muşambadan akan sular buğdayların altı
na gitmiş rutubet alttan tesir etmeye başlayın
ca buğdaylar Jazarak yanmıya başlamıştır. 

Halbuki takdir buyuruiduğu veçhile muşam
baların kenar ve uçları dışarıya çıkarılıp sarkıl-
tılsa ve etraf i ufak hendekler açılarak suların 
akıntıları oraya verilmiş olsaydı bu hasar ve te
leflerin hiç birisi olmryacaktı. 

Ambarlara konulmuş olan buğdaylara geline 
ce: Bunların da altlarına saman konmadığın
dan her bir ambarın altları yine tabiî rutubetten 
tutmuş olacak birçok hasar ve telefler de bura
lardan hâsıl olacaktır. Bilmiyorum bu şekil ih
mal ve dikkatsizlik yüzünden binlerce hattâ on 
binlerce ten buğday haşaratının müsebbibi ve 
mesulü kim olacak ve kimden aranacak? 

Bu husus hakkında sayın Ticaret Bakanımı
zın izahat vermesini rica ediyorum. 

İkinci mesele, sıcaklar başlamıştır. Bu şe
kil özürlü stok buğdaylar kızmış ve bitlenmiş-
tir. Gelecek seneye ihtiyat hazırlık olarak gü
veneceğimiz ve uzun müddet daha bekliyecek 
olan bu buğdayları hiç değilse olduğu yerlerde 
bir tarafına nakil ve devrederek havalandırmalı 
ve alttaki tutmuş, kokmuş ve çürümüş kısım
lardan ayırıp temizleyerek kurtarmalı. Yeniden 
olacak masraf a bakmayıp bunu behemehal yap
mak ve muhafaza altına almak lâzımdır. 

Yoksa memleketin hayatı pahası olan o gü-
vendigimizHbüğdaylar yeni baştan • ikinci bir ih-
• mal yüzünden- Bulunduğu yerlerde kızarak -yan-
mıya ve bitlenmiye devam eder, kendikendini 
yemiş olarak kapçık ve kavuz buğday halini alır 
ki, higbir işe yaramıyacak bir hale gelir. 

Sonunda nedametin üsyda stmiye«eği bir 

günde binlerce ton. eksilmiş buğctaytn zararını 
birçok ihtiyaç karşısında memleket çekecektir. 
Zıraatte^ugdaycıukta ve ticaret isleri üzerin^ 
de fnlı tecrübeli bir arkadaşınız attatiyie şu
nu teessürle arzedeyim ki," ilkbahar ;zeriyatı yağr 
mursuziuk yüzünden tehlikeye düşmüştür, ln-
şaaUah korktuğum- gibi olmaz, *:akat arkadaş
lar, bir müddet dana yağmur olmazsa yıllık 
ekinler daiii tenlikeye mâruzdur. 

Binaenaleyh eldeki stok buğdayları ehemmi
yetle ve eıddıyetle muhafaza etmek için yeni 
baştan teşebbüs ve tertibat almak lâzımdır. ; Yu-
karıdanberi izahına çalıştığım zarariarnı deva
mının biranevvei önlenmesi için gereken tedbir
lerin alınmasını sayın Ticaret Bakanımızdan 
rica ederek sözlerime son veririm. (Alkışlar). 

TiUAKET BAKANİ ü. #. SlKJUN (Bolu) 
— Muhterem arkadaşlar; harp yılları, Ticaret 
Bakanlığınızın, normal işlerine başarılması güç, 
tanalümKU bir sürü şartlara bağlı, bütün va
tandaşların ilgisini üzerinde toplayan bir ta
kım işler de yükletmiş bulunuyor. Arkadaşlar, 
bu yıl,"' bu işlere daha çok yakın ilgi gösterdi
ler. Bu ilginin, bu zor işleri başarmaya çalı
şan arkadaşlarınıza, taze kuvvetler vereceğini 
belirterek sözlerime başlıyorum. 

Harp yılları boyunca, yalnız bizim değil, 
bütün memleketlerin önünde ıstıraplı bir ko
nu. olarak durmakta olan, hayat pahalılığının 
sebepleri, bu kürsüde çok konuşulmuştur. Bu
na rağmen hayat pahalılığı konusuna girebilmek 
ve bu konuda almış olduğumuz tedbirlerin temel
lerini aydınlatabilmek için bu kanuda hayat pa
halılığının sebeplerini bir deia-jdaha 4*u«iFtt-
nuzda hulasa edeceğim. 

Arkadaşlar; iç ticareti düz.e^k- yürütmek, 
ihtiyaea yeter mal mevcuduna ve^M maüarm 
ihtiyaçlara göre dağıtılmasına mal ve ^ulaştırma 
fiyatlarında istikrar bulmasına bağlıdır. 

Normal zamanlarda kendikendine . kurulup 
yürüyen bu düzen, harp yıllan- içinde türlü 
tesirlere mâruz kalarak bozulmuştur. Bu düze
ni bozan sebeplerin başında mal azlığı daha 
doğrusu ihtiyaca yetecek miktarda mal bulun
maması gelmektedir. JP 

Evvelâ dış memleketlerden öfoleketimize 
sokulan mal miktarında harp yaferı içinde 
ehemmiyetli bir azalma ve fiyatlarımla ise bir 
pahalılaşma olmuştur. 

1935 yılından itibaren 1938 yılına kadar 
her yıl bir evvelki yıla nazaran mütenadiyen 
artma kaydeden ith&lât rakamları 1839 da düş
meğe başlamış ve 1944 yılımda en aşa^ı b^r sevi
yeye düşmüştür. 1935 yılından 1939 yılma ka
dar ithâl ettiğimiz malların ton yekûnu vmsati-
sini alıp 1941 dem 1944 e kadar olan ithalatımız 
vasatisi ile gözden geçirecak olursak harp yıüa-
rında ithalât miktar tetâft fk 41 *ıisp*tind# bir 
düşüş ve. aynı zamanda fiyat kibariyle- de % 99 
nispetinde bir yükseliş- göstem«kt#dir. Filbaika. 
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buradaki fiyat yüksekliğinin, malların mahiyet
leri teker teker nazara alınmadan, vereceği ı 
kıymet büyük olmamakla beraber yine genel J 
toplamı iğinde bir mânâ ifade etmesi bakımından 
arza değer görmekteyim. 

İthâl malları içinde belli ba§lı bazı maddele
rin 1938 yılına nazaran fiyatlarının geçirdiği \ 
seyri gözden geçirecek olursak; yün ıpak ve 
mensucatından v/o lbO, pamuk ipliği ve mensu
catında % 175, derilerde c/o 243, kâğıtlarda 
fo 219, camlarda % 290, hernevi demir ve çe
likte % 300, kimyevi ve tibbi cisimlerde % 2o0, 
tıbbi eczada c/o 2b5 nispetinde bir yükseklik gö
zükmektedir. 

İhracata gelecek olursak; harp yılları içinde 
memleket ihtiyacını daima gözönunde bulundu
rarak esaslı ve lüzumlu olan birçok maddelerin 
ihracatını kayıtlara tâbi tutmuş bulunuyoruz. 
Bu tedbir bu ihracatımızın miktar itibariyle te
nezzülünü intaç etmiş olmakla beraber, iki zıt 
piyasa ortasında kalmış, bulunmak itibariyle, 
ihracat fiyatlarımız büyük gelişmeler kaydetmiş, 
bu gelişmeler dahili fiyatlara da inikas ederek 
bu fiyatları da harekete getirmiştir. 

İhracat fiyatlarımızın ithalât fiyatlarında 
olduğu gibi tetkikinde vardığımız sonunç şudur: 
1935 den 1939 yılına kadar ihracatımızın umumî 
yekûnu üzerinde miktar sükutu °/o 50 ve fiyat 
artışı da c/c 232 olarak gözükmektedir. Bundan 
sonra dâhili sanayideki istihsal artışlarının ki
fayetsizliği gelmektedir. Dâhili sanayi harp yıl
ları içinde büyük gayretler sarf etmiş ve memle
ketin mühim ihtiyaçlarının bir çoğunu temine 
çalışmış olmakla beraber istihsal miktarları mem
leketin ihtiyacı ile karşı karşıya getirildiği tak
dirde yeter miktarda bulunmamaktadır. Diğer 
bir sebep olarak ordu mevcudunun yüksek tu
tulması, 5 Devlet masraflarmın artışı, bu ar
tışların yalnız vergilerle karşılanmaması da var
dır. Ordu mevcudunun yüksek olarak idamesi
nin yalnız Devlet bütçesini artırma bakımından 
değil aynı zamanda istihlâk seviyeleri çoktur. 
Bir seviyede bulunan büyük miktarda vatandaş
ların istihlâk seviyeleri fevkinde istihlâk yap
maları da kaydedilecek noktalardan biridir. 
Bundan başka satma İma kuvvetinin çoğlması ve 
bunların-iç ticarette yaptığı kötü tesirleri tama
men önleyemememiz de, hayat pahalılığına te
sir eden âmiller arasındadır. 

Diğer bir sebep de iç ve dış ulaştırma işle
rindeki daralma ve zorlaşma ve pahalılık, de
miryolları dışındaki kara ulaştırma araçlarının 
büyük ölçüde azalması, ve bu sebeple memleket _ 
dâhilinde yolların yekdiğerine bağlı kaplara dö
külen sular gibi mallan bir taraftan diğer ta
rafa intikal edip muayyen bir seviyeyi muhafaza 
edememesi de sebeplerden, birisidir. İhtikâr 
hayat pahalılığının başlı basma bir sebebi 
olarak gözükmemektedir. İhtikâr ekonomi dü

zenindeki bozukluğa küflerini dayayan bir ra
hatsızlıktır. . ^ 

Harp yıllarının ortaya attığı bu çetin mese
leleri halledebilmek için her memleket kendi 
bünyesine uyan bir takım tedbirler almıştır. Bu 
tedbirler, zorlukların yine bir takım zorluklar
la yenilmesi şeklinde hülâsa edilebilir. Harp 
yıllarında iç ekonomi düzeninin ayarlanmasının 
kesin çaresi, boya göre yorgan tedarikinden zi
yade boyunu yorgana göre ayarlamağa çaba
lamaktır. (Gürültüler). 

Hayat pahalılığiyle mücadele elebilmek için 
alınması iâzımgelen tedbirleri müsaade buyu
rursanız hülâsa edeceğim: İlk tedbir bütün mad
delerin fiyatlarının tesbiti, istihsal ile istihlâki 
karşılaştırarak genel bir vesika sistemine gidil
mesi ve bu sistemin denetlenmesi ve bunu başa
rabilmek için de, tarımı da içine almak üzere, 
bütün istihsal cihazlarının düzenlenmesi ve istih
sali bir pilân dâhilinde ihtiyaca göre ayarlan
ması. 

Tamamlayıcı bir tedbir olarakda piyasalarda 
şaşkın plasman arayan paralarm Hazineye inti
kalini temin için malî tedbirler alınması. 

Ancak bir bütün olarak alındığı takdirle 
bir sonuç verecek olan bu tedbirlerin memleke
timizde tatbik edilip edilemiyeceğini huzuru
nuzda bir defa daha arzetmeme müsaadenizi rica 
ederim: 

Diğer memleketlerde tatbik edilen ve o mem
leketlerin hususi bünyelerine göre, yer yer iyi, 
yer yer fena tesirleri müşahede edilen bu siste
min tatbik edilebilmesi için her şeyden evvel va
tandaşlar arasındaki yaşayış tarzlarında ve is
tihlâk seviyelerinde benzerlik ve yakınlık bu
lunması şarttır. Bu esaslı şartı ortaya koyduk
tan sonra başka memleketlerde tatbik edildiği 
için kiymeti münakaşa edilemiyecek kadar belli 
olan bu sistemin bizim memleketimizde de uy
gulanıp uygulanamıyacağı cihetine geçiyoruz. 

Bu sistemin tatbik edilebilmesi için evvelâ 
birinci şart memleketimizde yoktur. Şehirlerden 
kasabalara, kasabaalardan köylere bir gezin
ti yapmaya lüzum yoktur. Bir şehir içinde do-
lâşüdığı takdirde burada oturan vatandaşla
rın yaşayış tarzlarında ve istihlâk seviyelerinle 
ne kadar farklar bulunduğunu kolaylıkla mü
şahede etmek mümkündür. 

Memleketimizde istihsal edilen ve memleketi
mize ithal olunan yünlü ve pamuklu mensucatın 
tevzii cihetine gidilmiş olsa vasıl olunacak ne
tice şudur: Fabrikalarda, el tezgâhlarında ve el 
bükümü ile yapılan mensucat nüfus başına pa
muklu mensucatta ancak 12 metreyi bulmakta
dır. Bu alanda Millî Savunma ihtiyacı dâhil de-
ğaldir. Yünlü kumaşlarda ise adam basma isabet 
eden miktar yaran metreden daha azdır. Mik
tarı 0,492 metredir. Genel vesika sisteminde 
muayyen bir istihlâk vasatisi alıp bu vasatiye 
göre bir tevzi yapmak lâzımdır. Böyle bir V$-
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Batiye göre yapılacak dağıtmada normal zaman
larda elimizde mevent olan mallar dahi kifayet 

• etmiyecektir. îhtiyaçlan ölçerek dağıtma yapıl
ması halinde ise; vatandaşların filân maddeyi az. 
İstihlâk eder, falan maddeyi fazla istihlak eder, 
falan maddeyi hiç istihlâk etmez diye bir takım 
guruplara ayırmak icap edecektir. Bunun ne 
dereceye kadar mümkün olabileceğini bendeniz 
huzurunuzda tafsil etmiyeceğim. Takdirimi Yük
sek Heyetinize terkediyorum. 

Dağıtmalarda karşılaşılan zorluklar büyük
tür. Filhakika büyük emekler mahsulü olarak* 
hududlanmızı bir birine bağlıyan demiryolları-
mız harp yıllarında ulaştırma islerinde bize bü
yük yardımcı oldular. Takat yalnız, demiryolla
rına bağlı kara yollarındaki nakil vasıtalarının 
gün geçtikçe daha çok azalması mal ulaştırmala
rında çok zorluklar ihdas etmiştir. Bir küçük 
misal olarak şunu arzedeceğim. Memurlara 10 
kilo olarak yaptırıp tevzi ettiğimiz sabunun 
tevzi müddeti, bütün gayretlere rağmen 6 ay 
sürmüştür. , ' 

Fiyat tesbitlerine gelince; fiyatları tesbit et
mekten müspet netice olabilmek için, fiyat 
testötleri Ee birlikte dağıtma işlerini de organize 
etmeğe ihtiyaç vardır. Aksi takdirde tesfcit- edilen 
fiyatlar yalnız rakam- olarak kshr ve bir mâna 
ifade etmekten uzak olur: Fiyat tesbitindeki zor
luklardan bir tanesi de memleketimizde istihsal 
maliyetlerinin mütenevvi oluşu ve ayni zamanda 
mallarımız arasmda benzerliğin tamamen temin 
edilmemiş olmasıdır. Bu fiyat tesbiti işinde önü
müze dikilen zorluklamı büyüklerinden biridir. 

Vesika sistemini tatbik eden memleketlerde 
de büyük sıkıntılar vardır. Onlar istediklerini 
değil verileni bulmaktadırlar. Hayat seviyesi 
yüksek değil hattâ mutavassıt olanların hayatı 
üzerinde bu sistemin ne kadar tesirli olâuğunu 
müşahede etmek zor değildir. Bu memleketlerin 
bir çoklarında karapazarlar vardır ve işlemekte
dir. Fiyatı tesbit edilmemiş malların fiyatları 
da alabildiğine yükselmektedir. Bu yüzden bü
yük müşküllerle karşı karşıya kalınmaktadır. 
Bazı memleketlerde fiyat haberlerinin gazeteler
le neşri dahi yasak edilmiştir. Çünkü fiyat te-
reffühüne dair haberler müstehliki fiyatı yükse
len maddelerin üzerine sevketmektedir. Vesika 
sistemine giden memleketlerden iki misal ver
meme müsaade buyurunuz: 

Zeytinyağ istihstali 320 - 370 bin ton arasında 
olan îspanyala nüfus basma ayda dağıtılan zey
tinyağı 230 gramdır. İngiltere'de, Kanada'da ve 
Birleşik Kırallıkta yağ rasyoriu (bizim elimizde
ki malûmata göre arzediyorum 30 Haziran 1943 
tarihlidir) ayda 225 gram gres, yani donyağdır. 
Şimdi bunların dışmda gayet mühim ve esaslı 
bir noktaya dokunacağım: Pisikolojik unsur. Biz
de alman tedbirlere karşı uysallıktan ziyade mu
kavemet görülmektedir. Müstahsil yüksek fiyat 
istemekte, müstehlik ucuz yimek istemekte ve mu

tavassıt da hiçbir kayda tâbi tutulmadan iş gör
mek istemektedir. Bu kadar zıt arzulan bir 
araya getirip iş yapanların ne kadar müşkül ol-
dağnnu daha fazla tafsile lüzum yoktur zanne
derim. 

Hayat pahalılığı konusunu bu şekilde çırçıp-
lak ortaya koyduktan sonra şimdi hayat pahalı
lığı ile savaşmak için aldığımız tedbirlere geçi
yorum : 

Evvelâ memleketimizde herkes için önemi bü
yük olan ekmeği muayyen fiyatlarla vatandaşlara 
temin etmek, unlu gıdamaddelerinin fiyatlarını 
düzenlemek. Bu mevzuda aldığımız tedbirlerin 
neticelerini görmüş olduğunuza göre bunları ayrı 
ayn tafsil ederek vaktinizi almıyacağraı yalnız 
burada bir tek noktaya işaret 'edeceğim. Ma
karnanın .1938 senesindeki fiyatı 31 kuruş ol
duğu halde bugün Ankara'da tesbit edilen fi
yatı 71 kuruştur. 1938 senesindeki buğday fi
yatı ve istihsal masrafları gözönünde tutulur
sa bu neticenin ifade ettiği mâna kolayca an
laşılır. Bundan başka İstanbul'da 1938 sene
sinde unun kilosu 17 kuruş 60 santim, Ankara'
da aynı yılda unun kilosu 13 kuruş 20 santim, 
bugün verdiğimiz unun kilosu 45 kuruştur. As
li madde üzerinde beş buçuk misli bir fark ol
duğuna göre (yani 4,5 kuruşluk buğday fiyatı 
yerine 28 kuruş) müstehlik lehine olan fark 
ortaya çıkar. 

Diğer taraftan şimdiye kadar üç şehirde 
yaptığımız un dağıtımını 17 vilâyetteki müsteh-. 
liklere teşmil etmiş bulunuyoruz. Bu suretle 
istihsali istihlâkine yetmiyen yerlere un vere
rek bir takım spekülâsyonlarla un fiyatmı yük
seltmek istiyenlere karşı iktisadi tedbirlerle de. 
mücadele ediyoruz. 
. İkinci noktaya geçiyorum : Piyasada dalga

lanmalara meydan vermemek için en büyük 
müstehlik olan ordu ihtiyacının mühim bir kıs
mı Devlet eliyle temin edilmektedir : Hububat, 
bakliyeler, pirinç, zeytinyağı, ayakkabı, pa
muklu ve yünlü giyecekler ve akaryakıt orduya 
Devlet eliyle verilmektedir. 

Memlekete kıt giren, önemi büyük olan ve 
karapazara kayması mümkün olan basu madde
leri, bu maddelerin ticaretiyle uğraşanlardan da 
faydalanmak suretiyle, müstehlike kadar ulaş
tırılmasına çalışıyoruz. Bunların basmda akar
yakıt gelmektedir. 1943 senesinde hepimiz için 
bir ıstırap mevzuu olan akaryakıt işi bugün 
tamamen demesem de şikâyetleri azaltacak bir 
miktarda" memlekette halledilmiş bulunuyor. 
Tevzi ^sistemlenmiş, istihkak miktarları memle
ket ölçüsünde ayarlanmıştır, farklı muameleler 
kaldırılmış ve bu iş düzene girmiştir. 

Bundan sonra kamyon lâstiği geliyor. Mem
lekete giren' kamyon lâstiği miktarı, huzûru-
nnzda ifade edilemiyecek kadar azdır. Kamyon 
lâstiği, memlekette vasıtalara göre ve âdil bir 
esas dâhilinde dağıtılmaktadır. 
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Tevzi© tâbi tuttuğumuz üçüncü bir madde 

de kamyondur. 1943 senesi içinde memleketi
mize giren • kamyon miktarı 34 tanedir. 1944 se
nesinde bu miktarı 500 küsura çıkardık. Bu yıl 
bunu daha.cok arttıracağımızı umuyoruz. Mem
lekette büyük darlığı görülen önemli kara na
kil vasıtası olan kamyonun, Devlet ihtiyaçla
rından kalanını eşya, eşhas naklinde kullanıl
mak, muayyen tarifeli olmak şartlariyle beledi
yelere tahsis ediyoruz. 

Bundan sonra kalay, kauçuk ve teneke 
mevzuuna geliyorum. Bunlar da tevzie tâbi tut
tuğumuz maddelerdendir. Bunlardan Ticaret 
Ofisinin elinde de stok bulunduruyoruz. Bu 
stoklar mühim, mübrem bir takım ihtiyaçlara 
tahsis edilmektedir. Bu mevzuua girmişken, ar
kadaşlarımdan birisinin, kalay mevzuuna temas-
etmesi dolayısile bir iki kelime söylemekliğime 
müsaade buyurmanızı dilerim. Memlekette ka
lay sıkıntısı ^ec,en yıllarda fazla idi. Müttefik
lerden kalay temin edilememesi üzerine tüccarla
rımız Portekiz'den kalay teklifi almışlardır. Biz 
de bu teklifi muvafık bulduk, siparişler tahak
kuk etti ve gelen kalay da aşağı yukarı memle
ketimizin bir yıllık ihtiyacını temin edecek bir 
miktardadır. Bu kalaylar bütün vilâyetlere, - ih
tiyaçlarına göre dağıtılacaktır. 

Tenekeye gelecek olursak; teneke memlekete 
en kıt ithal edilen maddelerden birisidir, eski
den kalaylı olan gazyağı tenekeleri, şimdi hemen 
hemen zehirli tenekelerdir. Bu tenekeler, içeri
sine konulan maddeleri zehirlediği için yağ kabı, 
peynir kabı olarak kullanılamamaktadır. 

Zehirli tenekelerin yanıbaşmda eldeki stok 
% nispeti de, bir miktar kalaylı tenekede yapılı

yor. Gaz ve benzin tevziatı yaparken peynir ve 
yağı istihsal mıntakalarmı gözönüne alarak ora
lara mühim olduğu kadar kalaylı teneke gönde
rip teneke ihtiyaçlarmm bir kısmını bu suretle 
temine çalışıyoruz. Bu tenekelerin üzerinde fi
yatlar da dam gal attırılmıştır. Bunların, hasılatı, 
tenekeleri müstahsillere tevzi eden belediyelere 
bırakılmaktadır. 

Ticaret Ofisinin elinde bulunan levha tene
kelere gelince: Bu tenekelerle de mümkün olduğu 
kadar konserve fabrikalarmm yağ ve yoğurt ima
lâthanelerinin ihtiyaçlarını temin etmeğe çalışı
yoruz. 1944 yılmda tevzi ettiğimiz teneke mik
tarı 1050 tondur. Bu tenekeler konservecilere 
yoğurt, sut ve peynircilere tahsis edilmek 
üzere illere dağıtılmıştır. 

,1945 nisan avı içinde tevzi ettiğimiz teneke 
miktarı 410 tondur ve Ticaret Ofisinde, bir ar-
kadasrmTzm bulada ifade ettiği gibi, binlerce ton 
değil, ancak 400 ton kadar teneke kalmıştır. 
Bunlardan memlekete geniş miktarda ithal edi
lebilen kaba pamuklu giyecek, çuval ve kanavice 
de tevzie tâbi tutulmuştur. Mensucat illerin ih
tiyacına firöre damıtılmakta ve il mutemetlerine 
teslim edilen malîann numuneleri faturalariyîe 

I birlikte illere gönderilmekte ve bunların illere 
varm varmadığı takip, edilmektedir. 

Ouval ve kaneviccnin tahsisleri de istihsal 
I mrntakaları nazarı itibare alınarak tertiplenmek-
j tedir. Bundan ba«lm miktarı cok ve kara pazara 

kavması kolay maddelerin de tevziine çalışılmak
tadır, meselâ makara: Bu bahse gelmişken arka
daşlarımdan birinin sorusuna kısmen olsun ku
ma*! i«nne dokunacağım. Arkadaşlar. tngfltereVe 
400 000 metvplik vfinln kumaş siparişi yarulmış-
tı. Bunun 100 000 metreliği yurda gelmiştir. 
100 000 metrenin derhal memleket ölçüsünde bir 
tevzie tâbi tutulup tutularınvaeafrmı takdir size 
düşer. Bu mevzuu biz kül halinde mütalâa ede
rek vf» prfitirenlerîn durunmnrt da düşünerek su 
tekilde bir tevzi esası bulduk t Getiren terzi 
ise '% 50 sini. prakendeci ise % 25 ni ve toptan
cı ise % 5 ni kendisine bırakmadı geri kalan 
kısmını da memurlara tevzi edilmek üzere Yerli-
mallar pazarma diktirmedi kararlaştırdık, öyle 
zannediyorum ki. Devlet bütçesinden maaş alan 
memurların çoğu bu kumas'dağıtmmndan fayda
lanacaklardır. Bundan sonra ie sanayinin ilk 
maddesini teşkil eden bazı maddelerle, tesbit edil
diği takdirde kontrol edilmesi mümkün olabilen 
bazı maldelerin fiyatlarını tesbit edivoruz. Pa
muk. vapasra bu mevandaVİTr. Zevtînvağı da son 
defa fivatmı tesbit ettip-imiz maddeler arasın
dadır. Zcvtinvaffimn fivatı üzerinde bir sürü 
•konuım ala/r olmuştur. Zevtinvağı fivatı eksik 
tesbit edildi, dört kilo zevtîn tanesinden bir ki
lo zeytinyağı çıktığı halde zevtinyaîrı fiyatı 

I ile, zeytin tanesinin fivatı yekdiğeri ile muka-
} ve«e edilmedi denilmiştir. Zeytinyağı fiyatını 

tesbit etmek için esaslı tetkikat yaptırdık. Zirai 
ve sınai madlelerin fiyatları tesbit edilirken 

I Tarım, Ekonomi ve Ticaret Bakanlıkları müte-
j hassısları birlikte çalınmaktadır. Zevtinyaffi 
j fivatr mütehassıslarea 152 kuruş olarak tesbit 

edildi Asitlerine göre 158 kuruşa kadar çıkan-
j lan da vardır Simdi bu fivatı muhtelif cephe-
i lerden inceliyelîm: îzmlrde 1938 senesinde 
I zeytihyağı kilosu 36 kuruş 94 santim. Bugün 191 
i kuruş. Bes mislinden biraz fazladır. 
i Ankara'da zeytinyağının 1938.senesindeki fi-
j yatı 54 kuruştur. Simdi 200 kuruş civarında De-
| mek oluyor ki, tesbit ettiğimiz fiyat benzeri mad-
i delere göre aşağı bir fiyat değillir. İstihsal mm-
| takasında da tesbit edilen fiyata itiraz edilme-
I mistir.» 
| Zeytin tanesine gelecek olursak; yemeklik 
! zeytinle yağlık zeytin birbirinin aynı delildir. 
| Salamuralık zeytinden yağ istihsal edildiği halde 
i yağlık zeytinden salamura yapılmamaktadır. Di-
ı ğer taraftan salamura zeytin, uzun emeklere ve 
I esaslı ameliyelere ihtiyaç göstermektedir. Bun-
! larm eski fiyatlarını da müsaade buyurursanız 
| kontrol edelim : 1938 senesinde zevtinyağmm 
| İzmir'deki fiyatının- 36,94 kuruş olduğunu ar-
! zetmiştİEL O tarihte zeytin tanesinin de 26 - 27 
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kuruş etrafında olduğu gözüküyor. Ankara'da 
1938 senesinde zeytinyağı 54 kuruş olduğu halde 
zeytin tanesi 41,5 kuruş. Demek oluyor ki zeytin
yağı ile zeytintanesi arasındaki fiyat 1/4 nispe
tinde gözükmüyor. Kaldı ki bu fiyatlar kalite 
zeytintanesi fiyatı da değildi. Yüksek kalitede 
ki zeytmtaneleri içinde zeytinyağı fiyatının üs
tünde olanlar vardır. Zeytinyağının fiyatmı tes-
bit ettikten sonra bu yağı tesbit edilen fiyat
larla müstehlike intikal ettirmek lâzımdı. Bu 
karan almağa zeytinyağının belli mmtakalarda 
mütekâsif olarak istihsal edilmesi, kontrolünün 
diğer maddelere nazaran nispeten kolay olması 
ve aynı zamanda Hükümetin elinde icabında 
müdahale yapabilecek kadar bir stok bulunması 
müessir olmuştur. Nitekim Yüksek Heyetiniz 
huzurunda geçen yıl yapılan görüşmelerde zey
tinyağı fiyatını niçin tesbit etmediğimizi, bu 
fiyatların daha nerelere kadar gideceğini gören 
arkadaşlar da oldu. Zeytinyağı fiyatmı tesbit 
ettikten sonra zeytinyağı satışlarını kontrol et
mek üzere zeytinyağı istihsal bölgesine müfet-

. tişlerle kontrolörler gönderdik. Fakat hiç bir 
kimseye vesika vererek oralara gönderip vesika 
sahiplerine zeytinyağı vereceksiniz, tarzmda 
emir vermedik. Böyle bir meseleye ilk defa mut
tali oluyorum. 

Yalnız bizini bu mevzuda aldığımız tedbir 
şöyle idi: Zeytinyağı mubayaa etmek için öte-
denberi zeytinyağı ticaretiyle iştigal etmek asıl
dır. Bunu gurup vesikalarında tesbit ettiren ta
cirler ancak zeytinyağı alabilirler. Bunlar tara
fından alman zeytinyağları da vilâyetlere götü
rüldüğü vakit valilere ihbar mecburiyeti vardı 
ve valilerce tesbit edilen perakendeciler eliyle 
halka satılması lâzımdır. Arkadaşlarımızdan 
bazıları, zeytin vağmın muhtelif vilâyetlere, 
bilhassa müstehlik olmayan vilâyetlere, geniş 
ölçüde gittiğini ifade etmişlerdir. Mmtakadaki 
müfettişlerimizden, zeytinyağlarının hangi vi
lâyetlere, ne kadar gittiğine dair malûmat al
maktayız. Müfettişlerin Devlet Demiryol
ları ve Denizyolları ile lirimaniardan al
dıkları malûmata göre, zeytinyağı geniş 
Ölçüde yalnız İstanbul'a gitmiştir. Diğer 
vilâyetlerimize giden yağlar, ehemmiyetli bir 
miktarda vasıl olamamakta ve hele bir çoğu yüz 
tonun, eli tonun altında bulunmaktadır. 

Zeytinyağı fiyatını tesbit ettikten sonra, bu 
yağlan memleket ihtiyacına göre dağıtmak üze
re, tamamına el koyabilir mi idik? Arkadaşlar; 
elimizde mevcut malûmata nazaran, yurdumuz
da, senede 30 bin ton zeytinyağı istihsal edil
mektedir. Bunun 40 000 tona kadar yükseldiği 
yıllar olmuştur. Harp yıllarında, zeytinlere iyi 
bakılamadığı için, rekolte düşük gözükmekte
dir. 30 - 35 bin ton civarında dolasan zeytinyağı 
miktarını; ordu ihtiyacı ile sabunluk ihtiyacını 
nazarritibara almadan memlekette tevzie teşeb
büs etsek, nüfus başına isabet edecek zeytinya

ğı bir kilonun bir parça üstünde kalacaktır. Bü
yük şehirlere intikâl eden zeytin yağlarının müs
tehlike istenilen şekilde gitmediğini gördükten 
sonra elimizde bulunan yağlan bu gelirlerde da
ğıtmağa teşebbüs ettik, iki ayda bir defa bir 
litre üzerinden vereceğimiz zeytinyağı miktarı 
istihfafla karşılandı. 

İstanbul ilinden bize yapılan işara göre is
tanbul'un aylık zeytinyağı ihtiyacı 360 ton ola
rak tesbit edilmiştir, iki ayda 720 ton eder. 
Bizim iki ayda bir defa tevzi ettiğimiz miktar 
800 - 850 ton arasındadır. Bu hesaba göre dağı
lan yağ miktarı normal sarfiyatın üstündedir. 
Ayrıca diğer memleketlerde dağıtılan yağlarla 
bizim verdiğimiz yağ miktarım mukayese ede
cek olursak bu bakımdan da dağıtıma esas olan 
miktarı istihfafla karşılamamak icabeder. Di
ğer taraftan üç şehrin dışındaki vatandaşların da 
zeytinyağı istemelerini gözönünde bulundurur
sak bu şehirlere temin edilen yağ miktarının e-
hemmiyeti bir kat daha artar. 

Arkadaşlar; zeytinyağ bahis mevzuu olur
ken memlekette yağ meselesine temas etmekli-
ğim icap ediyor. Arkadaşlarımız bu konu üze
rinde ehemmiyetle durdular» iyi anlıyabildisem 
zeytinyağ meselesini şu şekilde ortaya koymuş
lardı: Evvelâ zeytinyağ istihsalini tanzim et
mek. Yani el mengenelerinde, basit tağsirha-
nelerde sıkılan zeytin tanelerini fabrikalarda ta-
sir edip zeytinyağı kaybına mani olmak. 

ikincisi; diğer nebati yağlarla da ilgilene
rek bunları da ele alıp nebati yağ işini tanzim 
etmek. 

Üçüncüsü : Süt mahsulü yağlan ele alıp bu 
konuda kesin bir takım tedbirler almak ve is
tihsallerini düzenlemek. Memleketimizin yağ du
rumu, hakikaten üzerinde önemle durulacak bir 
konudur. Memlekette istihsal edilen yağ mikta
rım tam olarak bilemiyoruz. Bilhassa hayvan 
mahsulleri yağlarm istihsalinde o kadar deği
şiklik ve yekdiğerlerine o kadar az benzerlik 
vardır ki, bunlarm kaliteleri itibariyle fiyatla
rım tesbit etmenin fevkalâde güç bir iş olduğu 
meydandadır. Bunu ziraat mütehassısları arka
daşlarımız takdir ederler. Köylünün parça par
ça istihsal ederek pazara getirip sattığı yağları 
kontrol altına almak da yine güç bir iştir. 
* Zorluğuna bakılmıyarak kontrol işine önem 
vereceğizi Fakat bütün yağları ele alıp yurdun 
ihtiyacma göre dağıtmak başaramryacağımız bir 
iştir. Memlekette gerek nebati yağ, gerek hay-
vani yağ bahsinde alınması lâzımgelen esaslı.ted
bîrler vardır. Heder olup giden sütleri fenni 
bir şekilde imalâthanelerde yağ ve peynir halin? 
getirmek zaruridir. Fakat takdir buyurursunuz 
ki, yıllardanberi sürüp gelen bu büyük dâvayı bu 
çetin harp yıllan içinde ve kolaylıkla halledebi
lecek bir vaziyette değiliz. Yalnız bu mevzu' 
üzerinde, kudretimiz dâhilinde çalışıyoruz. Ar 
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kadarlarımın buyurdukları gibi, tütün tohumun-
daı\ yağ istihsali işini ele almış bulunuyoruz. 
Tecrübelerimizden müspet neticeler elde ettik. 
Tekel idaresi tütün tohumlarını bu yıl toplıya-
eak \e bunlardan yağ çıkarılacaktır. 

Diğer taraftan memleketimizde nebatî yağ 
m.evzuunun halledilmesi için iki tedbir daha al
mış bulunuyoruz. Tedbirlerden biri. yağlı to
hum ihracını durdurmak., ikinci tedbir de kopra 
gibi eskiden memleketimize, ithal edilen, nebati 
yağ mevzuunda önemi büyük olan maddeden tek
rar ithalât yapmak. 

l>u teşebbüsümüzün ithalâta taallûk eden kı
şından başarılmak üzeredir. 

Muhterem arkadaşlarım; Devletin eline geçen 
maddelerden mümkün olanlarını hayat pahalılı
ğından en çok müteessir olanlara ulaştırmağa ça
lışıyoruz. Burada şunu arzetmek isterim ki. Ti
caret Bakanlığının elindeki maddeler mütecanis 
değildir. Bu yüzden de bunları memurlara tev
zi etmek kolay değildir. Flimizdo bulunan fa-
sulyalarr, nohutları, mercimekleri memurlarımı
za gerek fiyat, gerek evsaf bakımından beğendir-
inekliğimiz güçtür. Binaenaleyh, elimize gecen, 
mütecanis olan ve aynı zamanda tevzi ettiğimiz 
zaman hem Hüküııfet prestijini koruyan ve hem 
de alanları memnun eden birtakım maddelerin 
değiştirilmesi ile iktifa etmek zorunda, kalıyo
ruz. 

Bundan sonra fiyat murakabe mevzuuna ge
çiyorum. Arkadaşlar, biliyorsunuz ki. fiyat mu
rakabe sistemini Nisan 1944 tarihinde kurmuş 
bulunuyoruz. Bu sistemin takip ettiği hedef; fi-
atı belli olan birtakım maddeler - ki bunlar it-
bal maddeleridir - ithal kapısından itibaren müs
tehlike kadar olan seyrini takip etmek, iç istih
salde: bir, malın imalâthaneden itibaren iki, 
diğer istihsal maddelerinde ise, müstahsilden 
tacire geçtikten sonra fiyatlarım takip etmek. 
Sistem bu şekilde ortaya konunca gözüküyor ki. 
istihsal maliyetleri ve fiyatları ayrı ayrı tesbit 
edilmediğine göre müstahsilin yaptığı satışlardan 
itibaren başlıyafı kontrol, istenildiği kadar kuv
vetli ve esaslı mesnetlere dayanmaktadır. Fakat 
buna rağmen bu kontrol zen.eirlcmo, spekülasyon 
ve ayni sam ada Millî Korunma Kanununun ?>2 
nf.i maddesine göre bir malın durduğu yerle pa-
halılandırrlması ile mücadele etmek imkânını ver
mektedir. 

Fiyat murakabe sistemini kurarken, bu mevzu 
üzerinde muhtelif ticaret odaları ile geniş ölçü
de çalışmalar yaptık. Kararname yürürlüğe gir
dikten sonra tatbikatta görülen aksaklıkları bize 
bildirmelerini yine ticaret odalarından istedik. 
Kendi müşahedelerimize ve Ticaret odalarının 
bize vermiş olduğu malûmata göre kararnameyi 
5 Kasım 1944 tarihinde tadil ettik. Hayat yürü
yor, ticaret sahasında mütemadi dalgalanmalar 
oluyor. Fiyat murakabe sistemi de bu olmalı 
dalgalarını takibelerek kuvvetlendirmek ister. 

. 1945 O : 1 
Bu itibarla bu mevzu üzerindeki çalışmalarımı/T 
daha bitmiş saymıyor, kararnamenin tatbikini 
kontrol altında bulunduruyoruz. 

Arkadaşlarımızdan ba z il arı t eski I ât ı nasra fi 
olarak bir yılda 12 milyon lira ve ekmek karnesi 
için. de 800 000 liralık masraf yapıldığını ifade 
buyurdular. Millî korunma teşkilâtımız müteva
zı bir teşkilâttır. Bunun masrafı bir yılda h'7f> 000 
lira. tutmaktadır. Kontrol ve dağıtma islerini gör
mek üzere belediyelere vermiş olduğumuz tahsi
sat miktarı da bir yılda 087 000 liradır. Binaen
aleyh bu çetin mevzular!a mücadele büyük para 
harcamıyoruz. Millî korunma teşkilâtında kont
rolör bulmak, iyi evsafta memur bulmak kolay 
bir dâva değildir. Bu işde ancak doğru faziletli. 
iş bilir insanları çalıştırabiliriz. Bövle eleman
larla ancak müspet netice alabiliriz. Binaenaleyh 
ortalığı teşkilâta .boğup bir sürü insanla piya
sayı doldurmıyoruz. Doğru ve iyi insan bulduk
ça kontrol teşkilâtımızı kuvvetlendiriyoruz. Bu
rada da bir noktaya işaret etniekliğiinıe yüksek 
müsaadenizi dilerim. 

Arkadaşlar; ihtikârla mücadeleyi, yalnız. Mil
lî korunma kontrolleri yapamaz. Yalnız, Hükü
met teşkilâtı tek başına ihtikârla mücadele ede
mez. 

Karapazar dediğimiz pazarın içerisine giren. 
ve erkan insanlar, girdikleri yeri söylemezler ve 
göstermezi erse bunların hepsini bulabilmek için 
hakikaten sihirbaz olmak lâzımdır. 

Bendeniz, gecen yıl bütçesi konuşulurken bu 
konuda yüksek huzurunuzda şunları arzetıniştim: 
Eğer, hepimizin içinde Mîllî korunma kontrolörü 
ruhu uyanır ve hepimiz bir Millî korunma kont
rolörü gibi, muhtekirin arkasına düşecek olur
sak bu dâva çok kolaylıkla halledilir. 

Arkadaşlar; biliyorsunuz ki. normal zamanlar
da. çok kazanmak isteyenleri, yine çok kazanmak 
isteyenler doğru yola götürürler. Çünkü normal za
manlarda çok satmak yolu ile kazanmak temayü
lü hâkimdi. Anormal zamanlarda az satmak ma!ıh 
üzerine oturmak ve mal fiyatlarındaki yükse
lişlerden faydalanmak hırsı uyanır >>>> bu hırsı 
da teşvik edenler yalmz kendini düşünen müs
tehlikler olur. 

Millî korunma kontrolörlerinin çahşmaları-
I ııa. geçiyorum : 

Arkadaşlarımız burada Millî Korunma teş
kilâtından bahsederken simitçi, börekçi, gibi bir 
fakım zavallıların yakalanıp mahkemeye gütü-

I düğünü ve büyük muhtekirlere dokunulmadığı-
m söylediler; biliyorsunuz ki, murakabe teşki
lâtı üç kademeye ayrılmıştır. Bu kademelerden 
birisi ithalâtçıları; ikincisi kâr hadlerin tesbit 
edilişi maddeleri; üçüncüsü de kâr hadleri tes 
bit edilmiyen, zaruri ihtiyaç maddelerini kon
trol. eder: çok defa bu üç murakabe organının 
yapmış olduğu işler birbirine karıştırılmaktadır. 

I 15. I V . 1944 den (Yani murakabe teşkilâtı kn-
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rulduktan) 14 . V . 1945 e kadar Ankara, istan
bul, İzmir ve Mersin'de büyük perakendeci, top
tancı, fabrikatör ve ithalâtçı olarak Millî Ko
runma mahkemesine sevkedileıüerin miktarı 
1338 dir. Bu rakamların çoğalmamasını arzu 
ederiz. Biz tacirlerimizin konulan kâr hatle-
riyle iktifa etmelerini ve doğru yoldan ayrılma
malarını istiyoruz. Aldığımız tedbirler kötü
lerle mücadele için alınmıştır. Bir Türk vatan
daşının bilhassa büyük iş yapan bir Türk va
tandaşının Millî Korunma mahkemesine ihti
kâr suçiyle götürüldüğünü görmek yürek sız-
latıcı bir hâdisedir. Belediyelerin yapmış ol
duğu takibata gelecek olursak: Ankara, İstan
bul ve İzmir belediyeleri bir yılda 2246 kişiyi 
mahkemeye vermiştir. Belediye yasaklarına 
muhalif hareket edenleri ve sebze ihtikârı ya
panları suçlarını küçük addederek mahkemeye 
»evketmemek bittabi kabil değildir. 

Yüksek huzurunuzu fazla işgal etmemek için 
sözlerimi kısaltmağa çalışıyorum. Bittabi bu ko
nularda aydınlatılmasını isteyeceğiz yerler kal
dı ise onları da cevaplandırmaya çalışacağım. 

Böylece memleketimizin bünyesine uyma
dığını önlemek için aldığımız tedbirleri huzu
runuzda hülâsa etmiş oluyorum. Bu tedbirelri, 
hayat pahalılığım kökünden kaldıracak tedbir
ler olarak vasıflandırmadığımı sanıyorum. Fa
kat bu tedbirlerden alınan sonuçları, içinde bu
lunduğumuz şartlar ve müşküller gözonünde 
bulundurulacak olursa kötülemenin de doğru 
olmadığına inanıyorum. 

Arkadaşlarımızdan bazdan toptan eşya fiyat
ları endeksile geçinme endeksine ait rakamla
rı nazari telâkki ettiler. Bu rakkaamlar tekni
ğin bize gösterdiği esaslar dâhilinde tesbit edil
mektedir. Bu rakamlar borsalarımızdan, ti
caret odalarından toplanmakta ve ayrıca kon
trol da edilmektedir. Memleketimizde hayat pa
halılığının en mütebariz olarak gözüktüğü ay 
1943 Nisan ayıdır. 1943 Nisan ayında hubu
bat fiyatları endeksi 1938 (100), olduğuna göre 
1535, bakliyelerde de 1100, ve diğer nabatî gıda 
maddelerinin fiyatları 1003 e yükselmiş bulu
nuyordu. 

Hububat mevzuu üzerinde almış olduğumuz 
tedbirlerin faydalarını toprak mahsulleri fiyat
larındaki sukutlarda görüyoruz. Hububattaki 
nispet 1539 dan 529 a, bakliyelerde 1100 den 
596 ya, diğer nebati gıda maddelerinde 1003 
ten 474 e ve nebati gıda maddeleri grupunun 
hepisinde 1322 den 512 yo düşmüştür. Bunun 
nazari bir rakam olup olmadığını takdir size 
düşer. Fasulyayı, nohudu, mercimeği bulguru o 
tarihlerde bulup alabilenler fiyatlardaki husu
le gelen farkları anlamaktadırlar. Bu itibarla 
bu konunun daha fazla münakaşasını yapmıya-
cağım. 

Diğer maddelere gelince: Toptan eşya endeks
lerine 95 madde girmektedir. 95 maddenin fi

yatları 140 kalem üzerinde takibedilmekte ve 
bunların vasatileri alnı m aktadır. Toptan eşya 
fiyatlarının umumî endeksi. Nisan 1943 de 
(1938 = 100) 779 çıkmış ve 1945 üçüncü ayın
da ise 460 olmuştur. Bu düşüşte hububatın, bak
liyelerin büyük rolü vardır. 

Diğer maddelere gelecek olursak, mahrukat, 
madenler, mensucat, deriler, tıbbi maddeler, 
sınai ve madenî yağlar, kâğıtlar ve inşaat mal
zemeleri fiyatlarında kımıldamalar mevcuttur. 
Bunların yukarıya çıkış seyri daha evvelki se
nelerde olduğu gibi büyük değildir. Nisbî bir 
istikrar vardır denebilir. Yalnız muayyen bazı 
maddelerin fiyatlarını ele alarak bu rakamların 
kıymetini düşürmeğe çalışmak kabildir. Bu ra
kamlar umumî hayata müessir olan maddelerin 
umumî fiyat hareketlerini ifade etmek için çıka
rılan vasatilerdir. 

Geçinme endekslerine gelecek olursak, bizde 
geçinme endeksleri, 1938 tarihinde bir aile han
gi maddeleri istihlâk ediyorsa o maddeler esas 
ittihaz edilmek suretiyle takibedilmektedir. Hal
buki diğer memleketlerdeki geçinme endeksleri, 
bir madde bulunamadığı- takdirde onun yerine 
hangisi ikame ediliyorsa o madde esas tutularak 
takibedilmektedir. Binaenaleyh bizim memleketi
mizde tesbit edilmekte olan geçinme endeksleri 
hakikati çıreıplak, bütün açıklığı ile ortaya koy
maktadır. 

Hayat endekslerinin geçirdiği seyir Ankara'
da şu şekildedir : 1939 da 102, 1940 da 110, 1941 
de 132, 1942 de 220, 1943 de 322 1944 de 334 
tür. 

Gıda maddelerinde endeks, 342 ye kadar çık
mıştır. 

İstanbul'da umumî endeks şu şekildedir : 
1939 dan itibaren : 101, 112, 138, 212, 347, 343 
tür. 

Gıda madeleri üzerinde ise en yüksek rakam 
510 a çıkmıştır. 

Her iki endekste de gördüğümüz manzara 
şudur : Gıda maddeleri fiyatlarında 1944 yılı 
1943 yılına nazaran gerek İstanbul'da ve gerek 
Ankara'da düşüklük vardır. 

1945 yılında gıda maddelerinde de umumî 
endekste ufak kıpırdamalar olmuştur. Fakat, 
bunların nispeti tetkik edilecek olursa, takip 
ettiği seyir endişe verici mahiyette görülmez. 

Arkadaşlar; dış ticaret mevzuuna geçiyorum. 
Harbin sona ermek üzere bulunuşu, dış ticaret 
mevzuunda bizi, büyük meseleler karşısında bı
rakmaktadır. 

Bu meselelerin başında fiyat konusu gelmek
tedir. Harp yılları içerisinde birbirine zıt iki 
piyasa ortasında bulunuşumuz, ihraç mallarımı
zın fiyatlarının artmasına sebeb olmuş ve bu fi
yatların dahili fiyatlara tesir etmemesini sağ
lamak için ihraç maddelerimizden çıkış vergisi 
ve fon alınması zarureti hasıl olmuştur. 
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Avrupa ile iktisadi münasebatıri hemen hemen 

tamamen kesilmesinden sonra ihraç konusu önü
müze çetin bir dâva halinde çıkmıştır. Fiyat 
meselesini muhtelif cephelerden ele alıp tetkik 
etmek, bu mey anda zirai ve sınai istihsalâtımızı 
sekteye uğratnuyacak bir takım tedbirler bulmak 
zorunda bulunuyoruz. Takdir buyurursunuz ki 
bu mevzular üzerinde karar alırken diğer mem
leketlerin durumunu da takip etmemiz lâzımdır. 

Dünya iktisadi rejiminin ne olacağı, alma ve 
satım işlerinin ne şekilde tanzim edileceği ve 
bilhassa para konusunun ne tarzda halledileceği 
kesin olarak bilinmemektedir. 

Fiyat intibakı konusunu incelerken dünya fi
yatı diye ortaya atılan fiyatların da mesnetlerini 
tâyin çok zordur. Çünkü liberal olan memleket
lerin hemen hepsi ithalât ve ihracat üzerine esas
lı takyitler koymuş ve bazı malları siibvansiyone 
etmiş ve istihlâki de kısmışlardır. Bütün bun
lara rağmen fiyatlarımız yüksektir ve satın ala
bilmemiz için satmak mecburiyetinde bulunduğu
muza göre bizim fiyatlarımızı mümkün olduğu 
kadar normala doğru götürmeğe gayret sarfet-
memiz icabetmektedir. Bu incelemeler bitiril
dikten, sonra daha geniş ölçüde bu mevzuu ele 
alıp tetkik edeceğiz. Ticaret odalarımızda. Bu 
mevzu üzerinde vazifeler verdik. Odalar harp 
sonu meselelerine ait görüşlerini Bakanlığa bil
dirmişlerdir. 

ithalât meselesinde karşımızda duran zor
luklardan birisi de şudur: Harp yılları içerisin
de büyük mahrumiyetler bahasına biriktirmiş ol
duğumuz bir miktar dövizimiz ve altınımız var
dır. Bunları umumî ihtiyaç maddelerine tahsis 
edip az zaman içinde eritecek olursak, ziraat ve 
sanayi sahasındaki işler için lüzumlu malzeme ve 
vasıtalara para bulmamız güçleşecektir. Bina
enaleyh bu mevzuda Hükümetimizin takip ettiği 
politika ana ve esaslı ihtiyaç maddelerine döviz 
tahsis etmektir. Altı harp yılı içinde biriktir
diğimiz dövizleri müsrif bir mirasyedi gibi kısa 
bir zaman içerisinde eritmekliğimize sizin de mü
saade ve müsamaha etmiyeceğiniz tabiidir. 

Bu konuya dokunulmuşken harp içerisinde 
kurulan bazı teşekküllerin idame edilip edilmiye-
ceği de ortaya konmuştur. Başta birlikler geli
yor. Arkadaşlar; biliyorsunuz ki, birlikler iki 
kısımdır. Birisi, İhracatçılar Birliği, diğeri de 
İthalâtçılar Birliği. İhracatçılar Birliği memle
ketimizde harp içinde kurulmuş bir müessese de
ğildir. Tiftik sorusu münasebetiyle yüksek hu
zurunuzda vermiş olduğum izahat sırasında da. 
belittiğim gibi, İhracatçılar Birliğinin memleke
timizde kurulmasına harpten önce başlanmıştı. 
Bu birlik tek alıcılar karşısında tek satıcı ola
rak çıkmağı temin etmek için kurulmuştur. Harp 
yıllan içinde önümüze çıkan tek alıcılar daha çok 
artmıştır. Binaenaleyh, piyasada bir kısım ta
cirlerin diğerlerinden daha farklı kazanç temin 

etmemesini ve hakikî ihracatçıların düzenlerinin 
bozulmasını temin etmek için satışların ihracat
çılar arasında tevzi ve taksimi zarureti karşısın
da kalmmıştır. Bu itibarla ihracat birlikleri 
harp sonunda kalacaklar mı, kalmcyaeaklar mis 
bu, dünyanÎıı alacağı iktisadi istikamete bağlı bir 
iştiı*. 

İthalâtçılar birliğine gelecek olursak; ithalât
çılar birliği ithal maddeleri fiyatlarını mura
kabe etmekte ve temin edilen ithal kontenjanla
rın ithalâtçılar arasında dağıtmaktadırlar. Bu
nun no kadar ehemmiyetli bir konu olduğunu 
yüksek takdirinize bırakıyorum. Bu konuda Dü
şünsel arkadaşım birlikler için bazı sözler söy
lediler Kendilerinin birliklere karşı çok yakın 
bir ilgi gösterdiklerini görüyorum. Geçen sene 
de Bütçe müzakeresi münasebetiyle birliklere te
mas etmişlerdi. Ondan sonra da Millî Korunma 
Kanununun tadili münasebetiyle Komisyonda bu 
konuya temas buyurmuşlardı. Bendeniz de ken-
lilerinin bu kadar ilgi gösterdikleri birlikleri ve 
ne tarzda çalıştıklarını yerinde görmelerini, rica 
etmiştim, dittiler, birliklerin gördükleri işleri 
gözden geçirdiler ve gelip bendenize birliklerin 
gayet iyi çalışan bir müessese olduğunu söylediler. 
Maahaza o tarihten bu tarihe kadar birliklerin 
işlerinde bir değişiklik oldu ise, binmiyorum, em
retsinler daha iyi çalışmaları için elimden geleni 
yapacağımdan emin olsunlar. 

Bundan sonra Düşünsel arkadaşım, tüccarları 
kayıt altına alan bir kanunun hazırlanliğından 
bahis buyurlular. 

Tüccarları kayıt altına alan kanunun hazırlan
dığını bendeniz bilmiyorum. Ticaret Bakanlığı dı
şında diğer bir Bakanlığın tüccarları kayıt altına 
alan bir kanun hazırlandığını da zannetmiyorum. 

Tacirlerden bahis açılmış iken bir noktayı da 
aydınlatmak isterim. Ticaret Bakanlığınız ticari 
teşekküllerle sıkı bir temas halindedir. Bilhasna 
bu teşekküllerden daima yaşayacak olan ticrret 
odalarını, yalnız Tiraret Bakanlığının değil Hü
kümetin iktisadi işlerde bir müşavere organı ha
line getirmek için çalışmaktayız. Yalnız bunda 
muvaffak olmak büyük gayretler sarfına bağlıdır. 
Bütün Türkiye'ye yayılan ticaret odalarının iste
nilen seviyeye ulaşması zamana bağlıdır. Biz tica
ret odalarının heyeti umumiyesinden süzülmüş 
ve «Türkiye Ticaret Odası» adı altında bir odanın 
doğmasına çalışıyoruz ve bu odayı Türkiye'nin 
bütün iktisadi ve ticari hareketlerini gözden ge
çirecek ve takip edecek şeklîde teçhiz etmek isti
yoruz, O da bu şekilde kurulursa Hükümeti ikti
sadi sahada çok iyi tenvir edecek bir vaziyete ge
lecektir. Ticaret Bakanlığınız bütün tacirlerin 
teker teker fikirlerini soramaz. Ticaret Bakan
lığınız ancak ticari teşekküllerle işbirliği yapa
bilir. Bu çalışmalarımıza karşı ticari teşekküller 

1 tarafından gösterilen ilgi ve yardım o dererede» 
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dir ki, bu dâvada rııuvîifl'ak olacağııuızt umuyo
rum. 

R. VARDAJt (Zonguldak) — Çok güzel. 
TİUAKET BAKANI C. S. SİREN (Devamla.) 
Bu mevzuda yine bir noktayı aydınlatmak is

lerim. Ticaret Bakanlığınızın ticaret odaları
nın bir Devlet dairesi haline sokulmasını arzu 
etmemektedir. Ticaret odalarını, Türk dahilî 
piyasasının nabzını yoklıyan, onun rahatsızlığını 
bulup çıkaran hır hekim haline getirmek eme
limizdir, 

Düşünsel arkadaşımız ampulden bahsettiler. 
Arkadaşlar, ampul bizim memleketimize Avru
pa'dan ithal edilen bir madde idi. Avrupa ile 
münasebetimiz kesildikten sonra bittabi ampul 
ithali durdu. Ampul darlığını gidermek için bir
çok teşebbüslere girişilmiş ve ihtiyacımızın fev
kinde de ampul siparişleri yapılmıştır. Yalı
nız müsaade buyurursanız bunların miktarını 
burada arzedemıyeceğim. 

Dış ticaret işlerine ait mâruzâtımı bitirme
den Önce bir noktaya daha temas edeceğim. 

Memleketimizde kredi müesseselerinin adedi, 
biliyorsunuz ki, mahduttur. Dış ticareti iyi 
bir şekilde finanse edebilmek için memleketi
mizde bir müesseseye ihtiyaç olduğu anlaşılmak-. 
maktadır. Dış Ticaret bankası adını vererek 
üzerinde çalıştığımız bu konu, bugüne kadar 
filiyat sahasına geçememiştir. Bunun iki sebebi 
vardır. 

Sebeplerden biri; harp içerisinde iyi organi
zasyon yapmak müşkülâtı iyi eleman bulama
yan bir müessesenin bittabi verimli olamıya-
eağı aşikârdır. 

ikincisi de, bu bankaya sermaye koyacak
larla aramızda tam bir mutabakat hâsıl olama
ması. 

Bu ikinci sebep o kadar ehemmiyetli değil
dir. Dış ticaret sahasını kuvvetli bir kredi mü
essesesi ile teçhiz edecek olursak öyle zanne
diyorum ki, memleketimizdeki diğer kredi mü
esseseleri kendi sahalarında daha geniş ölçüde 
hareket imkânını bulacaklardır. 

Arkadaşlar; Toprak Mahsulleri Ofisinin 
durumuna geçiyorum : 

Toprak Mahsulleri Ofisi 1944 mahsul yılı 
içinde çok çetin bir vazife görmüştür. Bu vazi
fenin büyüklüğünü huzurunuzda canlandırmak 
için bir iki rakam okuyacağım. 

Haziran 1944 ayma 375 bin ton bir stokla 
giren Toprak Mahsulleri Ofisinin 24 Mayıs 1945 
tarihine kadar eline ayrıca 1 180 164 ton hubu
bat geçmiştir. 

Bunların bir kısmı vergide, bir kısmı ser
best alımda ve bir kısmı da zirai kombinalar
dan gelmektedir. 

Memleketimizde ki ambar durumu, ulaştır
ma vasıtaları, memur vaziyeti gözönünde bu
lundurulacak olursa 1,5 milyon tonluk hububatı 

j derleyip toplayan ve istihlâk-merkezlerine ulaş-
i Uran bu müesseseyi iyi çalışmış sayaeağmızı 

umarını. Toprak mahsullerinin 22 Mayıs 1945 ta-
i rılıii stoku bil) 00ü tondur. Bu stokun kıymeti hak-
; kında bir fikir edinmenizi temin etmek için suları 
' tebarüz ettireceğim: İskele, istasyonlar ve müsteh-
| lik bölgelerdeki stok miktarı 621 000 ton. iskele, 
; istasyon ve şoseler bağlı, nakli mümkün olan iç 
\ bölgelerde 157 000 ton. Bunlara uzak olan yer-
j lerde 32 000 tondur. 810 000 ton stokun kıy-
! meti hakkında bu rakamlar- Yüksek Heyetinize 
| .bir fikir verir sanırım. 
| Toprak Mahsulleri Ofisinin mühim başarıla-
f raıdan biri de ambar mevzuudur. 1944 yılı büt-
i çesi görüşülürken Yüksek Heyetinize Toprak 
| Mahsulleri Ofisinin elindeki kapama vasıtala-
ı rının 400 küsur bin ton olduğunu ifade etmiş-
( tim. 1944 mahsul yılma girerken vaziyet bu idi. 
| 1944 nihayetine kadar bu miktar 964488 tona 
; çıkarılmıştır. 1945 te, hâlen 1.030.180 ton kapana 

vasıtamız vardır ve 1945 içerisinde tesis ve ânşa 
edileceklerle beraber elimizdeki tonaj miktarı 

I 1.395.000 tona baliğ olacaktır. Bunların bir kıs-
j mı kiralık ambarlardır, bir kısmı da açık ambar 

dediğimiz ambarlardır. Memlekette ambar ve 
| kapama vasıtaları yokluğu içinde çalışan bir mü

essesenin ambar durumunu bu hale getirmesi 
herhalde kayde değer bir keyfiyettir zannederim. 
Toprak Mahsulleri Ofisi 519 yerde işi olan ve 
128 yerde bilfiil teşkilât kurup çalışan bir te-
şekküldür. Memleketin 519 yerinde yayık teşki
lâtla iş gören bir Devlet müessesesi yoktur. Ço
ğu medeni vasıtalardan uzak yerlerde bir sürü 
mahrumiyet içinde çalışan ve bir çok yerlerde 
müstahsili dahi kendilerine açındıran bu arka
daşlar 1944 yılında bizi memnun edecek bir 

I mesai göstermişlerdir. Yalnız bu kadar geniş 
I teşkilât içinde bazı bozuk, ahlâksız memurlara te-
I sadüf edilebilir. Fakat onlarda yakalanıp derhal 
I cezalandırılmaktadır. Toprak mahsulleri ofisinin 

hububatı muhafaza şekline gelecek olursak, bir 
! buçuk milyon ton hububatı alan ve bunun 750.000 
i küsur tounu sarf eden bir müessese de kayıblara 
J uğramamak mümkün değildir. Fakat hemen 
j sizi temin edebilirim ki bugüne kadar al-
i dığımız malûmat Toprak Mahsulleri Ofisin

de endişe uyandıracak bir zarar bulunma-
! dığı merkezindedir. Yalnız önümüzdeki ay-
| 1ar içinde sıcaklar başladıktan sonra, bozul

mağa mâruz kalması ihtimali olan stoklarımızı 
I Şimdiden yer değiştirerek ve bir arkadaşımızın 
j da ifade ettiği gibi aktarma yaparak ve istihlâk 

merkezlerine sevk ederek bozulmadan elden çı
karmağa çalışıyoruz. Bu konuyu bitirmeden 

I hububat ihraç meselesine de dokunmak istiyo-
1 rum. Arkadaşlar, büyük bir titizlikle ve bü

yük emekle mahsulü olarak biriktirdiğimiz hu
bubatı memlekete ihtiyaç varken hiçbir zaman 
elden çıkarmıyacağımıza emin olunuz. Hububat 

I sarfiyatını memleket içinde çoğaltmak için tedbir-
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i er alınış bulunuyoruz. İstihsali istihlâkine yet
meyen yerlerde köylülere hububat satışı yapıyo
ruz. Yallnz bunların ihtiyaç sahiplerinin eline 
geçmesi için kendilerinden ihtiyaç vesikası arıyo
ruz. Bir çok istihlâk merkezlerinde, hatta fiyat 
tereffüü görülen yerlerde satışlar yapmaktayız. 
• Bundan başka hububat istihkakını da fazla 
artırıcı tedbirlere mahsul vaziyeti belli olduk
tun sonra geçeceğiz. 

Hepimizi endişe içinde bırakan kuraklığın 
tekrar geriye doğru giderek, kısıntı tedbirleri 
almağa bizi mecbur etmemesini temenni ederim.-

Bundan sonra Hikmet Bayur arkadaşımızın 
Toprak Mahsulleri Ofisinde vukubulduğunu ifade 
ettikleri suiistimal meselesine geçiyorum: 

Bu mesele iki tanedir. Bunlardan birisi, mü
badele, diğeri de inşaat işidir. Bu iki konu 
Murakabe Heyeti raporlarına intikâl etmiştir. 
Umumî Murakabe Heyeti Başbakanlığa bağlı bir 
teşekkül olduğuna göre, suiistimalleri ve kötü
lükleri kapama hevesine kapılmış olsaydık, bu 
raporların içine Hikmet Bayur'unda aldığı bu 
malûmatı derce!tirnıenin yolunu aradık. (Uğul
tular). Fakat lıemen şunu arzedeyim ki> Hü
kümetiniz her türlü suiistimalin ve kötülüğün. 
büyük bir titizlikle peşindedir. 

1943 Ocak ayında elde mevcut mısırların çü
rüme tehlikesine uğraması ve halkın iaşesi bele
diyelere bırakılan yerlerde belediyelerin mısır 
bulmakta müşkülâta uğraması ve elinde mısır 
olmasına rağmen bakliyelerin ve pirincin bulun
maması ve Millî Savunma Bakanlığının da or
du için bunlara ihtiyaç göstermesi mübadele mev
zuunu ortaya koymuştur. Bu işe girişilirken 
Karadeniz bölgesindeki valilerden mısırla fasul
yenin mübadele edilip edilemiyeeeği sorulmuş
tur. Valiler bunun iyi bir hareket olacağını ve 
iki kilo mısıra mukabil bir kilo fasulya alınma
sının muvafık olacağını bildirmişlerdir. Bu şe
kilde mübadele başlamıştır. Karedeniz havza
sında fasulye ile 2 700 küsur ton mısır değiştiril
miştir. 

Bundan sonra Karadeniz'de; fasulya darlığı 
başlamış, valiler Ofise müracaat ederek ve fa
sulya fiyatlarının çok yukarıya çıktığını ileri
ye* sürerek mübadelenin durdurulmasını iste
mişlerdir. Bunun üzerine mübadele Karadeniz 
dışına intikal ettirilmiş ve mübadele bir kilo fa
sulya ya iki kilo mısır ve 1 kilo pirince 4 kilo 
mısır esası üzerinden ve belediyelerden mutemet 
vesikacı getiren tacirlerle yapılmıştır. Bu şe
kilde de 2 165 mısır mübadele edilmiştir. Bun
dan sonra nispet değiştirilmiş, bir kilo fasul
yeye mukabil bir buçuk kilo mısır, bir kilo 
pirince mukabil de üç kilo mısır esası kabul edil
miştir. Bu şekilde de f> 423 ton mısır mübadele 
edilmiştir. Bu mübadelelerde mısırlar muhtelif 
yerlerde verilmiş olmasına mukabil', fasulye 
ve pirinçler büyük merkezlerde alınmıştır. Me
selâ fasulye ve pirincin yarısı istanbul'da te-
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sellüm edilmiştir. îlk mübadele binden fazla 
şahıslar arasında ve ikinci ve üçüncü mübadele 
de 30 kadar şahıs arasında yapılmıştır. Ofi
sin yapmış okluğu bu. mübadelede bir zarar gö
rülmemektedir. Ofis piyasa fiyatlarına tâbi ola,-
mıyacağma göre Ofisin mübadele yolu ile Millî 
Savunma ihtiyaçları için ucuz fasulye ve pi
rinç temin ettiği anlaşılmaktadır. 

Bu mevzu, Ticaret Bakanlığınıza haber ve
rilmişti. Teftiş heyeti reisini bu işleri gözden 
geçirip tetkik etmeğe memur ettim. Dosyalar 
üzerinde yapmış olduğu tetkiklerin neticesini 
getirdi ve bu meselede suç teşkil edecek bir ci
het görmediğini, çünkü yapılmış olan bu mua
melenin bir hususiyet taşımadığını, mübadele
nin valilerin malûmatı dâhilinde ve belediye 
mutemet vesikası ibraz edenlerle yapıldığını ve 
mübadele yapılan şahıslara birbirinden farklı 
muamele tatbik edilmediğini ifade etti. 

Bundan sonra mevzu Umumî Murakabe He
yeti raporuna intikal etti. Bendeniz, bu meşe-' 
lenin Umumî Heyette görüşmeler sırasında iza
hını yaptım. Arkadaşlarım, bu meselenin yeni
den tahkik edilmesini istediler ve ben de bu me
seleyi yeniden tahkik etmek üzere iki müfetti
şe tevdi ettim, müfettişler aylarca çalıştıktan 
sonra Umumî Murakabe Heyetinin raporuna 
mesnet olan rakamların doğru olarak alınmadığr-
nı ve yapılan mukayeselerin yanlış esaslara is
tinat ettiğini tesbit ederek bu mevzuda suç bu
lunmadığına karar verdiler. Bu arada İstanbul 
Cumhuriyet Savcılığı gazetelere bu mevzuun 
intikal etmesi üzerine bizden dosyaları istedi. 
Savcılığa bu meseleyi tahkik ettirmekte olduğu
muzu ve tahkik neticesinde varacağımız netice
lerle beraber dosyayı göndereceğimizi yazdık. 
Dos3ralar da İstanbul Cumhuriyet Savcılığına 
gönderilmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh hâdi
se bütün cepheleriyle Adliyeye intikal etmiş bu
lunuyor. 

R. DOLUNAY (Niğde) — Mahkemeye siz 
vermediniz, Adliye sizden isledi, siz lüzum gör
memiştiniz. •* *nf 

TİCARET BAKANİ O: S. SİREN (Bolu) 
— İstenmese 4di lüzum görmiyecektik. Nasıl 
lüzum görebilirdik ki, iki müfettiş işte suç ol
madığı neticesine varıyor. 

Şimdi ikinci meseleye geçiyorum : Ofisin in
şaatı işini Sümerbank inşaatiyle mukayese et
menin doğru olmaması lâzımdır. ' Toprak Mah
sulleri Ofisinin inşaat işleri dağınık, birbirin
den çok uzak ayrı yerlerde bulunmaktadır. Mü
badele işinin tahkjk edilmesini talep eden ko
misyon bu mevzu üzerinde şunları- söylemekte
dir :. Mütaahhitlerin yüzdelerini tetkik etmek 
üzere Encümenimizde bir Su Komisyonu teşkil 
edilmiş ve ofisin inşaatı idarede kullanılan usul
lerle Sümerbank inşaatını idare usulleri ve 
müt aahhitlere her iki müessesece verilmiş olan 

— 484 — 
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kâr yüzdelerinin ve inşaatın demiryollarına 
uzaklıkları dahi nazarı dikkate alınarak etraf
lıca tetkik olunmuş, ufak tefek farklar arada 
görülmüşse de bunun, Ofis işlerinin incelikleri 
ve diğer müşkülât muvacehesinde zaruri olduğu 
kanaatine varılmıştır. 

Arkadaşlar; biliyorsunuz .suiistimal bir bün
yeye girdikten sonra o bünyeyi tahrip eden teh
likeli bir haldir. Suiistimali görüp, üzerine 
ayağımızı basıp geçeceğimizi tahmin etmiyece-
ğinizi umarım. Bendeniz şahsan 11 sene Maliye 
müfettişliği yaptım ve bu 11 senelik müfettiş
liğim hayatımda da suiistimalleri kovalamak 
vazifeındi. Onun için ben suiistimalini bildiğim 
bir adamı kim olursa olsun mahkemeye tevdi 
etmiyecek ve suiistimalleri müsamaha ile kar-
sı uyabilecek bir adam değilim. Takdir sizindir. 

Muhterem arkadaşlar; Ticaret Bakanlığını
zın zor ve çetin işlerine göstermiş olduğunuz il
giden dolayı teşekkürlerimi bir defa daha arze-
derim. Bu zor işleri başarmak için biz elimiz
den gelen gayreti sarfetmekteyiz. Mümkün olan
dan az emek harcadığrmız ve bütün enerjimizi 
kullandığımız zamanda ıstırap duyarız. Fakat 
vicdanımızın huzurunda rahatız. Çünkü bü
tün mevcudiyetimizle işe kendimizi vakfettiğimi
ze kaniiz. Şimdi başkaca emirleriniz varsa on
ları bekliyorum. (Alkışlar). 

F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) - - Arkadaşlar; 
memleketin iaşesi bakımından en mühim vazifeyi 
almış olan Bakanlık, Ticaret Bakanlığı olduğu 
için onun bütçesinin müzakeresinde memleketin 
bu can mevzuu üzerinde durmak ve kanaatleri
mizi çok açık olarak ifade etmek vazifedir. 

Sayın Ticaret Bakanı arkadaşımız, hayat pa
halılığı meselesine temas ederken birtakım erkam 
verdiler ve endekslerin lehe doğru döndüğünü 
söylediler. Mesele, yalnız bu unsurun mütalâa
sı ile hallolunamaz. Şurayı da düşünmek lâ-
zımgelir ki, belki endekslerde böyle îıafif salâh 
vardır, vardır amma öbür taraftan bunun mu
hatabı olan kimseler de canlı mahluklardır. 
Canlı mahlukların ise tahammül ve azalma payı 
vardır. Herkesin bir birikintisi, bir müdahharatı 
vardı, susu vardı, busu vardı. Yani bünye
sinde tahammül nispeti vardır. Bugünkü taham
mül nispeti azdır, o da azalmıştır. Onun da he
sap buyurdukları takdirde, bugünkü endeksle 
görünen bu güzel vaziyet dahi tahammül itiba
riyle dayanılacak bir hadde değildir. Onun 
için bendeniz güzel izahlarını dikkatle dinledim. 
Şunu bilhassa istiyorum ki, işin yalnız bu erka
nım tasviri ve vaziyetin izahı ile intaç, olunamıya-
cağını iyice bilsinler, çünkü kendileri mesul mev
kide, kumanda mevkiinde oldukları ve derdimizi 
bilecek, çare bulacakta kendileri olduğu için bu 
noktanın gayet acık olarak kendilerince bilinme
sini arzu ettiğimden yüksek huzurunuzda aydın
latılmasını gerekli görüyorum. 

Şunu da teyidin arzedeyim ki, rakamlarla 

1 nispetler üzerinde durdular. Fakat, dâva, % 10 
artış sebebinin izahı değildir, % 100 artış sebe
binin izahı değildir. Bugün dâva bazı kalemle-

I rin % 100, % 600 - % 700 artmasıdır. Şimdi 
bu farkların izahının yapılması lâzımdır. Yoksa 
umumî sıırette tabiî, bir hayat pahalılığı olacak
tır ve bu da elbette birtakım erkânı ile izah 
olunabilir. Fakat asıl mesele marş,' tahammül 
edilemiyecek olan mevcut halin izahıdır. Bu. 
güç. Şimdi bir iki prensip noktasının halli lâ
zımdır. Buyurdular ki: fiyat tesbiti ile birlikte 
dağıtımı da beraber ayarlamak gerektir. Doğ
rudur. Hakikaten işi iki taraflı almak lâzımdır. 
Bir taraftan fiyatı tesbit ederken, o bir taraftan 
da dağıtımı ayarlamak lâzımdır. Olmryan işte 
budur. Bilhassa Zeytinyağı meselesi. Fiyat 
tâyin edildi, fakat dağıtımı, gayet geç oldu, hat
tâ tanzim bile edilemedi. Şimdi fiyat tanzimi 
teşrinisanide oldu, dağıtımı da mayısta başladı. 
O halde, dağıtım yapılamıyacaksa fiyat tanzi
minde, tesbitinde ne fayda memul olunabilir? 
Demek ki, işi iki baştan mütalâa etmek mecbu
riyeti vardır. 

Bu noktaya temas etmişken, bu dâvanın yal
nız zeytinyağı dâvası olmadığını tebarüz ettirmek 
isterim. Mesele, zeytinyağı meselesi değil, 
mesele, herhangi bir iste bir fiyat tesbit ettik mî, 
onun sonuna kadar gidip gidemiyeeeğimizi tâyin 
etmek meselesidir, (ridenüveceksek faydası yok
tur. zararı vardır. Oördük zararını, inikasını. 
durupdururken sadeyağ fiyatları yükseldi, öte
ki yağların fivatları yükseldi, bu, sebze fiyat
larına da inikas yaptı ve umumî durumda bir 
sıkıntı vücuda getirdi. Yağ denilen madde öv-
le tek basma nazara almamak birşey. değildir. 
Ondaki yükselme diğer maddelere de tesir edi
yor. Şimdi zeytinyağı fiyatlarının tesbiti sıra
sında dashtım cephesi mütalâa edilmez, öbür 
vağlı maddelere bunun inikası derpiş edilmez di
ğer nebatî vağların vaziyetleri üzerinde ter
tipleyici tedbirler alınmaz ve bu vaziyeî*kül ha
linde mütalâa edilmezse, alınan bu tedbirler 

1 üzüntü verecek neticelere müntehi olur. Bu ba
kımdan bendenk. bunu bir misal olarak kabul 
ediyorum. Bundan sonraki mesaimiz de az olmı-
yaeaktır. (Geçirdiğimiz zaman, beş sene sıkıntılı 
oldu ise bu sıkıntı bundan sonra kolay kolay 
giderilebilecek bir durum ifade etmez. Onun için 
prensipler üzerinde esaslı bir şekilde mevzuu iş
lemek ve fiyat tâyin ederken bunun dağıtım 
cephesindeki ve diğer bölümlerdeki inikaslarım 
da o zaviyeden mütalâa etmek lâzımdır. Son
ra, bunun devam edip, etmiyeceğini takdir et
mek gerektir. Zeytinyağı meselesinde olduğu 
gibi devanı edildiği takdirde dahi bunların bü
tün inikaslarını da hesaplamak lâzımdır. Çün
kü dün de arzetmiş olduğum gibi bu dâva sıh
hat ve hayata taallûk eden bir mevzudur. Bu-

I güne kadar bir yağ meselesimyoktu. Binaenaleyh, 
i umumî mukavemet bakımından bunu zamanında 
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düşünmek lâzımgelirdi. Rakam ne derse desin, 
yağ dâvası, umumî mukavemet azaltan bir dâ
vadır. Bugünkü sıkıntı memlekete; aile vaziye
tinde, hepimizin evlerimizde çektiğimiz maişet 
sıkıntısı i bugün başlıca yağ durumu ndandır. 
Bu sıkıntı gecen seneden fazladır, rakam ne-
derse desin", ben kendi hayatımın ve "hakikatin 
dediğine bakarım. 

Simdi ithalât geliyor; demin buyurdular ki, 
400 000 metre kuma/ş, bunun 100 000 metresi gel
di, toptancıya % 5 bırakıyoruz. Eyi amma bu 
da, büyük bir dâva; kim getiriyor1? Filhakika 
akreditif acılıyor, fakat parayı ortaya koyan top
tancı, bunu, % 5 olarak alacaksa ve bu parasını da 
zamanında alamazsa bunun durumu ne olur? 
Mal getirmenin vaziyeti ne olur? Ya işi bir ter
tibe bağlamak lâzımgelir. Devlet eli ile yap
mak, yahut bu adamı bahtu taliine bırakacak-
sak % 5 kârla kendisi karşı karşıya kalacaksa 
zararlarını nasıl karşılar? 

Arkadaşlar; bu dâva, mal getirme meselesi, 
toptancıların getirdiği malların bu suretle kar
şılanmaması meselesi ticaretin umumî makaniz-
m asında bir arıza yapar herkes sermayesini bağ-
lıyamaz. Hükümet de bunu bizatihi üzerine 
alamaz. Alamayınca bu memlekete getirilecek 
mal ne olur. Bu da üzerinde durulup halledil
mesi gereken bir konudur. Bendeniz Sayın 
Bakan arkadaşımızdan rica ederim. Mesele ne 
kendilerini tenkittir. Ne de herhangi bir mü
talâa yürütmektir. Dâvanın ruhu şudur. Umu
mî hayatta bir duraklama bir ıstırap oluyor. 
Mesela izah buyurmadılar, bu 400 bin metre 
kumaş hala niye dağıtılmadı? Niçin sürat te
min edilmek suretiyle kara borsanın bu dağıtım
daki burnu kırılmıyor. İş muallakta kalıyor? 
Bundan dolayı üzülüyorum. Tabii kendileri 
mahmuldür, birçok meşguliyetleri vardır. Fa
kat bu işler, nasıl arzedeyim, herhangi bir dai
rede bir tapu işinin gecikmesi, bir nüfus işi
nin gecikmesi kabilinden değildir. Onların da 
gecikmesi doğru değildir amma nihayet umumî 
hayatı sıkan konulardan doğrudan doğruya böy
le nâsm muamelâtı adiyesine taallûk eden iş
lerde sürat zaruridir. Meselâ şayanı şükran ta
rafı; buyurdular, ki, nebatî yağ mevzuunda me
selâ kobra için teşebbüste bulunuldu .Nebati 
yağlar için, maddei iptidaiye olan hindistan ce
vizi getirilecek olursa ki, eskiden 42 kuruşa sa
tılırdı, bu birçok ailelerin mutbah ihtiyacını 
temin eder ve diğer yağlar üzerindeki müsteh
lik tazyikini geniş ölçüde önler. Binaenaleyh 
nebatî yağ mevzuu üzerinde muhakkak durmak 
lâzımdır. İstanbul yağ fabrikalarının iptidai 
maddelerini temin hususunda gösterdikleri me
saiyi en büyük şükranla anarım. Yalınız be
yanları arasmda bir de köylünün getirdiği yağ
lar konusu vardır. Bendeniz kaynaklarda tah
didat yapılması taraftarı değilim. Bu da ge
ne bir tazyik yapar Tazyik çok menfi netice 

vücuda getirir, köylüyü fazla sıkmak, köylü
nün getirebileceği yağı da tahdit altına al
mak. istediğimiz maksadın zıddına gider. Ga
yet nazik bir ameliye karşısındayız. Herhangi 
bir fazla himmet, fazla takyit menfi netice ve
riyor ve bu da cemiyetin aleyhine oluyor. 

Nişasta mevzuuna temas edeceğim. Nişastaya 
fiyat tâyin etmemişlerdir. Kendileri davet bu
yurmuşlar. alâkalılar müracaat etmemiş bun
dan dolayı fiyat tâyin edillmemiş gibi bir söz 
duydum. 

Şimdi, fiyat tâyin edilmemiş, alâkalı müra
caat etmemişse yine fiyatı tâyin buyurmaları 
lâzımdı. Hattâ bendeniz geçmiş üzerinde kati
yen durmağa taraftar değilim, zaten bunda da 
fayda yoktur. Fakat bundan sonra olsun, bu 
fiyatı tâyin buyursunlar, nişasta fiyatları da tâ
yin edilsin. Alâkadarlar rahat rahat nişasta, 
satsınlar. Çünkü elimizde bu kadar mal vardır, 
nişasta satılabilir. Bu; çocuk gıdasıdır. Zaten 
çocuk gıdasma yaramryan kısımları Tekel Ba
kanlığı mubayaa edip yapıştırma vasıtası olarak 
kullanıyor. Bu da üzerinde durulacak bir mev
zudur. 

Sonra, un. dâvasında bazı yerlerde, meselâ 
Çankırı'da bir arkadaşımın anlattığına göre bir 
un fabrikası mevcut olduğu halde orada öğütül-
meyip fuzuli nakliyat yapılmasına sebebiyet 
veriliyormuş. Bu doğru bir şey değildir. Kabil 
olduğu kadar her yerde mevcut imkânlardan 
istifade edilmelidir. 

Bendeniz bin ton teneke olduğundan bahset
medim. Bir gazetede gördüğüm fıkra üzerinde 
durdum. Şimdi ellerinde 400 ton olduğunu ifade 
ediyorlar. Bu 400 tonun ne manaya aldığını tak
dir edemem. Amma mümkün olduğu kadar bu
günkü ihtiyacını temin edecek şekilde tevziata 
gayret vermelerinde fayda vardır. 

Kalay mevzuu dolayısiyle bendeniz birlik-
löre temas etmiştim. Portekiz'den bir kalay ge
tirildi, bu da bir yıllık ihtiyaca kâfidir. Tevzi
atı da yapılmaktadır, diyorlar. Şimdi başka ka
lay gelmiyecek mi? Başka kalay gelmiyecekse 
bu partinin yüksek fiyatla alınmış olduğu neti
cesi olarak umumî vaziyette kalay fiyatları yine 
bu durumda devam edecek midir? Bunun halli 
lâzımgelir bendenizce. Arzettiğim nokta bu idi. 
Elastikiyeti bakımından bazı unsurlar iyice mu
hasebe edilmediği için şuradan buradan böyle 
fazla fiyatla mal geliyor. Bir sene yine kalay! 
getirilmiyecek olursa aynı vaziyet devam edecek 
demektir. 

Arkadaşlar, bugün bir tencereyi kalaylatmak 
için kaç kuruş verildiğini düşününüz. Eskiden 
10 kuruşa kalaylatılan bir tencere bugün 200 
kuruşa kalaylatılıyor. Bu, halkın hayat ve sıh-
hatma taalluk eden bir konudur. 

Bu mevzua temas etmişken, birlikler hakkın
daki noktai nazarımı da arzedeyim. 

Bendeniz, geçen sene yüksek irşatları üzerine 
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birliklere gittim, tetkik ettim ,tstanbuldaki bir 
günümü buna tahsis ettim, hakikaten muamelâ
tında ciddiyet, intizam; kaydında, kuyudunda, 
dosyalarında, dürüst bir mesâi sisteminin takip 
edilmekte olduğunu memnuniyetle gördüm ve 
bundan sonra da kendilerine beyanı memnuniyet 
ettim. Başında bulunan arkadaşm gayet geniş ve 
fedakâr ruhla, çalışan bir insan olduğunu anla
dım. Bendeniz bundan dolayı ancak iftihar du
yarım. 

Her Türk çocuğunun aldığı vazifede sadakat
le, temiz' kalple çalışması bizi ancak sevindirir 
ve övündürür. Bendenizin işaret etmek istedi
ğim nokta şu. İnsanlar kanat takıp uçamaz. 
Bünyesinden fazla iş yapamaz. Fakat, mekaniz
manın ruhu fazla takyitkârdır. Ticaretin ge
rektirdiği elastikiyeti ihtiva etmektedir. Halbu
ki bugünkü durumda ise daha çok ve daha yük
sek bir elastikiyet vardır. Hür ticaret ruhunu 
buraya sokmak Iâzımgelir. Bendeniz bittabi bu 
bakımdan söylüyorum. 

R. KORALTAN (içel) — Çok kalay sarfet-
m e . ı ••' ; > ! 

F. F. DÜŞÜNSEL (Bilgöl) — Anlamadım. 
(Devam devam sesleri, gülüşmeler). 

BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyiniz, sö
zünüz varsa burada söylersiniz. 

Siz devam ediniz. 
F . F. DÜŞÜNSEL (Devamla) — Şimdi ar

kadaşlar, bendeniz arkadaşımın sözünü anlama
dım. (Devam devam sesleri) Bir kalay kelimesi 
kulağıma çalındı. Şunu arzetmek isterim ki, 
ben kalaylamakla mütearif bir adam değilim, 
kalaylamam, olduğu gibi hakikati söylerim. İyi 
tarafını da söylerim, kötü tarafmı da söylerim, 
tanzim etmek taraftarıyım. (Bravo sesleri, de
vam devam sesleri). 

Arkadaşlar, ihtikâr mevzuu: İhtikâr mev
zuunda henüz bir orta formül bulunamamıştır. 
Bazan ifrata gidiliyor; yani küçük kalemlerde 
dahi duruluyor. Bilhassa bunlar dikkati çeki
yor. Geçen gün Adliye bütçesi münasebetiyle 
de arzettiğimiz üzere, iki kanun mevzuu teşkil 
eden küçük maddelerde tebarüz ettirildiği üze
re mevzuun gayet mahdut tarafı ele almıyor. 
Halbuki ihtikâr meselesinde esas, büsbütün baş
kadır. İhtikâr zaten belediyelerin mevzuuna ta-
alûk eden basit hususlar içinde değil, bilhassa 
büyük ve zaaf ihtikâr mahiyetini alan hususlar 
içindir. Bunu, evvel âhir arzettim. Daimî bir 
şekilde ihtikârı takipedebilmek için bizim tek
nik bir teşekküle ihtiyacımız vardır. Bu teknik 
teşekkül henüz kurulamadı. Bundan dolayıdır 
ki, bir çok noktalarda mahkemelere giden mev
zular beraetle neticeleniyor. 

Şimdi Bakan arkadaşımız; umumî hayat pa
halılığında ihtikârın rolü üzerinde durdular. 
Fakat bunun en esaslı bir âmil olmadığını ifade 
buyurdular. Hakikaten tek âmil bu değildir, bu 
değildir, amma, bu ihtikâr mevzuu hakkında, 

bugün, yani 5 sene sonra katî bir karara varmış 
olmamız icabederdi ve icabeder. İhtikâr var, 
nerede var? Bunu esaslı surette tâyin etmek ve 
mücadeleyi yapmak lâzımdır. Evet geçenlerde 
Ekonomi Bakanının aldığı bir insiyatif üzerine 
bazı kumaş mevzuları mahkemeye verildi, fa
kat bunun haricinde herhangi bir sahada ihtikâr 
olup olmadığı hakkındaki katî bir netice alama
dık. 

Yine bugün görüyoruz ki gazetelerde, mah
dut mevzular üzerinde ihtikâr durumu takip edil
mektedir. Asıl büyük mevzulardan ihtikâr olup 
olmadığı hakkında katî bir kanaat karşısında de
ğiliz. Bu iş bugün de bitmiyecektir, devam ede
cektir. Onun için bendenizce, ihtikâr konusu 
hakkında Ticaret Bakanlığının katî bir kanaat 
tesis ederek ticaret mevzuunu çok esaslı ve plân
lı bir tarzda halletmesi ve bilhassa hangi kalem
lerde ihtikâr oluyorsa ve ihtikâr olduğuna ka
naat getiriyorsa mahdut ve büyük kalemlere dik
katini teksif etmesi zarureti vardır. Bugünkü 
vaziyette vatandaşların büyük bir kısmı küçük 
şeylerden dolayı, gayet basit rakamlardan do
layı mütevali takibata maruz kalıyorlar ve ne
tice itibariyle umumî hayattaki ticaret rahatlı
ğı ve muamelede güvenlik yapılmamış oluyor. 
Bunun da cemiyet bünyesindeki tesirlerini he
sap etmek lâzımdır. Çünkü bu yüzden bir çok 
vatandaşlarımız mahkûm ve cemiyet karşısında 
ihtikâr yapmış vaziyetinde lekeli insanlar duru
munda bulunuyorlar. Onun için bunu da geniş 
ölçüde çok adette kimsenin ihtikâr suçlusu zan-
nı altında bulunması mucibi teessürdür. Buna 
da bir çare bulunması lâzımgeldiği düşünülmesi 
gereken bir noktadır. 

Zehirli tenekelerden bahis buyurdular; zehir
li tenekeler nedir? Bunun hakkındaki izahatla
rında açıklık bulamadım, açıklasınlar? 

Sonra hususi teşebbüse kamyon verilmesi; ar
kadaşlar, hususi teşebbüslerin de kamyona ihti
yaçları vardır. Bunları da nazara alarak husu
si teşebbüsler için gereken vaziyetleri düşünmek 
icabeder. Devlet dairelerine kamyon veriyoruz. 
verelim, amma, beri taraftan hususi teşebbüsle
rin muhtaç oldukları kamyonları kendilerine ver
mek, umumî hayatın selâmeti bakımından çok ge
reklidir. Bendenizin tebarüz ettirmek istediğim 
nokta şudur. Bakan arkadaşımızın meşguliyet
leri, tabiî büyük bir dâvayı üzerlerine aldıkları 
için gayet geniştir. Fakat beri tarafta da bi
zim mâruzâtımız hayât pahalılığı karşısında ce
miyetimizin muhtaç olduğu ihtimamın mütema
di mesaiye ihtiyaç hissettiğini ve bilhassa forma
litelerin gayet az bir hadde indirilmesi gerektiği 
ve bu maddelerin gayet esaslı bir surette nazarı 
itibara alındığı takdirde hayat pahalılığının mü
cadelesi kaabil bir mevzu olduğunu ve hayat pa
halılığının düzeltilmesi için kendilerinden çok 
mesai beklediğimizi tebarüz ettirmekten ibaret
tir. 
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H. BAYUR (Manisa) — Her şeyden önce şu- I 

nu söyliyeyim ki, Bakan arkadaşımızın verdiği 
izahat beni tatmin etmemiştir. Çok isterdim ki, 
tatmin edileyim. Çünkü kendisine karşı sevgim 
vardır. Yani ben burada tenkit ediyorum, falan 
amma şahsan dürüstlüğüne, çalışkanlığına karşı 
sevgim vardır. Bu haleti ruhiye içinde konuş- * 
mak mecburiyetindeyim. Çünkü hepimize acı
mak lâzımdır. Kendisine acıdığımız gibi bütün 
memlekete ve bizlere de acımak lâzımdır. 

Bir defa bu pahalılık konusunu ele aldıkları 
vakit bir cihet aklıma geldi. Onu söyliyeceğim. 
Ulaştırma Bakanının yanında oturuyordum, bir
çok listeler çıkarmıştı. 1945 de nakliyat fiyatla- I 
rmın 1939 senesindeki nakliyat fiyatlarına naza
ran % 50 - 60 artmış olduğunu gördüm. Halbu
ki hayat pahalılığı konusu açılırken daima nak
liyat üzerinde duruluyor. Hayat pahalılığı 
% 500 artmıştır. Ev kiralarını saymıyorum, on
da nakliyatın da payı yoktur, bu suretle öbür 
mallar 700 - 800 artmış denilebilir. Nakliyatın 
en önemlisi olan demiryolu ve denizyollarında 
% 50 - 60 artış vardır. Bu nispetin hayat pa
halılığında ne ifade ettiğini düşünmek lâzım
dır. 

Bakan arkadaşımız birçok öbür ülkelerden 
bahsettiler. Ben de bahsedeceğim. 

Bizde birçok kişiler askere alınmış ve müs
tehlik vaziyetine geçmiştir, deniliyor. Bu, 
öbür ülkelerde de pek çok ölçüde olmuştur. Bu 
ülkelerde, tabiî son tahribata uğrayan Macaris
tan, Almanya ve diğer memleektleri istisna eder
sek harbin ilk dört yılında herhangi bir müsta
kil memleketi ele alırsak görürüz ki orada hayat 
pahalılığı % 30 - 40 artmıştır. Biz de ise % 500-
600 artmıştır. Buna ev kiralan da dâhildir. 
Onu da çıkarırsak % 700 - SOO ü bulur. Bu bü
yük bir farktır. Bu türlü ülkeler hakkında bir
kaç söz söylediler, ben buna iştirak etmiyorum. 
Diyorlar ki, öbür memleketlerde seviye bakımın
dan halk arasında az fark vardır. Onun iein de
netlemek, murakabe etmek daha kolaydır. Benim 
bildiğim bir memlekette servet ne kadar büyük 
olursa seviye farkı da o kadar büyük olur. Bir
çok zenginlerimiz, istanbul'da doğmuş, büyümüş 
birkaç kişiyi çıkarırsak vilâyet zenginlerimizi ele 
alalım. îsim söylemiyeceğim, hepiniz biliyorsu
nuz, vilâyet zenginlerimizin, yaşayış tarzı köy-
lülerinkinden o kadar farklı değildir. 

Belki daha çok rakı içer, belki kız oynatır, 
(Gülüşmeler) karışmayız. Amma diğer yönleri 
alırsak, bizim Anadolu zenginleriyle köylümüz 
arasındaki seviye farkı bir ingiliz lordu ile bir 
İngiliz amelesi arasındaki farktan çok azdır. 
Servet ve kültür ne kadar ileri giderse seviye 
farkı da o kadar büyür. Sosyalizmin ele aldığı 
mühim bir konu da budur. Birkaç Paşazadeyi 
çıkarırsak, bizim diğer zenginlerimizin hayatı 
ile, köylümüzün yaşayışı arasında uzunboylu bir 
fark yoktur. Dolayısiyle bu konu, Bakan arka- 1 
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flaşımızın dediği istikamette değil aksi istika
mette tesir yapmaktadrr. 

Şimdi bu hayat pahalılığı işinde bizim ülke 
ile başka ülkeler" arasında bir hayli fark var
dır. Öbür ülkelerde havayici zaruriye ile öbür 
eşya birbirinden ayrılmıştır, bize bu yapılmı
yor. Havayici zaruriye üzerinde durmak ge
rekir. 

Binkaya arkadaşımız çorabı gösterdiler, fa
kat kimse cevap vermedi. Fiyatlara dair uy
durma birçok rakamlar görüyoruz. Fakat de
netlememizi havayici zaruriyeden olmıyan şey
lere kadar götürüyoruz. Bu da havayici zaru
riye üzerindeki gerçek denetlemeyi güçleştiri
yor. îpekli kıravatı, lüks gömleği, îngiliz ku
maşından yapılmış frakı kaça alırsa alsınlar, 
fakat o zavallı çocuğun giydiği çorabı 36 ku
ruşa m al ediyorsa 40 kuruşa ver, ben de seve 
seve alayım. Dolayısiyle yabancı memleketler
le aramızda her ki tarafça alınmış olan tedbir
lerde çok fark vardır. 

ispanya'da zeytinyağından bahsettiler. Bir 
defa esas üzerinde bir şey diyemem. Amma 
umumî bir yön vardır, ispanya buğdayı kendi
ne hiç yetmiyen bir memlekettir. Belki zeytin
yağını kıstı, harice vererek onun yerine buğday 
aldı. Makul olan da budur. Fakat bu örnek 
bir şey ifade etmez. 

Şimdi, Bakan arkadaşımız da bunu söyledi, 
Hükümet de sık sık bunu söylüyor, hattâ içi
mizden bazı arkadaşlar da Hükümeti tutmak 
için mi, yoksa samimi kanaatleri olarak mı bil
miyorum, bunu tekrar ediyorlar. Deniliyor ki, 
halk ihtikârla mücadelede Hükümeti tutmuyor, 
ona yardım etmiyor. Bir defa bu sözün söylen
mesi en büyük itiraftır. Halk pahalı mı almak 
istiyor? O bazen paltosunu satıp,' çocuğuna 
ilâç alan, yiyecek olan küçük memur muhteki
ri seviyor mu? Hayır sevmiyor. Eğer bir ted
bir müessir olmazsa halk o tedbirde, Hüküme
ti tutmazsa halk Hükümetin tedbirlerini kâfi 
bulmuyor ve Hükümetin tedbirlerine güveni kal
madı demektir. Bu, bütün dünyada, sosyal psi
kolojide kabul edilmiş bir esastır. Binaenaleyh 
bir Hükümet halkın karşısına çıkıpta bunu 
söyliyemez, Onu söylemesi demek derhal çe
kilmesi zamanı geldi demektir. Halk, Hüküme
tin tedbirlerine inanmıyor. Kaç defa görüyoruz, 
muhtekiri haber ver dedik mi, halk diyor ki; 
ona bir şey olmuyor, fakat ben bir daha mal 
bulamıyorum. Bu hepimizin işittiği bir şey. Bi
naenaleyh, Hükümetin za'fı, kabiliyetsizliği, ih
tikâr karşısındaki aczidir ki halkı buna sevke-
diyor. Sonra daha umumî bir şey söyliyece
ğim. Hiçbir ulus yoktur ki bir takım fazileti ve 
kusuru olmasın. Her ulusun kendisine göre iyi
likleri ve kötülükleri vardır. Bir Hükümetin 
vazifesi, o ulusu idare edecek olan Hükümetin 
vazifesi, onun faziletlerinden istifade etmektir. 
Onun kusurlarını önlemektir. O Hükümetin 
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yerinde kalması o halka intibakı ile mukay
yettir. Meşruttur. Eğer intibak edemiyorsa 
o halkın kusurlarını yokedemez. Binaenaleyh 
bunları söylemek abestir. intibak edecek 
olan birisine yerini bırakması lâzımdır. 
Yoksa bizim halkımız şöyledir, bizim halkımız 
böyledir gibi, sözlerden esassız, temelsiz söz ola
maz. Bu söz, yani halka suç bulmak, bizim hal
kımız anlayışsızdır, geridir, her yerde söyleni
yor. Bunu biz daha önceleri çok duyduk. Bu 
Osmanlı İmparatorluğunun belli başlı sözlerin
den biri idi. Türkün gayet mâduniyeti Türk 
halkının şu ve bu geriliği kabul edilmişti. Yani 
bizim çocukluğumuzda istanbul'da bazı çürümüş 
mahfillerde bu cari bir fikirdir. Ben çocukluğu
mu istanbul'da geçirdim, 28 - 29 yaşımdan sonra 
taşraya çıktım. O vakte kadar istanbul'da çok 
kere bunu işitiyorduk. Ondan sonra biz büyük 
bir zafer kazandık. Sonra ne söylendi daijma? Ta 

sulh konferansından itibaren şurada burada yaban
cılar söylemişlerdir, tatlı su ruhlu olalnar, istan
bul halkının saf temiz kısmından bahsetmiyor
dum, fakat orada Beyoğlunda tatlı su ruhlu kim
seler, eh şöyle bir zafer kazanıldı, fakat iktisadi 
sahada birşey yapamazsınız, yapamayız. Yine ya
bancılara muhtaç olacaksınız veya bize muh
taç olacaksınız gibi sözleri, arzettiğim gibi ya
bancılarla birlikte bu tatlı su ruhlu kimseler söy
lediler. Meselâ denk bütçe yapamazsınız dolayı
siyle borçlanmaya mecbur olacaksınız. Şimendifer 
yapamazsınız yabancılara yaptıracaksınız. Ne ol
du pekâlâ borçsuz denk bütçe yaptık. Demiryolu 
yaptık. Fabrika yapamazsınız dediler bunu da 
yaptık. Fakat bugün benim ağrıma giden şey 
yüksjek dillerden ayni yola çıkan sözlerin söylen-
mesddir. Bizim halkımız şöyle, bizim milletimiz 
böyle deniyor. Biz istikrarsız denk bütçe yaptık, 
Osmanlı imparatorluğunun yüz yıldanberi yapa
madıklarını bu milletle beraber yapüık. Denk büt
çe yaptık. Demiryollarını yaptık, imparatorluğun 
yapamadığı şeyleri. Fabrikalar kurduk. Bütün 
bunları biz yapmışsak işten anlar kimseleri iş ba
şına getirmek suretiyle yaptık. 

Şimdi Ticaret Bakanlığına, Ekonomi Bakan
lığına getirilen arkadaşları gözönüne getirelim. 
Bunların bu işleri başarması için ne gibi evsafları 
vardı? Bunlar en güç işlerdir. Karaborsacılar, 
kuzguni kurtlardır. Bunl&rla başa çıkılabilir 
amma bu işlerin başına getirilen arkadaşların 
hangisine bunlarra boy ölçecek evsaf vardır? Bu
nu bile bile niçin getirildiler? Herşeyden evvel 
niçin kendileri geldiler? Arkadaşlarım kızmasın 
ve benim söylediğimi küstahlık addetmesin. Ben 
ondan nâçiz olmakla beraber bu bana teklif edili
yor bu benim işim değildir derdim. Memlekette 
bu işleri yapacak adamlar vardır ve bunları iş ba
şına getirmek lâzımdır. Avrupada oluyormuş, 
bizde olmuyormuş, bunlar boş ve çürük iddialar
dır. Avrupada pahalılık % 30 - 40 da tutulmuş, 
bizde de % 70 - 80 olabilirdi. Niçin fc 500 - 800 e 
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kadar çıkmıştır? Adamı gelsin, tedbiri alınır. 

Başbakan arkadaşımız iş başına geljdikten son
ra fiyatlarda müthiş bir fırlama oldu. O vakit 
bunu tenkit etmek o kadar kolaydı ve bu tenkit
ler o kadar yerinde olacaktı ki .. Bunu önlemek 
için bir tek çare bulundu: Suçunu itiraf eden 
affedilir. Mülayim şeyler de söylendi ve hepi
mizi susturdu. Olay budur. Amma o andaki pa
halılıktan bana bugünkü pahalılık ağır gelenekte
dir. Niçin? O anda pahalılıktan müstahsil istifa
de etmiştir, o kazanmıştır. Dolayısiyle para 
yine millete müf id bir yola yayılmıştır. Bundan 
nihayet memur da, halk da istifade edebilirdi. 
Çünkü kütleye yayılan paradan korkulmaz. On
dan yine icabettiği zaman geri alabilirstiniz. 
Fakat Behçet Uz çekildikten sonra, demek iste
miyorum ki Behçet Uz çekildi de böyle oldu, 
o yola gitmiyorum, hâdiseyi aydınlatıyorum. 
Ondan sonra ne olmuştur? Müstahsilin kazancı 
«epeyce düşmüştür, müstehlikin verdiği para ise 
pek azalmamıştır. Arada peyda olan büyük 
fark tamamen muhtekirin eline geçmiştir. Niha
yet iki, üç bin kişinin eline geçmiş ve bir sürü 
milyonerler yaratılmıştır. Memlekette günbegün 
çoğalmakta olan bir smıf vardır ki müyonet 
olmaktadır. Bunlar milyonları ile vicdanları sa
tın almaktadırlar ve kendilerine karşı alınacak 
her tedbiri önlemeğe muktedirler. Halk da böyle 
düşünüyor, harb zenginleri de böyle söylüyor. 
Şurada burada, bizi yakalryacak ve cezalandıra
cak tertibatı para kuvvetiyle durdurmağa kadi
riz diyorlar. Hakikaten pek az büyük suçlu var
dır ki mahkum olmaktadır. On milyon 20 mil
yon vurduk, bunun 2 milyonunu yediririm beni 
cezalandıracak cihazın herhangi bir noktasında, 
çünkü çenber geniştir, onu durdururum, sıyrılı
rım, bir şey yaparım ümidindedir. Bu kanaat 
onlarda vardır, bazan utanmıyarak bunu söy-
liyenler bile vardır. Halkta da bu fikir tama-
miyle yerleşmiştir. 

Arkadaşımız decli ki bu pahalılaşma konu
sunda yalnız ihtikâr yoktur. Yalnız ihtikâr var
dır diyen yok. Ancak ihtikârın payı çok büyük
tür. Yine kendisine soruyorum, bir kaç hafta 
evvel, epey zaman Ege'de buğday 40 - 45 ku
ruşa satılıyordu. Halbuki aynı zamanda yaylada 
15 - 20 kuruş, arasında veriyorlardı. Bu yerler 
hep demiryolu üzerindedir. Demiryolu nakliyatı 
ise yalnız % 50 - 60 artmıştır. Böyle namüte
nahi örnek verilebilir. Pahalılıkta ihtikâr payı 
yanyanyadır. O önlensin, iş biter demiyorum 
amma ötekine razı olalım, öteki nihayet müstah
sili zengin eden bir paradır, ona razıyız. 

Şimdi arkadaşımız vesika ssitemini ileriye 
sürdü bunu sonuna kadar götürülemiyeceğini, 
yani herşeye tatbik edilemiyeceğini söylemeye 
getirdi. Bir defa bu pamukluda pekâlâ yapıla
bilirdi. Herkes az alırdı, bu arada ihtiyacı olma
yan fukara da alsın kârla başkasına satsın, 
bana ne. Sümerbank malı muhtekirlere devre-
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diliyor bunun % 10 -15 ini normal kârla satıyor: 
üstünü karaborsaya kaçırıyor. 

Şehirli ile köylünün pamuklu satın alması, 
nispet bilinmiyor, fakat belki yarı yarıyadır. 
Köiünün kalabalık kütlesini alıyorum. Köylü
nün aldığı pamuklunun aşağı yukarı % 80 i ka
raborsadan alınıyor. Bu fabrikalar adam başı
na ne kadar pamuklu yapıyor 5 metre mi, 7 met
re mi, 10 metre mi? Ne yapıyorsa onu vesika ile 
verin köylüye. İhtiyacından fazlasını o satsın iki 
misline satsın ne çıkar bundan? Pekâlâ yapılabi
lirdi bu. 

Fakat Bakan arkadaşımızın bu yolda söyle
diklerini çürüten başlıca yön biz de bol olan ih
raç edilmediği vakit felâket addedilen bazı mad
delerin dahi fahiş fiyata çıkmasıdır. Bu yoldaki 
sözleri yünlü için varit olabilir, pamuklu için de 
kısmen haklı olabilir. Fakat onları öne sürerek 
hiç haklı olmadığı şeyi de kabul ettirmek istiyor 
gibi bir sözde bulundu. Halbuki öyle değildir. 
Bu memlekette kurufasulya ihraç edilmediği gün 
felâket sayılırdı. Hatırlarım. Millî Korunma 
Kanununu müzakere eden encümende ben de üye 
idim. Orada Ticaret Bakanı ile münakaşa ettik, 
ne oluyordu? Daha harp Akdeniz'e intikal etme
mişti, fasulyanın ihracını durduruyorlar, 7 - 8 
kuruşa düşüyor. Bir ay, iki ay sonra ihraca izin 
veriyorlar, 28 kuruşa çıkıyordu. Bu ne idi? 
Doğrudan doğruya köylüyü vurmak. Bunun gibi, 
arpa ihracını menediyorlardı; 20 - 30 paraya dü
şüyordu. Ondan sonra ihracata izin veriliyor, 
italya'ya gidiyordu ve fiyat yedi, sekiz kuruşa 
çıkıyordu. Birçok mallarımız da var ki, böyle 
arpa fasulya, nohut, ve hattâ bol yıllarda buğ
day da böyledir. Bunlar ihraç edilmezse ne ola
cak diye düşünülebilirdi. Bu memleket için fe
lâket sayılırdı. Şimdi bu mallardan hiç biri 
dışarı çıkmıyor amma, varlık içinde yokluk ya
şıyoruz, sebep en başta tedbirsizliktir, ihtikâ
rın alabildiğine yürümesidir. Bu maddeler için 
yokluğun payı yoktur. 

Şimdi pahalılık üzerinde birkaç örnek verdi
ler. Bir defa az pahalılaşan, Avrupai mahiyette 
pahalılaşan bir tek mal vardır, o da ekmektir, 
o ise o kadar az verilmektedir ki, bir adamı do
yurmam. Dolayısı ile öbür yiyecekler için muhte
kire bac zorundayız. Bakan arkadaşımızın ver
diği öbür rakamlar aldatıcıdır. 

Meselâ undan bahsettiler. Un fiyatı az arttı 
dediler. Un fiyatı az arttı amma kendi verdik
leri unun fiyatı pek az arttı. Bizim aldığımız 
un fiyatı az artmadı. Onun verdiği un ve ek
mek miktarı bir aileyi geçindirmez. Ne kadar 
un veriyor ki, ne zaman veriyor ki? Dışardan al
mağa mecbursunuz. Dışardan aldınız mı 70 - 75 
kuruştur. Dolayısiyle ne oluyor. Muhtekirin 
payını bol bol ödeyoruz belki % 100 olarak. 

Şimdi birkoç müteferrik konuya geçiyorum. 
Kumaş dağıtacağız dediler. İngiliz kumaşı gel
miş vesaire. Bir yardımdır yapsınlar, yalnız 

çok dikkat etsinler, bu sefer idarei hususiye 
ve belediye memurlarına da versinler. O ayak
kabı dağıtımında idarei hususiye memurlarına 
verilmemesi kadar acı tesir yapmış bir şey ta
savvur edilemez. Bunlar zaten maaşlarım da
hi geç alırlar. Bir de araaıra bir iyilik onlara 
yapılmadı mı çok ağırlarına gidiyor ve bun
ların içinde en mühim mevkileri işgal eden 
adamlar da vardır. Bunun kadar siyasi hata, 
bunun kadar yanlış bir hareket olmaz. İsterler
se bizlere vermesinler büyük memurlara ver
mesinler isterlerse şurada burada şuna buna ver
mesinler amma hususi idarelere ve bunların ana 
kütlesini teşikl edenlere behemehal versinler. 
Bilhassa bu verilmemiş kunduralarıda beheme
hal versinler, tekrar ediyorum ne yapsın yap
sın versinler. Bunu vermemek kadar siyasi 
hata olamaz. 

Arkadaşlar, zeytinyağı ve diğer yağlar için 
birçok konuştuk Bakan arkadaşımız bunu yap
tık, bunu düşündük, şudur budur dediler. Fa
kat Devlet işinde siyasette başarı esastır bu elde 
edilememiştir. 

Biz burada murakabe heyeti tarzında çalış
mıyoruz ki, onun yaptığının veya doğru oldu
ğunu vazıh olarak söyleyebilenin. Anket par-
iemanter yaparsak ozaman gidip tetkik edip 
görüp dolaşırsak söylediklerini cerheder balta
layabiliriz. Amma durun öyle değildir. Dolayı
siyle bu işte bizim söyleyeceğimiz neticeye bü
tün yaptıklarınız yanlış, yersiz ve isabetsiz ka
rarlardır. Aldığınız kararlan da ciddi olarak 
tatbik edemediniz demektir. Fiyatlar fırladı, 
esasen sadeyağ daha çok fırlayacaktır çünkü 
şimdi en ucuz mevsimdir. Bugün sadeyağ altı 
yıllık harp yılında görmediğimiz bir pahalılık
tadır. 

Yağ için bir cihet daha var: Dün de söyle
miştim, birçok tedbirler düşünüyorlarmış. Tü
tün tohumundan, şu bu tohumundan yağ çıkar
ma işlerini niçin daha evvelce düşünmediniz? 
Bu hal altı ay, hatta 3 - 4 yıl evvel de vardı. 
Mademki siz birşey icat etmediniz, dünyada 
yapılan şeyleri yapmayı düşünüyorsunuz niçin 
daha önce yapmadınız? Bu gösteriyor ki, iş ka
biliyetsiz ellerle tutulmaktadır. Yani gerek Ba
kan arkadaşımız, gerek kurmayı işi ciddi tuta
mıyor. 

Benim birşey gücüme gitti, belki yanlış 
anladım veyahut biraz farklı anladım: Bu millî 
korunma mahkemeleri memleketimizin iktisadi
yatı içinde önemli rolü ve mevkii olanların bizi 
muazzep ediyor dediler. Eğer iktisadiyatımıza 
büyük ölçüde iştirak eden ve ondan büyük öl
çüde kâr sağlıyan adamlar ihtikâra sapmışlar, 
vurgunculuğa sapmışlarsa onların korunma 
mahkemelerine gitmelerine acımak değil, sevin
mek ve onlara karşı atılgan olmak lâzımdır. Ben 
50 lira aylığı olan bir zavallının sürünmesine 
acırım. Büyüklerin suç işleyince oralara sürük-
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İeninesi lâzımdır. Ahlâkı umumiyeyi kurtara
cak şey budur. 

Ben, fiyatlarda nisbeten istikrar olduğu sö
züne iştirak etmiyeceğim. Bugün vurguncu ve 
muhtekir uygun bulduğu cephelere hücum et
mektedir. Ege köylülerine pahalı buğday sat
ma işi şimdi belki önlemişlerdir. Fakat vur
guncular haftalarca bunlara değerinin iki üç 
misline buğday satmışlardır. Yağ için de böyle
dir. 

Arkadaşımız çırçıplak hakikatten bahsetti. 
Bugün gerçek olan çırçıplak hakikat şudur : 
Dar gelirliler sefildir, perişandır, sabit gelirli
ler orta, memurlar da bu durumdadır, çırçıp
lak hakikatin özü bundan ibarettir. 

Dış ticaret üzerinde yine evvelki söyledikle
rimi söyleyiceğim. Çünkü Bakan arkadaşımız 
bu yolda hiçbir karşılık vermediler. Ben diyo
rum ki; bu memleketin normal döviz kaynak
ları vardır. 5 - 6 yıldır edindiğimiz döviz sto
kunu korumak için normal döviz kaynaklarımı
zın normal şekilde işletilmesi lâzımdır. Yoksa 
elimizdeki bu altın ve döviz stokumuz erir. Bu 
stoklarımızı korumanın çaresi nedir? Normal 
ihracat maddelerimizin cihan piyasasına ora fi
yatına yakın fiyatta elde edilmesini sağlamak
tır. Başka çaresi yoktur. Bu üzümü yetiştiren, 
inciri yetiştiren, pamuğu yetiştiren, tütün ve 
fındığı yetiştirenlerimiz giyecek ve yiyecekleri
ni cihan piyasalarındaki fiyatlardan birkaç 
misline alırlar. Bu durumda bulunanlar üzüm 
ve saireyi cihan piyasası fiyatına yetiştirebilir
ler mi? Dolayısiyle bizim tabii döviz kaynakla
rımızı işletmeliyiz. Buna çare bulsunlar. Buğ
day stokunu köylü fiyatına piyasaya satsınlar. 
Köylü buğdayını 15 kuruşa mı satıyor, 20 kuru
şa mı satıyor, köylünün sattığı buğday şehirde 
kaça maloluyor, 20 kuruşa mı, 25 kuruşa mı 
oralarda o fiyata satmalıdır. Unu da ona göre 
satmalıdır. Ancak fevkalâde kıtlık olursa o va
kit de yine buğday getirtmeğe çalışmalı ve nor
mal döviz kaynaklarımızı normal bir surette iş
letmek çaresini bulmalı. Bütün öteki tedbirler 
lâftan ibarettir. 

Şimdi bu hırsızlık konusu üzerine, Toprak 
Ofis işine geliyorum. Toprak Ofis üzerindeki 
benim söylediklerimi Yüksek Murakabe Komis
yonu yazmıştır, o işi yakından denetlemiş ve 
yazmıştır. Bir defa Bakan arkadaşımızın bir 
sözüne işaret etmek istiyorum. Dedi ki,- biz eğer 
bunu örtbas etmek isteseydik, saklamak iste
seydik, bunu oraya yazdırmamanın çaresini bu
lurduk. Çok dilerim ki bundan sonra bu gibi 
çarelere başvurulmasın. (Gülüşmeler). Yani biz 
bunu söylemekle kusur etmiş olmıyalım, nasıl 
ki bir adam muhtekiri haber veremiyor, bir 
daha mal alamam diye. Küçük tüccar böyle ya
pıyor, biz de bu murakabe işleri yazılamaz diye 
sözlememezliğe götürülmiyelim. Bu bir dilek
tir. Yani bunu yapacaklar mânasına söylemiyo-
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i rum. % 1 ihtimal dahi olsa, bundan sonra bu gibi 

raporların örtbas eidlmesi ihtimaline karşı bunu 
söylüyor ve bunu önlemek istiyorum. Şimdi bu 
işde böyle 400 kişiye bu kürsüden şunu bunu 
söylemekle bu iş düzeltilmiş olmaz. Bu işi in-
ceiiyen komisyon ne suretle çalışmışsa, biz de 
ancak o suretle çalışabilirs^k bu iş üzerinde bir 
kanaat edinebiliriz. Çütıkü nihayet Bakan ar
kadaşımız, kendi arkadaşları, kendi maiyeti ve 
onların yaptıkları işler hakkında izahat veriyor 
ve biz de bu izahatı şöyle bir iki dakika içinde 
dinlemek mevkiinde bulunuyoruz. Burada lâ-
zımolan şudur; Murakabe Heyeti kendi rapo
runu geri alsın ve desin ki; ben o zaman bu 
raporu verirken- şu şu noktaları yanlış yapmış
tım, Ticaret Bakanlığı benim gözümü açtı, ha-
kikatta böyle bir suiistimal yaktur ve raporunu 
yeniden versin veyahut biz< de onun çalıştığı gi
bi, bir komisyon halinde çalışır ve tetkik eder
sek, edelim ve bir kanaata varalım. Bunlar 
yapılmadıkça, bu noksanlar tamamlanmadıkça, 
burda verilen bu izahatla bu iş düzeltilmiş sayı
lamaz. Çünkü Murakabe Komisyonu sarahatan 
diyor ki, bu işte mübadele yoluna gidilmeme
liydi, Toprak Ofisi bu mısırları elden çıkarmak 
mı istiyordu, pek güzel, piyasaya çıkarıp sa-
taydı, aldığı para ile piyasadan fasulya alaydı. 
iki buçuk milyon lira fark olurdu. Dolayısiyle 
bu iki buçuk milyon lira bu alış verişi yapan fir
malara açıktan kazandırılmıştır. Murakabe Ko
misyonu bunu söylüyor ve diyor ki bu kazanç 
yapılan muamelenin vusatma göre % 60,8 nis-
betinde bir kazançtır. Yani muazzam fahiş bir 
kazançtır. Bunu tahkikatı yapan adamlar söy
lüyorlar, niçin toprak ofisi piyasaya sürmedi 
ve piyasadan almadı? 

Sonra Yüksek Murakabe Komisyonu diyor ki, 
Sümerbank dahi Toprak Ofisi gibi gayet dağı
nık yerlerde pek çok yerlerde inşaat yapmıştır. 
Amma arada mütaahhide sağlanan kazançta % 
11 den büyük bir fark vardır. Birisi % 9 ve kü
surdur, ötekisi, % 23 ve küsurdur. Bakanın 
burada işi hiç incelenmiyen arkadaşlara izahat 
vermesi bu hakikati silmeğe kâfi değildir. Yine 
aynı rapor diyor ki, teftiş raporları hasıraltı 
ediliyor, muameleye konmuyor; uzun zaman 
tutuluyor, bu yüzden aleyhte rapor almış olan 
bir adam büyük bir şebeke kurmağa muvaffak 
olmuştur. Yani raporun verilmesinden takiba
tın başladığı zamana kadar geçen uzun müddet 
içinde bu adam büyük bir şebeke kurmuştur ve 
bu şebeke ile de büyük vurgunlar yapmıştır. 
Murakabe Heyeti tekrar olarak bize desin ki, 
benim bu raporum yanlış olmuştur, Ticaret Ba
kanı izahat vermiştir, yanlışı anladım. 

Yine aynı raporda 41 tahkikat fezlekesi dos
yası kaybolmuştur, deniliyor. 41 dosya? Bu-
kadar çok dosya resmî bir dairede kaybolur mu? 

I Nekadar dağınık olursa olsun. Bu dosya koca-
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inan bir dolap eder. Bunun hepsi de tahkikat 
fezlekelerine aittir. 

Demek ki suç izlerini ortadan kaybetmek için 
bir şebeke vardır. Yüksek Murakabe Komisyo
nu derse ki bunda suikast yoktur, kazara kay-
bolmuşdur bunu o desin. Fakat bakanın burada 
verdiği izahat bizi katiyen tatmin etmez. Arka
daşlar, bütün bunlar yürekler acısıdır. Ne yapa
lım mal var benim kanaatrma göre adam da var-
Çünkü şimdiye kadar ekonomik kalkınmamızı 
sağlamış olanlar şikâyet ettiğimiz durumları 

Ö : 2 
düzeltebilirlerdi. Halbuki ne yapıldı? Bu gibi iş
lerle hiç ilgisi olmayanlara gel bunları üzerine 
al, en kötü muhtekir ve vurguncularla uğraş de
nildi. Bunlar uğraşmamışlardır. Halkın çektiği 
de bundandır. Halk çok muztariptir, çok kırıktır. 
Halk Hükümete de bize karşı da kırıktır. Bunu 
bilerek işimize devam edelim. 

BAŞKAN — Öğleden sonra saat 15 de top
lanmak üzere oturumu kapıyorum. 

Kapanma saati • 13,10 

»&<( 

KÂTİPLER 

İ K İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Ş. Günaltp,y 

Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Naşit Fırat (Samsun) 

<•» 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
Ticaret Bakanlığı bütçesinin görüşülmesine 

devam ediyoruz. Söz İsmail Sabuncunundur. 
î. SABUNCU (Giresun) — Bendenizin, ge-

çenki beyanatımla alâkadar olarak Sayın Ticaret 
Bakanı arkadaşımızın verdiği rakamlarla benim 
verdiğim malûmat arasımda çok açıklık gördüm. 
O hususta tenevvür, etmek ihtiyacını duydum. 
Maksadımı daha ziyade aydınlatmak istiyorum. 
Sayın Bakan tevzi işlerindeki zorluklardan bahis 
buyururlarken dediler ki, bizde tevzi edilecek 
pamuklu miktarı, nüfus başına 12 metredir, bu 
da Millî Savunma Bakanlığı ihtiyaçları hariç ol
mak üzere.. Ben de elde mevcut sanayi istatis
tiklerine dayanarak Devletin istihsal ettiği iplik 
miktarı budur, hususi fabrikalarda yapılan şu 
kadardır, bunun şu miktarı ipliğe gider, geri ka
lanı da dokuma olarak şu olur ve bu nüfus başı
na altı metredir demiştim. Bunu iplik esasına 
irca ederek hesap ediyorum, nihayet memleketin 
dokuma dışında birçok pamuklu işleri vardır. 
Bunüar arasımda tekrarında fayda gördüğüm hu
suslar; meselâ havlular vardır, mendiller vardır, 
askerî çadırlar, çoraplar trikotaj vesaire vardır. 
İnsan doğduğu zaman pamukluya sarıldığı gibi 
ahrete giderken de buna sarılır. Onun içi pamuk
lu üzerinde fazla duruyorsam ve huzurunuzu iş
gal ediyorsam atfınızı risa ederim, bu işi çok 
önemli olmasındandır. 

Diğer bir noktaya geliyorum. Pamuklu mese
lesini geçelim. Fakat kendileri istatistikler üze
rine buyurdukları ilmî rakamlar olduğunu söy
lediler. Ben de rakamların ilmî olduğunu kabul 
ederim. Fakat bunlar kâğıda inikas edince pek 
ilmî olmuyor, ilmiliğiııi kaybediyor. Asıl ayrıldı

ğımız nokta burasıdır, diğer bir noktai nazardan, 
eğer bu rakamları hakikate uygun şekilde ayar
larsak Bakanlıkların iç durumunda çalışmalar 
nihayet bunlara göre ayar edilir bir mekanizma 
olacaktır. Faraza döviz vereceğiz. Pamuklu men
sucatı hariçten ne kadar getirmeliyiz, buna ne 
kadar döviz vermeli? Bir Hükümet meselesi ola
rak bunu ele akyorum. Sonra istihsal yapacak 
bir adam fabrika yapacak, fabrikasını büyütecek, 
makine getirtecek. Hakikaten bu makineyi ge
tirmeli midir, getirmemeli inidir? Bu kadar ma
kineye ihtiyaç var mıdır, yok mudur! 

Sonra arzedeceğim bir nokta da zengin fakir 
herkesin ihtiyacı olan bir şeydir bu pamuklu. 
Akşam yattığı zaman başım koyduğu yastık yır
tık mı? Altına yaydığı çarşaf delik mi, yorgan 
nasıl? Velhasıl sabahleyin uyanınca giyinmek 
için gömleğine el atar, yani bu mevzu diğer mev
zuların başında yeralmasıı lâzımgelen bir mevzu 
okluğu için ele almıştım. Onun için verdikleri 
rakamlar bendenizi tatmin etmedi. Sonra Hükü
metin mevkii iktidara geldiği zaman okumuş ol
duğu bir beyanname vardır. O beyannamede, 6 
Ağustos 1942 de, deniliyor ki, memleketimizde 
yünlü kumaş ihtiyacının yüzde seksenini pamuk
luların yüzde 60 şmı temin ediyoruz. Bu % 80 ve 
% 60 hangi rakamın ifadesidir, bunu bilmediğim 
için aklım teşevvüşe uğradı. Yani bir türlü hal
ledemedim. i 

Diğer taraftan Ticaret Bakanı arkadaşımız, 
dağıtılabilecek yünlü miktarını metreden de nok
san buluyor. Halbuki, beri tarafta, Hükümetin 
beyannamesinde % 80 temin ediliyor, deniyor. 
Acaba bu yarım metre hangi rakamlardır ki, 
c/c 80 i yarım metre oluyor. İnsan başına bir 
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metre, seksen santim yünlü ile kifayet etmek im
kânı var mı? Onun için bu tenakuzları ikmal et
sinler, bendenizin yanıldığım bir nokta varsa, 
burada yanıldım derim. Benim aldığım rakam
lar, Hükümetin konjöktür mecmuasından, mura
kabe raporlarından ve İstatistik Umum Müdür
lüğünün vermiş olduğu rakamlardır. 

Sonra bu geçinme endekslerinin tanzimi me
selesinden bahis buyurdular ve burada birçok ra
kamlar verdiler. Bu arada son olarak Ankara'da 
gıda maddelerinin % 423, İstanbul'da % 510 
arttığını ifade buyurdular. 

Arkadaşlar, 1940 da merhum Refik Saydam 
Hükümeti zamanında memleketimizin hayat pa
halılığını tetkik etmek üzere biri İsviçreden, di
ğeri Londra'dan olmak üzere iki mütehassıs ge
tirilmişti. Bunların her birinin de verdiği ra
porlarında memurların durumunu, - yalnız bir 
noktaya yüksek nazarınızı çekmek isterim, o da 
o günkü durumu mukayese etmek lâzımdır -
memurların durumunu tâyin ederken memur al
dığı paranın % 90 i en az zaruri ihtiyacına sar-
fediyor. Binaenaleyh, bu memlekette hayat se
viyesinin çok aşağı olduğunu göstermektedir. Biz 
ondan sonra memurlara ne yaptık? En çok % 25 
maaşlarına zammettik, iaşe yardımı dedik 15 li
ra verdik, bir defa elbise, bir defa da ayakkabı 
dağıttık. Bu hepimizin malûmudur. Şimdi gö
receğiz ki, gıda maddesinin İstanbul'da % 510, 
artışı hepimizi düşündürecek manzara arzediyor. 
Nefsimizde kıyas edelim. Elbise altı ayda bir 
hatırınıza gelir, fakat gıda maddesi böyle değil
dir. Sabahleyin gözünüzü açtınız mı, açsınız. 
Yiyecek istersiniz. Et, sebze ve sair yiyecek al
mak mecburiyetindesiniz. Hesap ediniz, aldığı
nız aylığın, o güne tekabül eden kısmı bazı gün 
yetişiyor, bazı gün bir lira artıyor ve bazan da 
hiç artmıyor. Bu ay böyle geçsin, gelecek ay ge
çinmek için bir kombinezon bulurum, denip gi
diliyor. Bütün tedbirler alınmış ta nihayet böy
le, bu kadar olmuş, ben de hakikaten bunu kabul 
edemiyorum. Kabul etmediğimin bir delili ola
rak bir iki noktaya işaret etmek istiyorum. Me
selâ bu gıda maddeleri üzerinde tedbir alınırken 
zaman zaman birbirini nakzeden ve mmtaka iti
bariyle birbirini tutmayan birçok tenakuzlara dü
şülmüştür. Bu arada meselâ murakabe varken 
başıboş bırakılmıştır. Bırakılmış dersem, beledi
yelere falan terkedilmiştir. Ondan sonra bunun 
iyi bir tedbir olmadığı anlaşılmıştır. Tekrar Hü
kümet murakabe teşkilâtını iade etmiştir, amma 
bunların her birinde dahi düşme olmamıştır, 
Meselâ bu arada, Hükümet iktidar mevkiine gel
dikten sonra 16 temmuz 1942 de, hububatın sa
tışlarını kısmen serbest bıraktı. Fiyatlara % 50 
zam kabul etti. Hep hatırlarız, küçük çiftçi
lerden % 25, ortalardan % 35, büyüklerden % 50 
mahsul Hükümetin istediği fiyatla Hükümete 
satılması mecburiyeti kondu. Geri kalanı da ba
şıboş bırakıldı. Yine bu arada bir tedbir olarak 

vilâyetlerin iaşe vazifesini, hattâ son zamanda, 
Devletin ekmek tedariki vazifesini üzerine ala
rak İzmir, İstanbul, Ankara, Zonguldak gibi 
şehirlerin dahi ekmek ihtiyaçlarını belediyelerin 
tedarik etmesi esasını kabul etti. Bu defa bele
diyeler mubayaa yerlerinde âdeta birbirleriyle 
yarışa girdiler, birçok suiistimaller işittik. O 
hale geldi ki 20 kuruşa olan buğday bir iki ay 
içinde 130 - 150 kuruşa kadar fırladı. Şunu ka
bul etmek lâzımdır ki, böyle kritik zamanlarda 
fiyat yükseldi mi kolay kolay inmez. Lâzım olan 
fiyatı firenlemek ve onu muayyen bir hadde tut
mağa çalışmaktır. Hiç çıkmaz demiyorum, Fa
kat herhalde alınan tedbirlerin isabetsizliğinde 
bunda büyük bir rolü olduğunu arzetmek istiyo
rum. 
Yağ meselesine geliyorum; zeytinyağı fiyatı 
meselesi veyahut azlığı şehirlerdeki sıkıntı ve
saire mevzuubahis oldu. Devletin satış mura-
kiplerin yağların satış fiyatmı tâyine kalkıştı. 
Mesela ogün matbuattan öğreniyoruz ki, yağ 
istihsal mmtakasına yakın olan Balıkesir'deki 
tâyin edilen satış fiyatiyle İstanbul'daki satış 
fiyatı arasında dağlar kadar fark var. Fiyat 
Balıkesir'de daha yüksek İstanbul'da aşağı kon
muş. Bunun üzerinden aylar geçiyor sakat ol
duğunu anlıyoruz, fakat alan alıyor satan sa
tıyor birçok manasızlıklar oluyor kafamıza 
vuruyor, ikinci bir tedbir alalım diyoruz fakat 
bir daha yükselen fiyat düşmüyor. 

Sonra zeytinyağ kaplarından dara düşülsün-
mü, düşülmesin mi? Günlerce münakaşa edili
yor. Onu da bendeniz kestiremiyorum, belki bir 
hikmeti vardır idare hayatında bulunmadığım 
için aklım ermiyor. 

Sonra bu geçinme endekslerinin tanzimi me
selesinde, görüyoruz ki, Hükümetin iktidar 
mevkiine geldiği sıradaki geçinme endekslerin
de gıda maddelerinin mevkii % 250 - 280, geçin
me endeksi % 231 idi. Bugünkü gibi % 400 -
500 değil. Halbuki Ticaret Bakanı arkadaşımı
zın bugünkü ifadesine göre gıda maddelerinin 
bugünkü yükselişi % 501 dir. Bu şunu gösteri
yor ki, hakikaten şenelerdenberi hergün geç
tikçe bu fiyatlar artmış, memlekette geçim 
noktai nazarından sıkıntı doğurmuştur. 

Mâruzâtımı şu mütalâa ile bitireceğim. 
Beni korkutan bir nokta vardır, o da şudur. 

Bu noksanlıklar üzerinde hakikaten cezrî ted
bir alamazsak; memurların vaziyetini"arzettim, 
yaptığımız yardımı arzettim, bugün Devlet 
kadrosundan kalitesi düşük, yüksek memurla
rı tutuyorsak ortada kriz kalkmadığı ve askerî 
vaziyetin dünya siyasi vaziyetine göre müsta
kar bir hale gelmediğinden dolayıdır. Yarın 
biraz- istikrar bulur da dışarıda işler açılırsa 
bilhassa serbest meslek erbabından iyisinin Dev
let kadrosunda kalmıyacağı kanaatindeyim. Ge
çen harpte de böyle olmuştu. Tâ ki, dünya 
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iktisadi buhranına kadar. Ondan sonra Devlet I 
kadro!arındaki maaşlar yükseltildi ve dışarıda 
da buhran devam ettiği için Devlet memuriye
tine rağbet arttı. Bu noktai nazardan dahi bu 
mesele üzerinde esaslı surette tedbir almanın 
lâzım olduğu kanaatindeyim. 

Bir de birlikler meselesi vardır. Bence artık 
bunlara nihayet vermelidir. Bunların iyi bir 
netice vereceğine kanaatim yoktur. 

Şimdi matbuatta görüyoruz. Ama ne dere
ceye kadar doğrudur bilmiyorum. Kalay işin
de bunu kendileri tasdik ettiler. Bazı madde
ler hakkındaki haberleri okuyoruz. Meselâ goma-
lika. Memlekette bir buçuk iki senelik ihtiyacı 
karşılryacak kadar mevcudu varmış. Bende
niz bu malûmatı aldığım zaman istanbul'da 
idim. Fermenecilerden geçiyordum, otuz senedir 
tanıdığım bir boyacıya sordum. Vallahi dedi 
birlikte var diyorlar. Fiyatlar nasıl dedim? Ve
rirlerse 6 - 7 liraya satılabilecek diyorlar am
ma bugün piyasada 60 liradır dedi. Niçin al
mıyorsunuz dedim, onların teşkilâtından, forma
litesinden, resmî bir dairedir hakikaten ihti
yacı var mı yok mu, diye tahkik edecekler uzun 
bir muamele. Ne bileyim ben insan resmî bir 
makama geldiği zaman ticaret ruhu ile ticaret 
âdatı ile fazla meluf olmadığı için âmiriye-
tin masanın bir otoritesi icabı mıdır bilmiyo
rum, senin ihtiyacın var mı; falan yerden tesbit 
edeceğiz, sen kimsin, gibi. Tabiî bir çokları bun
dan kaçınıyor. Onun için bendeniz bunların 
lağvına doğru gitmeyi sıkıntıları önleyecek ted
birlerin basında olduğunu telakki ederim. 

H. KARAGÜLLE (Konya) — Muhterem 
arkadaşlarsın, bendeniz bu mevzuda söz almak 
istemezdim. Yalnız Vekil. arkadaşımın Toprak 
Ofisinin 1943 senesindeki mübadele vaziyetin
de şayi olan suiistimal meselesinden dolayı Ha
zinenin zararı olmadığını ve bu bapta İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin, Toprak Ofis Komisyo
nunun, gerekse İktisadi Devlet Teşekkülleri 
Heyeti Umumiyesinin ittihaz etmiş olduğu ka
rarın muallel bulunduğu şekilde söylediği söz
ler olmuştur. Arkadaşlarım, bendeniz de Bü
yük Millet Meclisinin bu kurumda, yani İktisa
di Devlet Teşekkülleri Umumî Heyetinde ve | 
bilhassa bu heyetin Toprak Ofis Komisyonun
da çalışan bir arkadaşımız olmak itibariyle va
ziyeti aydınlatmakta fayda buldum. 

Arkadaşlarım, bu vaziyeti aydınlatabilmek 
için şu "geçen altı sene içinde biliyorsunuz ki, 
en kritik zamanı 1942 senesinin nihayeti ve 
1943 senesinin başlangıcı teşkil eder. O zaman
dır ki, vatandaş 180 kuruşa kadar hububatın 
kilosunu almış ve o zamandır ki, bazı vatandaş
lar ağaç kabuğu ve yapraklarından istiane ede
cek kadar vaziyet vahimleşmişti. İşte bu sene
nin 16 Şubatı zannediyorum, Toprak Mahsul
leri Ofisi Umum Müdürünün hatırına şöyle bir 
şey geliyor: Diyor ki; bizim Karadeniz vilâyet- I 
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lerinde aşağı yukarı 20 - 30 bin tona yaklaşan 
mısırımız vardır, bunlar iyi de kurutulmamış, 
halk da muhtaçtır. Bizim de fasulyeye ihtiyacı
mız vardır. Bunun için fasulye fiyatlarım ha
riçte yükseltmemek ve ordunun muhtaç olduğu, 
fasulyeleri müstahsilin elinden alarak, bir ki
lo fasulyeye iki kilo mısır vermek suretiyle mü
badele edilmesi nasıldır, diye valilere soruyor
lar. Arkadaşlarım; vaziyetin o günkü hususi
yetine göre bu gayet güzel teklif, gayet yerin
de ve doğru olarak da doğrudur, muvafıktır, 
müstahsilin elinde bulunan fasulyelerle bunla
rın mübadelesinde isabet vardır, diye cevap 
vermişlerdir. Bunun üzerine mübadele için emir 
veriliyor. Aynı gün bu karar ve emir verildik
ten sonra Toprak Ofisi İdare Heyetinden de bu 
mevzuda, Umum Müdürlük tarafından alınan 
bu kararın isabeti üzerinde bir karar almıyor. 
İsin bu safhasında şu görünüşe göre şeklen hiç
bir zarar yoktur. Fayda vardır. Hakikaten 
iki kilo mısırın, o zaman ekmeğe muhtaç olan 
balkın ve köylünün nazarında kıymeti elbette 
bir kilo fasulyeden fazladır. Daha büvüktür. 
Fa vat iş böyle yürümüyor. Fasulyenin Karade
niz köylerinden mübadele edilmesi lâzımgelirken 
bu is birdenbire taşıvor ve bir sıçrama yanarak 
Celâl Sait Siren arkadaşımın hatıralarında ya
nıldıklarını tahmin ediyorum, üc kilo mısır bir 
kilo pirine değil: hatırımda kaldığına göre 4 
kilo mısır bir kilo pirinç esası üzerinden bir 
mübadeleye yol acılıyor. (Fasulye sesleri). 

Havır. pirine. Pirinçle mısır (Gürültüleri. 
Arkadaşlarım, müsaade buyurursanız şimdi 

hesap ediliyor denilivor ki, pirince el koymak 
suretiyle Ofis tarafından satın alınan asıl o za
manki kıymetinden zannederim 68. mısırın ise 
yine o zamanki fiyatı 16 kuruştu. 4 kerre 16 ne 
edivor? 64. Bir kilo pirine ne edivor, 68. Bina
enaleyh biz kârlıvız diyorlar. Dikkat edilmeden 
bakılacak olursa bu kârlı gibidir amma komisyo
nunuz o günkü İstanbul piyasasını tetkik etti 
Mısır 98, 69 du zannederim. Buna mukabil de 
pirine vine mübadele bölgelerinden birini teşkil 
edpn Ceyhan civarındaki vaziyeti Ticaret Vekâ
letinden istiane ile tesbit etmeğe muvaffak ola
madı fakat İstanbul'da pirine de 136 kuruştu 
zannederim âzami olarak. Şimdi arkadaşlarım 
hesap zahirdir. 4 kilo mısır 396,8 kuruş sekiz 
santim. Biz hariç serbest piyasaya nazaran pi
rincin kilosunu 398 küsur bilmem ne kadar san
time alıyoruz. Simdi arkadaşlarım elimizi vic
danımıza koyarak burada Hazinenin zararı var 
mı, yok mu zahir olur. Yüksek Murakabe Heyeti
nin bu mevzu üzerindeki hassasiyeti haklı mı 
değil midir ve arkadaşlar hiç şüphe ve tered
düt etmeden şayanı takdir surette vazife gördüğü 
ve böyle organizmanın Devletin sinesinde ço
ğalmasını tuttuğumuz ciddi yolun icaplarından 
telakki ederek ona komisyonumuz hürmet etti. 
Biz gördüklerimizi elbette ve elbette görememez-
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îitken gelemezdik ve çünki bizim şiarımız gör- I 
düğümüzü görmemezlikten gelmek olmamalıdır. 
Arkadaşlar, ben şu kanaattayım ki en masum 
bir örgütün bir ucunda bir habis tömür olabilir. 
Onun heyeti mecmuası şaibeli değildir. Benim 
kanaatınica o tömürü görmemek onu ret ve inkâr 
etmek demektir. Biz bu yoldan yürümeîiyiz ve 
bu yolda yürüyeceğiz. Onun için Toprak Mah
sulleri Ofisinde bir çürüklük vardır diye bu 
idarenin dışma çıkarak bütün Ticaret Bakanlı
ğının organizasyonuna çürüktür demek ve onu 
lekelemek insafsızlıktır. Buna mukabil de herhan
gi icra mevzuunda bir emanet deruhde eden 
bir arkadaşın herhangi bir noksan ve çürüklüğü 
meydana çıkaracak yerde ona kanat germesi 
asla doğru değildir ve bu bizim şiarımızdan 
uzak olmalıdır. 

Şimdi, Vekil Beyefendi burada pirinçle mı
sırı üç ile dört olduğunu söylediler. Hatırla
rında bir zühul var zannediyorum. Uört kilo 
mısıra bir kilo pirine olacak. 

Arkadaşlar; bir nokta daha vardır ki, iki 
bin ton buyurdular. Bu, on bin ton olacak. 

Sonra, bir noktaya daha temas etmeliyim; 
.raporda aynen vardır, .fakat başınızı ağrıtmak 
istemiyorum, bunun yedi bin küsur tonu, zan
nederim 12 - 13 firmaya verilmiştir. Fakat bir
kaç yüz tonu geçmiyen kısmı halk mübadelesi 
vardır ki, mübadeleye tâbi olan şeyin % 7,5 
nu tutuyor. Karadeniz'deki bu işin mevzuu 
Herekeye gidiyor. Sonra 15 firma ile muhtelif 
yerde bu mübadele olmuştur. Bu işi orada bu
lunan bir arkadaşınız sıfatiyle ve kanaatine sa
hip, reyine hâkim bir insan olarak bunu doğ
rultmamak ve bu vaziyette sizi temsilen orada 
bulunduğumuz için Yüksek Heyeti aydınlatmak 
için söz almış bulunuyorum. Artık şu hakikat 
namına olan maruzatımdan dolayı kimsenin gü-
eenmemesiniı zaten güeenmiye de sebep yoktur. 

K. BERKER (Urfa) - Muhterem arkadaş
lar sizleri fazla işgal etmiyeceğim, Ticaret Ba
kanımızdan bir sualim vardır, ona cevap ver
melerini rica edeceğim. 

Sualim, hususi fabrikalar tarafından imal 
edilen çorap meselesi ile ilgilidir. Bu gibi mamul 
maddelere verilecek kâr hadlerinin tesbiti için 
hiç şüphe yok ki evvelemirde bugibi malların ma
liyet fiyatlarını tesbit etmek lâzım gelir. Fakat 
kazanç hırsı takip eden bazı imalâtçıların mali
yet fiyatlarını yükseltmek için hileye bas vura- J 
rak fiktif bir surette amele ücretlerini yüksek 
gösterdiklerini ve maliyet fiyatlarının tesbiti 
için yaptırılan tecrübelerde bililtizam iptidai 
maddeler zayiatını çoğalttıklarını ve bu suretle 
maliyet fiyatını yüksek hadde iblağ edecekleri
ne kâr hadlerinde yükseltmeğe muvaffak olduk
larını haber aldım. Şayet bu istihbaratım yerin
de ise, acaba kâr hadlerinin tesbiti için mahallin
de yani fabrikalarda yaptırılmakta olan tecrübe 1 
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sırasında bu gibi hileye baş vurulduğundan şüp
he edildiği takdirde yapılan tecrübelerle iktifa 
edilmiyerek ve gösterilen rakamlara kanılmıya-
rak emsali mamul maddelerin piyasada mûtat 
ve normal fiyatları üzerinde inceleme yapılarak 
ona göre fiyat tesbiti cihetine gidilmesi mümkün 
değil midir? Bu cihetiftı bildirilmesini rica edi
yorum. 

Dr. F . ECEVlT (Kastamonu) — Değerli ar
kadaşlarım, günlerdenberi devam eden konuş
malar büyük ve demokrat Türk milletinin Ve
killerine lâyık bir serbesti ve geniş hüviyet için
de acı ve tatlı karşılıklı tartışmalar içinde geçti. 
Sayın arkadaşlar, -hakikatleri aklen ve naklen 
tahlil ederek bazan lehte, bazan aleyhte söyle
diler. Saym Bakan arkadaşlarım da, yine de-
lâili akliye ve berahini nakliye sarfederek değer
li milletvili arkadaşlarının suallerini cevaplan
dırdılar. (Gülüşmeler). Ve bu kürsüden hayat 
endeksinin övle zennedildiği kadar yüksek ol
madıkını bilâkis iyileşmeye yüztuttuğunu ispat 
eylediler. Yani hayat renginin öyle pek kara 
değil, bilâkis açılmağa yüz tuttuğunu, pembe
leşmeğe meylettiğini ispat eylediler. Üç sene-

.deııberi savın Bakan arkadaşlarım, bu veçhile 
hakikatleri ispat ve izhar ettikleri için, benim 
artık onlara inanmamak haddim değildir. De
ğerli arkadaşlarım gibi, ben de öyle aklen ve 
naklen, deliller getirerek kendileriyle uğraşa
cak değilim. Yalnız mesele şu; bir kürsü rea
litesi var. Bu kürsü realitesi, sayın milletve
killeriyle, bakanlara göre değişiyor. Mümkün
dür. Fakat arkadaşlar, bir de sokak realitesi, 
pazar realitesi var. Bu realite bu kürsü realite-
siyle pek uyurun düşmüyor. Nedense Bakanla
rımızın mukni beyanatı, demin de serdettiğim 
gibi akli ve naklî delilleri bir takım küstah ve 
inatçı etiketlerin boyun etmesine sebebiyet ver
medi. Hâlâ etiketler ;>mıt bir ısrarla tama-
miyle kafa tutmakta, 11atta baş kaldırmakta ıs
rar ve devam ediyorlar. Ben, bunu onların bu
radaki resmî hakikatleri vukufsuzluğuna atfe
diyorum. Hayat endeksi gittikçe güzelleşiyor; 
amma zeytin 170 tir ve gayet garip bir şekilde 
zeytinyağı 180 dir. Hayat ncuzlaşıyor; günden 
güne daha çok refaha vâsıl olacağız, öyle görü
nüyor amma sadeyağ 700 dür. Lüks sahadan 
bahsediyorum, arkadaşlar, sadeyağ gibi, pey
nir gibi lüks eşyadan, fakat mecburum. Pey
nir 220 dir, zeytin 170 tir. sadeyağ 700 dür. 
Ben. öyle patlıcan gibi, çilek gibi ültra lüks eş
yadan bahsetmiyorum. Alelade, gündelik haya
tımızda gıda olarak bulunan eşyadan bahsediyo
rum. 

Prinç kibar malzemedir. Alıp yenecek nes 
ne değildir. Ben yerim, sen yersin amma yemi-
yenlerin yekûnu kabarıktır. 90 kuruş 100 ku
ruştur. Tevzi ettiler, eksik olmasınlar amma 100 
den aşağı değil, daha aşağısı yok. Binaenaleyh. 
Meclis dışında Sayın Bakanlarımızın ifade ettik-
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Teri realite dışında bir de sokak, piyasa, hal reali- j 
tesi vardır . Dükkânlarda patiska kaputbezi şu 
vo bu eski f iya t lan ın mu ha faza etmektedir. Kun
dura eğer çarık giy i İçmiyorsa 14 lira ile 60 lira i 
arasındadır . İyi anıma bu memlekette 80 ilâ 150 I 
arasında dolaşan gelirli (-oluk çocuk sahibi hat tâ ! 
«•esaretle söyliyeyim. asgari beş kişiden mürekkep I 
aile zümreleri pek çoktur. Bunların gelirleri j 
dardır . Sadece memur la rdan bahsedecek deği- j 
lim. Mjemur da var, müstahdem, de var. Şu ve hu j 
müessesede çalışan işçiler de var. Bunlar elli j 
liraya ... Kili lira demeğe utanıyorum, çünkü I 
elli liranın manası kalmadı. 80 lira ile 150 lira | 
arasında almaktadırlar . Bunların, nasıl yaşama- j 
ya muvaffak olduklarını büyük bir muamma ola
rak ha rp içindeki yıllarımızın bir muamma, halı- j 
rası olarak kalacaktır . Evet bunlar yaşıyorlar, j 
ölenleri var mı bilmem.. Fakat yaşamakta de- j 
vam edenleri gözümle görüyorum. İ l e r şeyin iyi- i 
lige doğru gitt iğine üç senedir inanmakta bulu !• 
iniyoruz. Vaziyetin iyileşmekte olduğuna eşya i 
f 'yat iar ında tenezzülün mahsus bulunduğu- l 
na inanıyoruz. Faka t aziz arkadaşlarım, meselâ | 
İktisat Bakanı arkadaşımla, Ticaret Bakanı ar- j 
kadaşım şöyle bir başbaşa verseler de tasvir ve | 
arzettiğinı kimseler için asgari bir hayat endeksi* 
tâyin etsinler. Yani midelerine garanti l i bir lok
ma, s ır t lar ına da pek çabuk yırt ı l ıp sökülmez bir j 
hırka versinler, başka bir şey değil. ! 

Bi lmiyorum ne diyeceklerini " j 
E . A. T O K A T (Denizli) — Sabreden Devriş j 

muradına ermiş. i 
Dr. F . E C E V İ T (Devamla ı - Kvut, sabır- i 

den derviş muradına ermiş. Haklısın. Emin As
lan. Bunlara maaş vermek, bunlar ın ellerine j 
para vermek mümkündür , amma bunlara de- i 
vamlı olarak çoluk ve çocuklarına ve kendilerine |_ 
sıcak ve soğuk bir lokma verirlerse daha iyi olur. ! 
Hükümet , ben veriyorum, diyecektir. İşte zey- | 
tinyağı, veriyorum. Amma çok az veriyorsun. | 
Çünkü adama sadeyağ alamaz, ha t tâ müsaade
nizle söyliyeyim kuyrukyağı da alamaz, 250 ku- j 
.ruştur. Prinç. veriyorum diyeceksin, İki üç ay- j 
da bir veriyorsun. Hazı r gelmiş, eline bir şey 
düşürmüş gibi oluyor. Bu böyle devam edemez, j 
arkadaşlar ımdan rica ediyorum, bir reçete tan-
/im etsinler, ne vereceklerso soğan mı, patates mi? 
Onlar da bugün oldukça pahalı şeylerdir. Zey- j 
tin mi, bilmeni verebilir mî°J Ekmekten gayri ucuz j 
olarak ne verirsek verelim. Bunun için ekmek- | 
ten gayrîsini ihtiva eden bir reçete, bir endeks 
hazırlasınlar. Sır t lar ına birer gömlekten ba.şka 
ilaha emniyetli setri avret içîîı lâzım olan 
şeyi do Aerirlerse çok iyi hareket ederler ve bu 
kürsüden izhar ettikleri ucuzluğa ait beyanat 
ilmin, aklın bir enmuzeei. olmakla kalmaz, sokak 
ve halk realitesinde bîr enmuzeç olur. Bu su
retle hepimizi ve bü tün memleketi miinşerlh 
ederler. Onun. için rica ediyorum; şöyle bir re
çete hazırlamaları lüzumunda İsrar ediyorum. 1 
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M. AKPINAR (Balıkesir) — Efend im; ben 

hiçle söz söylemek niyet inde değildim, h a t t a ha
zırlanmış ta değilim. Çünkü bu kü r süden yağ 
mevzuu üzerinde o k a d a r eok sözler söylendi 
ve n kada r dinlendi ki . a r t ık u sand ı rmaca ve 
b ı rak t ı rmaca başladı . Onun için imsak ediyor
dum. Bmyün viue zeyt inyağı meselesi mevzuu-
hahsolduthı icİn temsil ettîp'im int ihan dairesi-
niri bir vcVilî srfat 'vle a lâka göstermek ve bu 
hns?nsta bîr kaç lakırdı söyliverek noksan ka
lan bazı n o k t a l a n izah ve tenvi r etmeği müna
sip «Öreı-ek huzurunuza çıkınım bulunuyorum. 

A rk ad aş l a r : uzun h a r p yıllarının filvaki 
müşkül şa r t l a r ı içinde "Devlet t icaret ini idare 
etmek hak îka ten kolay hirsey de l i ld i r . Bil
hassa demin ifade buvnrduk la r ı gibi ordu ihti-
vac.Tur da Devlet eliyle temine mecbur kal ı r lar
sa Yn?? mevzuunda benden evvel ilmî ve fen
nî eok söz sÖvliyen a rkadaş l a r oMıı. Ben yalınız 
«•örerek. avuelvakin şahi t olduğum bazı vaka
ları hîkiıve hal inde arzedeceğim. 

Memleket te bu sene. Sayın Bakan ın ifade' 
hnvurdu^i! veçhile 30 milyon kilo zetvinvağı 
istihsal edilmiştir . Bu 30 milyon kilo yağdan , 
memleket te zevtiıı istihsali mevcut ise ve bu da 
vâhrdi krvasi olacak b i r d u n u n d a ise cüzü ola
rak vatanın bir kısmını ele alacağım ki . Ed re 
mit. Avvalık. Burhan iye zeytinyağına, kıs tas 
olur bu bölge 16 milyon kilo istihsal etmiştir. 
Aşağı yukar ı memleket rekoltesinin nısfı de
mektir . Bunun üzer inde söz söylerken diğer
leri için de mütalâa y ü rü tmü ş o lu ruz : zeytin-
vnîrmın bundan evvel t icaret merkezî, borsa 
merkezi, aknı veri İ zmir 'd i . İ zmi r ' de .Tiro. So-
lero. Kalentra, Vitali gibi milyonlarla oyna-
van birçok tüccar la r teşkilât yapmışlar , 
haıttâ bu teşkilâtlarını kazalara kadar teşmil et
mişlerdi. o ra lardan ton lad ık l an zeytînyağla 
n u r İ t a l y a ' d a Zeyt inyağı Ki ra l ı Kosta diye bî
r inin namına gönderi r lerdi . B i r t a ra f tan da 
ayrıca Almanya 'ya İng i l t e re 'ye gönderirlerdi' . 
Böyle oldu Şu halde memleket te zeyt inyağı yi
ne boldu. Ka t iyen böyle yağ sıkıntısı çekildiği 
vâki deşi ldi . 20 kurusa, k a d a r dahi zcytinyatrT 
yenildiği zamanlar oldu. Buna nazaran memle
ket içinde bulunan zeytinyağının memlekete 
tamamen kâfi gelmesi lâzım gelir. Amma mem
leket nüfusu 18 milyon diye taksim edersek bu 
bizi doğru bir yola götürmez. Çünkü 18 mil
yon kîsi zeytinyağı yemez. Buna ş^örf taksim 
edilecek olursa o zaman nüfus başına nihayet 
bîr kilo. ikî kilo zeyt inyağı düşer. Bu çok az 
ve. istisgar edilecek bir r akamdı r , bu taksim 
doğru değildir. Herhangi b i r mubayaa ve eş
ya üzerinde de böyledir. 16 milyon kilo istih
sal edildiğini söylediğim bu mik ta rdan izah 
»•dilmediği için bu nok tay ı arzedîyorura. % 15 
muamele vergisi . % 15 mubayaa , % 10 top rak 
mahsulleri vergisi. % 8 evkafın zeytinl ikler his
sesi, % 7 si de Ta r ım kooperat i f ler ine ayrı l -
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diktan soma, % 55 i müstahsilin elinde kalıyor. 
Demek ki, arada % 45 bir miktar müstah
sil elinde kalıyor buna da ekstra ekstra zey
tinyağının fiyatı olarak 158 kuruş verilmiştir. 
Binaenaleyh bu elde kalan % 45 den en son ve
rilen emirle % 5 i tekrar mubayaa ediliyor. % 
60 ı Devlet eline geçmiş oluyor buna .da temel
lük edebilmek, tesahup edebilmek ve istediği 
zaman satabilmek ve istediği gibi sarfu istih
lâk yine imkânsız oluyor. Çünkü bu dahi kendi
sinde bırakılmamış, mahallî kaymakam ve ti
caret müfettişleri beyannameye tâbi tutmuştur. 
bilmiyorum, buna hangi saik sebep olmuştur. 
Tabii Hükümet bunu tetkik ve tahkik etmiştir. 
Millî jŞef'in nutkuna kadar zeytincilerin ismi
nin geçirilmem, Sayın Başbakanımızın da bir
çok? vesilelerle zeytinciler hakkında söz söyle
miş olması o mıntıka halkını tamamen ürküt
müş tamamen ses çıkaramıyacak vaziyete ge
tirmiştir, kendi yemekliklerini dahi beyanna
meye sokmuşlardır. 16 milyon kilo zeytinyağı
nın % 40 ı 6 milyon kilo eder. 10 milyon ki
losu, Hükümet eline geçmiştir, Hükümet depo
larında olması lâzımgelir. 

Beyannameye tâbi tutulan yağlardan ben 
orada iken bir kaç tanesine şahit oldum. Kon
ya'dan Sivas'tan, Kayseri'den ve daha başka 
bilmiyorum, hangi yerlerden birer Gurup vesi
kası, birer toptancı vesikası getirip müracaat 
edenler var, kaymakam emir veriyor falan beye 
3 ton, veya 5 ton veriniz. Ve kendi kuvvesinden 
tenzil ediniz, diyor. Bu şekilde tenzil ede ede 
en ufak şevke ve istihlâke dahi meydan verme
den tamamen vaziyet etmişlerdir. Müstahsil, top
tancı ve Gurup vesikası olan kimselerin kimler 
oldukları tahkik etmek istedikleri zaman sen 
kimsin; nereye götüreceksin dedikleri zaman, 
ben de müfettişim, kaymakamın emflj. var sen 
vermeğe 'mecbursun, onlar tetkik edebilirler 
diyor. Tetkik edildiği zaman çimento ticareti, 
pastırma ve demir ticareti yapmakta oldukları 
anlaşılıyor. Bunların bir tanesiyle tesadüfen 
görüştüm. Konya'dan buraya kadar gelip yağ 
almakla ne fayda temin edeceksin, neden sanatı
nı bıraktın, (sanatını bilmiyorum amma anla-
yayım diye sordum) kârlı bir işmiş. Amma gel
diğime pişman oldum; dedi. Yol masrafını he
sap ettin mi, tenekenin akmasını, delinmesini 
gözüne aldın mı dedim. Efendi bu yağların aya
ğı Konya'ya değermi bakalım dedi, nereye gö
türeceğini o vakit anladım, geriye kalan % 40 
dan beyanname ile müstahsilin elindeki kendi 
ailesine yemeklik diye 200 kilo bırakılmıştır. 
Bu bölgede 25 bin zeytin müstahsili vardır. 
200 le çarparsanız şu kadar milyon kilo eder. 
Fakat bunu dahi ellerinde bulunduramamıslar
dır, yermeğe mecbur olmuşlardır. Satıştan im
tina ediyor diye, mahkemelere gitmekten kork
muşlardı. Burada muhterem vekilin de dediği gi
bi hakikaten çok uğraşmıştır, gece, gündüz takip 

| etmişlerlir. Hattâ çok zaman memurlar gece vakti 
i dahi müstahsilin evine varmışlar, kapısını çal-
j mışlar, yağ istemişlerdir. Sabah ola hayır ola 

yahu ne oluyorsunuz dediği zaman satıştan im
tina mı ediyorsun diyorlar. İşte bu suretle müs
tehlik elinden alınan bu yağlar çıkarken zannet
miyorum ki bir çoğu karadan çıkmış olusn. 
Çünki külfetlidir. Deniz yolundan Edremit ve 
Ayvalıktan gümrük kanaliyle çıktığı tesbit edil-

| mistir. Tüccar Konya'lıdır, istanbul'a sevkedi-
yor, nereye gidiyor belli değildir. Bundan başka 
on milyon kiloya yakın Devlet elinde yağ vardır. 
Bunun kapılarını sıkı tutmak lâzımdır. Bu zey-
tinyağlar müstahsilin elinde olmayıp Hükümetin 
elinde ve ondan gurup vesikasiyle alan toptan-

I cıların elindedir. Zaman olmuştur ki, müstahsi
lin elinde daha yağ vardır tevehhümiyle tazyiki 
arttırmışlar ve evlerde taharriyat yapmışlardır. 
evleri basmışlar, karyolaların altında zeytinyağı 
aramışlardır. Bunu bir çokları bize mektuplarla 
şikâyet etmişlerdir. Zannediyorum arkadaşlardan 
birisi bu mektuplardan birini saym bakana ver
miş bulunmaktadır. Bu karyola altında zeytin-

| yağı aramağa mahal yoktur. Bir müstahsil kar-
I yolasmın altına yağ saklamağa tenezzül etmez. 
I Bu hareket karşısında da vatandaş yine sesi-
I ni çıkarmamış, haysiyetşiken bir muamele ile 
j karşılaşmasın diye susmayı tercih etmiştir. Hü-
i kümetin bu hareketine namuskârane, Devlet em-
I ridir diyerek itaat etmiş, boyun eğmiştir. Bu-
j nu vâki bir hâdise diye arzediyorum. Yalnız şu-
| nu belirtmek isterim ki memlekette hepimizin 
I bildiği gizli ve fakat teşkilâtlı ve kuvvetli bir 
I teşekkül mevcuttur. Bu teşekkül gayrimeridir. 
| Fertler tarafından katiyen görülmez ve bilinmez. 
i Bunu takip etmek, bunun elinden milleti kur-
I tarmak lâzımdır. Fakat cezai müeyyidelerle de-
i ğil, ticarî ve iktisadi yollarla bunu iflâsa doğ-
I ru götürmek lâzımdır ki memlekette herkese 
| nefes payı verilmiş olsun. Bu gayrimeri olan 
| ve fevkalâde ezici, kırıcı ve bugün sermayeye 

makar olan bu kuvvetin adına biz kendi lisanı-
: mızda, başka ad bulamadığımız için, karaborsa 
! diyoruz. Bunu iktisadi tedbirlerle iflâs ettir-
i mezsek beyazborsaya nefes payı veremeyiz. 
! (Bravo sesleri, alkışlar). 
! H. KARAN (Balıkesir) — Benim maruzatım 

kısadır. Arkadaşım söyliyeceklerimi söyledi 
tekrarını lüzumsuz görüyorum. Ben zeytinyağı 

i satışında adalet göremiyorum. 
I Arkadaşlarımın malûmu okluğu üzere vaktiy

le Hükümet zeytinyağlarına asid farkı üzerinden 
| kaliteye ayırarak ona göre fiyatlandırdı. Bu 

esasa göre meselâ pir tüccarın sattığı yağın ez
kaza bir asidin onda ikisi nisbetinde yani iki 
diziem bir asid farkı zuhur edecek olursa bu tüc
carı kolu bağlı mevkufen mahkemeye viriyoruz. 
Vilâyetimizde emsali vardır. Gerçi bu bir kanu
ni zarurettir. Halbuki büyük mikyasta ki sa
tışlarda fıçılardan, varillerden yağlar boşaltı* 
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lirken, tabii içinde az çok tortu falan olur. Şu 
halde daima diziyem yani onda bir, iki üç, dört 
kadar diziyem farkı hasıl olur ve bu ticarette 
kabul edilir bir teamüldür. Bu ticari bir kaide
dir. Fakat biz böylelerini mahkemeye şevket
tik ve büyük İstıraplar çektirdik. 

Tarım kooperatifine gelince, büs tarım koo
peratifinin zeytinyağını 3,5 asid fiyat üzerinden 
alıyorduk. Halbuki 3,5 asid diye 6 aside kadar 
veriyor. Bugün arkadaşlar aldığımız yağlar sa
bunluk yağlardır ve on asitten fazladır ve yen
mez. Şimdi bu hal ihtikârın ta kendisi değilde 
nedir? Çünkü benden 3,5 asit üzerinden para 
alıyor, 10 asitli yağ veriyor. Gerçi vekâlet bu 
gibi ahvalde halka şikâyet etmelerini ilân etmiş. 
Gidiyorsunuz, şikâyet ediyorsunuz, ne yapa
yım elimde olan budur diyor. Bunun için ben 
Millî Korunma Mahkemesine mi gideyim? Şu 
halde Tarım Kooperatifleri lâyüsel midir? Tüc
carı nasıl sevkediyorsa onu da sevkedelim o hal
de. Sayın Ticaret Bakanından benim istirhamım 
bu işin hak ve adalet dairesinde düzenlenmesini 
temenni etmekten ibarettir. 

Şimdi bahis açılmışken Ayvalık'ta vuku bu
lan bir hadiseden de bu münasebetle bahsetmek 
istiyorum. Arkadaşım gerçi bu noktaya da te
mas ettiler. Tüccar hakikaten çok tazyik edil
di. Tüccar çok tazyik ediliyor. Nasıl tazyik 
ediliyor? Verdikleri beyanname mucibince her 
müstahsilin elindeki yağ miktarı malûm. Mese
lâ kooperatif geliyor ve diyor ki senin yağma 
ben müşteriyim. Tüccar pekâlâ diyor, benim 
bankaya borcum var, bu yağın bedelinin hep
sini istemiyorum; bana bir miktar avans ver. 
Yani beni bu banka borcundan kurtar diyor. O 
da kabul ediyor. Zamanı geliyor, bankaya te
diye zamanı yaklaşıyor. Haber gönderiyor, pa
ra lâzımdır diyor. E ne yapayım, para gelme
di, cevabını alıyor. Amma benim haysiyetim 
ve itibarı ticarim mcvzınıbahis kendi malimin 
kendimi iflâsa mı götüreyim? Nihayet bu sıra
da yine Devletin başka bir müessesesine, Tav
şanlı kömür müessesesinde bulunan Millî Savun
ma askerlerinin ihtiyacı için yağ lâzım oluyor. 
O müessese bu yağlara talip oluyor. Verin ba
na diyor. Onun üzerine tüccar; bana istediğim 
avansı vermezsen Devletin diğer bir müessesesi
ne bu yağları satacağım diyor. Kooperatif sa
tamazsın diyor. Tekrar taahhütlü bir mektup 
gönderiyor. 

Bu mektuba 24 saat zarfında bu parayı ver 
mezsen bu yağı Devletin diğer bir müessesesine 
satıyorum diyor, cevap gelmiyor o da satıyor. 
parasını alıyor, bankaya borcunu veriyor. 

Bu adamı, yağını kaçırdığı diye derhal mü
fettişler mahkemeye sevkediyorlar. Mahkeme 
Ayvalık'ta değil, Burhaniye'dedir. 50 Km. me
safeye iki süngülü ile bu adamı gönderiyorlar. 
12 gün orada cinayet mahkûmları arasında bu
lunduktan sonra hâkim ve müddeiumumi müfet

tişe soruyorlar, bu adamı mahkemeye hangi de
lil ile gönderdiniz. Kanaatim efendim diyor. Sen 
kanaatle bir vatandaşa nasıl ıstırap verirsin di
yorlar. Nihayet ne söylüyorlarsa. söylüyorlar 
ve maznuna hay dr oğlum git beraat ettin diyor 
lar. Şirmli bu tüccar da haysiyet tüccarı, itibar 
ve şeref kaldı mı? Bu şartla memlekette iktiısadi 
kalkınma olur mu? Şüphesiz bu işler de Ticaret 
Bakanlığını alâkadar eder. Tüccarlara sordum, 
l)iı ticaret müfettişleri kimdir? Acaba bunları bir 
menfaat mukabilinde mi yapıyorlar. Hâşa kar
da leke var, bu arkadaşta leke yoktur, dediler. 
Şu halde bilgisizlik, tecrübesizlik ve hissi hare
ket biraz da halkın ihtiyacına intibak etmenin 
neticesi ve his hâkim olduğu anlaşılıyor. Şimdi 
bu noktalar üzerinde Ticaret Bakanımrzın çok 
hassa solmalarını rica edeceğim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
TI.OAUET BAKANI ('. S. S İRER — Arka 

dağlar, hayat pahalılığı mevzuu üzerinde görüş
melerimizi ve aynı zamanda bu konu da almış ol 
doğumuz tedbirleri yüksek huzurunuzda kısaca 
arzetıniştim. Benden sonra kürsüye gelen arka
daşlarımız evvelâ elimizdeki rakamlar üzerinde 
durarak bunları, sıhhati olmayan rakamlar şek
linde mütalâa etmek lâzım geldiğini ileri sürdü 
lor. Aynı zamanda arkadaşlarımızdan birisi de 
almış olduğumuz tedbirlerin isabetsiz ve iyi ne
tice vermeyen birtakım tedbirler olduğunu söy
lediler. Bu mey and a bendenize karşı şevki ve 
sempati beslediklerini, fakat aynı zamanda »la 
acımakla olduklarını ifade buyurdular. 

Arkadaşımızın bendenize göstermiş olduğu 
sevgi, ve sempatiyi omuzlarım taşımıyacaktır. 
Acıma bahsine gelince; bana karşı bir acıma 
hissi duymalarını da lüzumsuz görmekteyim. 
Çünkü arkadaşlar, bendeniz bana tevdi edilmiş 
olan vazifeyi, bir Türk çocuğuna yakışır şekilde, 
bütün enerjimi ve bütün gayretimi sarfederek 
yapmağa ve işlerimi iyiye doğru götürmeye »-a-
hşryorum. Binaenaleyh, ben kendimi acınacak 
bir vaziyette görmüyorum. Kendime açındığım 
görmeyi benim için ağır bir muamele telâkki ede
rim. 

Bunu bu şekilde tebarüz ettirdikten sonra is 
mail Sabuncu arkadaşımızın bazı suallerine ce
vap arzedeeeğim. 

Yüksek huzurunuzda: pamuklu mensucat ile 
yünlü mensucat miktarı hakkında söylediğim 
rakamlar Sanayi Tetkik Heyetinin hazırlamış 
olduğu rakamlardır. Bu rakamlar, bir taraf
tan memlekete ithal edilen mensucatı, diğer ta
raftan memlekette istihsal edilen mensucatı ve 
iplikleri nazarı itibare alarak nazari bir ölçü 
\\o çıkarılmıştır. Yalnız bir mukayese yapmak 
i»rin ifade edilmiştir. Kendileri bendenizin gör
mediğim bir rapor veya bir tebliğde, memleket 
ihtiyacı olan pamuklunun % 80 i, 90 i, yün
lünün şu kadarının memlekette istihsal edildiği-
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m ifade olunduğunu şimdi de tovzi teşkilâtı 
karşısında kalındığını söylüyorlar ve her iki 
malûmatı yekdiğeriyle telif edemiyorum, bu
yurdular. Memleket ihtiyacı dediğimiz zaman 
neyi nazara alıyoruz? Eğer memleket iktiyaec 
normal zamanlardaki istihsal ve ithalât rakam
larının yekûnu üzerinden hesap ediliyor ve da
hilî sanayi istihsalinin miktarı bu rakamlarla 
mukayese ediliyorsa memleket dâhilinde istih
sal edilen miktarı bir nispette ifade etmek ka
bildir. Huzurunuzda bendeniz kendi şahsi ka-
rekterime uygun olarak daima doğrusunu, dai
ma inandığımı söyledim, inanmadığım bir şe
yi, tetkik etmediğim rakamları huzurunuza ge-
tirmedim. Binaenaleyh gerek hayat pahalılığı 
mevzuunda olsun, gerek diğer mevzularda ol
sun arzettiğim malûmatı vaziyetimizi hoş gös
termek, işlerimizi olduğundan daha iyi göster
mek gayretiyle hazırladığımı bir defa daha tek
rar etmek isterim. Arkadaşlar, Ticaret Bakan
lığınızın gördüğü işler bütün memleketi ilgilen
diren işlerdir. Bu işlerin bütün açıklığı ile or
taya konulmasının en iyi yol olduğuna kaniim 
ve sizin de bunu istediğinizi biliyorum. 

Geçinme endeksleri: 
Geçinme endekslerimiz bazı arkadaşlarımız 

tarafından istihfaf mevzuu telâkki edilmiştir. 
Arkadaşlar, geçinme endeksleri, muayyen 

bir hayat seviyesinin geçirdiği safhaları ilmî 
esaslara göre tesbit için toplanan bir takım ra
kamlardan meydana gelir ve bu rakamların iyi 
toplanması için esaslı gayretler sarfetmek ica-
beder. Biz bu rakamların mümkün olduğu ka
dar hakikate, tam hakikate yakın olması için 
elimizden gelen gayreti sarfediyoruz. Yoksa 
bir iniş manzarası göstermek için bir takım ra
kamlar tasni etmiyoruz. 

Gıda maddeleri endeksinin geçirdiği seyri ve 
bunun en çok yükseldiği haddi ifade ettim. Sa
buncu arkadaşımın temas etmiş olduğu 510 ra
kamı İstanbul geçinme endeksinin en yüksek 
bulunduğu zamana, 1943 senesinin muayyen bir 
ayma ait bulunmaktadır. Bunu tavzih etmek 
için arzediyorum. 

Zeytinyağı meselesine arkadaşlarım tekrar 
avdet ettiler ve zeytinyağı fiyatının acip bir şe
kilde tesbit edildiğini de ifade buyurdular. 
Zeytinyağı fiyatı, buna dair olan sirkülerde de 
sarih olarak ifade edildiği gibi, zeytinyağı fab-
rikalariyle tasir yerlerinde teslim toptan âzami 
satış fiyatıdır. Bittabi yağ istihlâk merkezleri
ne gittikçe fiyatına nakliye masrafları, tüccar 
kârları eklenmektedir. Yalnız Tarım Satış Ko
operatifleri Birliği tarafından halka arzedilen 
yağlarda masraf ve kâr yükünün mümkün ol 
duğu kadar azaltarak bunları daha ucuza verme 
ğe çalışıyoruz. 

Dağıtılan yağların evsafının bozuk olduğun
dan da bahsettiler. Zeytinyağlarmı muayyen 
asit derecesiyle istihlâk merkezlerine ulaştıra

bilmek için, bunların varilleri, ihracat kont
rollerimiz tarafından muayene edildikten son
ra mulıurienmektedır. Mubürlü olarak istihlâk 
merkezierme gelen varÜJer halka dağıtılmak ü-
zere bakkallara tevzi edilmektedir. Bakkallar
da karıştırılma, ihtimal olabilir. Ancak bu da 
şikâyetle anlaşılabilir. Yalnız, bizim şimdiye 
kadar aldığımız malûmat tevzi ettiğimiz yağla
rın müstehlik tarafından beğenildığıdir. 

Zeytınyağ işlerinin istihsal mıntakasmda yap
mış olduğu akislere gelecek olursak; istihsal 
bölgelerinde, şu veyahut bu tüccara vesika ile 
mal satılması için delalette bulunulduğu hakkın
daki iddialar üzerine işi mahallinde bulunan mü
fettişlerden sordum. Böyle bir delâletin vâki ol
madığı hakkında malûmat aldım. Zeytinyağı 
müstahsillerinden fazla miktarda yağ alınmış ol
ması keyfiyetine gelince; Devlet, yalnız mua
mele vergisi, Devlet hissesi ve aynı zamanda bir 
de Toprak mahsulleri vergisi cibayet etmekte
dir. Fakat burada şunu da ilâve edeyim ki tes
bit ettiğimiz fiyatların hesabında bu vergiler ma
liyete ilâve edilmiştir ve Devlet hissesi olarak 
mubayaa edilen yağların bedeli tesbit edilen fi
yat üzerinden müstahsile tediye edilmektedir. 
Evlerin aramldığına ve ayni zamanda halka zu
lüm yapıldığına dair haberler bendenize de gel
miştir ve bir arkadaşımın bana tevdi ettiği mek-
tub bahis mevzuu edildiği için müsaade ederse
niz huzurunuzda okuyacağım. 

«...Bu sene mahsulümüz olmamasına rağmen 
ve halen muhitimizde bir dirhem satılık iyi ev
safta yağımız yok iken Ticaret Vekâleti Müfet
tişleri hali faaliyette berdevam. Şimdi artık yağ 
depoları vesaire tükendi. Meskenleri evleri ba
sıyorlar. Karyola altlarını sarnıçları vesaireyi 
fenerlerle arıyorlar. Artık ne hürriyet ne hür
met kaldı. Meskenlerimiz de taarruzdan ve te
cavüzden masun değil. Vilâyetimizin sayın mil
letvekillerinin harekete geçmesine duahan ol
maktayız. Bizleri bilmem başka müdafaa ede
cek var mı? Acaba parti prensipleri müntehip-
lerinizin hukukunu müdafaa etmenize müsaade 
otmiyorda onun için mi bu zeytinyağ işinde hfı-
Ifı sükût odij'oruz.» demektedir. 

Bendeniz bu mektup üzerine de müfettişleri u 
kiminin evini aradıklarını, kime zulmettiklerini 
tetkik ettirdim. Aldığım malûmat şudur: 

Yalnız bir ihbar üzerine Körfez bölgesinde 
bir evde arama yapılmıştır. Eğer bu aramada 
herhangi bir kanunsuzluk varsa müsebiblerini 
tecziye etmeğe hazırız. Arkadaşım Hayretin'in 
anlattığı vakayı kendisinden esaslı surette din i i -
yeceğim ve vâki ise müfettişi tecziye edeceğim. 

Arkadaşlar, bundan sonra Toprak Mahsulle
ri Ofisinin mübadele mevzuu üzerinde de bir-
kaç kelime söylememe müsaade buyurmanızı ri
ca edeceğim. Sayın Karagülle, Umumî Mura
kabe Heyeti ile komisyon raporunu huzurunuz
da muallel bir vaziyette göstermek istediğimden 
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bahsettiler. Bendenîa böyle bir zihniyetle bun- : 
dan bahsetmiş değilim. 

Muayyen bir meselenin tetkikmdan doğan 
sonuçtan bahsettin. Bir rapor onu yazanların 
ellerindeki dokümanlara ve yapılan tetkiklere ! 
»•öre bir veçhe ve bir istikamet alır. Bendeniz bu 
mevzuu sizin arzu eliğiniz şekilde ele aldım, 
tahkiki için iki müfettişe tevdi ettim. Müfettiş- J 
lerin raporunu bütün tafsilâtiyle arzetmek bir i 
taraftan vaktinizi alır ve diğer taraftan da 
bu kadar uzun işleri tafsilen huzurunuzda an
latmak da benim için güç olur. Müfettişlerin ı 
vardıkları netice şudur : Müfettişler diyorlar 
ki, bu hâdisede bir suç mevzuu yoktur. Ben- j 
deniz hâkim değilim tetkik memuru da deği- j 
Hm; ben bir bakanım. Bir meseleyi tahkik ve I 
tetkik ettiririm, bunun neticesini alır ve ieabe-
den kanuni mercilere tevdi ederim. Yalınız şunu 
da arzedeyim ki, Toprak Mahsulleri Ofisinden 
ayrıldıktan sonra halinden şüpheye düştüğüm 
i)ir memur hakkında beyanname talep ettim ve 
talep ettiğim bu beyanname üzerine tetkikat 
yaptırdım, ve evrakını da Cumhuriyet savcılı
ğına tevdi ettim. Bununla da şunu ifade etmiş 
oluyorum ki, suçlu olanlar hakkında işten ay- j 
nisalar bile takibat yapıyoruz. Suçsuzlara da j 
suç isnat etmek ve onları mahkemeye vermek 

• bittabi elimizde değildir. 
Sonra ben hiçbir zaman suçlu bir takım in

sanların üzerine kanat gerecek kadar, söz bu-
lamıyorum, işini bilmez bir insan değilim. 

Şimdi hâdise Cumhuriyet savcılığına intikal 
»itmiştir. Raporlar, dosya ve bütün evrak 
oradadır. İş yargı mercilerine intikal ettikten j 
sonra yapılacak şey o merciin kararma bağlıdır, i 

Arkadaşlar; huzurunuzda bir defa daha bir | 
noktayı belirtmeği faydalı görüyorum. 

Ticaret Bakanınız omuzlarında çok ağır me
suliyet taşıyan bir arkadaşınızdır. Bu arka- i 
daşmızm istinat ettiği yegâne kuvvet, Yüksek 
Heyetinizin tanı itimadına mazhar olmaktır. Ben 
hu Yüksek Heyetin tam itimadına mazhar ol
madıkça omuzlarımda taşıdığım ağır vazifeyi 
yapmakta müşkülâta uğrarım. 

Binaenaleyh bizim gayemiz bize tevdi edilen | 
işi gücümüzün yettiği kadar ve sonuna kadar I 
yapmağa gayret etmektir. Sizin vazifeniz de bizi 
beğenip veya beğenmemektir. Takdir Yüksek 
Heyetinizindir. (Bravo sesleri). 

R. KOEALTAN (içel) — En doğrusu budur. 
t SABUNCU (Giresun) — Müsaade buyu

run arkadaşlar, (Gürültüler), 
Müsaadenizi rica ederim, gayet kısa söyliye-

eeğim. Şahsımdaan bahsettiler... (Kâfi kâfi ses
leri). 

BAŞKAN — Devam ediniz. 
1. SABUNCU (Devamla) — Söylediğim za

man beni de tasvip buyurdunuz. Rica ederim 
Ben bir malûmat getirdim ve şu mühim mesele
de şu rakamı buldum, filân yerde şuna tesadüf | 
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ettim dedim. Müsaade buyurun, yalınız buna 
temas edeceğim, diğerinden bahsetmiyeceğim, 
beş dakika içinde söyliyeceğim. 

Tenakuz noktalarını gösterirken, Hüküme
tin okuduğu beyannamede; memlekette pamuk
lunun % 60, yünlünün % 80 derecesinde istih
sal edilerek temin edildiğine dair ifadelerini ve 
Murakabe Heyetinin raporunda da, memlekette 
istihsal edilen .yünlü şu kadardır, yani 9 000 
ton iplik istihsal edilmiş, bunun altı bin to
nundan 46 000 metre dokuma yapılmıştır diye, 
esas itibariyle rakamı aldım ve buna istinat 
ederek bir neticeye vardım. Binaenaleyh, Muh
terem Ticaret Bakanının bu rakamı nereden al
dı demesine hayret ediyorum. Kendileri Sanayi 
Tetkik heyetinden aldıklarını söylediler. Ben 
de nihayet Hükümet, beyannamesinde böyle 
söylüyor, % S0 yünlü, % 60 pamuklu. Vekil-
Beyin verdiği rakamla bunu kabili telif gör
müyorum. Nihayet tevzi edilecek yünlünün 
adam başına yarım metre düştüğünü söylüyor. 
Acaba hangi rakamdır, o yarım metre bir ada
mın ihtiyacını ifade ediyor.' 

Tenakuz olup olmadığını yüksek takdirinize 
bırakıyorum. 

UKONOMİ BAKANİ F. SİRMEN (Rize) 
Arkadaşlarım, Hikmet Bay ur bugün yine bir ve
sile icadederek şahsımı mevzuubahisı ettiler. Ba
kanlığıma ait bütre müzakeresi yapılırken yine 
şahsımdan bahsetmişlerdi. Kendilerine o zaman 
bu yüksek kürsünün şahsiyet yeri olmadığını s<öy-
I iverek ayrıca sarf ettikleri sözler üzerinde dur
muş değildim. "Fakat bugün yine ısrarla şahsımı 
mevzuubahis etmekte bulundukları için cevap 
vermek lüzumunu hissetim. Bundan dolayı yük
sek müsamahanızı bilhassa rica ederim. 

Arkadaşlar, Hikmet Bayur benimle Ticaret 
Vekili arkadaşımdan bahsederlerken aynen şöyle 
dediler; tesbit edebildiğime ve duyduğuma göre 
arzediyorum. ' «Bir buıüarın evsafına bakınız, 
bir de kendilerim; yükletilmiş olan vazifeye ba
kınız.» dediler ve ayrısa ilâve ettiler ki, bu vazi
feler kendilerine tevdi edilmiş oJjsa dahi onların 
bu vaziyetlerini bilerek bunu kabul etmemeleri 
lâzımgclir, dediler. Bunu hepiniz, arkadaşlar ev
velâ şunu Yüksek Heyetinizin huzurunda söyli-
yeyim ki; Hikmet Bayur'un haiz olduğu evsafı 
taşımaktandı, kendimde (Gürültüler) hiçbir va
sıf taşımamayı tercih ederim. (Öyle şey olmaz, 
(Gürültüler ve ayak sesleri). 

II. KORALTAN (İçel) — Öyle şeye taham
mülü yok bu kürsünün. 

EKONOMİ BAKANİ F. SİKMEN (Devam
la) —- Arkadaşlar; biz memlekete candan bağlı, 
(O bağlı değil mi? sesleri) (kim bağlı değil ki 
sesleri) ve bu memleketin parasiyle okutturulmuş 
ve yetiştirilmiş olan gençler, omuzlarımıza yükle
tilmiş olan vazife ne kadar ağır olursa olsun omı 
taşımaktan ve o yükü çekmekten içtinap edemeyiz. 

— 800 — 
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Bizini bil vazifeyi taşımağa devanı edip etmeme- ' 
mi/ ancak ve ancak Yüksek Heyetinizin kararma | 
bağlıdır. j 

Arkadaşlar, sonra- kemlileri yine, bugün ben- i 
denizin bütçem konuşulurken şunu da ifade bit- ' 
yurdular, dediler ki. hırsızlar himaye edilmek- ; 

t edir. * | 
Arkadaşlar, Ekonomi Bakanınız, olarak iş ba- : 

sına getirdiğim tarihtenberi bütün çalışma isti- i 
kametim sn olmuştuı. Memleketin büyük dâvası- I 
ıım. yükünü üzerinde taşıyan namuslu fabrika- | 
türleri himaye etmek onların delilerini ve müş i 
küllerini mümkün olduğu kadar izaleye çalış- j 
inak. Fakat bunlarıniçinde ahlaksızlıkları yolsuz- j 
luk yapanları, ihtikârda bulunanları varsa onla- j 
rın da peşinde daha şiddetli bir şekilde koşmak
tır. Bunda ne derecede hassasiyetle durduğumu- ı 
zu zannediyorum ki, Yüksek Heyetiniz pekala i 
bilir ve takdir eder. ; 

Bugün adli makam eline verilmiş şahıslar- j 
dan bahsetmenin yerinin burası olmadığını ve j 
lüzum da olmadığını yüksek heyetiniz takdir I 
edersiniz. Sözlerime son verirken bir noktaya da 
işaret etmek isterim. Bundan bir buçuk sene ev- I 
vel yine Hikmet Bavur bir fabrikatörün, mulı- i 
taç olduğu bir maddeyi teminde kendisine yar- j 
d mı etmediğimi söylediler. Şu noktayı işaret ede- j 
eeğim ki bu fabrikatör bugün Millî Korunma i 
Mahkemesi karariyle sanık olarak mevkuf bu 
Ilınmaktadır ve hâkimin elinde dâvası rüyet i 
edilmektedir. 

H. BAYTIK (Manisa) Beyanatımı ikiye 
ayıracağım. Biri hırsızların himaye edilmesi işi 
ben şahsen kimseye sen hırsızsın ve hırsızları 
bile bile himave ediyorsun diye bir şey demedim. 
Kül olarak bir eok hırsızlıklar, suiistimaller var. I 
Bunlar cezalandırılmıyor, dedim. I 

Sonra, Ekonomi ve Ticaret Bakanlıklarının j 
bilhassa Ekonomi Bakanının iki nevi hedefi " var- j 
dîr. Birincisi fabrikaları idare, öteki de ihtikâr- J 
la mücadeledir. İhtikârla mücadelede başarısız- j 
lık tamdır. Ben bu iki zat bu işi başaramıyorlar- I 
lar dediğim zaman bunu kaydediyorum siz o ; 
muhtekir ve vurguncu kurtlarla uğraşacak çap- j 
ta değilsiniz dedim. Hakikat böyledir, bugün I 
köylü pamuklunun % 80 ini karaborsadan al
mıyor mıı! Bunu idinizde bilmiyen var mı.' 
Bunmı ifadesinden dalın doğru bir şey var mı"' 
Demekki bu işi önliyemlyorlar. İdari kısmı ya- j 
pıyor mu, yapamıyor mu? Onun üzerinde mü
nakaşa etmiyorum. Fakat sarih olarak yapama
dıkları şey budur. Bunu acık olarak burada 
söylemek bizim vazifemiz değil mi? 

Hic beklemediğim bir şev çıktı : 1,5 - 2 yıl ı 
önce Kula'yi gezerken orada bulunan bir fab- j 
rikaeı gördüm. Bu adam yeni makineler getirt- I 
miş, fakat çimento bulamadığı için fabrika bi
nasını yapanı ıyormuş. Bunu bana söyledi, ben 
de Bakana söyledim, Sonra ftknuomi Bakanı 1 
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dedi ki; bu adam aldığı çimentoyu İstanbul'da 
köşk yaptırmakta kullanmış ve yeniden kendi
sine çimento verilmemiştir.- Ben ısrar im ettim? 
Zannediyor musunuz ki bunun için sizinle uğ
raşacağım ? Siz söylediniz ne olduj Ben size 
ille yapın demedim, gördüğümü anlattım. Son
ra. Kula'ya başka bir gidişimde fabrikacı bana 
dedi ki; ev için istediğimiz çimento geç kaldı, 
validen izin aldık, evi yaptık. İkinci parti çi
mentoyu alınca fabrikayı bitirdik ve açığı da 
kapattık. Buraya geldim, Vekile anlattım, doğ
ru değildir, dedi. Ben bunu ısrarla takip mi et
tim ? Vaziyeti herkes benim gibi gördü. Şu da 
muhakkak ki çimento verilmiştir. Günkü geçen 
sene gittiğimiz vakit yeni makineler işliyordu, 
fabrika sak fi kapanmıştı. Yani bunun mânası 
nedir? Bu kadar suiistimal oluyor, bu kadar 
hırsızlık oluyor, bu kadar şey söyleniyor, yarı
şma bile cevap verilmiyor. Bir buçuk sene evvel 
Bakana anlattığım bu hâdisede ne vardır? Ben 
şimdi hayretleyim, kendi icraatını müdafaa ede
cek şey bulamadı da bu gibi şeylere mi kaldı? 
Bu bakımdan iş büsbütün şayanı hayrettir. 
Deseydi ki, bana. ısrar ettin, yapıştın ve ben 
reddettim iş biraz anlaşılırdı, halbuki o isteni
len çimentoyu pekâlâ vermiş. Herhangi bir mil
letvekili seçim bölgesinde depo edilmiş makine
leri görürse, ortada iktisadi buhran vardır, ku-
ma.şsızlık vardır, fabrika sahibi dese ki; bana 
çimento vermiyorlar bu .yüzden koca makine
ler lüzumsuz o milletvekili merkeze geldiği za
man bunu Bakana anlatmak bir vazifesi de
ğil midir? Bakanın bu sözü ne sözdür? Bu, 
münakaşa sevivesinin düşmekte olduğuna bir de
lildir. 

BAŞKAN - Ticaret Bakanlığı bütçesinin 
tümü hakkında başka söz isteyen yoktur. Tü
münün görüşülmesi yeter görülerek bölümlere 
geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul buyu
ranlar... Kabul etmiyeııler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
790 Bakan ödeneği 3 104 

- BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
791 Aylıklar 686 019 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
792 Ücretler 88 535 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
793 Geçici tazminat 38 900 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
794 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanun

lar gereğince verilecek zamlar ve 
yardımlar 85 070 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

795 Merkez bürc giderleri 15 930 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

796 İller büro giderleri 11 085 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

797 Basılı kâğıt ve defterler 3 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

— eoı — 



B : 65 29.5 . 1945 O : 2 
B. Lira 
798 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 

giderleri 47 300 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

799 Kira karşılığı 19 300 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

800 Taşıt giderleri 3 355 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

801 Yolluklar ' 70 159 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

802 Giyecekler 7 230 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

SOK 4598 sayılı kanun gereğince yapı
lacak tedavi giderleri ve yollukları 5 875 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

804 Sergi ve kongreler giderleri 1 752 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

805 Ziyafet giderleri 1 750 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

806 Tahlil ve ölçüler lâboratuvarları 
iein makine, aletler, edevvat ve ecza 
satmalma • ve onarma giderleri 5 840 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

807 Ticaret ataşelikleri giderleri 58 330 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

808 4644 sayılı kanun gereğince ödene
cek emekli keseneği-karşılığı 5 833 
BAŞKAN * Kabul edilmiştir. 

809 Yazı, yavıın ve propaganda gider-
leri 13 413 
BAŞKAN - • Kabul edilmiştir. 

810 Milletlerarası kurumlara katılma 
payı 1 575 
BAŞKAN ~- Kabul edilmiştir. 

811 Hecen yıl borçları 6 781 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

812 Eski vıllar borçları 1 860 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

813 2834 sayılı kanunla 3018 sayılı ka
nunun 7 nei -maddesine göre ku 
ruhi kuruml arın yönetim giderleri -
ne yardım 1 
BAŞKAN - Kabul edilmiştir. 

814 Ticaret haberleri alma için yardım 5 800 
FASKAN — Kabul edilmiştir 

815 izmir Arsıulusal Fuvanna yardım 50 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Ticaret Bakanlığı bütçesinin görüşmesi bitti. 
Şimdi birinci maddeyi tekrar okutuyorum. 

1945 yılı 7 aylık Bütçe Kanunu 

MADDE 1 •— Devlet bütçesine giren daire 
lerin 1945 yılı 7 aylık giderleri için bağlı (A* : 
işaretli cetvelde gösterilen (418 936 486) lirası İ 
âdi ve (184 468 338) lirası olağanüstü giderler 
için olmak üzere (603 404 824) lira ödenek ve- ; 
rilmistîr. ; 

BÜTQE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ H \ . i 
KESMİK (Tokadl - E w s k e kabul buyurduğu- ' 

nuz Millî Savunma bütçesinin olağanüstü kıs
mında, 17.9 küsur milyon lira vardı. Bunun çeşit-

I li savunma işlerine ait olduğu gösterilmişti 
} ve parantez içerisinde bu tahsisatın İcra Kurulu 
j kariyle bölümlere nakledileceği tasrih edilmiştir. 

Yalnız Savunma hizmetleriyle alâkalı diğer Ve
kâletlerde de bazı hizmetler vardır. İcabında bu 
tahsisattan oraya da nakil lüzumu hâsıl olmakfa-
dır. Tensip buyurursanız bu faslın ona göre 

i tashihi îeabetmektedir. (Muvafık sesleri). 
BAŞKAN — Komisyon sözcüsünün verdiği 

i değişikliği okuyoruz. 

| Olağanüstü 
Çeşitli savunma hizmetleri (Bu. ödeneğin hiz

metlere damıtılması ve maddelere ayrılması ve 
gerek maddeler arsında, gerek askerî ihtivaclar 
için" lüzumlu görülecek miktarlarının ilgili Ba
kanlıklar bütçelerinde mevcut veva açılacak bö
lümlere aktarılması Bakanlar Kurulunca yapı
lır). 179 333 338. 

(Tamam, tamam sesleri). 
BAŞKAN -~ Efendim, Millî Savunma Bakan

lığı bütçesindeki olağanüstü bölümün adı şimdi 
okuduîhım şekilde değiştirilmiştir: 

Birinci madde hakkında başka mütalâa vok-
I tut*. Oyunuza sunuvorum. Kabul buyuranlar... 
! Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

| MADDE 2. — Devlet bütçesine giren dairele 
rin 1945 yılı 7 aylık âdi ve olağanüstü giderle
rin»! karşılık olan gelirler bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (537 843 000) lira tah
min edilmiştir. 

Iİ —• Gelir Bütçesi: 
BAŞKAN — Cetvel hakkında söz istiyen 

var mı? Bölümlere geçilmesini oyunuza arzedi-
yorunı, Kabul buyuranlar... kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

B — CETVELİ 

Kazanç vergisi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hayvanlar vergisi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Veraset ve intikal vergisi 
BAŞKAN Kabul edilmiştir. 
Maden resimleri 
BAŞKAN — Kabul edilin iştir. 
Hümrük vergileri 
BAŞKAN — Kabul edil m iştir. 
Muamele vergisi 
BAŞKAN - - Kabul edilmiştir 
Dahilî istihlâk vergileri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Su ve kara av vergileri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

L»ira 
80 750 000 

26 700 000 

600 000 

600 000 

11 130 000 

86 250 000 

17 800 000 

700 .000 
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22 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

33 

34 

36 

38 

39 

40 

41 

Nakliyat vergisi 
BAŞKAN —. Kabul edilmiştir. 
Sefineler vergisi 
BAŞKAN — Kabul edümiştötf. 
Damga resmi 
BAŞKAN — Kftbul' ecfânriştir; 
Tapu harçları ve kaydiyeler 
BAŞKAN — Kabul editei^ir. 
Mahkeme harçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir; 
Pasap©rt, kançılarya ve ikamet 
tezkeresi harçları 
BAŞKAN — Kabul, edilmiştir, 
Noter harçları 
BAŞKAN — Kabul edümiştir. 
Diğer harçlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 
Hayvan: sağlık zabıtası resmi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tekel geliri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Oyun kâğıdı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Gayrimenkul kiralan ve ecri mi
silleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Menkul ve gayrimenkul, mallar 
satış gelirleri 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Darphane ve Damga Basımevi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Resmî basımevleri gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Resmî okullar gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edflmiştir.. 
Sulama idareleri gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Radyo ge&rlerî 
BAŞKAN — Kabul ekmiştir. 
Diğer kurumlar 
BAŞKAN — Kabut edilmiştir. 
Millî piyango geliri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Fenerler geliri -mukabitB almaa 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mükerrer sigorta sirkelerinde© 
alınan 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hazine muameleleri gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
KrymetK kâğıtlar 
BAŞEMl — Kabul edilmiştir. 
Muayyen giderler karşıll|t ge
lirler 
BAŞKAN — Kabui ed&nîştir. 
Eski alacaklar 
BAŞKAN — Kabul edilıraşt». 
Cezalar 
BAŞKAN -~ Eertral e«teöşfcîr. 

7 500 000 

70 000 

H) 500 000 

3 250 000 

1 600 000 

125 000 

700 000 

38 000 

130 000 

56 200 000 

70 000 

210 000 

2 000 000 

50 000 

30000 

30 000 

120 000 

800 000 

12© 000 

3 760 000 

30 000 

200 000 

350 000 

100 000 

120 000 

KK>«K) 
* 406 000 

42 
I4sa 

70 000 îstanjral Üniversitem geliri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

43 Çeşitli gelirler 2 500 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

44 tktisadi. buhran vergisi 2,7 %2& 000 
BAŞKAN —. Kabul edümiştir. 

45 Muvazene vergisi 23 900 000 
BAŞKAN ~ Kabul edilmiştir. 

47 2456, ve 2772 sayılı kanunlar ge
reğince-. gümrüklerde kullanılan 
baz? kâğıtlara yapıştu-ıU** sa
vunma pulu. gelirleri 65 000 
BAŞKAN ~ Kabul edilmiştir. 

46 Tekel maddelerinden alman sa
vunma vergisi 46; 800 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

49 Kibritten alınan savunma vergisi 4 800 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 

50 Posta, telgraf müraseleleriyle 
telefon abone bedellerinden alı
nan savunma vergisi 1 700 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

51 Binalardan alınan savunma ver
gisi 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

52 -gümrük çıkış vergisi 2 500 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

53 Tayyare resmi 2 600 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

54 Hava kuvvetlerine yardım ver
gisi 14 600 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

55 Toprak mahsulleri vergisi 75 000 0Ö0 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

56 4385 sayılı kanun mucibince şe
kerden alman ek istihlâk vergisi 37 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(îkfeıei madde; tekrar okundu). 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul buyuranlar... Etmiyenîer... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Açık olan (65 561 824) lira
nın (5 250 000) lirası büyük su işleri için, 
(5 366 000) lirası Demiryolları yapılan için 
3483 ve 4625 sayılı kanunlara dayanılarak ya
pılacak harçlannıalara ve (19 945 824) Mrası 
4060 sayılı kanun gereğince elde edilecek para
larla* (35 000 000) lirası ise 4275 sayılı kjanun 
g#reğiöeer yapılacak MiUî Savusuna istikraa? ile 
kapatılır. 

BAİ&AN — Mütalâa var şu ! Maddeyi ka
bul buyuranlar,.. Etmayşşnler.., Kabul-e<İife¥|tir-

M^DDB 4. — 1945- yılı içinde Osmanlı Ban
kası île olan Hazine hesabından başka yapıla
cak bağıtlarla kısa süreli avans ahaağa ve he
saplar açtırmağa ve en çok bir yıl süreK Ha-
ıâıe bonefo» çıkarmağa Maliye Bakanı ystgi-
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Tidir. Ancak özel kanunların verdiği yetkiler 
dışında olmak üzere çıkarılan Hazine bonoları 
(25 000 000) lirayı geçemez. 

Banka ve ortaklıkların Hazineye yatırmak 
isteyecekleri paraları almağa ve karşılığında 
(125 000 000) liraya kadar Hazine bonosu ver
meğe Maliye Bakanı yetkilidir. 

Hazinede bulunan millî esham ve tahviller 
karşılık gösterilmek suretiyle elde edilecek 
krediler veya bunların satış bedelleriyle uzun 
süreli Devlet tahvilleri satınalmağa veya bu 
karşılıklarla Hazinenin ortaklığı bulunan or
taklıklardaki katılma paylarını ödemeğe ve 
Bakanlar Kurulu kar ar iyi e bu türlü ortaklık
lar ilişkin katılma senelerini satınalmağa Ma
liye Bakam yetkilidir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Dairelerin, 3656 sayılı ka
nunun 19 ncu maddesine giren hizmetlileriyle 
aynı kanunun konusu dışında kalan memurları 
ve taşıtları bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Numaralan ile adları, bağlı (E) işaretli 
cetvelde yazılı bölümlerden 3656 sayılı kanu
nun 9 ncu maddesi gereğince yönetimi gerekli 
geçici hizmetler için aylık ücretli hizmetliler 
kullanılabilir. Bunların kadrolariyle 3656 sa
yılı kanunun 13 ııcü maddesi hükümlerine uy
gun uzmanlık yerleri Bakanlar Kurulu kara-
riyle belirtilir ve ertesi yıl bütçesiyle Büyük 
Millet Meclisine verilir. Bu bölümlerden alına
cak kadroların eldeki kadrolara ekleme ol
maması gerektir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi (D) cetveliyle birlikte yüksek 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6, — Devlet yaylalarında otlatı
lan hayvanlar için kira ücreti ve başka adlarla 
birşey aranmaz. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Genel Muhasebe Kanununun 
29 ncu maddesi gereğince: 

1. Gelir çeşitlerinden herbirinin dayandığı 
hükümleri gösteren (C) cetveli; 

2. Vatani hizmet bölümünden kanunla bağ
lanmış aylıkları gösteren (Ç) cetveli; 

3. Gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişmeğe izin veren kanunları gösteren (G) cet
veli ; 

4. Maliye bütçesindeki ihtiyat ödeneğin
den aktarılacak bölümleri gösteren (F) cetveli; 

5. Gümrük Tarife Kanununun 14 ncü mad
desi gereğince geçici kabul yolundan faydala
nacak eşyaya ilişkin (î) cetveli; 

Bu kanuna bağlıdır. 
BAŞKAN — Maddeyi cetvellerle birlikte 

oyunuza sunuyorum. Kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millî Eğitim Bakanlığı tara
fından yönetilecek okul pansiyonları hakkında
ki 1838 sayılı kanunun bazı maddelerini değiş
tiren 2005 sayılı kanunun 2 nci maddesi gere
ğince öğrencilerden almacak ücretler, bağlı 
(M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mi? Maddeyi ekli 
cetvelle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — 1945 - 1946 ders yılı içinde üc
ret ve giderleri Devletçe verilmek üzere pan
siyonu bulunan okullarda parasız yatılı okuttu
rulacak öğrencilerin sayısı (1 650) olacaktır. 
Parasız yatılı öğrenci 915 sayılı kanunun 2 nci 
maddesi hükümlerine göre almır. Ancak lisesi 
olmayan illerden imtihana istekli olanlar, im
tihan kâğıtları incelenirken ayrı bir grup sa
yılır ve bu il çocukları içinden de imtihanda en 
çok başarı gösterenler parasız yatılı öğrenci 
olarak alınır. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — 2005 sayılı kanunun 3 ncü 
ve 4668 sayılı kanunun maddeleri gereğince her 
yıl Bütçe Kanununa bağlanması gereken kadro
lar bağlı (N) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — 2005 sayılı kanun gereğince 
açılmış olan pansiyonlar gelirlerinden (60 000) 
lira alınarak geliri yeter olmıyan pansiyonların 
açığını kapatmağa verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — 3803 sayılı Köy Enstitüleri 
Kanununun 7 nci maddesi gereğince kullanıla
cakların kadroları ile ek görev tazminatları ve 
Sağlık memurları ile birinci smıf köy ebelerinin 
kadroları bağlı (K) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi cet
velle beraber kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Bütçelerde geçen yıl borç
ları bölümündeki ödenek üstünde çıkacak borç
lar, ilgili oldukları hizmetlere ilişkin bölümler
den bu bölümlere Maliye Bakanlığınca aktarıla
cak ödenekten ödenir. 

1928 - 1943 yıllarına ilişkin olup, Genel Mu
hasebe Kanununun 93 ncü maddesine göre za
manaşımına uğramamış ve karşılıkları yılları 
bütçelerinde bulunan borçlar, 1945 yılı bütçe
lerinin gider bölümleri artıklarından eski yıllar 
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borçlan bölümlerine Maliye Bakanlığınca ak- ı 
tarılacak ödenekten ödenir. 

BALKAN — Mütalaa var mı? Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — 1513, 2248, 2354, 2701, 2808 
ve 3523 sayılı kanunlarla ilgili borçlardan öden
mesi gerektiği halde bugüne kadar alacaklı
larına verılemiyen tahvillerin karşılıkları 1945 
yılında da -para ile ödenir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul eden
ler... Kabul etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — 45Q sayılı Genel Muhasebe 
Kanunu ile ilgili borçla» için verilecek tahvil
lerin alacaklılarına verilmesinden Önce zaman
aşımına uğramış kuponlarının karşıiıkiariyie 
bunlardan 100 liraya kadar olan borçların tama
mı ve bundan üstün olanların 100 liradan aşağı 
paraçları 1945 yılında da para ile ödenir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul eden
ler... Kabul etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — 3656 sayık kanunla eklerine 
bağlı cetvellerde yazılı kadrolardan bağlı (L) 
işaretli cetvelde gösterilenler 1945 yılında kul
lanılamaz. Bu kadrolarda çalışanlar hakkın
da Memurin Kanununun 85 nci maddesi hükmü 
uygulanır. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul eden
ler... Kabul etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Gerek Devlet daireleri için ve 
gerek kambiyo kararlan hükümlerine göre ge
rekecek ihtiyaçlar için verilecek serbest döviz
lere ilişkin olmak üzere, hazırlanacak cetvel
ler Bakanlar Kurulunun onayına sunulur. Bu 
cetvellerin bölümlerinde değişiklikler ve aktar
malar yapılması, yine Bakanlar Kurulunun 
kararma bağlıdır. Kambiyo teşkilâtının çalışma
sı ve kambiyo işleri Başbakanın yakın deneti al
lında bulunur. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul eden
ler... Kabul etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Gümrük tarif esinin (328/A) 
pozisyonuna giren basım kâğıtlarından gazete 
ve' dergi basımında kullanılmak üzere 2465 to
nu ile okul ders kitaplarının ve öğretmenler | 
için Millî Eğitim Bakanlığımca yayınlanan ki
tap ve dergilerin basımında .kullanılmak üzere 
(3^8/A, B) pozisyonlarına giren her çeşit ba
sım kâğıtlarından 1 100 tonundan 1945 yılı 
içinde alınacak- gümrük vergisi, kâğıtlarda be
şer santimetre aralıklı filigran çizgileri bulun
mak üzere 100 kiloda 50 ve istihlâk vergisi de 
1U0 kiloda 80 kuruşa indirilmiştir. 

Bu suretle memlekete girecek kâğıtlardan 
Millî Eğitim Bakanlığına ilişkin olanları fili
granlı olmak şartının dışında olup bunlar Ba
kanlık emrine verilir. Gazetelerle dergiler* iliş-
ikin olanların dağıtılma şekü Bakanlar Kuru- I 

lunca kararlaştırılır. 
BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul eden

ler... Kabul etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — 1980 sayılı Muvazene Vergisi 
Kanununun 10 nou maddesinde yazılı süre 1 
Haziran 1945 tarihinden 31 Aralık 1945 tarihine 
kadar uzatılmıştır. ; - «#| 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul eden
ler... Kabul etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — 3634 sayılı Millî Savunma Mü
kellefiyeti Kanununun 36 nci maddesi gereğin
ce MiÜî Savunma mükellefiyeti yoluyla alına-
eak hayvanların 1945 yılı alım değerleri (O) 
işaretli cetvelde ve 38 nei maddesi gereğince alı
nacak motorlu taşıtların alım değerleri de (P) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi cet
velle beraber kabul edenler... Kabul etmiyen
ier... Kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Gider bölümlerinden yapı
lacak harcamalara ilişkin formül, bu kanuna 
bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı ? Maddeyi cet
velle beraber kabul edenler... Kabul etmiyen
ier... Kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Bu kanuna bağlı (A) işaretli 
cetvelin Devlet borçları kısmındaki bölümlerin
den başka bölümlere aktarma yapılamaz. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul eden
ler... Kabul etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Bu kanuna bağlı (A) işaretli 
cetvelin Maliye Bakanlığına ilişkin olağanüstü 
kısmındaki (Toprak ürünleri vergisi tahsil gi
derleri) bölümündeki ödenek yetmediğinde ge
rekli ödeneğin eklenmesine Maliye Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul eden
ler... Kabul etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Bu kanun 1 Haziran 1945 ta
rihinde yürürlüğe girer. . 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul eden
ler... Kabul etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul eden
ler... Kabul etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — 1945 yüı yedi aylık bütçesinin 
tümünü açık oylama sunuyorum. 

R. KORALTAN (İçel) — Söz istemiştim mü* 
saade buyurursanız yerimden arşedeyim. (Kür
süye sesleri). ^ 

Efendim, maksadım bütçenin aleyhinde ko
nuşmaktı. Fakat bütçenin gerek umumî heyeti 
üzerinde gerek bölümleri üzerine konuşan arka
daşlar hakikatleri o kadar belirttiler ki, kana** 

w-> 
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ıımca söylenecek tek bir söz kalmadı. Şimdi bu | 
kadaT gerçeklerin çırılçıplak ortaya konduktm I 
sonra bu bütçenin tatbikini hangi heyete emanet 
edeceğiz? 

O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Böyle bir şey I 
yok. I 

R. KORALTAN (Devamla) — Var mı yok 
mu, çıkar siz de söylersiniz. Bunu şimdi yük- | 
sek Kamutayın vereceği reylerin rengi tâyin ede- i 
çektir. I 

Takdir sizindir, başka söyliyecek bir şey yok- i 

i . r— Bakanlar Kuruluna güven oyu verilme
sine dair Başbakan Şükrü Saraçoğlu'nun de
meci 

BAŞBAKAN Ş. SARAÇOĞLU (İzmir) — 
Arkadaşlar; müzakerelerimizin başında birçok 
tenkitleri dinledikten sonra söz almıştım ve bu 
tenkitlere ana hatlar dâhilinde cevap teşkil et
mek üzere aşağı yukarı şöyle konuşmuştum: 

Biz eski rejimden çok fakir, çok zayıf bir 
varlık aldık. Bu çok zayıf varlığımıza rağmen 
kalbimizdeki iman, kafalarımızdaki zekâ ateşiy
le bugüne kadar çalışarak bu zayıf varlığı kud
retli, kuvvetli bir hale getirdik. Vaktiyle imti
yazlı şirketlerin elinde bulunan bütün müesse
seleri ve buna benzer teşekkülleri, kendi Devleti
mizin malı kıldıktan başka bunların yanıbaşm-
da kendi elimizle muvaffak olmuş bankalar, 
şimendiferler ve müesseseler kurduk. Bu söyle
diklerime bugün ufak bir mukayese ilâve edece
ğim. Gazetelerde intişar eden vesikalardan öğ
rendiğimize göre vaktiyle İttihat ve Terakki 
Hükümetinin Maliye Nazın büyük ve vatani 
bir iş için lâzım olan 2Ü bin altını bulabilmek 
için kapı kapı dolaşmış ve her yerden eli boş 
dönmüştü. Bugün Cumhuriyet Hükümeti böyle 
bir iş için 20 bin değil 20 milyon altını derhal 
vermeye amadedir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Yine ilâve ederek demiştim ki; harbin baş
ladığı güne kadar çok hızlı giden çalışmaları
mız ve yükselen varlığımız, pek tabii olarak 
harple beraber yavaşlamıştır. Fakat bunu te
lâfi edecek elimizde kuvvetli imkânlar bulun
durduğumuzu haber vermiştim, demiştim ki, 
dövizler dışında 25 milyon altın lirayı geçen 
bir varlığımız ve umumî bütçemiz içinde sulha 
döndüğümüz zaman emrimize amade bulunacak 
şekilde yılda 820 milyon Türk liramız vardır. 
Bu fikrime iki arkadaş itiraz etti. Bunlardan bi
risi alman vergiler fevkalâdedir, fevkalâde vergi
ler bertaraf-edilince bir şey kalmaz dedi. 

Diğer bir arkadaşımız da orduyu modern1 bir 
hale getirmek için bu paralar lâzımdır. 'Binaen
aleyh geçmiş zamanların -zararlarını telâfi ede
cek bir varlık sayılmamalıdır dediler. 

;Bu arkadaşları daha iyi tatmin edebileceği-
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tur. 

BAŞKAN — Ad çekme neticesinde Sivas se
çim dairesinden başlanarak oylar kutulara atı
lacaktır. 

;(Oylar toplandı). 
BAŞKAN — Oy vermiyen var mı? 
Oy toplama işi bitmiştir. 
1945 yılı yedi aylık bütçe kanununa (5) i ret 

(368) i kabul etmek suretiyle (373) milletvekili 
oy vermiştir. Yeter sayı vardır. 1945 yılı yedi 
aylık bütçesi (368) oyla kabul edilmiştir. 

mi ümidederek şunu söylüyorum: Biz pekâlâ bu
gün bu 25 milyon altın lirayı bulan varlığı ce
bimizde tutmamış bulunabilirdik. Birçok ted
birleri almaktan sarfınazar eder, birçok eşya
nın serbestçe memlekete girmesine göz yumar ve 
böylece biriken bu paranın tamamen sıfır olma
sına meydan verebilirdik ve hattâ daha ileri gi
derek biraz da borçlu kalabilirdik. 2b milyon al
tın liranın var olmasıyle, yok olması o kadar 
başka başka şeylerdir ki, bunun varolmasının 
iyiliğini, memleketimizde takdir etmıyecek bir 
ferdin bulunmadığına kaniim. 

32ü milyon Türk lirasına gelince; arkadaş
lar, sulha kavuştuğumuz gun yılda 32Ü milyon 
liralık bir varlık bulunacaktır. Uu varlığı bü
yük heyet isterse, kısmen vergi mükelleiierıne 
verir, isterse bununla kısmen mahalli idareleri 
takviye yoluna gider, isterse; benim düşündü
ğüm .gibi, yabancı memleketlerden memleketi
mizde kuracağımız (teşekküllerin süratle vücut 
bulmasına tansıs eder. 

Arkadaşlar, eğer biz ordumuzun fevkalâde 
masraflarını daima fevkalâde varidat ile kapa
mak yolunu tutmuş olsaydık, bu 32ü milyon 
liradan elimizde bugün bir santim kalmayabilir
di ve borcumuz, bugünkünden çok yüksek 
olurdu. Her türlü emirlerinize amade olan 32ü 
milyon lira hiç .şüphe yok ki, ordumuzun tak
viyesi için sarfedilebileceği gibi sanayiimizin in
kişafı içinde kullanılabilir. 

Bundan dolayıdır ki bu paraya da obiri gibi 
büyük bir varlık sayıyorum. Bu varlığı görme
mek zannediyorum ki, hakikaten bir az uzak 
yaşamak demek olur. Bundan maada arkadaşlar 
yine bu devrede, yani harp yıllarında biz evve
lâ para buhranını yendik. Bununla beraber ga
yet feci akibetler doğuracağı korkusunu geçir
diğimiz, kömür buhranını yendik, bundan baş
ka yine bu devrede bu memleketin açlıkla kar
şı karşıya geldiğini gördük ve o buhranı da yen
dik. Bu açlıkla karşı karşıya gelme keyfiyetinin 
bir kerre daha benim ağzımdan bir kaç kelime 
ile ifade edilmesi iktiza ediyor. Biz açlıkla kar
şı karşıya kaldık fakat bugün ambarlarımızda 
çok büyük bir stok bulunuyor. ^Bundan evvel 
dediğim gibi kuraklık devam ederse sıkıntımız, 

3. — DEMEÇLER 
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i§ten dolayı para sıkıntısı oJUaryaeaktır. Fa- ı 

kat sıkıntımız, hububat bukranı sıkıntısı ola-
eataır. -aııcaK; eninizde böyle Dır stos olduğu 
içm bu .sıkıntıyı yenebileceğiz. Tersine, bundan 
sonra yağmurlar çois temenni, ettiğim jpbi her ta
rata üoı au§erse biz yine DevLet parasıyie bubu- | 
bat almağa aevam edersek yine üır nuııranımız 
oiacaütır; varlık buhranı, ben ve sız, arkadaş
lar, hep beraber yaladığımız için biliriz ki bol
luk bunranı darlık bukranına tercih edilir ve 
nınayet poi hubnbata kavuşmaktan doğacak var
lık bukranını yenmek igın varımızı yoğumuzu 
sar£ettıkten,s.onra, gücümüz yınje yetmezse emis
yona bue gideriz. Bugün bizim en ziyade koru- . 
dudumuz kütle memleketin en fakır kütlelidir. 
Huuubat zıraatıyie uğraşan köyler ve köylüler,, 
şimdi yapuıij^inuaii jaaha fazia yardıma muhtaç-
tıriar. unların üzerinde dıkkaUftuûn toplanmış 
olması ioniarı jminnettar etmiştir ve bundan Json-
ra da kaniim ki Meclisten çıkacak kanun ve 
kararlar herhalde onları memnun ve minnettar 
edeceü §ek.ılde .olacaktır. 

Bu arzettığim varlıkların hepsinin üstünde 
bir varlığımız vardır ki onu sureti mahsusada ' 
.tebarüz et irmek zaruretini duydum. Otedeuberi 
yanlı§ olarak kafalarımıza yerleşmiş bir kanaat 
vardı: Türk gocukları iktisat idlerini bilmezler, 
Türk çocukları malî ış-ieri halledemezler. Unun 
için bunlar daima yabancıların elinde kalacaktır 
deniyordu. O bu eski kanaati çak kısa bir zaman
da bütün Türk çocukları sildikten sonra bugün . 
gururla diyebiliriz ki başaramıyacağı bir tek is 
yoktur. Bu işlerdeki başarımız, benim kanaatuna 
göre harp zamanında varamadıkları bu netice 
doğru mudur! O da komisyonlarımız ve Büyük 
JVİecüsin isabetli tedbiriyle, Türk çocuklarının 
gayreti* sayesinde bütçe gelirleri üe fevkalâde 
masrafları dahi karşılayabilmek imkanını bul
muş olmamızdır. Bizi bu güzel neticeye götü
ren yardımlarınızla heıgün bazı daha iyiye sev-
kedecek olan Türk maliyecilerine, Türk iktisat
çılarına ve bankacılarına bugün huzurunuzda 
teşekkür ediyor ve onları takdirinize lâyîk arka
daşlar olarak arzediyorum. 

Biraz evvel reyinize arzolunan bütçenin rey 
muamelesinien bir dakika evvel- bir arkadaşı
mız bunda Hükümete itimat manası da vardır, 
gözünüzü açınız, bütçeyi tatbik edecek heyeti 
bulmak lâzımgelir, reylerinizi ona göre kullanı
nız -dedi. Filvaki arkadaşlar yıllardanberi bu 
memelekette teessüs etmiş bir anane vardır. O 
anane de Bütçe Kanununun Meclis tarafmdan 
kabul edilmesi o vakit iktidar mevkiinde bulu
nan Hükümete de bir itimat manasım tazam-
mün edegelmektedir. Arkadaşım sözlerimden 
sonra tarafınızdan verilen reylerin beş rey müs
tesna, tamamen bütçenin lehinde olmasını ben 
şahsan Hükümete bir itimat telâkki temekte de
vam ediyorum. Yalnız şunu arzedeyim ki daha 
dünkü müzakerelerde böyle bir neticeye yanla- I 
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i cağı endişesini gösteren Hikmet Bayur, «hütge 
I formalitesi zaruri bir formalitedir, buna hep 

beraher rçy >\sermek meeburjyjs&ndeyiz, çünki 
bütgeye ır^y vermezsek, BevieJtin i$i durur, hüt-
çeyıe rey verilirken hatırlamamız lâzım gelir ki* 

I Devletin işlerinin durmamamdan neşet eden bir 
zaruret neticesi x&y veriyoruz» dedi. 

Hikmet Bayur arkada^cmızın, pek uzak za
manlardanken gahaan Hükümete itimadı oldu
ğunu zannetmiyorum ve kendisi bu sözleriyle, 
kafiajamtzı rey vsrjnek tehlikesini de tebarüz 
ettiriyor. Bekalâ onun arkadaşlarından birisi 
koridorlar-da^ .mütemadiyen bütçenin reye ko
nulması «yasanda, kırmj^ı rey vereceğim, cümle
sini sık sık tekrar ediyor. O arkadaşı ben haber 
veriyorum, JErnin Saaaktır. 

H. BAYpR (Manisa) — Neden benim ar
kadaşım 4ta, sizin 4eğildiH Sizinki kadar be
nim ve herkesin arkadaşı.. 

.BAŞBAKAN Ş. SARAGGĞLU (Devamla) 
— Hikmet Beyin -ve »benim gayet samimi arka
daşımız olan 'Emin Sazak bunu söyledi. (Gülüş-

[ meler). 
Yalnız arkadaşlar, Emin Sazak Hükümete 

bandan 'bir kaç ay evveline gelinceye kadar ta-
mamiyle itimat 'halindeydi ve o itimadını her 
köşede tekrar ediyordu. Toprak Kanunu mev-
zuubahis -okfcağu -güöâen itibaren Hükümete 
ka*şı »lan 'itimadı «arsridı, yıkıldı ve itknadı-
nm -sarsıl€lîg*aı, yıkıldığını heryerde tekrar et
mekten «akanmadı. Şayet Türk köylülerini kur
tarmak için' bası arkadaşlarımın, Emin Sazak 
arkadaşımın, -candan arkadaşımın teveccüh ve 
itimadını "kaybetsem bile bu yolumdan bir daki
ka olsun ayrıl'mıyaeağfm. Oelar ne kadar iti-
mattanı keserse kessin Toprak Kanununda bu 
memleketin selâmeti için lüzumlu gördüğüm ye
re kadar gitmek iğin .elimden gelen .gayreti sar-
fedeceğim. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Hikmet Mayvr arkadaşımız dki hakanın na
sıl .ulupta intihap olafidağııadûn başlıysn Mr 
şaşmaya bi? kas köre söyledikten sonra, onAarraı 
yerinde ben .©Isana çekilirdim, dedi. O .arka
daşlarım, filhakika biraz hassas davrandılar we 
mukabele etmek istediler. Arkadaşlar, Hikmet 
Bayur arkadaşım, bütçenin başlamasından çok 
da%a evvelderiberi Hükümetin aleyhindedir ve 
ikî Bakamn düşmesi iâzımgeldığim bilhassa büt
çenin müzâkeresi sırasında sık sik tekrarlamıştır. 
Yalnız benim şaştığım bir şey yar. Hükümetin 
aleyhinde herkes rey verebildiği gibi o da vere
bilir. 'Hükümeti istizaha .çekmek her vakit elin
dedir. Yapabilir, uzun aylardanberî aleyhimiz
de olduğu halde bu silâhların hiçbirini kullan
mamış olması, vazifesini vaktinde yapmamış ol
ması demektir. Bu noktayı tebarüz ettirmeği za
rurî görürüm. 

Şimdi asıl kenötî teklifine geliyorum. Hîb» 
I met Bayur'un burada söylemiş olduğu nufku 

- 5 0 7 



B : 65 29.S. 1945 0 : 2 
mevcut olmasaydı belki de ben, burada söyle
nen sözü tam itimat addederek ve sevinerek sü
ratle işimin başına dönecektim. Fakat Hikmet 
Bayur, efkârı umumiyeye o şekilde söyledi ki, 
biz bütçeden dolayı beyaz rey veriyoruz. Kendisıi-
ni verdiği reyin beyaz veya kırmızı olduğunu bil
miyorum, eğer beyaz ise bu noktai nazarı sabit 
bir fikir halinde kendisinde taşıyor demektir. 
Kırmızı ise bunun kuvveti biraz daha zayıflamış 
demektir. Fakat mademki orta yere atmıştır bu 
fikri de ayrıca böyle bir itimada lüzum ve zaru
ret olduğunu söylemiştir, ben arkadaşlarımdan 
rica ederim, Bütçe kabul edilmiş addolduğuna 
göre, Hükümete olan itimatlarım reyleriyle bir 
kere daha göstersinler. Çünkü bu lüzum ve za
ruret şunun için vardır ki, burada hep beraber ver
diğimiz reyler Hikmet Bayur arkadaşın nutkun
da söylediğine göre Devlet hayatını durdurma
mak içindir. Tekrar vereceğiniz reylerle bunun 
böyle olup olmadığının meydana çümıassı lâzım
dır. Size belki zahmet vermiş olacağım istirham 
edeceğim bir kere de bu noktadan tâyini esami 
ile Hükümeti iktidar nıevkmıde tutup tulmıya-
cağmızı gösteriniz. Hattâ, isterseniz, gizli reyler. 
(.Lüzum yok sesleri). Hattâ ben rica edeceğim 
Dizzat Hikmet Jöayur, mademki- bu vazifeyi üs
tüne almıştır} bütçe de çıkmış bulunuyor arkadaş
lar işle beraber yanı kendisine ıitıaak edenlerle 
berauer bir ıtmat reyi talebinde bulunsun. Ma-
matı o buluşmazsa uen aynı fikri tekrar ediyo
rum. Çünkü ben yalnız Büyük Millet Meclisimin 
karârıyle ayakta duraoılırmı. lainız sızın kara
rınız bizi vazıle başından ayırabilir ve yalnız 
sızın kararınız uızı vazııe başınaa devam eoııre-
bdır. (iSravo sesleri, alkışla»). 

H. BAYUR (Manisa) — Bana matuf sözlerin 
mânasını iyi aniıyamadım. Ne vakit fırsat dü
şerse gerek partide gerek burada kanaatiarımı, 
fikirlerimi açıkça söylüyorum. Heyeti Umumi-
yesi itibariyle bu kanaat ve fikirlerimi kendi ak
lıma ve kendi mantığıma göre doğrudur. Gerek 
dış. ve gerek iç meselelerimizde yine fırsat düş
tükçe i§dekı iyi tarafları tebarüz ettiriyor, fena 
taraıları da yine ayrıca kanaat olarak bildiriyo
rum ve bunlar da fenadır diyorum . 

Şimdi kendileri dediler k i ; tekrar rey top
lansın. Kim isterse kırmızı verir, kim isterse 
beyaz rey verir. Bu ayrı bir meseledir. Ben kendi 
kanaatime göre reyimi vereceğim. İstizah tak
riri vermemi söylediler. Bunu nasıl yaparım? 
Bunun için muayyen bir miktar imza toplamak 
lâzımdır. Bu miktarı topliyabilir miyim, top-
liyamaz mıyım, bunu bilmem. Fakat ben dai
ma beğendiğim şeye iyi diyorum, beğenmediğim 
§eye de fena olduğu için fena diyorum. Bu Mec
liste kaldıkça böyle devam edeceğim. Beğenili
rim, beğenilmem, burada kalırını kalmam, o 
da ba^ka bir şeydir. Fakat bu gibi sözlerle be
nim biçbir hareketim deği§miyecektir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? (Mü
zakere mevzuu değil sesleri) Barbakan bir tek
lifte bulunuyor, güvenlik oyu istiyor ve bunu 
isterken de bütçenin çıkmasından sonra diyor. 
Bütçe tamamiyle çıkmamıştır. Daha görüşüle
cek katma bütçeler vardır. Bunlar bittikten 
sonra Başbakanın bu teklifi oya sunulacaktır. 
Onun için gündeme devam ediyoruz. 

BAŞBAKAN Ş. SARAÇOĞLU (İzmir) — E-
fendım, Bütçe Kanunu müzakeresi bitmiştir. 
Arkadaşımız bütçe üzerinde söz söylemiştir. Ben 
kendisine adam topliyabilir mi, toplıyamaz mı 
bunu demek istemedim. Yalnız ikide birde, «çe
kilsinler, gitsinler, yapamıyorlar» diyen bir 
bir arkadasın bunun için sebep göstermesi lâzım
dır. 

H. BAYUR (Manisa) — Sebebini söyledim. 
Tenkitlerimi yaptım. 

BAŞBAKAN Ş. SARAÇOĞLU (Devamla) — 
Arzu ettiğiniz tenkitleri daha evvel istizah sek
linde yapabilirdiniz. Şimdi de teklif seklinde 
yapabilirsiniz. Bu sebepledir ki açık oyla, ve
ya herhangi bir şekilde, yaptıkları teklifin re
ye konulmasını istiyorum. Bunu memleket ef
kârı umumiyesinin hakikati bilmesi için söylü
yorum. 

S. IÇÖZ (Yozgad) — Usul hakkında söyli-
yeceğim. 

Efendim, Muvazenei Umumiye Kanunu ka
bul edildi. Heyeti umumiye reyini izhar etti, 
mesele kalmadı. 

Yalnız muhterem Başbakan itimat reyi iste
diler, bu teklifi reye koyarsanız, kabul edilme
diği takdirde evvelki itimat teeyyüt eder. Bi
naenaleyh ikinci defa rey almağa mahal kalmaz. 

BAŞKAN — Başbakan her vakit itimat re
yi istemek hakkını haizdir. Bunu reye koyma
ğa lüzum yoktur. 

BAŞBAKAN Ş. SARAÇOĞLU (İzmir) — 
İstiyorum. 

BAŞKAN — İstiyorlar. Tâyini esami ile re
ye koyuyorum. 

Balıkesir'den başlıyoruz. 
Efendim, yüksek oyunuza arzolunan, Hükü

mete güvenliğinizin olup olmadığının tebarüz et
tirilmesidir. Reylerinizin bu şekilde verilmesini 
dilerim. 

(Balıkesir seçim bölgesinden başlanarak oy
lar toplandı.) 

BAŞKAN — Bakanlara güven oyuna iştirak 
etmiyen arkadaş kaldı mı efendim! Oy toplan
ması bitmiştir." 

Başbakan Şükrü Saraçoğlu Kabinesine Bü
yük Kamutayca güvenlik vermek hakkındaki 
talebe 3(iö milletvekili oy vermiştir. Bunlar
dan yedisi güvenlik göstermiyor. 35i> güvenlik 
oyu verilmiştir. 

Binaenaleyh, Şükrü Saraçoğlu kabinesine Ka
mutayca 359 oyla güvenlik izhar edilmiştir. (Al* 
kışlar). 

— 508 
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R. PEKER (Kütahya) — Müsaade buyurur 

musunuz? Başbakanın güvenlik oyu isteğine 
müsbet cevap vermiyen yedi arkadaştan biri
si de benim. Bütçe konuşmalarına katılmadı
ğım için, buna sebep teşkil eden duygumu bir
kaç cümle ile arzetmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; güvenlik oyu, ba
his mevzuu olduğu anda içimde bir duygu beni 
rahatsız etti. 

Zerre kadar şüphe etmem ki beyaz rey ve
ren her arkadaşım da aynı samimiyet ve vazife 
duygusu ile fikirlerini belirtmiştir. Toplama 
kutusunda benim adımı taşıyan kırmızı oyun 
sebeplerini yüksek katınızda kısaca belirtmek 
isterim. Tâki çok yüksek olan bizim Meclis ça
lışma hayatımızın gelişmesinde ve kuvvetli Hü
kümet anlayışında bu çalışmanın faydası geniş 
olabilsin. 

Arkadaşlar, bir kere şunu açık olarak arze-
deyim ki, Saraçoğlu'nun bugünkü Hükümetin 
Başbakanı olarak bu vazifeyi görüşüne karşı 
herkesin üç aşağı beş yukarı beğenip beğenme
diği şeyler olabilir - topyekûn ve samimi duy
gumla beyaz rey verirdim, öteki arkadaşlar da 
hiç şüphesiz hepinizin kalbinde şahısları hakkın
da samimi bir hürmet yeri kazanmışlardır. 
Bunların da ellerine emanet edilen işi başar
ma hususunda büyük gayret sarfettiklerine iç
ten eminim. Fakat son müzakereleri de dinle
dikten sonra bu heyeti terkip eden unsurların 
heyeti mecmuasının vücude getirdiği Kabine
nin bugün Devletin içinde bulunduğu iç ve dış 
ve ekonomik güçlüklerin heyeti mecmuasını iyi 
bir surette kavrayıp göğüsleyebileceği hakkın
da içimde inan yoktur. Bu iç duyuşumun ne
ticesi olarak verdiğim reyin sebebinin bir tara
fını bu suretle arzettikten sonra bütçe konuş
malarında beni bu oya sevkeden iki mühim se
bebi de sözlerime ekliyerek ve son fikrimi de ka
tarak kürsüden ineceğim. 

Arkadaşlar; bunlardan birisi şudur: Zeytin
yağını Türkiye rekoltesi yekûnunun takriben üç
te ikisinin şu ve bu kanunla, vergiler ve saire yo
luyla Devlet elinde bulunuşuna karşı takriben 
üçte birinin de müstahsilin elinden çıkıp kâr ta
kip eden cemiyete zarar verici, kazanç yolunda
ki insanların kapalı bodrumlarına inmiş 
olması ve netice olarak halkın yaşama
sı için hayat ve kuvvet unsuru olan ya
ğa ait buhranın sürmesi ve buna çare bulunama-
masıdır. ve işin içinde ne Devlet, ne müstahsil 
ve ne de müstehlik faydalanmadığı halde ileri
si, için de ümit verecek bir yola girilememesidir. 
tşi bilen arkadaşların açıklaması bunu gösteri
yor. 

ikinci esaslı sebebi de arzedeyim: bilhassa Ti
caret Bakanı arkadaşımızla diğer bazı arkadaş
ların tartışmalarında ortaya konan malûm rapo

run ifadesindeki zararlı iş üstündeki tamamen 
kandırıcı bir sözle Hükümetçe kapatılmamış olan 
açık noktadır. Bu nokta derhal konuşma esna
sındaki sözlerden derhatır buyuracaksınız ki, 
hububat mübadelesi işinin vücude getirdiği vazi
yettir. Böyle bir yaranın ilk görüldüğü zaman 
bütün kuvvetiyle üstüne hücum edilmesi ve üze
rinde durulması lâzımgelirken gündelik muame
lelerin kâğıtları üzerinde öneminin kaybolması 
ve bu kürsüden mesul ağızlardan yüce heyetinizi 
iyice inandıracak açık ve süratli tedbirin verece
ği amelî bir neticenin buradan söylenmemiş ol
masıdır. Böyle bir iş gereği olan hızla ve ehem
miyetle kovalanmayınca cüretler ve kusurlar si
rayet eder ve çoğalır. 

Şimdi Bütçe müzakerelerinin tesiri ve Hükü
metin umumî gidişindeki eksikler ve başarışlar ka
rıştırıldığı vakit benim gördüğüm eksiklikleri ta
mamlamak işine dokunması gerekiyor. Eğer bu 
naçiz arkadaşınızın, bir reyi ve bir sözünün bir 
tesiri olursa ve görüşümü isabetli bulurlarsa Sa
yın Başbakan Saraçoğlu'nun Hükümetinde geniş
çe bir Remaniman yapmak yeni unsurlarla Hü
kümeti kuvvetlendirmek ve güç vazifelerde yoru
lup yıpranmış bazı bakan arkadaşları ayıklayıp 
değiştirmek hususunda yeni bir teşebbüs alması 
hayırlı olur zannmdayım. 

Arkadaşlar; onu da arzedeyim ki, Hükümet
te her arkadaşımız iffetiyle vukufu.ile, elden 
gelen gayreti ile çalışmaktadır. Fakat mesele 
sade iyi çalışma meselesi değildir, başarma birazda 
bu çalışmalarının yekûnunun bütün memlekette 
hâsıl ettiği akislerin ifadesi de ayrıca önemi 
haizdir. Bu akisler bazan eksik bazan fazla da 
olabilir. Faka t ' arkadaşlar, bu mevzu üzerinde 
bilhassa Bütçe müzakeresini dinledikten sonra 
Hükümetin sarılması lâzımgelen bir yaralı ta
rafı olduğunu da görüyorum ve bu sözlerimle 
yeni bir düzenleme ihtiyacını ifadeye fırsat bu
luyorum. 

BAŞBAKAN Ş. SARAÇOĞLU (İzmir) — 
Arkadaşlar; Peker arkadaşımın vermiş olduğu 
izahat hiç şüphe yok ki, verilmiş olan reylerin 
ne adedini ne artırmış ne de eksiltmiştir. Keza-
lik o itimadın yekûnunun kıymeti de reylerin ilk 
verildiği andaki gibi devam etmektedir. 

Ben Saraçoğlu Hükümetine Büyük Heyetini
zin göstermiş olduğu itimattan dolayı teşekkür
lerimi arzederken gerek benim, gerek arkadaş
larımın bundan sonra bu teveccühe daha ziyade 
ehliyetli olmaları için ve ancak bu şekilde bor
cumuzu ödeyebileceğimize kani bulunduğumuz 
için huzurunuzda saygı ile eğilir ve sözlerime 
nihayet veririm. (Şiddetli ve sürekli alkışlar). 

BAŞKAN — Yarın saat 10 da toplanmak 
üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,15 
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( N. GÖKTEPE 

Dr. R. LEVENT 
BALIKESİR 

M. AKPINAR 
0. N. BURCU 

, P. ETÇİOÖLU 
, H KÜÇÜKLER 

H. KARAN 
H. ONAT 
S. ÖBGEEVREN 
01. K. ÖZALP 
F. TİRİTOĞLÜ 
Y. &. UZAY 
l H, UZUNÇARŞILl 

BtLBCÎK 
M. Ş. ESENDAL 
K. GÖLEK 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
T BANGÜOĞLU 
F. F. DÜŞÜNSEK 

BİTLİS-
M. ERTAN 
B. ÖSMA 

BOLÜ 
H- Ş. ADAL 
Korgî. A. ALPTOĞAN 
H. C. ÇAMBEL 1 
H. R. ÖYMÜN 
0. ÖZÇAĞLAR I 
C. S. SİREN ! 
Dr, Z. ÜLGEN 

BURDUR 
Ş. ENGİNERİ 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
Gl. A. ATLI 
A DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
P. GÜVENDİREN 
Dr. S. KONUK 
M. B. PARS 

, Dr. M. T. SÎMER 
Gl. N.- TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
R. BULAY1RLI 
R. N. GÜNTEKİN 
A. KAMÇTL 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
A. ÎNAN 
T. ONAY 
M. A. RENDA 

ÇORUH 
A. R. EREM 
M. M. KANSU 
A. TÜZÜN 
A. ÜS 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
E, S. AEG ÖL 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKİN 
M. ÇAĞIL 

• 

Dr. C. KAZANCIOĞLU 
DENİZLİ 

F. ASAL 
Dr. H. BERKMAN 
AL EGE 

i H. GÜNVER 
j N. KÜÇÜKA 

E. A. TOKAD 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
0. OCAK 
Dr. 1. T, ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKİN 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

EDİRNE 
Dr. F. MEMÎK 

ELAZIĞ 
F. A. AYKAÇ 
H. KlŞtOĞLU 
t. YALÇTN 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT 
F. KALFAGİL 
A. S. İLTER 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTUĞ 
Gl. P. DEMİRHAN 
R. DİNÇ 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMİR 

n o -



t . ABADAN 
I. ARUEAN 
t U. AYKUBD 
î. ÖZDAMAR 

GAZİANTBB 
Dr. M. A. AÖAKAY 
ö. A. AKSOY 
C. S. BARLAS 
Dr.M.OAÎ©OkAT 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK 
Ş. ÖZDEMİB 
M. ŞAHİN 

OÎEEBUN 
M. AKKAYA 
i. GÜEAB: 
I. SABUNCU 
A. SAYAR 
N. OSTBN'\ 

GÜMÜŞ ANE 
H. F.ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELİ 
0. SELEK 
E. S. TÖR 

HAKKA*! 
A. R. GÖ&SÎDAN 

HATAY 
A. Ş DEVRİM 
Gl, E.DURUKAN 
H. İLGAZ j 
B. S. KÜtfT 
H. SEELÇÜfc 
A. TÜRKMEN 

tgst 
Dr. M. BERKEffc 
Gl. Ş^TÜftSİtN 

İSPARTA 
K. AYDAR 
M. KARAAĞAÇ 
H. ÖZDAMAR 
K. TURAN 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
Gl. R. BELfi"## 
A. H. DENlZMEN 
Dr. H. DÎ&ER | 

. 1 : * Üt^lîfc 6:4 
1 1. A. GĞVSA 

DP. Gi N. IrOÖfcCÜ 
Z.KARAMURŞAL 
fi, KORTEL 
ş. A. emto 

İF. ÖYMBN 
V. SAIttÖAL 
I/H. üöööa^ 
A. R. TARttAN 

* * # * 
Ş. ADALAN 
B. ARIMAN 
M. BİRSEL 
Dr. H. H. CÜ&A 
E. ÇINA* 
S. EPİKMfiN 
R. KÖKEN 
H. ONARAN / 
E. ORAlf 
Dr. K. ÖRS 

İŞ. SARACtfefcÜ 
Ş. YUNUS 
H. A. YÜCEL 

KARS4* 
0. DUR8UN0ÖLU 
Gl. H. DURUPOĞAN 
Ş. KARACİN 
Dr. E. OKTİY 
Z. ORHON 
E, Ö30ĞUZ 

KASTAMONU 
A. BÎNKAYA 
T. COŞKAN 
H. ÇELEN 
H/çöfctar i 
Dr. F. BÖİf l* 
N. T AMAÇ 
T. TAŞKIRAN 

KAYEttftî 
F.BÂİSAL 
A. H. KALAÇ 
aözsör 
M. K. ŞATIR 
M. TANER-. 
N. TOKER < 
C. TÜZEL 
S. H; ÜRGÜBLÜ 

KIRKLARELİ 
KorgrLK: DOĞAN 
N. A. KANSÜ 

| KIRŞEHİR 
F. SELER 
Ş. TORÖTJT 
f. TURAN 

KOCAELİ 
S. ARTEL 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
A. DİKMEN 
R. FENMEN 
s. TISK 
t. TOLON 
S. YARGI. 
ı.s.Yîöir 

KOrTYA 
S. ARTKAN 
V. BİLGİN 
M. A. BİNAL 
Gl. A. F, CEBESOY 

I S. ÇUİÛtALl 
Ş. ERGÜN 
F. GÖKMEN 
Dr. S. IRMAK 
H. KARAGÜLLE 
£ ; O f â l 
N.H. ONAT 
A.*R. TÜREL 
Pr.O.Ş.UtÜÖAĞ 

KÜTAHYA 
B, ATALAY 

nDfV|.*S.Öll4LBA§I 
M. ER««BN 
S. KUTMAN 
H. PEKOAN 
R. PŞKfSR' 
V. UZGÖREN 
A. TİRİDOĞLU 

MİLAtYA 
E. BARKAN 
N. B&*t)AR 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇİ 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞ1 
M. PEKTAS 
H. SAĞIROĞLU ' 
K. SAYIN 
0. TANER 
T. TEMELLİ ' 
M. N. ZABCI 

1 MANİÜ 
Korgl. A. R.ARTOP^^ 
KAL 
H. BAYUR 
o.ERçm :• \igı 
1. ERTEM 
Ş. R. HATÎPÖÖLÜ 
Dr. S. B. KAAf^ILAB 
F. KURDOĞLÜ 
Y. Ö2EY i . ' i f f l 
F. USLU 

M k̂Ê Ö 
Dr. K. BAYîMtf 
R: K A P L A N / 
H. R. TANBEİÎT 
A. H. TANPİNAR 

1 A.YÂYCİÖĞ£ü ^ : 
MAEDfifr 

E. ERGİN.' i;:!'-
R. ERTEN 
H. MENEipiNCtÖ&CO 
Dr. A. URİS 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
OrgrL 1. ÇALIŞLAR 
C. KARAMÜĞLA 
H. K l T | ^ t ^ , 

Mü$ 
K KOTAN . i • ' 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 1 
R. DOtJt^AY 
S. 3&ENĞJ: 
Dr. R. F. TAl^Y , 
H. ULUSÖY 

X)%W 
Ş. AKYAZI ( J 
1. ÇAMAŞ •::!> 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZ1& 
H. ŞARLAN 
H. YALMAN 
M. YARIMBIYIK 

RİZE 
T. B. BALTA 
K. KAMU 
F. Sttiatiktir**' A"•""'* 

S A M S U N 
H . Ç A K I R 
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2. DURUKAN 
Amiral F. ENGİN 
S. EBBAY 
t. EZGÜ 
m FIRAT 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU 
S. ÇAM 
K. ÇELIK; 
Gl. N. ELDENİZ 
Ş. ÎŞCEN 
H. URAN 

SÜRÜ 
A. R. ESEN 
E. KILIÇÇIOĞLU 
S. TUNCAY 
B. TÜRKAY 

SÎNOB 
O. A t A Y 
O. K. İNCEDAYI 

B : 6 5 29,6 
Dr. B. KÖKDEMlR 
H. ORUCOĞLU 

SİVAS 
M. Ş. BLEDA 
E. DİZDAR 
A. ESENBEL 
Ş. GÜNALTAY 
H. IŞIK 
K. KİTAPÇI 
Amiral H. GÖKDALAY 
N. SADAK 
R. Ş. SIRER 
t. M. UĞUR 
A YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
E, ATAÇ 
F. ÖZTRAK 
C. UYBADIN 

TOK AD 
S. ÇELİKKOL 
M. DEVELİ 
R. ERİŞKEN 

.1045 6 : â 
H. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
N. POROY 
R. A. SEVENGÎL 

TRABZON 
S.ABANOZOĞLU 
M. S. ANAMUR 
F. A, BARUTÇU 
S. DAY 
D. EYİBOĞLU 
T. GÖKSEL 
R. KARADENİZ 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 
K. KAMU 

ÜRFA 
K. BERKER 
H. S. COŞAR 
R. SOYEB 

A. K. TECER 
E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

VAN 
1. ARVAS 
N. BERKER 

YOZGAD 
M. ALLIOĞLU 
C. ARAT 
Z. ARKANT 
S. İÇÖZ 
Y. D. KARSLIOÖLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
E. ERtŞlRGÎL 
A. GÜREL 
Y. Z. ÖZENÇİ 
Ş. TANSAN 
R. VARDAR 

AYDIN 
A. MENDERES 

ESKİŞEHİR 
E.SAZAK A f l _ 

[Kabul etmiyenhr] 

İÇEL 
R. KORALTAN C. BAYAR 

KARS 
F. KÖPRÜLÜ 

[Oya kahlmıyanlar] 

AF YON K AR AHİSAE 
A. ÇETİNKAYA (I.) 

AĞRI 
R. R. 1>ASİN (1.) 

AMASYA 
N. AKTIN (Hasta) 

ANKARA 
F . R. ATAY (1.) 
I. İNÖNÜ (Cumhurbaş
kanı) 

ANTALYA 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
A. S. LEVEND 

BALIKESİR 
H. ÇARIKLI 
M. DEMİR 

BİLECİK 
K. SUN 

BURSA 
R. CANITEZ (Başkan. 
vekili) 

ÇANAKKALE 
H. ERGENELİ 

ÇANKIRI 
B. ERKİN (Hasta) 

ÇORUM 
I. EKER (ö.) 
N. KAYAALP 

DENİZLİ 
Y. BAŞKAYA (1.) 

DİYARBAKIR 
R. BEKİT (Ö.) 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 

F . BALKAN 
E. DEMİRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 

ELAZIĞ 
F. AĞRALİ 
S. SAĞIROĞLU 

GİRESUN 
Gl. 1. SÖKMEN (Hasta) 
A. ULUS 
F . YÜZATLI (I.) 

İÇEL 
T. C. BERlKER 
F . C. GÜVEN 
Ş. TUGAY 
H. S. TANRIÖVER 

İSPARTA 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
Dr. K. C. BERKSOY 
(t) 
S. CİMCOZ 
A. Ş. ESMER (1.) 
G. B. GÖKER (Hasta) 
b\ HAMAL 
Gl. K. KARABEKİR 
H. C. YALÇIN (1.) 

İZMİR 
H. MENTEŞE 

KARS 
E. DEMİREL 

KASTAMONU 
Z. ORBAY (I.) 
R SALTUĞ •'•' 

KAYSERİ 
Ö.TAŞÇIOGLU 

§ 1 8 -



KIRKLARELİ 
Z. AKİN 
Ş.ÖDÜL 
Dr. F. UMAY 

KIRŞEHİR 
P. ÇOBÂNOĞLU 

KOCAELİ 
Gl. M. BAKU (Hasta) 

KONYA 
A. H. DİKMEN (l'O 
T. F. SILAY 

KÜTAHYA 
ö. B. UŞAIÇLI (İ.) 

B : 6 5 âd.B 
MANİSA 

R.N.EDGÜER • (Has
ta). • - ' • - . 

K. KARA.OSMAN (Has
ta) 
H.-SARHAN 

MARDİN 
1. P. ALPAYA (1. Ü.) 
Gl. S. DÜZGÖREN 

MUĞLA 
S. GÜNEY ( t ) 

MUŞ 
H. KILICOĞLU (1.) 

.1945 Ö : 2 
NİĞDE 

P. SOYLU (Hasta) 
H. TEPEYRAN 

ORDU 
S. S. TARCAN (1.) 

RİZE 
H. C. BELÜL 
Dr. S. A. DİLEMRE 
A. ZIRH 

SEYHAN 
O. ORAL 
Dr. K. SATIR 
A. M. YEGENA 

SİNOB 
1. H. SEVÜK (Hasta) 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
E. PEKEL (ö.) 
N. TRAK 

TRABZON 
H.N.BOZTEPE 
H. SAKA (Bakan) 

VAN 
M. BOYA 

ZONGULDAK 
Ş. DEVRİN (1.) 
H. A. KUYUOAK (1.) 

« * • * 

Bakanlar Kurulunca verilen güvenlik oylarının sonucu: 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

"-

-

AFYON KARAHİSAR 
t. H. BALTACIOĞLU 
H. ÇERÇEL 
M. GÖNENÇ 
Dr. A. H.. SELGİL 
A.TAŞKAPILI 
B. TÜRKER 
S. YURDKORU 

AĞRI 
H. BAYRAK 
H. TUGAÇ 

AMASYA 
Z. TARHAN 
E. URAS 
A. K. YİĞİTOĞLU 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
Gl. N. ANILMIŞ 
B. BAYKAN 

Üye sayın : 455 
Oy verenler : 366 

Güven oyu verenler : 359 
Güven oyu vermeyenler : 7 

Çekinaerler : 0 
Oya katılmayanlar : 84 

Boşlar : 5 

[Kabul edenler] 
A.BAYTIN 
H. 0. BEKATA 
R, BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU 
F.DALDAL 
•M. ERİŞ 
M. KAYAOĞLU 
H. N. MIHÇIOGLU 
M. ÖKMEN 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
M. ÇANKAYA 
H. T. DAĞLIOĞLU 
Dr. G. KAHRAMAN 
T. SÖKMEN 
N. E. SÜMER 

AYDIN 
Dr.H.ALATAŞ 

r 

E 

Gl. R. ALPMAN 
Dr. M. GERMEN 
N. GÖKTEPE 
Dr. R. LEVENT 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
0. N. BURCU 
H. ÇARIKLI 
P. ETÇİOĞLÜ 
H. KARAN 
H. KÜÇÜKLER 
H. ONAT 
S. ÖRGEEVREN 
Gl. K. ÖZALP 
F. TİRİTOĞLU 
Y. S. UZAY 

| 1. H. UZUNÇARŞILI 
BİLECİK 

M. Ş. ESENDAL 

L3 — 

K. GÜLEK 
Dr.M.SUNER 

BİNGÖL 
| T. BANGUOĞLU 

7. F. DÜŞÜNSEL 
BİTLİS 

M. ERTAN 
B. OSMA 

BOLU 
1 H- Ş. ADAL . 

Korgl. A. ALPTOGAN 
H. C. ÇAMBEL 
H. R. ÖYMEN 
C. ÖZÇAĞL4R 
C. S. SİREN 

1 Dr. Z. ÜLGEN 
BURDUR 

Ş. ENGİNERİ 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 



fcURSA 
A. AKGÜÇ 
Gl. A. ATLI 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M:, F. GEEÇBKER 
Dr. R.GÜRAN 
F. C ÜVENDİREN 
Dr. S. KONUK 
M. B. PARS 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
R. BULAYIRLI 
R. N. GÜNTEKlN 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
A. İNAN 
T. ONAY 
M. A. RENDA 

ÇORUH 
A. R. EREM 
M. M. KANSU 
A. TÜZÜN 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
E. S. AKGÖL 
Dr.C.KAZANCIOĞLU 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKÎN 
M. ÇAĞIL 

DENİZLİ 
F. ASAL 
Dr. H. BERKMAN 
A. EGE 
H. GÜNVER 
N. KÜÇÜKA 
E. A. TOKAD 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
O. OCAK 
Dr. 1. T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKİN 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

EDİRNE 
Dr. F. MEMİK 

B : 66 29 
ELAZIĞ 

F. A. AYKAÇ 
H. KİŞİOĞLU 
t. YALÇIN 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT 
F. KALFAGİL 
A. S. ILTER 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTUĞ 
Gl. P. DEMİRHAN 
R. DİNÇ 
N. DUMLU 
N. ELGÜN ' 
M. H. GÖLE 
Ş, KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMlR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
I. ARUKAN 
1 .U. AYKURD 
1. ÖZDAMAR 

GAZÎANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
ö. A. AKSOY 
C. S. BARLAS 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK 
Ş. ÖZDEMlR 
M. ŞAHIN 

GÎRESUN 
M. AKKAYA 
I. GÜRAK 
1. SABUNCU 
A. SAYAR 
N. OSTEN 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELİ 
E. S. TÖR 

HAKKARİ 
A. R. GÖKSİDAN 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM 
Gl. E. DURUKAN 

8.ÎÖ48 0 : 2 
İL İLGAZ 
H.SELÇUK 
A. TÜRKMEN 

İÇEL 
Dr. M. BERKER 
Ş. TUGAY 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
K. AYDAR 
M. KARAAĞAÇ 
H. ÖZDAMAR 
K. TURAN 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
A. H. DİKMEN Çt*. 
Dr. H. DİKER 
I. A. GÖVSA 
Dr. Gl. N. I. GÖZCÜ 
Z. KARAMURSAL 
H. KORTEL 
Ş. Â. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
V. SARIDAL 
1. H. ÜLKMEN 
A. R. TARHAN 

İZMİR 
Ş. ADALAN 
B. ARIMAN 
M. BİRSEL 
Dr. H. H. CURA 
E. ÇINAR 
S. EPlKMEN 
R. KÖKEN 
H. ONARAN 
E. ORAN» 
Ş. SARAÇOĞLU 
Ş. YUNUS 
H. Â. YÜCEL 

KARS 
O DURSUNOĞLU 
Gl. H. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
A. BlNKAYA 
T. COŞKAN 

H. ÇELEN 
H, ÇORUK 
Dr. F. ECEVİT 
R. SALTUĞ 
N. T AMAÇ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 
N. TOKER 
0. TÜZEL 
S. H. ÜRGÜBLÜ 

KIRKLARELİ 
Korgrl. K. DOĞAN 
N. A. KANSU 

KIRŞEHİR 
F. SELER 
Ş. TORGUT 
t. TURAN 

KOCAELİ 
S. ARTEL 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
R. FENMEN 
S. PEK 
t. TOLON 
S. YARGI 
1. S. YİĞİT 

KONYA 
S: ARIKAN 
V. BİLGİN 
M. A. BİNAL 
Gl. A. F. CEBESOY 
S. ÇUMRALİ 
Ş. ERGUN 
F. GÖKMEN 
Dr. S. IRMAK 
H. KARAGÜLLE 
K. OKAY 
N. H. ONAT 
A. R. TÜREL 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
H. BENLİ 
Dr. A. S. DELİLBAŞI 
M. ERKMEN 
S. KUTMAN 
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H. PEKCAN 
A. TtRİDOGliU 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
E. BARKAN 
N. BAYDAR 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇÎ 
M, S. ÖZPAZARBAŞI 
M. PEKTAŞ 
H. SAĞIRO&LU 
K. SAYIN 
0. TANER 
T. TEMELLİ 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Korgl. A. R. ARTUN-
KAL 
0. ERÇtN 
î. ERTEM 
Ş. R. HATÎPOÖLU 
Dr. S. E. KÂATÇILAR 
F. KURDOĞLU 
Y. ÖZEY 
F. USLU 

MAE AŞ 
Dr. K. BAYİZtT 
R. KAPLAN 
H. R. TANKUT 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
Gl. S. DÜZGÖREN 
E. ERGİN 
R. ERTEN 
H. MENEMENClOĞLU 
Dr. A. URAS 
L. ÜLKÜMEN 1 

AYDIN 
A. MENDERES 

ESKİŞEHİR 
E. SAZAK 1 

AFYON KARAHİSAR 
A. ÇETİNKAYA (1.) | 

B : 66 29.£ 
I MUÖLA 

C. KARAMUĞLA 
H. KİTABGI 

MUŞ 
K. KOTAN 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
H. MENGİ 
H. ULUSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
H. YALMAN 
M. YARIMBIYIK 

RİZE 
T. B. BALTA 
K. KAMU 
F. SİRMEN 
A. ZIRH 

SAMSUN 
H. ÇAKIR 
Z. DURUKAN 
Amiral F. ENGİN 
S. ERBAY 
1. EZGÜ 
N. FIRAT 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
D. ARIKOÖLU 
S. ÇAM 
K. ÇELİK 
Gl. N. ELDENİZ 
Ş. İŞCEN 

[ Güven oyu 

ÎÇEL 
R. KORALTAN 

tEiyffft 
0. BAYAR 1 

[Oya katü 
AĞRI 1 

R. R. PASIN ( t ) 

..1945 0 : 2 
1 H. URAN 

SÜRT . 
A R. ESEN 
E. KILIÇÇIOÖLU 
S. TUNCAY 
B..TÜRKAY 

SÖJOB 
C. ATAY 
C. K. İNCEDAYI 
Dr. B. KÖKDEMİR 
H. ORUCOÖLU 

SİVAS 
M. Ş. BLEDA 
E. DİZDAR 
A. ESENBEL 
Ş. GÜNALTAY 
H. IŞIK 
K. KİTAPÇI 
Amiral H. GÖKDALAY 
N. SADAK 
R. Ş. SÎRER 
1. M. UÖUR 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
F. ÖZTRAK 
C. UY BADIN 

TOKAD 
S. ÇELİKKOL 
M. DEVELİ 
R. ERİŞKEN ı 
H. N. KEŞMİR 
0. KOVALI 
G. PEKEL 
N. POROY 
R. A. SEVENGİL 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLU j 

vermeyenler] 

KARS 
F. KÖPRÜLÜ 

KÜTAHYA 
R. PEKER 

mtyanlar] 

AMASYA 1 
N. AKTIN (Hasta) 

1 M. S. ANAMUR 
M. AYDIN 
F. A. BARUTÜU 
S. DAY 
D. EYİBOĞLU 
T. GÖKSEL 
R. KARADENİZ 
L. YAVUZ 

TUNOELÎ 
N. S. SILAN 
H. ÜÇÖZ 

URFA 
K. BERKER 
H. S. OOŞAR 
R. SOYER 
A. K. TECER 
E. TEKELİ. 
S. K. YETKİN 

VAN 
1. ARVAS 
N. BERKER 

YOZGAD 
M. ALLIOĞLU 
0. ARAT ' " 
Z. ARKANT 
S. İÇÖZ 
Y. D. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
E. ERtŞtRGİL 
A. GÜREL 
Y. Z.ÖZENÇİ 
Ş. TANSAN 
R. VARDAR 

MANİSA 
H. BAYUR 

ANKARA 
F. R.ATAY (t.) 
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I. İNÖNÜ (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
A. S. LEVEND 

BALIKESİR 
M. DEMİR 

BÎLECÎK 
K. SUN 

BURSA 
R. CANITEZ (Başkan-
vekili) 
Dr. II. T. SIMER 

ÇANAKKALE 
H. ERGENELÎ 

ÇANKIRI 
B. ERKİN (Hasta) 

ÇORUH 
A. US 

ÇORUM 
I. EKER (ö.) 
N. KAYAALP 

DENİZLİ 
Y. BAŞKAYA (I.) 

DİYARBAKIR 
R. BEKlT (ö.) 

EDİRNE 
M. E. AĞAOGULLARI 
P. BALKAN 
E. DEMlRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 

B : 65 29.5 
ELÂZIĞ 

F. AĞRALI 
S. S A G I R O G L U 

GİRESUN 
Gl. I. SÖKMEN (Hasta) 
A. ULUS 
F. YÜZATLI (I.) 

GÜMUŞANE 
C. SELEK 

HATAY 
B. S. KUNT 

İÇEL 
T. C. BERIKER 
F. C. GÜVEN 
H. S. TANRIÖVER 

İSPARTA 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
Gl. R. BELİ 
Dr. K. C. BERKSOY 
(î.) 
S. ClMCOZ 
A. Ş. ESMER (I.) 
G.B.GÖKER (Hasta) 
P. HAMAL 
Gl. K. KARABEKlR 
H. C. YALÇIN (I.) 

İZMİR 
H. MENTEŞE 
Dr. K. ÖRS 

KARS 
E. DEMIREL 

. 1945 O : 2 
KASTAMONU 

Z. ORBAY (Hasta) 
KAYSERİ 

ö. TAŞÇTOGLU 
KIRKLARELİ 

Z. AKIN 
Ş.ÖDÜL 
Dr. F. UMAY 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOÖLU 

KOCAELİ 
Gl. M. BAKU (Hasta) 
A. DİKMEN 

KONYA 
A. H. DİKMEN (I.) 
T. F. SILAY 

KÜTAHYA 
ö. B. UŞAKLI (Hasta) 

MANİSA 
R. N. EDGÜER (Has
ta) 
K. KARAOSMAN 
(Hasta) 
H. SARHAN 

MARAŞ 
A, H, TANPINAR 

MARDİN 
I. F. ALP AYA (I. Ü.) 

MUĞLA 
Orgrl. I. ÇALIŞLAR 
S. GÜNEY (t.) 
F O. MENTEŞEOGLU 

MUŞ 
H. KILICOĞLU (I.) 

NİĞDE 
F." SOYLU (I.) 
Dr. R. F. TALAY 
H. TEPEYRAN 

ORDU 
I. ÇAMAŞ 
S. S. TARCAN (I.) 

RİZE 
H. C. BELÜL 
Dr. S. A. DÎLEMRE 

SAMSUN 
C. BlLSEL (I.) 

SEYHAN 
C. 0R2L 
Dr. K. SATIR 
A. M. YEGENA 

SÎNOB 
I. H. SEVÜK (Hasta) 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
E. PEKEL (ö.) 
N. TRAK 

TRABZON 
H. N. BOZTEPE 
H. SAKA (Bakan) 

VAN 
M. BOYA 

ZONGULDAK 
Ş. DEVRİN (I.) 
H. A. KUYUCAK (I.) 

»o« 

T. B. M. Jf. Basımevi 


