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BÎRİNCİ CELSE 

Bedi Müzakerat, Saat : 02,25 

REİS : Fethi Bey 

KÂTİPLER : Talât Bey (Kângjrı), Ragıp Bey (Zonguldak) 

.» 

REİS — Efendim, celseyi açıyorum. 

1. — ZABIT S 

REİS — Zabtı sabık hülâsası okunacak : 

YİRMİBEŞİNCİ İÇTİMA 

31 Mart 1340 Pazartesi 

Birinci Celse 

Fethi Beyin tahtı riyasetlerinde bilinikat zabtı sa
bık hülâsası kıraat ve aynen kabul ve evrakı varide 
aidoldukları mahallere havale edildi. Elviyei selâse 
emlâk ve arazisine dair kanun lâyihası müstacel ruz-
nemeye alındı. Badehu Divanı Muhasebat bütçesinin 
müzakeresine geçildi. Heyeti umumiyesi hakkındaki 
müzakere kâfi görüldükten sonra fasılları aynen ka
bul olundu. Müteakiben Ticaret Vekâleti bütçesinin 
heyeti umumiyesi bir müddet müzakere edildikten 
sonra teneffüs etmek üzere celse tatil edildi. 

Mazbatalar 
/. —• Trabzon Mebusu Muhtar Bey ve rüfekası-

nın; 1341 senesinde inşaata mübaşeret eylemek üzere 
Trabzon - Erzurum demiryolu ile Trabzon limanı 
keşfiyat ve ihzaratının 1340 senesi zarfında icrası 
hakkında (2/330) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı 
müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REİS — Lâyihayı Nafıa Encümenine havale edi
yoruz. 

2. — 22 Şubat 1337 tarihli Tarik Mükellefiyeti 
Nakdiyesi Kanununa zeyl olmak üzere Başvekâletten 
mevrud (11287) numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye 
Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alınmıştır bu mazbatanın 
ve kanun layihasının müstacelen müzakeresi hak
kında Encümenin teklifi vardır. Encümenin teklifini 
reyi âlilerine koyacağım; kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın... Aksini reye koyacağım. Kabul et
meyenler, lütfen ellerini kaldırsın... Müstacelen mü
zakeresi kabul olunmuştur. 

IK HÜLÂSASI 

İkinci Celse 
Fethi Beyin riyasetieriyle kuşat olunarak Mart 

ayına mahsus Muvakkat bütçe kanununun Nisan 
zarfında tahdidi meriyetine dair kanun lâyihası ter-
cihan ve müstacelen müzakere ve mevaddı kanuniye 
aynen kabul edildi. Heyeti umumiyesi tayini esami ile 
reye vazedildikten sonra Ticaret Vekâleti bütçesinin 
müzakeresine devam olundu. Heyeti umumiyesi hak
kında cereyan eclen müzakere kâfi görülüp fasıllara 
geçildi. 276 ncı fasla kadar aynen kabul ve vaktin 
müsaadesizliğine mebni füsuîü sairenin müzakeresi 
tehir edildi. Muvakkat Nisan bütçe lâyihasının 148 
rey ile kabul olunduğu tebliğ edilerek Sah günü iç
tima edilmek üzere celseye nihayet verildi. 

REİS — Zabtı sabık hakkında bir itiraz var 
mı? Zabtı sabık hülâsası aynen kabul edildi. 

Tezkereler 
1. — Zabıt ceridelerinin nahiyelere dahi irsaline 

dair Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin takriri hak
kında Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi. 

REİS — Tezkereyi okutuyorum. 

Heyeti Umumiyeye 
Meclis Zabıt ceridelerinin bilûmum nevahiye te

mini irsali hakkında Bozok Mebusu Süleyman Sırrı 
Beyin, sureti müsaddakası merbut, takriri Divanı Ri
yasetin 31 . 3 . 1340 tarihli beşinci içtimaında ledel-
tetkik bilûmum nevahiye mezkûr zabıtların gönde-
rilebilmesi için 1340 senesi Meclis bütçesinde masa
rifi daimeye mahsus dokuz b'n liradan gayrı senevi 
on iki bin altı yüz liralık bir masraf ihtiyarına lü
zum bulunduğu anlaşılmıştır. Ahiren resmî ceride
lerin tab ve tevzii Meclise devredilmiş ve halkın 
Meclis müzakeratından ziyade mezkûr cerideye derç 
olunacak kavaninle alâkası derkâr görülmüş olduğun
dan Meclis bütçesine tahsisatı munzamma ilâve edi-

2. — EVRAKI VARİDE 
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lerek fazla miktarda zabıt ceridesi tabettirilmesi mu
vafık görülmeyerek resmî ceridelerden birer nüsha
sının nevahiye gönderilmesi karargir olmuş olmakla 
keyfiyet Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
A. Fethi 

REİS —Divan ı Riyasetin tezkeresini reyi âlinize 
arz ediyorum. Kabul edenler, lütfen elleriıi kaldır

sın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler, 
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Evrakı Saire 
1. — Eskicuma ahalii İslâmiyesinin inkılâbı ahir 

dolayısiyle tebriklerini mutazammm mektupları. 

REİS — Muvafık görürseniz Divanı Riyasetçe 
bunlara muvafık cevap verilsin: (Muvafık sesleri) 

3. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

/ . — Azayı Kiramdan bazı zevata mezuniyet itası 
hakkında Divanı Riyaset tezkeresi. 

REÎS — Tezkereyi okutuyorum. 

Heyeti Umumiyeye 
Atide esamisi muharrer azayı kirama hizalarında 

muharrer maddelerle mezuniyet ifası Divanı Riyase
tin 30 . 3 . 1340 tarihli beşinci içtimamda tensip edil
miş olmakla Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz 
olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
A. Fethi 

Osman Nuri Bey (Bursa) bir ay (Tabip raporuna 
müsteniden) 

Mustafa Şeref Bey (Burdur) bir ay (Tabip rapo
runa müsteniden) 

Nafiz Bey (Amasya) bir ay 
Haydar Rüştü Bey (Denizli) on beş gün 

REİS — Efendim. Divanı Riyasetin, isimleri hiza
sında gösterilen müddetlerle arkadaşlara mezuniyet 
itası hakkındaki, kararını kabul edenler lütfen elleri
ni kaldırsın.. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyen
ler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edildi efendim. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/ . — 1340 senesi Muvazene i Umumiye Kanunu 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
d/296) 

A) TİCARET VEKÂLETİ BÜTÇESİ : 
REİS — Efendim, bugünkü ruznamemizde Tica

ret Vekâleti Bütçesinin bakiyei müzakeratı vardır. 
276 ncı fasla kadar gelmiştik. Bugün 276 ncı fasıldan 
bütçenin müzakeresine devam edeceğiz. 
Fasıl Lira 

17 100 276 Ticaret Mektepleri Maaşatı 

İSMAİL BEY (Karahisarı Şarkı) — Bu fasıl mü
nasebetiyle müessesatı ticariyenin hayatı ticariyeyi alâ
kadar eden kısımları hakkında mâruzâtta bulunaca
ğım. 

İktisadî müessesat denince hatıra evvelâ bankala
rın gelmemesi kabil değildir. Bir memleketin hayatı 
iktisadiyesi üzerinde bankaların oynadığı rol, malû
mu âliniz pek mühimdir. Bilhassa bugün kambiyo 
muamelatıyle iştigal eden kuvvetli ve millî bir banka
nın ademi mevcudiyeti, evrakı nakdiyemizin kıyme
tini muhafaza uğrunda ittihaz edilen bütün tedabirin 
kıymetini azaltmakta, kambiyonun zaman zaman yük

sek temevvücatı, iktisadiyatımızı adetâ sarsmaktadır. 
Bu noktai nazardan bu gibi bankaların atiyen teşek
külünü temenni etmekle beraber, bu gibi müessesatın 
idaresi, sahai iktisatta en yüksek bir mertebei idare 
demek olduğundan iktisaden memleketimiz banka gibi 
daha bir çok müessesata muhtaçtır ki, bunların idare
si de, aynen bankaların idaresi gibidir. Bugün elimiz
deki mektebin yetiştirdiği mezunin ile memleketimizin 
müstakbel müessesatını, bu gibi müessesatını idame 
edeceğimize bendeniz kani değilim. Bankalar gibi böy
le yüksek müessesatı değil, alelade ticaret merkezlerin
de teessüs eden şirketler ve şahsi ticarethanelerin ba
sit muhasebatını tam ve kâmil bir vukufla idare ede
bilecek cesareti ilmiyeye malik muhasip bulmakta bile 
müşkülât çekiyoruz. Memleketimiz maarifin bir çok 
aksamında - meselâ bendeniz, misal olarak ciheti 
askeriye ve hukukiyeyi alıyorum - diğer memalike 
muhtaç olmayacak derecede - bir dereceye kadar, ta-
mamiyle demiyorum - erbabı vukuf yetişmiştir. Tabiî 
bunları izaha hacet yoktur. Birincisi memleketin dai
ma mâruzu tecavüz olması neticesi memleketin mü
dafaası kaygusu, diğeri de bendeniz öyle zannediyorum 
ki, daha ziyade memur yetiştirmek zihniyeti idi. 

— 179 
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Memleketimiz teşkilâtının dimağı mesabesinde 
olan maarif müessesatımız, maalesef bugüne kadar 
müstahsil ellerin yardımcısı olmaktan ziyade müsteh
liklerin muavini olmuş ve bunun neticesi olarak ti
caret mekteplerine adeta övey evlât gibi bakılmıştır. 

Efendiler, Milletin fedakârlığını talep etmek Hü
kümetin ne kadar hakkı ise, bu hakkı istimal edebile
cek zemini ihzar için kazanç yollarını ve mühendislik 
vazifesini görebilecek bu gençlerin yetiştirilmesi de 
Hükümetin vazifesidir. Maalesef tedrisatı iktisadiye 
sahasında bugün bu vazifeyi ifa eden Ticaret Mek 
tebimiz, değil Garbın emsali müessesatı hatta memle
ketimizde bulunan ecnebi lisan mektepleri kadar, li
seleri kadar bir terakki ve muvaffakiyet göstereme
miştir. Yalnız şurasını da lisanı şükranla arz etmek 
mecburiyetindeyim ki, bir iki seneden beri bu mües
sesenin yetiştirmiş olduğu gençler, sabık senelere na
zaran her halde şayanı şükrandırlar.. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Yani vazife
sini ifa ediyor demektir. 

ISMAlL BEY (Devamla) — Evvelki senelere nis
petle bir dereceye kadar. 

Efendiler, biliyorsunuz ki, insanlar münferiden 
yaşamayacakları gibi milletler de yalnız olarak kendi 
hayatlarını temin edemezler. Bizde sanayiin terakki 
ve tekâmülüne kadar ecnebi mamulâiı ve masnuatı 
akını daha uzun seneler devam edecektir. Hata âzami 
gayretiyle çalışmak şartiyle bu akın belki daha bir 
rubu asır devam edecektir. Binaenaleyh şu neticeye 
vasıl oluyoruz ki, biz çalışmakla beraber bu rubu 
asır zarfında kendi tarafımızdan bu münasebatı ida
me edeceğiz ve etmek mecburiyetindeyiz. Avrupa ile 
iktisaden olan münasebatımızı iki noktai nazardan 
mütalâa etmek lâzım geliyor, muhakeme etmek icabe-
diyor. Birisi ithalât diğeri ihracattır, İthal ettiğimiz eş
yanın % 90'nı biz Türkler sarf ettiğimiz halde maa
lesef bunun vasıtalığını yapanlar Türkler değil Hris-
tiyanlardır. Bunda da ademi muvaffakiyetimiz iktisat
taki, ilmî behresizliğimizden ileri geliyor. 

REİS — İsmail Beyefendi! Mevzuubahs olan sa
det üzerinde beyanı mütalâa ediniz. Mevzuubahsimiz 
276 ncı fasıldır. Binaenaleyh sadet harici söylüyorsu
nuz. 

tSMAÎL BEY (Devamla) — Müsaade buyurunuz! 
oraya geliyorum, efendim. Sadet dahiline avdet edi
yorum. 

tşte efendiler! ithalâtta böyle olduğu gibi ihra
catta da malûmatı iktisadiyemizin noksanlığından ve 
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vasıta olan ellerin maalesef bizden olmamalarmdandır. 
işte vasıta olan ellerin bizden olmamaları ve bunların 
suiiniyeti, bir çok mahsulâtımızı ambarlarda çürüt
meye sebebiyet veriyor. Bu münasebetle bilhassa tica
ret mekteplerimize ve ecnebi lisanına ehemmiyet ve
rilerek tekemmül ettirilmesine fazlaca himmet edilme
sini rica ederim. Bilhassa Bankacılık ve sigortacılık 
gibi şeyler için memleketimizde mütahassıs hemen he
men yok denecek derecedir. Arz ettiğim gibi bu husus
ta mefkut denecek kadar az olan bu gibi mütahassıs-
ları yetiştirmek üzere Avrupaya talebe gönderilmesini 
de rica ederim. 

Halihazırdaki ticaret mektebimize gelince: Şimdi
ye kadar göçebe halinde semt semt dolaşan yüz ve 
elli mektep, geçen sene kendisinin ehemmiyeti ile mü
tenasip bir bina bulabilmiştir. Vekâlet, İstanbul'da 
Sultan Ahmetteki Ticaret nezaretini bu mektebe tah
sis etmiştir. 

Bu meyanda geçen sene Vekâlet, tedrisatın daha 
muntazam idaresi için buranın da bir fakülte halinde 
idaresini tensip etmiş ve bir meclisi müderisin teşkil 
etmiştir. Bu sene elimizde bulunan bütçede her neden
se bu meclisi müderisine lüzum görülmemiş ve tahsi
satı kaldırılmıştır. Hülâsa, maruzatımı fazla uzatmak 
istemiyorum. Hepimizin üzerinde titrediğimiz iktisa
diyatımızın terâkki ve tealisi namına dün Makamı Ri
yasete biı takrir takdim ettim. Takdim ettiğim takrirde 
de arz ettiğim gibi bu meclisi müderisin için icabeden 
yedi sekiz yüz lira kadar bir meblağın deriğ edilme
mesini ve kabulünü Heyeti Celilenizden rica ederim. 

Sonra efendiler, İktisat Vekâletinin Ziraat ve Ti
caret Vekâletlerine tefrikinden evvel bütçesi encümen
ce tetkik edildiği zaman memleketimizin dört yerin
de tali derecede birer ticaret mektebi açılması kabul 
edilmişti. Bunun için de Encümen 16 bin lira koy
muştur. Bilâhare bu Vekâlet Ziraat ve Ticaret Vekâ
letlerine tefrik edildiği zaman buna her nedense lü
zum görülmemiş ve bu 16 bin lira gibi ufak bir para 
çok görülmüş ve çıkarılmıştır. Binaenaleyh bunun için 
de bir takrir takdim etmiştim. Bunun da kabulünü 
bilhassa istirham ederim. 

REİS — Efendim, bu hususta takrirler vardır. Oku
nacaktır : 

Riyaseti Celileye 

Konya, Samsun, Antalya ve Mersin'de küşadı 
mukaddema Muvazene Encümenince kabul edilen or
ta derece ticaret mekteplerinin açılmasına muktazi 
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altı bin lira tahsisatın kabulünü Heyeti Celileden 

Gelibolu 
Celâl Nuri 

Çorum 
Mustafa 
Denizli 

Necip Ali 
Konya 

Naim Hazım 
Canik 
Cavit 
Ordu 

Hamdi 
İzmit 
Saffet 
İzmir 

Mustafa Rahmi 
Ordu 

Okunamamıştır. 
Karesi 
Hulusi 
Ordu 
Faik 

Diyarbekir 
Fevzi 

Trabzon 
Süleyman Sırrı 

Giresun 
Hacim Muhittin 

Burdur 
Hüseyin Baki 

Rize 
Ali 

Elâziz 
Hüseyin 

İzmit 
Mustafa 
Gîresun 

Hakkı Tarık 
Zonguldak 

Haül 
Kütahya 

Mehmet Nuri 
Kütahya 
Cevdet 

Elâziz 
Mustafa 

Konya 
Musa Kâzım 

Karahisarışarkî 
İsmail 

Kütahya 
Ragıp 
Konya 

Tevfik Fikret 
Canik 

Süleyman Necmi 
İçel 

Dr. Tevfik 
Dersim 

Feridun Fikri 
Sivas 

Ömer Şevki 
Mersin 
Niyasi 

Aksaray 
Okunamamıştır. 

Ordu 
İsmail 
Adana 
Zamir 

Zonguldak 
Yusuf Ziya 

Antalya 
Ahmet Saki 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü 

Konya 
Eyüp Sabri 

Konya 
Refik 

Antalya 
Hasan Sıtkı 

Erzurum 
Rüştü 
Mersin 
Besim 
Konya 

Kâzım Hüsnü 
Konya 

Mustafa Fevzi 

Riyaseti Celileye 
Memleketimizin hayati iktisadiyesinde mühim bir 

âmili terakki olması icabeden ticaret mekteplerine 
maalesef şimdiye kadar lâyik olduğu ehemmiyet ve
rilmemişti. Bu noksanı nazarı dikkate alan İktisat 
Vekâleti 1339 senesinde İstanbul'daki ticaret mekte
bi âlisinin fakülte halinde idaresine karar vermiş ve 
bu kararın icabatından olmak üzere mektepte Mec
lisi müderrisin teşkiliyle tedrisatta muntazam ve ilmî 
bir tekâmülün teminine doğru bir adım atılmıştı. 
Ahiren tanzim ve Meclisi Âliye sevk edilen Ticaret 
Vekâleti bütçesinde maalesef memleketimizde yegâ
ne muntazam tedrisatı ticariyede bulunan mezkûr 
mektepteki bu teşkilât zait görülmüş ve ötedenberi 
öksüz bırakılan mezkûr müessesenin bir adım daha 
geri atılmak suretiyle tedennisine gayret gösterilmiştir^ 
bir adım daha geri atılmak suretiyle tedenisine gay
ret gösterilmiştir. Memleketimizin iktisadî sahada 
terakki ve tekâmülünü temine matuf olan her tür
lü teşebbüsatı teşvik ve tergip hususunda Meclisi 
Âlinin ibzal buyurduğu lütuf ve atıfeti bu hususta 
da deriğ buyurmayacağına kanaat ederek yekûnu 
yedi - sekizyüz lira derecesinde bulunan Meclisi 
Müderrisin tahsisatının kabulünü arz ve teklif ede
riz. 

Zonguldak 
Halil 
Kars 
Ömer 
İzmit 

Mustafa 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 
Sivas 

Halis Turgut 
Antalya 

Ahmet Saki 
Gelibolu 

Celâl Nuri 
Mardin 
Necip 
İzmir 

Hamdi 
Ordu 

Okunamadı 
İçel 

Mehmet 
Konya 
Refik 

Erzurum 
Halet 

Karahisarı Şarki 
tsmail 

Saruhan 
Abidin 
Ordu 
İsmail 

Erzurum 
Rüştü 
Tokat 
Emin 
Rize 
Ali 
Biga 

Samih Rifat 
Sivas 

Okunamadı 
Giresun 

Hakkı Tarık 
Giresun 

Ali 
Hakkâri 
Nazmi 
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Mardin 
Derviş 
Siverek 

Mahmut 
İstanbul 
Hamdi 
Kayseri 

Okunamadı 
Çorum 
Mustafa 

izmir 
Mustafa 
Aksaray 

Besim Atalay 
Mersin 
Niyazi 

Çanakkale 
Şükrü 
Bursa 
Rafet 
Rize 

Okunamadı 
Kangırı 

Rifat 

Mardin 
Abdurrezzak 

izmit 
İbrahim Süreyya 

Konya 
Tevfik Fikret 

Siirt 
Halil Hulki 

Edirne 
Faik 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Aydın 
Okunamadı 

Ankara 
İhsan 

Malatya 
Hilmi 
Konya 

Hacıbekir 
Ergani 

Kâzım Vehbi 
Ardahan 

Talat 
İsparta 

Hüseyin Hüsnü 

REİS — Konya, Samsun, Antalya ve Mersinde 
küşadı mukaddema Muvazenei Maliye Encümenince 
kabul edilen orta derece ticaret mekteplerinin açıl
ması içini 16 bin lira tahsisatın kabulü Heyeti Celi-
lenizden istirham olunuyor. Bu teklifi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. Diğeri de yediyüz, se
kizyüz lira gibi bir Meclisi Müderisin tahsisatının 
kabulü teklif olunuyor. Muvazenei Maliye Encüme
ni ne diyorlar efendim? 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efen
dim, Hükümet Ticaret Mektebi muallimini için 
(17 100) lira teklif etti. Encümen bunu (17 100) lira 
olarak aynen kabul etti. Masraf olarak (8 600) lira 
teklif etti. Encümen de bunu (8 600) lira olarak ay
nen ve tamamen kabul etti. Hatta kadrolardan dahi 
hiçbir tadilât yapmadı. Yani Hükümet ne teklif et
miş ise Encümen aynen kabul etti. 

REİS — Efendim, bu teklifi reyi âlinize koyaca
ğım kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reyi
nize koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmemiştir. (Anlaşılmadı sesleri) 
Efendim! Meclis Müderisin için yedi, sekizyüz lira 

derecesinde olan bir tahsisatın ilâvesine dair idi. 
Kabul edilmedi. 

HASAN FEHMİ BEY, (Gümüşhane) — Reis 
Beyefendi, Heyeti Celilece kabul edilen takriri En
cümene havale buyurunuz da kadrosunu yapalım. 

REİS — 16 bin lira kabul olundu efendim. 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Evet 

kabul olundu. Ama memurun kadrosu yapılmadı. 
Maaşlar ne olacak? Bunlar bilinmelidir. Yani He
yeti Celile kadro haricinde bugüne kadar tahsisat 
kabul buyurmadı. Eğer bu prensipten bu mesele 
dolayısıyle sarfınazar ediliyorsa o başka. (Hayır ses
leri) 

REİS — Efendim, Konya, Samsun, Antalya ve 
Mersin'de küşadı evvelce Muvazenei Maliye Encü
menince kabul edilen ticaret mekteplerinin açılması
na muktazi 16 bin liranın ilâvesini teklif ediyorlar 
ve kabul de olunmuştur. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efen
dim, Bendeniz diyorum ki, bu şeylerin kadrosunu 
tanzim etmek için Encümene veriniz çünkü evvelce 
Muvazenei Maliye Encümenince kabul edilmiş bir 
kadro yoktur. 

İSMAİL HAKKI BEY (Karahisarı Şarki) — Re
is Beyefendi, kadroyu yapması lâzım gelen bir de 
vekili mesulü vardır. Onun da görmesi icabeder. Ha
san Beyefendinin iddiaları muvafıktır. Encümene 
gitmesi lâzımdır. 

REİS — Efendim bu 16 bin lira kabul edilmiştir. 
Müfredatı* ona göre taayyün eder. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Reis Beyefendi," 
müsaade buyurur musunuz? Takrirde «mukaddema 
Muvazenei Maliye Encümenince kabul olunan 16 
bin lira» diyor. Eğer mukaddema Muvazenei Mali
ye Encümenince kabul edilmiş bir şey yoksa. Bina
enaleyh takririn manası yoktur, (kabul ettik, nasıl 
olur sesleri) 

-REİS — Efendim, bu on altı bin lira 276 ncı fas
la ait olmak lâzım gelir. O halde 276 ncı faslın ye
kûnu (33 100) liradır faslın yekûnunu kabul eden-

» 
ler lütfen el kaldırsın.. Aksini reye koyuyorum. Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olunmuş
tur. 

Fasıl Lira 
277 Ticaret mektepleri maaşı 8 600 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? Faslın ye
kûnunu reyi âlinize arz ediyorum, kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum, kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

— 1 8 2 —• 
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Lira 
Fasıl yekûn 

278 Mekâtip ve müessesatı medeniye 13 220 
REİS — Söz isteyen var mı? 

KÂZIM BEY (Ergani) — Efendim, Ergani ma
deninin işletilmesi hakkında bir teklifi kanunî vardı. 
O teklifi kanunî, bu fasıl ile alâkadardır. Şimdi bu 
fasıldan evvel onun müzakeresini teklif ediyorum. 

2. — Diyarbekir Mebusu Fevzi Beyle 56 refiki
nin; Ergani madeninin işletilmesi için İktisat Vekâle
tinin 1340 senesi bütçesine bir milyon lira ilâvesine 
dair kanun teklifi ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası (21257) 

REİS — Efendim, Ergani madeninin işletilmesi 
için bir milyon lira Ticaret bütçesine vazına dair bir 
teklif vardır. Bu fasıl müzakereye başlanıldığı za
man mezkûr teklifin de müzakeresi teklif edilmiş, 
Muvazenei Maliye Encümeni Reisi de faslı mahsu
sun müzakeresine talik etmişti. Faslı mahsus bugün
kü 278 <nci fasıldır. Bu hususta Muvazenei Maliye 
Encümeninin noktai nazarı nedir? 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
bu faslın ikinci maddesi Ergani madenine aittir. Lâ
zım gelir ki, bu kanunu müzakere edelim. Eğer He
yeti Celile, kanunu kabul ederse tahsisatını ona göre 
buraya derç ederiz. 

REİS — Efendim, evvel emirde bu faslın müza
keresine geçmezden evvel Ergani madeninin işletil
mesi hakkında, bu bir milyon liranın vazına dair 
teklifi kanuninin müzakeresini teklif ediyorlar. Reyi 
âlinize koyacağım; kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reyinize koyuyorum. Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

REİS — Teklifi kanuniyi okutuyorum: 

Diyarbekir Mebusu Fevzi Bey ve Rüfekasının teklifi 
kanunisi 

Riyaseti Celileye 
Uzun zamandanberi muattal bir halde bulunan 

ve dünyanın en zengin bakır madenlerinden biri ve 
kitlei madeniyesi, Harbi Umumi zamanında Alman
ya'dan celb edilen Heyeti Fenniye vasıtasıyle icra 
edilen keşif raporu mucibince, elli milyon altın lira 
kıymetinde olan Ergani bakır madeni yüzde yirmiye 
yakın saf cevhere ve yüzde yedi miktarında cürufa 
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maliktir. Gerek bu cihet ve gerek mevaddı ihtirâki-
ye temin edildiği takdirde cevher miktarının o nis-
bette tezayüt edeceği muhtelif zamanlarda muhtelif 
suretlerle yapılan tetkikat ve keşfi yat ile de derecei 
sübuta varmıştır. Her madende de olduğu gibi ehem
miyet ve serveti bu derece müstesna olan bu maden
den istifade edilebilmesi her şeyden evvel vesaiti is-
tihsaliyenin ıslahına ve vesaiti nakliyenin vücuduna 
vabestedir. Ergani madeninde ise vesaiti nakliye 
şimdiye kadar deveye inhisar etmiş ve istihsal edilen 
maden İskenderun'a kadar ancak bu iptidai vesaitle 
ihraç edildiği halde Devlete senevi yüz bin lira altın 
para varidat getirdiği kayden müsbet bulunmuştur. 
Birçok azim masraf ve fedakârlıklarla ihraç edilecek 
olan madenin harice şevkine ve madencileri terfih 
etmesine bittabi halihazırda imkân yoktur. Memleke
tin menabii varidatını tezyit, inkişafı iktisadiyi temin 
etmeyi gaye ittihaz etmiş olduğumuz halde maattees
süf her nasılsa duçarı ihmal olan bu zengin ve mü
him madeni bir an evvel şayanı istifade bir hale ge
tirmek ancak ve ancak buhar kuvvetine ve'asri ve
saitten istifadeye mütevakkıftır. 

Her hangi bir madenden istifade edebilmek için 
her şeyden evvel o madenin imkânı ihraç ve istihsa
lini temin lâzımdır ki, bu da şimendiferin vücuduna 
mütevakkıftır. Bu madenin işletilmesi ve servetinden 
lâyikiyle istifade edilebilmesi için 1333 senesi bütçe
sinde faslı mahsusuna bir milyon lira tahsisat vaz 
edilerek mülga Osmanlı Nafia nezareti tarafından 
irsal olunan bir heyeti fenniye vasıtasıyle Bağdat hattı 
üzerinde Arada toprağından Diyarbekir'e kadar olan 
yerlerin istikşafatı fenniyesı icra edilmiş Diyarbekir'-
le Ergani arasının müşkülât ve avarızdan arî düz bir 
saha olduğu o vakitki Heyeti fenniyenin raporuyla 
sabit bulunmuştur. Binaenaleyh Arada ile maden 
arasında şimendifer hattının temini inşası bir zaru
reti katiye olduğu binnetice Devletin bütçesine bar 
olmayacağı hassaten şayanı arzdır. Bu cihet temin 

edildiği takdirde o havali halkının mazhar olacakla
rı refah ve servetten katı nazar, Devlet bütçesinin se
nevi milyonlarca lira varidat kazanacağı ve bundan 
maada o civarda aynı derecede bulunan Hoş bakır 
madeni gibi pek mühim bazı madenlerin işletilmesi
ne imkân hasıl olacağı ve hattın mürur edeceği mün-
bit ve mahsuldar ovalarda ziraatın da o nisbette 
mazharı terakki bulunacağı nazaıı dikkat ve ehem
miyete alınarak mezkûr hattın inşası ve madenin de 
senei haliye iptidasından itibaren işletilmesi için 1340 
senesi bütçesine beş milyon lira tahsisat vazı zımnin-
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da atideki mevaddı 
teklif ederiz. 

Aydın 
Mazhar Müfit 

Ergani 
Kâzım Vehbi 

Ergani 
İhsan Hamit 
Diyarbekir 

Fevzi 
Elâziz 

Muhittin 
Çanakkale 

Şükrü 
İzmir 

Mehmet Şükrü 
İzmir 

Mahmut Celâl 
Diyarbekir 

Mehmet Nuri 
Antalya 
Murat 

Hakkâri 
Nazmi 
Artvin 
Hilmi 

Afyonkarahisar 
İzzet Ulvi 

Van 
Hakki 
izmir 

Mustafa Rahmi 
Dersim 

Feridun Fikri 
Erzurum 

Münir Hüsrev 
Elâziz 
Naci 

Malatya 
Reşit 

Zonguldak 
Ragıp 

Erzincan 
Sabit 

Malatya 
Hacı Bedir 

Karesi 
Ali Şuuri 

kanuniyenin kabulünü arz ve 

Siirt 
Mahmut 

Diyarbekir 
Ziya Gökalp 
Diyarbekir 

Zülfi 
Dersim 

Ahmet Şükrü 
Elâziz 

Mustafa 
İzmit 

Ahmet Şükrü 
Ordu 
Faik 
Muş 

Ali Rıza 
Diyarbekir 

Şeref 
Van 

Mehmet Münip 
Siirt 

Halil Hülki 
Trabzon 

Süleyman Sırrı 
Ordu 

Hamdi 
Siverek 
Mahmut 

Sivas 
Halis Turgut 

Bolu 
Şükrü 
Kozan 

Ali Saip 
Bayezit 

Şefit 
Erzurum 

Halet 
Ergani 
İhsan 

Laziztan 
Esat 

Elâziz 
Hüseyin 

Gaziantep 
Şahin 

Gaziantep 
Kılıç Ali 

Muş 
Osman Kadri 

İzmir 
Osman Zade Hamdi 

Van 
İbrahim 
Saruhan 

Mehmet Sabri 

Mevadı 

Denizli 
Necip Ali 

Bayezit 
Süleyman Sudi 

Urfa 
Ali Fevzi 
Saruhan 

Abdürrezzak 
Urfa 
Saffet 

Kanuniye 

Madde 1 — Arada - Diyarbekir - Ergani yahut 
Mardin - Diyarbekir - Ergani arasında şimendifer 
hattının inşası için Nafia Vekâletinin 1340 senesi 
bütçesinin faslı mahsusuna dört milyon lira ilâve 
edilmiştir. 

Madde 2 — Ergani madeninin işletilmesi için 
İktisat Vekâletinin 1340 bütçesinin faslı mahsusuna 
bir milyon lira ilâve edilmiştir. ı 

Madde 3 — İşbu kanun 1340 senei Maliyesinden 
itibaren meriyülicradır. 

Madde 4 — İşbu kanunun icrayi ahkâmına İkti
sat, Nafia, Maliye Vekâletleri memurdur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Lâyiha Encümeni 
Karar 
120 

119 
19 . 1 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

1340 

Arada - Diyarbekir - Ergani veyahut Mardin -
Diyarbekir - Ergani arasında şimendifer hattı inşası 
için Nafia Vekâletinin 1340 bütçesine dört milyon 
lira ve Ergani madeninin işletilmesi için İktisat Ve
kâletinin keza 1340 bütçesine bir milyon lira ilâve
sine dair Diyarbekir Mebusu Feyzi Bey ve elli altı 
refikinin teklifi kanunisi Encümenimizce ledettetkik 
esas itibariyle teklifi mezkûr şayanı müzakere gö
rülmekle, Heyeti Umumiyeye arz ve takdime karar 
verildi.; 

Kâtip 
Necip Ali 

Reis 
Tokat 

Emin 

Mazbata Muharriri 
Antalya 

Ahmet Saki 
Aza 

Mardin 
Abdürrezzak 
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Aza Aza 
Denizli Bayezit 

Yusuf Şefik 
Türkiye 

Büyük Millet Meclisi 
Nafia Encümeni 

19 Karar 12.2.1340 

Nafia Enrümeni Mazbatası 
Heyeti Celileden Encümeninize havale buyurulan 

Diyarbekir Mebusu Feyzi Bey ve Rüfekasının Ara
da - Diyarbekir - Ergani madeni arasında bir de-
miryol hattının inşası hakkındaki teklifi kanunisi 
Nafia Vekili ve mütehassıs zevat huzurüyle tetkik 
edildi. Uzun, tahripkâr harplerden sonra memleke
te millî servet ve iktisadî kabiliyetin inkişaf ve neti
cesini üssü hareket ve hedefi faaliyet ittihaz eden 
Büyük Millet Meclisinin servet ve istihsâl menabii, 
asrın vesaiti muvasalasıyla yetdiğerine rapt etmek 
hususu esasatı mukarreresi ile mutabık ve muvafık 
görülmüştür. Bağdat Demiryolunu, mühim mahsulâ
tı ziraiye ve mütenevvi maadini haiz olan, memle
ket dahiline rapt edecek olan iki yüz on kilometre
lik bu hattın inşası fevaidi azimeyi mucip olacağı 
muhakkaktır. Sanayiin muhtaç olduğu anasırdan ba
kır cevherini dünyadaki emsaline nazaran en saf ve 
en mebzul bir halde sinesinde toplu bulunduran Er
gani bakır madeninin işletmesi müteaddit heyeti 
fenniyelerce tanzim edilen raporlarda sabit olduğu 
üzere elli milyon altın liralık bir serveti azimesin-
den memleketimizin istifadesi bu hattın inşası ile'ka
bil olacaktır. Türkiye Demiryolu hududunun mukar
rer temdit istikametlerine nazaran bu hattın ana 
hatları yekdiğerine rapt etmek gibi faidei mühim-
mesi de mevcuttur. 

Mardin, Diyarbekir, Siverek, Ergani, Elâziz Vi
lâyetlerinde ihtiyacatı mahalliyeden fazla olan ve 
ekser sene ambarlarda çürüyen emvaı hububat ile 
yapağı, mazı, kitre, pirinç, yağ ve her türlü meyva 
gibi mahsulât memleketin haricine ve memleketi
mizde lüzumu olan yerlere suhuletle naklini temin 
edecek olan bu hattın Mersin Limanının tezyidi fa
aliyetini temin edeceği şüphesizdir. Diyarbekirde 
bugün bir okka buğdayın bir buçuk, ikiı Ankara'da 
bir okka buğdayın 1 3 - 1 4 kuruşa olması bu hattın 
inşasına nazarı dikkati celb etmeğe kâfi bir saiktir. 

Hudutlarımızın şekli hazırı dolayısıyle ehemmiyeti 
iktisadiyesini kaybeden ve müntehasının hayat ve 
ümrandan mahrum bir çölden ibaret olması hasebiy
le bugün memleket için manasız bir müessese ha

line gelen Bağdat Demiryolu. Bu hattın inşası ile 
iktasabı hayat ve kıymet eyleyeceği gibi, Bitlisi Van 
gibi uzak Vilâyetlerimizin faidesini mucip olacaktır. 
Arz edilen ehemmiyet ve fevaitten mada bu hattın 
lüzum ve tesrii inşası tarihi inşasından itibaren bir 
sene zarfında mesarifi inşaiyesini tesviye edebilmesi 
bilhassa nazarı rikkate alınacak bir keyfiyettir. Is-
tihsalâtın en iptidai vesaitle nakliyatın deve sırtında 
icra edilmesine rağmen senevî ihraç edilen bin beş 
yüz ton bakırdan yüz bin altın varidat temin edildiği 
vesaiki resmiye ile sabittir. 

Hat güzergâhının tayin ve tespiti esnasında hat
tın Mardin veya Arade'den başlaması ve mücavir 
hududu hadidiye ile tevafuku için dar- ve geniş 
hat şıkları tetkik edilmiştir. Gerçi mücavir hutut ile 
tetabuku için geniş hat şayanı kabul görülmüş ise 
de hattın temini menafi etmesi tesri inşası ile ka
bil olacağını Devletin istitaatı Maliyesi nazarı dik
kate alınarak bir metre genişliğinde dar hat ola
rak inşası tercih edilmiştir. Mardin civarında ara
zinin yerden yükselerek meylin şimendifer inşasına 
müsait olmadığı ve Arada'dan Diyarbekir'e kadar 
olan yüz yirmi dokuz kilometrelik kısmın m evvel
ce yapılan istikşafatı Arada - Diyarbekir ciheti
nin daha müsait ve kolay olduğu nazarı dikkate 
aknarak Arada - Diyarbekir istikameti tercih edil
miştir. 

Arada ile Diyarbekir arasındaki (129) kilomet
relik kısmın nıevadı muharrike ve müteharrike da
hil olduğu halde beher kilometrenin masrafı 
(26 400) liradan (3 400 000) lira tespit edilmiştir. 
Diyarbekir'den Osmaniye'ye kadar olan (60) kilo
metrelik kısmın keşfi yapılmamış ise de vaziyeti 
arazi itibariyle Arada - Diyarbekir arasındaki ara
zi gibi müsait olduğundan bu kısımdaki masraf da 
Arada - Diyarbekir kısmının ayni addedilmiştir. Bu 
kısmın mesarifatı inşaiyesi de (1 453 000) lira he
sap edilmiştir. Osmaniye - Ergani arasında vaziyeti 
arazi kısmen arızalı olduğundan yirmi kilometre
den ibaret olan bu kısmın beher kilometresi (47 100) 
lira hesabiyle (942 000) lira tahmin olunarak he-
rabat mâruz noktai nazara göre icra edilmiştir. Ara
da - Diyarbekir - Ergani hattının Nafia Vekâle
tinde mevcut istikşaf projesi mucibince ve atideki 
şeraiti feniye dairesinde yapılması muvafıktır. 

Ray mihverleri beynindeki mesafe bir metre. 
Raylar çelikten ve binde yirmi meyli tecavüz et
meyen mahallerde beher metre ray yirmi bir kilog
ram sikletinde olacaktır. 
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Nısıf kuturlar yüz metreden dûn olmayacak ve 
hiç bir yerde meyil binde yirmi beşi tecavüz etme
yecektir. Balastı dıl'ı mücessemi fevkanisiyle de
mir çubukların dış tarafı beynindeki mesafe yet
miş santim ve akotman arzı kırk beş santjm, tes-
viyei turabiye arzı (3,9) metre olacaktır. Köprüler 
demir ve kârgir olacaktır. Bütün hatta sürat saat
te asgarî (30) kilometreyi haiz olacaktır. Hattın 
seyir ve sefere başladığı anda sekiz lokomotif ve 
yüz vagon olması lâzımdır. 

Müddeti inşaat Arada - Diyarbekir ve Diyarbe-
kir - Ergani birer sene ki ceman iki sene olmak üze
re tahdit edilmiştir. Mevaddı muharrike ve müte
harrike dahil olmak üzere yukarıdaki şeraiti feniye-
den tekmil hattın mesarifi inşaiyesi (5 400 000) li
ra takdir edilmiştir. 

1340 senesi demiryolu inşaatı için Nafia Büt
çesine muhasses mebaliğden tefrik edilmek üzere 
iki milyon ve 1341 senesi için dahi (3 800 000) lira 
tahsis ve bir sene zarfında sarf edilemeyen meblâğın 
diğer seneye devri muafık görülerek atideki tek
lifi kanunî Heyeti Umumiyeye arz ve taktime ka
rar verildi. 

\Tafia Encümeni Reisi 
Canik 
Cavit 

Kâtip 

Ragıp 

Aza 

Hüseyin Rıfkı 

Aza 

ibrahim 

Mazbata Muharriri 
Namına 

Ragıp 

Aza 
Bu hattın esasatına muhalifim 

Malatya 
Mahmut Nedim 

Aza 
Konya 

Mustafa 

Aza 
Kastamonu 

Halit 

Arada - Diyarbekir - Ergani 
Ergani ve Diyarbekir havalisinin Bağdat hattına 

rapteden en münasip kol Arada istasyonuna müntehi 

olan hat olup Harbi Umumide bu kısmın Arada - Di
yarbekir arası takimetre etüdü ve profili yapılmıştır. 

1 — Tesviyei turabiye 
2 — imalâtı sınaiye 
3 — Balast 
4 — Mebani ve müştemilâtı 
5 — Ray mubayia 

Nakil 
Ferş 

6 — Lokomotif 
Vagon 

1 255 000 m3 

420 Adet 
140 000 m3 

11 Adet 
12 600 Ton 
12 600 

140 
8 Adet 

100 Adet 

Beher kilometresi 
24 300 lira 

Vahit Fiyat 

X 0,65 
X 650 
X 2,2 
X 10 000 
X 70 
X 25 
X 300 
X 20 000 
X 5 000 

: 

= 
= 
= 

• = 
= 
= 
= 
= 

Lira 

815 750 
273 000 
308 000 
110 000 
882 000 
315 000 
42 000 

160 000 
500 000 

3 405 750 
80 kilometre olduğuna ve arazinin biraz daha arı

zalı bulunmasına nazaran 

Beher kilometresi 30 000 liradan X 80 = 2 400 000 
lira Yekûn 5 805* 750 

MADDEl KANUNİYE 

Madde 1. — Arada - Diyarbekir - Ergani ara
sında iki sene zarfında inşa edilmek üzere bir metre 
arzında demir yolu inşası için beş milyon sekiz yüz 
bin lira tahsisat kabul edilmiştir. 1340 senesi zarfında 
Nafia Vekâleti bütçesine muhasses mebaliğden iki 
milyon tefrik edilir. Üç milyon sekiz yüz bin lira bin 
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üç yüz kırk senesi zarfında Nafia Vekâleti bütçesinin 
faslı mahsusuna ithalen sarfolunur. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyûl icradır. 

Madde 3. — işbu kanunun icrayi ahkâmına Nafia 
ve Maliye Vekâletleri memurdur. 

Karar 

37 . 28 . 2 . 1340 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATASI 

Riyaseti Celileye 
Ergani bakır madenini işletmek üzere İktisat büt

çesine bir milyon lira vazı hakkında Diyarbekir Me
busu Feyzi Bey ve Rüfekasının teklifi kanunisi İktisat 
Vekili huzuriyle Encümenimizde müzakere ve tetkik 
olundu. 

Malûm olduğu üzere Anadolumuzun her nev'î 
maadine mebzulen malikiyet noktayı nazarından ci
handa bir mevkii mümtaz ve mahsusu vardır. Son 
Harbi Umumi senelerinde Alman erbabı fenni tara
fından vatanın her sahasında icra edilen tetkikatı fen
niye ve ilmiye bu hakikati teyit eylemiştir. Maden 
mıntıkaları içinde muhtelif cins madenleri bir arada ve 
yekdeğerine pek yakın olarak cem eden en mühim 
havzalardan birisi Ergani ve havalisidir. Erganinin bü
tün dünyaca maruf olan pek zengin bakır yatakların
dan başka Ergani madeninin (30) kilometre şarkında 
(Prizman) civarında ve muhtelif mahallerde pek kıy
metli simli kurşun cevheri mevcuttur ki (Pertek) mev
kiindeki bir damarın (8) metre sahanı haiz olması 
ehemmiyeti fevkelâdesini ispata kâfidir. Yine biri Er
gani civarında diğeri (Harabe) madeni yakınında (Gol-
man) raporuna göre çok zengin krom yatakları var
dır. Bunlar imalâtı azimei sınaiyeye muhtaç olmaksı
zın en basit ameliyat ve en iptidaî usulü istismar ile 
elde edilebilecek bir vaziyettedir. Erbabı fen bunu 
(60 000) altmış bin ton olarak keşfetmişlerdir. 

Yine Alman Heyeti fenniyesi raporuna göre Ergani 
madeni civarında manganez madeni de mevcuttur. 

Bakır cevherlerine gelince : Bunlar yalnız malûm 
olan sahaya münhasır olmayıp Almanların tetkikatı 
neticesinde daha bir takım damar mahalları bulundu
ğu sabit olmuştur. Onlar da; (1) Altomarda, (2) Çen-
geltepede, (3) Ergani madeninin on kilometre cenubi 
şarkısında Harabe mevkiinde, (4) madenin on kilo
metre şimali şarkısında Gavurtepede, (5) Erganinin 
sekiz saat Şarkında Pato köyünün altı saat Cenu
bundaki Dak köyündedir. 

Bu zengin bakır havzasından başka Türkiyemizde 
şimdiye kadar keşfolunan ve hafriyat ruhsatı ve istis
mar imtiyazljan ita olunan bakır madenleri yirmi altı
ya bağlıdır. Fakat bunların hiçbirisi gerek kemiyet 
ve gerek keyfiyet itibariyle Ergani bakır havzası de
recesinde değildir. Yalnız kemiyet itibariyle Artvin Vi
lâyeti bakır yatakları Erganinin muadilidir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Kafkasya Maadin İdaresinin (1917) senesinde 
(Kafkasya madenleri ve maden sulraı) namiyle neş
rettiği eserde Batum livası dahilinde (104) mevkide 
bakır madeni mevcut olduğu muharrerdir ki, bu ma
denler tamamen Çoruh nehiri ve nehire dökülen 
Murgul ve Acara sularının geçtiği mailelerde yani 
şarkı şimali hudutlarımız dahilindedir. Bu izahat ispat 
ediyor ki Anadolumuz maadin içinde,, bilhassa bakır 
cevheri itibariyle dünyanın en zengin yataklarına ma
liktir. Bakır madenlerimiz içinde serveti azime ve 
ehemmiyeti iktisadiye itibariyle birinci dereceyi, Er
gani madeni ile Çoruh boyundaki Murgul ve Kuvars-
han madenleri işgal eder. 

Ergani madeni (1266) senesinden itibaren istisma-
re başlanmıştır. Bu şekli istismar pek iptidaî olduğun
dan gerek istihsâl ve gerek imalde cevherin bir kısmı 
mühimmi zayi olmakta ve serveti milliye bu yüzden 
büyük zararlara uğramakta ve Avrupadaki tasfiye 
hanelerin yüzde (99)'a kadar çıkardığı safiyet bizde 
yüzde yetmişi tecavüz edememektedir. Vakıa Harbi 
Umumide Hükümet Erganinin usulü istismarını ıs
lâh ile fennin icabatını kısmen tatbike çalışmış ise de 
muntazam yolların ve vesaiti nakliyenin fikdanı, bir 
çok mihaniki ve ağır malzemenin maden mahalline 
isaline mani olmuş ve bu maden matlûp veçhile işle-
tilememiştir. Halen de vasıtai nakliye temin oluna
mazsa ne madeni asri bir manada işletecek malzeme
nin mahalline nakline ve ne de istihsâl olunan cev
herin harice şevkine imkân hâsıl olur. Onun için Na
fia Encümeninin noktai nazarına Encümenimiz de iş
tirak eder. Aksi halde kadim ve iptidai şekli imali 
muhafaza bir nevi (istismarı igtisap oluyor ki serveti 
memleket için pek zararlı olan bu yolu bundan son
ra olsun katiyen terk etmek lâzımdır. Ergani madeni 
muvaffık surette işletildiği halde memleketin ve ordu
nun bakır ihtiyacatını tamamen bertaraf ettikten baş
ka harice de mühim miktarda çıkarılacak kıymetli bir 
meta madenimiz olur. Madenin son zamanlardaki is-
tihsalâtı seneviyesi 4 000 - 5 000 ton ham cevherden 
ibarettir. Bundan 1 000 ton siyah bakır (takriben 
% 70 bakırı havi) izabe edilmiştir. Hükümetin zama-
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nı istismarında takriben 55 000 metremikâbı, 
247 500 ton cevher istihsâl olunmuştur. Bu izabe edi
len siyah bakır, evvelleri Tokad'a getirilerek orada 
saf bakır olmak üzere tasfiye edilirdi. Bağdat hattı
nın inşasından sonra ise cenup tarikiyle iskenderun 
limanına sevk olunmaya başlandı. Müstakbelde Mer
sin limanı vasıtasiyle ihraç edileceği tabiidir. 

Madenden istifade edebilmek için ham cevherin 
istihsali, izabesi, nakli keyfiyetleri gibi üç mühim esa
sın temin edilmesi lâzımdır. 

(1) Ham cevherin istihsali : 
Madenin kadimden beri işletilmekte olması sebe

biyle bir çok mağara ve kuyular açılmış olduğu gibi 
bazı nevakısı dahi Harbi umumideki ihtiyacı müb-
rem şevkiyle bir işletme heyeti fenniyesi tarafından 
ikmal edilmiş ve lüzumu olan alât ve edavat maden
de mevcut bulunmakta olduğundan ham cevher ih: 

racı yalnız amelenin vücuduna vabestedir ki o da 
muhitinde kâfi miktarda mevcuttur. Maişetleri ma
dendeki kazançlarına münhasır olan bu amele made
nin metrukiyeti yüzünden pek perişan bir hale gel
miştir. İmalâta mübaşeret bu fakir halk için sebebi 
hayat ve refah olacaktır. 

Mevcut amele ile yevmiye 250 - 300 ton ham cev
her ihracı imkânı bittecrübe sabit olmuştur. 

Binaenaleyh ham cevherin ihracı keyfiyetinde 
hiç bir müşkülât mevcut olmadığı gibi arzu edilen 
miktarda tezyidi ihracı dahi mümkündür. Maden 
mahallinde çıkarılmış elyevm (20 000) tona karip ham 
cevherle (40) ton göz taşı (10) ton karaboya mevcut
tur. Bunlar bağ hastalıklarında en mühim edviye ola
rak müstameldir. 

(2) Ham cevherin izabe ve tasfiyesi : 
Erganide elveym mevcut kalhanenin tamir ve 

kısmen ıslahı ile yüzde (72) nisbetine kadar tasfiye 
edilmiş bakır elde edilmesi mümkündür. Bu' vasıta 
ile bakır istihsali için bir çok tecrübelerle sabit ol
muştur ki bir ton halis bakırın elde edilmesi dokuz 
ton oduna ihtiyaç göstermektedir. Evvelce zengin or
manları ihtiva eden Ergani Vilâyeti dahilindeki Or
manlar maden, sarfiyatı ve tahribatı saire sebebiyle 
azalmış ve maden, muhtaç olduğu mahrukatını 9-10 
saatlik uzun mesafelerden getirtmek vaziyetine düş
müştür. 

Bu hal odun naklinde büyük müşkülât tevlit ve 
pek çok hayvan kullanmayı istilzam etmektedir ki, 
bu şekli izabe ve tasfiye ile temini istifade gayri ka
bildir. Binaenaleyh usulü cedide ve fenniye ile cevher 
izabe etmek zaruridir. Bu da her şeyden evvel alât VP 

vesaiti mihanikiyeyi maden mevkiine nakledebilecek 
muntazam yollarla tahtı imkâna girer. 

(3) Cevherin nakli : 
Gerek cevherin harice şevki ve gerek maden mal

zemesinin celbi için iki çarei nakil vardır : 
1. Nafia Encümeninin teklif ettiği dar hatlı şi

mendiferin ihsasıdır. Bu hattın mesarifi nisaiyesi ola
rak (5 400 000) lira vaz olunmuştur. 

2. Fırat nehiri yoludur. Bu hususta icra edilen 
tetkikattan anlaşılıyorki (Maden, Fırat, Cerablus) ta
riki hali malımıza nazaran derhal istifade edilecek 
iktisadî bir yoldur. İki güzergâh mevcuttur. 

Biri; (Ergani - Konayıl - Sallar - Kidan - Aşağı 
Bilâhor - Keskin - Çermik - Çermik çayını takiben 
Fırat kenarında Angaçtır) Bu hat seksen kilometre 
tulünde ve müsait bir meyildedir. İnşası ucuz ve ko
laydır. 

Diğeri (Ergani - Konayıl - Sallar - Kidân - Aşağı 
Milâhor - Keskis - Yukarı Şihan - Yeniköy - Cun-
kuş - Aviştir) 

Bu yolun tulü «50» kilometre isede arızalıdır. Kü
çük bir hattı havaiye muhtaçtır. 

Nehir hattına gelince : Cerablustan Samsata ka
dar harp senelerinde Römorkörler işlemiştir. Sam-
sattan Adişe veya Angaca kadar sallar ve tulumlar 
işler. Bunların on tonluklara kadar olanları içinde 
seyirüsefer mümkündür. Samsat ve Adiş arasındaki 
mesafeyi kelekler 24 saatte ve Samsat ile Cerablus 
arasını römorkörler iki günde kat ederler. Avdet ye
di gün devam eder. Madenden derhal istifade ede
bilmek için tariki nehir tercih olunmak zaruridir. 
Şimendiferin inşası büyük paraya ve zamana muh
taçtır. Halbuki Ergani ile Fırat arasında yapılacak 
bir dekovil az masrafla derhal kabili inşadır ve mu
hattı bulunduğu oranlar sebebiyle madenin izabe
sinde lâzım olan odunun da tedariki temin edilmiş 
olur. Nehir ve deniz yolları vesaiti nakliyenin en uzu
nu olduğuna göre Ergani madeninin sürat ve ehveni-
yetîe temini istismarı için Fırat nehirinden istifade 
edilmesini ehemmiyetle arz eyleriz. 

Ergani madeninin fennî ve asrî bir surette istis
marı için Almanlar tarafından yapılan tetkikat, iş
letme proje ve haritaları Almanya'ya götürülmüş ve 
Hükümetimize tevdi olunmamıştır. Mamafih hav-
zai mezkûre için yine elde miktarı kâfi vesaiti fen
niye mevcuttur. Bilhassa Demiye ile Gölcük gölün
den şcllâlelerden kuvvei elektriye istihsali için ma
lûmatı lâzime vardır. Erganiye (15) kilometre mesa
fedeki Demirkapı mevkiinde yapılacak elektrik he-
sabatı da müstahzardır. 
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Madenin vaziyeti sabıka ve hazırasma ait mes-
rudatı anifeden müsteban olduğu veçhile Ergani ma
denin istismarı mevzubahs olurken birinci derecede 
vücudu lâbüt olan şey yoldur. Bu cihet temin olun
mak şartiyle Encümenimiz madenin işletilmesi için 
bir milyon liranın bütçeye ithalini memleketin me-
nafii hayatiye ve iktisadiyesinin bir lâzimei mühime 
ve evveliyesi addedilir. 

Hülâsa : Dünyanın en zengin madenlerinden biri 
olan ve harpten evvel vesaiti iptidaiye ile istihsal edil
diği halde harici senevi yüzelli bin altın yani bugün
kü para ile bir milyon lirayı mütecaviz bakır ihraç 
etmekte bulunan Ergani madeni vesaiti fenniye ile 
teçhiz edildiği takdirde hâsılatın dört beş misline çı
kacağı nazarı ehemmiyete alınarak bunun işletilme
si inkişafı iktisadımız için fevkalâde lüzumlu gö
rülmüştür. 

2. Hükümeti 1333 senesi Ağustosunda itibari 
Millî Bankasiyîe akt ettiği bir mukavelenamede Er
gani madeninin 20 kilometre nısıf kutur sahası dâ
hilinde maden taharri ve işletme imtiyazı mezkûr 
bankaya verilmiştir. Banka muayyen bir müddet zar
fında şirket teşkil ederek madeni işletmeyi taahhüt 
etmiştir. Mukavelenamede mevcut ahkâma nazaran 
hâsılatı sarf iyenin binnetice yüzde (62,5) u Hükü
mete ve yüzde (37,5) u şirkete ait bulunuyor. Banka 
sermayesinin kâfi olmamasından naşi madeni yalnız 
başına işletmeye muvaffak olamayacağı cihetle şaya
nı himaye olan bu millî müessese ile Hükümetin ma
deni müştereken işletmesi muvafık görülmüştür. 

3. İtibari Millî Bankası herhangi bir sebepten 
dolayı bu işe girişemediği takdirde Hükümetin doğ
rudan doğruya madeni işletmesi veyahut başka sen
dikalar tarafından vaki olan müracaatları nazarı 
dikkate almakla beraber bir hisse senedatımn ta
mamen ecnebiler eline geçmemesi için Hükümetin 
nısfından fazlasına sahip olması lâbüttür. 

4. Vuku bulacak ihracaattan memleketin edece
ği istifadeden ve ahalinin müteferrik surete fakat 
mühim bir miktarda bakıra olan ihtiyaçlarından sar
fınazar yalnız askerî fabrikalarımızın senevi 
(300 000) lira raddesinde bakır sarf ve bu bakırları 
kamilen İngiltere'den celbetmekte olduklarından Er
gani madeni işletildiği takdirde harice akmakta olan 
paramızın elimizde kalacağı tabiîdir. 

5. Şurası şayanı tavzihtirki, madenin işletilme
sini müteakip istihsalâtın harice şevki için ya ma
denden Bağdat hattının herhangi bir noktasını vasıl 

edecek bir demiryol inşası veyahut Fırat nehiri ta
rikinden istifade edilmesi zaruridir. 

6. Esbabı mâruzadan dolayı bu madenin asrın 
ve fennin icabatma muvafık, takip ettiğimiz siyase
ti iktisadiye ile müterafik bir tarzda işletilmesi ve ha
rice şevki suretiyle bu pek mühim membaı servetimiz
den memleketimizin müstefit edilmesi musip görül
müş Ve iktisat bütçesine bir milyon lira vazı hakkın
da atideki teklifi kanuninin heyeti umumiyeye arzına 
karar verilmiştir. 

Kanun lâyihası 

Madde 1. — Ergani bakır madeninin vesaiti fen
niye ile işletlimesini temin için iktisat bütçesinin faslı 
mahsusuna bir milyon lira vazedilmiştir. Senesi için
de sarfedilemeyen mebaliğ ertesi seneye devrolunur. 

Madde 2. — İşbu kanun (1340) seneyi maliyesin
den muteberdir. 

Madde 3. — işbu kanunun icrayı ahkâmına Ma
liye ve İktisat Vekilleri memurdur. 28 . 2 .1340 

Kâtip 
Karahisarışarkî 

İsmail 
İktisat Encümeni 

Reisvekili 
İzmir 

"Mustafa Rahmi 
Aza 

Kayseri 
Nuh Naci 

Aza 
Gümüşhane 

Zeki 

Mazbata Muharriri 

Aza 
Ertuğrul 

Dr. Fikret 

İzmir 
Mustafa Rahmi 

Aza 
Bolu 

Şükrü 
Aza 

Adana 
Mehmet Kemal 

Aza 
Kastamonu 

Mehmet Fuat 

Nafia Encümeni Mazbatası 

Muvazenei Maliye Encümeni Riyaseti Celilesinc 

13. 3.1340 
Ergani - Diyarbekir - Arada beyninde bir şimen

difer inşasına dair 17.1.1340 tarihli teklif i kanuniye 
melfûfen takdim kılınan Nafia Encümeni mazbatasın
da bir metre genişliğinde dar hat esası kabul edilmiş. 
ise de işbu hattın istilzam eylediği mesarifin ihzarında 
müşkülât mevcut olduğu takdirde esas maksadın yet
miş beş santim genişliğinde bir dekovil ile temin olu-
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nabileceği Encümenimizce bilmüzakere takarrür etti
rilmiş olduğunu arz ederiz efendim. 

Kâtip Mazbata Muharriri 
Nafia Encümeni Reisi 

Feyzi 
Türkiye 

Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye 

Encümeni 
Adet 

10 
Muvazenei. Maliye Encümeni mazbatası 

Arada - Diyarbekir - Ergani madeni arasında bir 
demiryolu hattının inşası için 1340 senesi Nafia büt
çesine dört milyon ve Ergani bakır madeninin işle
tilmesi için iktisat bütçesine bir milyon lira ilâvesi
ne dair Diyarbekir Mebusu Feyzi Bey ve Ellialtı Re
fikinin teklifi kanunisi ile Nafia ve İktisat Encümen
lerince tadilen tanzim kılınıp Encümenimize havale 
buyurulan lâyihai kanuniyeler ve merbutatı Maliye ve 
Nafia, Ticaret Vekilleri hazır olduğu halde mütalâa 
ve tezekkür olundu. 

Memleketimizin inkişafı iktisadisini ve halkın re
fah ve saadetini temin umdei esasiyemiz olduğundan 
bir taraftan ihtiyacatımızı mümkün olduğu kadar da
hilden tedarik ile serveti milliyemizin harice gitme
sine mani olmak ve diğer taraftan ihracatımızın tez
yidine çalışmak bir vazifei esasiye bulunduğu cihetle 
Diyarbekir ve havalisinde mebzulen yetişen ve bugün 
vesaiti nakliyenin mevcut olmamasına binaen çürü-
yüp giden hububatımızın hariçten zahire celbine mec
bur kalan istanbul ve civan gibi mahallere naklini 
temin ile bu yüzden memaliki ecnebiyeye akıp git
mekte olan milyonlarca liramızın memleket dahilinde 
kalmasını ve diğer taraftan pek zengin bir bakır hav
zası olan ve imtiyazı itibarı Millî Bankasına verilmiş 
olan Ergani madeninin Bankanın teşkil edeceği şirke
te nısfından fazla hissedar olmak suretiyle sermaye 
vererek ve fennî surette işletilerek hem o civar halkı
na iş bulmak ve hem de memaliki ecnebiyeye yapıla
cak bakır ihracatı dolayısıyle memleketimize hariç
ten para celbi esbabını temin ve binnetice muvazenei 
ticariyemizin lehimize tebeddülüne ve kambiyomuzun 
yükselerek bütçe üzerinde de nafî bir tesir icrasına 
bâis ofa-.-ak bir teşebbüs bulunmasına binaen teklifi 
vaki, esas itibariyle Encümenimizce de kabul edilmiş
tir. ^ 

Ergani bakır madeninin işletilmesi hakkında kanun 
Madde 1. —• Ergani bakır madeninin vesaiti fen

niye ile işletilmesini temin için Ticaret Bütçesinin faslı 

mahsusuna bir milyon lira vaz edilmiştir. Senesi içinde 
sarfedilemeyen mebaliğ ertesi seneye devrolunur. 

Madde 2. — işbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyülicradır. 

Madde 3. — işbu kanunun icrayı ahkâmına Ma
liye ve Ticaret Vekilleri memurdur. 

REÎS — Efendim, kanunun Heyeti umumiyesi 
hakkında söz isteyen var mı? 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim, malumuâli-
niz Ergani'ye bir dekovil yapılması Nafia bütçesinin 
esnayi müzakeresinde bir kanunla kabul edildi. Ev
velemirde Ticaret Vekili Bey izahat versinler. Bu pa
rayı bu sene zarfında sarf edebilecekler mi? Yani de
kovil yapmadan alât ve edavatı oraya götürebile
cekler mi? Bu sene zarfında böyle bir şeye teşebbüs 
etmek imkânı var mıdır? İzahat versinler. 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, bu mesele hakkında evvelce de Heyeti Ceîi-
lenize arzı malûmat ettim. Ergani madeni biliyorsu
nuz ki bir mukavele ile İtibarı Millî Bankasına otuz 
sene müddetle ihale edilmiş bir madendir. Heyeti Ce
hle, bu madenin bir an evvel mevki istifadeye konul
masını teminen Hükümetin dahi iştirakini temin için 
vukubulan teklifi nazarı itibare aldı, lâyiha burada
dır. İtibarı Millî Bankası madeni tesellüme davet 
edilmiştir ve tesellüm muamelesine başlamıştır. Bu
nun hakkında Vekâlet tetkikatını yapmış raporunu 
hazırlamıştır. Madenin Harbi Umumî içerisinde, ev
velden getirilmiş, bir çok mevcut tesisatı vardır. 

Orada daha ne gibi tesisat vücuda getirmek lâzım 
geliyorsa bunların da bütün müfredatı tespit edilmiş
tir ve masrafları da tespit edilmiştir. Yapılan hesaba 
nazaran 750 bin lira mesarifi tesisiye lâzımdır. (250) 
bin lira da, madenin bu tesisatla birlikte işletilmesine 
başlamak için mütedavil bir meblağ lâzımdır. Bina
enaleyh istediğimiz bir milyon lira bir esasa, bir pro
jeye müstenittir. İtibari Millî Bankası bu hususta bi-

«zimle müzakere için haizi salâhiyet mümessilini de 
göndermiştir. Ne esas dairesinde iştirak edeceğiz, na
sıl meseleyi halledeceğiz? Bugünden itibaren konuş
maya başlayacağız. Heyeti Celileniz bu kanunu kabul 
eder etmez itibari Millî Banka şirketinin burada mev
cut bulunan mümessili ile bu işlerin de müzakeresine 
hemen başlayacağız. Bütçemizi alır almaz hariçten 
getirmek, mecburiyetinde bulunduğumuz makinelerin 
de derhal mubayiasına ve getirilip yerine konmasına 
teşebbüs edeceğiz. Heyeti Celileniz esas itibariyle tah
sisatı kabul etmiştir. Bize salâhiyet vermesi lâzım ge
liyor. 
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ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim, benim soraca
ğım suale cevap verdiler. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Beyefendi, 
ttibari Millî Bankasının aldığı bu maden yalnız ken
disine mi ait, yoksa umum müşterek mi, yoksa Hü
kümetle beraber midir? 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, evvelce arz etmiştim. 1333 tarihinde imza 
edilen mukavelename ile bu Ergani madeni 20 kilo
metre nısıf kutur derecesinde bir saha dahilinde 30 
küsur sene müddetle işletilmesi bu müesseseye veril
miştir. Şu kadarı Hükümette, şu kadarı Şirkette değil. 
İştirak hissesi meselesi, şahsa ait bir tefsirdir. Nasıl 
işletilecek, ne şeraitle işletilecek, hasıl olan temettü ne 
suretle taksim edilecek, ne kadarı şirkete ait olacak, 
Hükümetin hissei iştiraki yani Bankanın teşkil edeceği 
Şirkette Hükümetin temettü üzerinde hissesi ne ola
caksa doğrudan doğruya mukavelede münderiçtir. Bir 
madde ile tespit edilmiştir. 

REİS — Kanun hakkında başka söz isteyen var 
mı? 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Efen
dim, Maliye Vekili ve Muvazenei Maliye Encümeni 
bu parayı ne suretle tedarik edecek? Bütçe dahilin
den tedarik edilebilecek mi? Bunun mümkün olup ol
mayacağı hakkında gerek Maliye Vekili ve gerek Mu
vazenei Maliye Encümeni Meclisi tatmin edecek şe
kilde beyanatta bulunsunlar. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHALİK 
BEY (Kângırı) — Encümende bu madde müzakere 
edilirken bunu arkadaşlara arz etmiştim efendim. 
Eğer varidat kanunlarımız kabul edilirse bunu şart 
olarak koymuştum. Kendileri de şahittir. Varidat ka
nunlarını kabul ettikten sonra bütçe dahilinden ver
mek imkânı olduğunu o vakit arz etmiştim. O suretle 
Muvazenei Maliye Encümeni de mazbatasını yapmıştı. 

REİS — Başka söz isteyen var mı? Bu kanunun 
maddelerine geçilmesini kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler 

Jütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Ergani bakır madeninin işletilmesi hakkında Kanun 

Madde 1. — Ergani bakır madeninin vesaiti fen
niye ile işletilmesini temin için Ticaret Bütçesinin faslı 
mahsusuna bir milyon lira vazedilmiştir. Senesi içinde 
sarfedilemeyen mebaliğ ertesi seneye devrolunur. 

REİS — Söz isteyen var mı? 
REŞAT BEY (Saruhan) — Reis Bey, bendeniz 

Vekil Beyden bir nokta soracağım. Bu emaneten iş
letilen maden memurlarının bir kadrosu filân olmaya
cak mı? 

j TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Emaneten işletilmeyecek efendim. Alâkadar Banka ile 
bilittifak çalışılacak, mukavelede böyle bir madde var
dır. O Şirkete Hükümet iştirak suretiyle girecektir ve 
maksadı, Hükümet bu madenin ekserisini elinde tut
maktır. Binaenaleyh Hükümet eliyle emaneten işleti
lecek değildir. Bir müessesei hususiye halinde işleye
cektir bu. Bu parayı sermaye olarak koyacağız ve iş
leteceğiz. 

REİS — Maddeyi aynen reyinize koyuyorum. Ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye ko
yuyorum. Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyyülicradır. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler lütfen el-
lerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Mali
ye ve Ticaret Vekilleri memurdur. 

REİS — Bu maddeyi kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, kanunun Heyeti Umumiyesini bütçede 
faslı mahsusuna koyacağız. Bu, Bütçenin Heyeti Umu-
miyesi bittikten sonra tayini esami ile ayrıca reye ko
yacağız. O halde 278 nci fasıl hakkında başka söz 
isteyen var mı? 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Reis Bey
efendi, 3 diyeceğiz ve üçüncü madde olarak da bu 

i kanunla kabul edilen tahsisatı vazedeceğiz. 
REİS — Üçüncü madde olarak ne denecek efen

dim! 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Ergani 

madeninin işletme tahsisatı. 
REİS — Ergani madeninin işletme tahsisatı bir 

| milyon lira bu fasla ilâve olunacaktır. 
REŞAT BEY (Saruhan) — Reis Beyefendi, bu 

belli başlı bir iştir. Bu fasıl dahilinde yalnız başına iş 
göremez. Onun için faslı mahsusa konmalıdır. İleri-

i de diğer bir maddeye münakale yapılmak ihtimali 
ı vardır. Bu. iş ve bu. maksat geri kalır sonra. Faslı mah

susuna konursa daha salim olur. 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Olabilir. 

I Fakat şayet böyle olduğunu kabul etsek dahi bunun 
j yukarısındaki madde Ereğli madenidir ve nihayet bu-
| radan on bin, yirmi bin lira Ereğli madeni için sarfet-
j mek lâzım gelse ne mahzur olabilir? Mamafih faslı 
I mahsusu da olabilir, bunda mahzur yoktur. Bu fasıl 
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tamamen. Devlet tarafından işletilen madenlere ait
tir. Ereğli ve Ergani madenleri olmak üzere iki ma
deni ifade ediyor. 

DOKTOR MAZHAR BEY (Aydın) — Bendeniz 
kâfi derecede tenevvür etmedim. Arkadaşlarımdan ba
zılarının benimle hemfikir olduklarını gördüğüm için 
burada bir kaç söz söylemek lüzumu hissettim. 

REİS — Efendim, Ergani madeninin işletme mesa-
rifi olarak bir milyon liranın fasla ikinci madde ola
rak ilâvesini teklif ediyorlar. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Maliye Vekili bir mah
zur görmüyorsa faslı mahsus olarak ilâve edilsin. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHALİK 
BEY (Kângırı) — İkisi de olabilir efendim, faslı mah-
susda olabilir, en nihayete de 284 ncü faslı mahsus 
deriz ve oraya ilâve olunabilir. 

REİS — Bütçeye devam ediyoruz. 

1. — 1340 Senesi Muvazenei Umumiye kanun lâ
yihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
(1/296) 

A) TİCARET VEKÂLETİ BÜTÇESİ : 

REİS — Ticaret Vekâleti bütçesine devam ediyo
ruz. 

Ergani Madeni İşletme Kanunu dolayısiyle kabul 
edilen bir milyon liralık tahsisat 284 ncü faslı mah
susa vazedilecektir. (Nihayete sesleri). 

Şimdi 278 nci faslın yekûnu olan 13 220 lirayı 
reyi âlinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın.. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

279 Maden İdaresi tarafından emaneten 
işletilmesi zaruri olan maadinin ma
sarifi 11 368 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
MUSTAFA RAHMİ BEY (İzmir) — Efendim, 

birinci maddesinde maadinin maaş ve masarifi diyor. 

Halbuki maadinin işletme masarifi olacak ve Zon
guldak havzasında Şimendiferlerin ve diğer maadinin 
işletme masarifidir. Binaenaleyh tashih olunmak lâ
zım gelir. 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Evvelce böyle idi, fakat Muvazenei Maliye Encümeni 
ufak bir tashih yaptı. Kil madeni ve Keçiborlu ma
denleri ambar vesair memurlarının maaşları da, Mu
vazenei Maliye Encümeninde tespit edilen şekilde, 
hanesinde sınıfla geçiştirilmiş ve kaldırılmış buraya 
getirilmiştir. Bir miktar maaş vardır, yani emaneten 
işlettiğimiz madenlerde müstahdem memurların maaş
ları bu fasla konmuştur efendim. Bendenizce «işletme» 
kelimesi konulmalı ve maaşı da kalmalıdır. 

REİS — Doğru, fakat maadinin maaşı olur mu 
efendim? 

Vekil Beyefendi evvelce buyurdular ki; bu maden 
İtibari Millî Bankasına verilmiştir. Banka bunu 30 
sene işletecektir. Tesisat ücreti olmak üzere 750 bin 
lira lâzım sermayei mütedavile olmak üzere de 250 
bin lira lâzım. O halde bir milyon lira lâzım. Bu bir 
milyon lirayı da biz veriyoruz. Şu halde Şirketimiz ne 
şekildedir? Madenin imtiyazını ona verdik. Yalnız bu 
imtiyaza mukabil Devlet bir milyon lirayı tamamen 
sermaye olarak koymakla mı mükelleftir? Bu hususta 
tenevvüre ihtiyaç vardır. Gerek tesisat ve gerek tedavül 
sermayesi olarak zaten bir milyon lira lâzımdır. Bu 
bir milyon lirayı da tamamen biz veriyoruz. Şu halde 
İtibari Millî Bankasının bundaki hizmeti nedir ve iş
tirak şekli nedir? Bunu anlayamadım lütfen izah bu
yursunlar. 

REİS — Mazhar Beyefendi! Biraz mütalâanızda 
geç kaldınız. Kanun kabul edilmiştir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Aydın) — Efendim, bir 
fikir almak istiyorum. 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Madenin bunda daha başka masrafları da vardır. Bit-
tabiî sermaye yekûnunun, bizim tahminimizle, bu de
recede olacağını hesap ettik. İhtimal bu derecede ola
caktır Şayet sermayenin bir kısmı fazla gelecek olursa 
İtibari Millî Bankası sahibi imtiyaz ve hak sahibi ol
mak itibariyle veçhi iştirakimizi kendisiyle bilmüza-
kere tespit ederiz ve Heyeti Celilenize ne şekilde işti
rak edeceğimizi arz ederiz, icabederse bu paranın bir 
kısmını Ziraat Bankasına ikraz etmek lâzım gelirse ik
rar-: dahi edeceğiz. 

Binaenaleyh bu müesseseyi de bu işle alâkadar et
mek istiyoruz. Çünkü millî müessesemizdir. Alâkasını 
kesemiyoruz. Bankanın daha ne kadar sermaye ilâve 
edeceği, teferruatın müzakeresi esnasında belli olacak
tır. Yani müzakereye giriştiğimiz zaman meydana çı
kar. Anlaşamazsak, tespit edilen şerait üzerine mutabık 
kalamazsak ve İtibari Millî Bankası da bu taahhüdü
nü resmen ifa edemezse tabiî imtiyazın feshi mese
lesi o vakit mevzuubahistir. Bu maden terkedilecek 
değildir. Meselede müstaceliyet vardır. Mukavele fes-
hedilirse o vakit bütün mesarifiyle Hükümet işletmek 
mecburiyeti karşısındadır. Mesele bundan ibarettir. 
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TİCARET VEKİLt HASAN BEY (Devamla) — 
Maadinde çalıştırdığımız memurinin maaşıdır. 

REİS — O halde onu tasrih etmek lâzımdır. 
Maadinin işletme maaş ve masrafi demelidir. Bu 
madde bu suretle tashih olunacaktır. Bu fasıl hak
kında başka söz isteyen var mı? 

REŞAT BEY (Saruhan) — Efendim, Saruhan Vi
lâyeti dahilinde Soma linyit madenleri mesarifi bu fa
sıl dahilindedir zannederim. 

TİCARET VEKİLİ — Evet. 
REŞAT BEY (Devamla) — Efendim, malûmu 

âliniz Soma linyit kömürü Zonguldak kömürleri ka
dar kuvvei haruriyeyi haiz temiz bir şey değildir. 
Yani Zonguldak kömürlerine nispetle pek âdidir. Za
ten mahallî sarfı da yoktur. Yalnız Saruhan Vilâyeti 
dahilinde ve Soma civarında bazı fabrikalarda kul
lanılmaktadır. Bunun tonu 800 kuruşa satılıyor. Me
sarifi istihsaliyesine nisbetle bu fiyat pek çoktur. Bun
da biraz tadilât icra etmelerini Hükümetimizden rica 
ediyorum. Bu münasebetle yine Hükümetimizden şu 
noktayi da rica ederim ki, kasaba hattı Şimendifer 
kumpanyası bu kömürlerin mesarifi nakliyesi için pek 
fahiş bir tarife tatbik etmektedir. Kula kazasında yer
li sanayiimiz var, halı fabrikaları var, bu fabrikalarda 
bu kömürden istihlâk edilmek isteniliyor. Halbuki kö
mürün beher tonu 800 kuruşa veriliyor ve beher tonu 
için nakliye ücreti olarak da kumpanya on bir lira 
alıyor. Alaşehire kadar beher tonu 18-19 liraya mal olu
yor. Alaşehir'den Kula'ya kadar da daha fahiş masarifi 
nakliye biniyor. Esasen Kula kazasında mahrukat -fık
danından dolayı da buna ihtiyaç vardır. Fakat bu kö
mürlerden lâyıkiyle istifade edilememektedir. Bina
enaleyh masarifi istihsaliyesine nispetle tonuna 800 
kuruş kıymet takdir edilmesi ağırdır. Bunda biraz ta
dilât yapılıyor ve Nafia Vekâletince de kumpanya 
nezdinde teşebbüste bulunulur ve masarifi nakliyeden 
de biraz tadilât yapılırsa yerli sanayiimiz için büyük 
bir hizmet ve teşvikât yapılmış olur. Bunu Hükümeti
mizden rica ederim. 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Teşebbüs ederim efendim, gerek kumpanya nezdinde, 
fiyat hususunda ve gerek şirket nezdinde bu hususta 
teşebbüs ederim efendim. 

REİS — Başka söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) 
işbu faslı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

280 Emaneten idare olunan maadin dıiyunu 25 000 
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksi

ni reye koyacağım. Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

281 Tahsisatı fevkalâdei şehriye 128 872 
REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Ka

bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyaca
ğım. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Fasıl Lira 

282 Memurini mazule muhassesatı 5 040 
REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Ka

bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyaca
ğım. Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 
Fasıl Lira 

283 Telgraf ücreti 10 000 
REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Ka

bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyaca
ğım. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 
Faslı Mahsus : Lira 

Teşvikatı sınaiye masrafı 500 000 
MUSTAFA BEY (İzmit) — Reis Beyefendi, bu 

hususta takririmiz vardır. 
REİS — Efendim, teşvikatı sanaiye faslı beş yüz 

bin lira. Bu fasıl hakkında verilmiş takrirler vardır: 
Riyaseti Celileye 

Karamürsel sahilinde hayli zaman evvel tesis 
edilip Anonim şirket halinde idare edilen ve memle
ketin sanayii ve iktisadiyatına pek büyük hizmeti 
sebkat eden (Karamürsel Şayak Fabrikası) İstiklâl 
Mücadelesi esnasında Yunanlılar tarafından tahrip 
edilmiştir. Fabrika bu yüzden üç senedir tatili faali
yet ettiğinden yüzlerce amele işsiz kalmış ve hanele
ri kamilen muhterik olan Karamürsel halkının sefa
letini mucip olmuştur. Şirket, devam eden harp se
nelerinde atıl kalması düşman tarafından sermayesi 
imha edilmesi yüzünden fabrikayı yeniden ihyaya 
muvaffak olamamaktadır. Sanayii millimizin ihya 

— 198 — 



İ : 26 1 . 4 . 1340 C : 1 

ve inkişafı ve harap olan bir mahal ahalisinin tehvi-
ni sefaleti için şirketin mevcut arazi ve emlâki mu
kabilinde ikraz edilmek üzere Ticaret Vekâletinin 
teşviki senayı faslına 50 bin lira konulmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Çanakkale İzmit 
Şükrü ibrahim Süreyya 
izmit izmit 

ibrahim Mustafa 
Bolu Zonguldak 

Şükrü Halil 
Muş Ankara 

Okunamadı İhsan 

İsparta Malatya 
Okunamadı Mahmut Nedim 

Denizli Antalya 
Necip Ali Murat 

Karahisarısaip Erzurum 
Ruşen Eşref Rüştü 

Yozgat Tokat 
Süleyman Sırrı Mustafa 

Rize Karahisarışarkı 
Ali İsmail 

Ordu Malatya 
Faik Reşit 

Edirne Bursa 
Hüseyin Rıfkı Necati 

Bozok Mardin 
Ahmet Hamdi Necip 

Çorum Giresun 
Mustafa Ali Şevket 

Kars Ordu 
Ömer Lütfü İsmail 

Ordu Çorum 
Halil İsmail Kemal 

Erzurum Menteşe 
Halet Esat 

Kayseri Artvin 
Halit Hilmi 

? Konya 
Ali Rıza Naim Hazım 
Ertuğrul İstanbul 
Rasim Ahmet Hamdi 

Eskişehir Giresun 
Mehmet Arif Hacim Muhittin 

Ertuğrul Karesi 
Doktor Fikret Ahmet Süreyya 

Dersim Tekfurdağı 
Feridun Fikri Okunamadı 

Giresun 
Hakkı Tarık 

Tokat 
Emin 

Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi 

Riyaseti Celilesine 
Malatya'da (Asarı niam) namiyle bir fabrika var

dır. Bu fabrika otuz sene evvel Mehmet Efendi is
minde bir Türk müteşebbisinin himmetiyle vücudc 
gelmiştir. Ancak Rüştiye derecesinde bir tahsile ma
lik olan bu zat fabrikasını seneden seneye tevsi ve 
terakki ettirerek Harbi Umumî başlangıcında birin
ci derecede kumaş istihsaline, yün ve iplik her nevi 
mensucat imaline ve bıçkı fabrikaları tesisi ve elek
trikle tenvir ederek Anadolu'nun en ücra bir mahal
linde Türk dehasına bir numune vücude getirmiş ve 
hatta Amerika Şarkı Karip Cemiyetinin nazarı hay
ret ve takdirini celp edecek bir mükemmeliyete ifra
ğa muvaffak olmuştur. 

Malatya gibi merakizi medeniyeden uzak bir ma
halde yevmiye dört beş yüz ameleye iş veren ve bu 
suretle şehrin ve bilâdı mücaverenin hayatı iktisadi-
yelerini günden güne zenginleştiren bu fabrika, Har
bi Umumide Şark ve Cenup ordularının beylik, elbi
selik ve çadır ihtiyaçlarını temin etmiştir. Orduya 
olan muaveneti fedakâranesi otuz bin liraya baliğ 
olan bu alicenap fabrikatör, Rusların paloya takar-
rüpleri anında Fırat üzerine kurulması iktiza eden 
köprünün tesisi ve malzemesinin temini uğrunda 
Türk tarihinde unutulmaması iktiza eden azim ya
rarlıklar göstermiştir. Harbi Umumide bu derece fe
dakârlık eden Mehmet Efendi, Mücahedei Milliye 
esnasında da imkân ve vüsatin müsaadesi derecesin
de fedakârlıktan çekinmemiştir. Memleketin maruz 
kaldığı azîm müşkülât içinde davayı millînin tahak
kuku için Mehmet Efendi, son sermayesi olan beş 
bin liraya kadar bir meblâğı da feda etmekten çekin
memiştir. Ecnebi memleketlerde böyle fıtrî zekâ 
ve teşebbüsü zatisiyle fen ve sanaat kahramanı ze
vatın heykelleri yapılarak teyit edilirken Malatyalı 
Fabrikacı Mehmet Efendi fabrikasını kapatarak 
amelesine yol vermiş ve kendisi de hükümetten ala
cağını tahsil için sürünmeye başlamıştır 

Meyusiyet şanından olmayan Mehmet Efendi 
Ankara'ya gelerek alacağını ispat ve tahsil için çalış
mış ve Harbi Umumiye aidiyeti cihetiyle müteaddit 
tasfiye komisyonlarının hesabatı altında ezilerek otuz 
bin lira alacağına mukabil ancak beş bin lira elde 
edebilmiştir. Borçlarını bile tesviyeye gayri kâfi olan 
bu meblâğ ile fabrikatör Mehmet Efendi elleri böğ
ründe İstanbul'a dönmüştür. Türk Milleti en elîm 
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ihtiyaçlar altında inlerken Mehmet Efendinin fabri
kasının kapalı ve yüzlerce işçilerinin atıl kalması tec
viz edilemez. 

Fabrikanın Anadolu ortasında mevaddı asliyeyi 
nesçiyeye gerek yün ve gerek pamuk olsun mebzu-
len malik bulunduğu bir muhitte kâin olması, fabri
kaya Avrupa'ya da rekabet kabiliyeti vermektedir ki, 
yalnız bu cihet bile yapılacak bir muavenete sebebi 
müstakil teşkil eder. Çünkü Avrupa'dan Malatya'ya 
veyahut Malatya'dan Avrupa'ya gidip gelecek me
vaddı asliye ve mamulenin yalnız ücreti nakliyesi 
fabrikanın rekabet edebilmesini temin edeceği en ba
sit bir hesapla anlaşılacağı gibi bu yüzden beş altı 
yüz işçinin çalışarak naili refah olması da baisi isti
fade olmaktan bait olduğundan, Mehmet Efendiye 
hiç olmazsa fabrikasına hayat verebilecek ve fabri
kanın hali faaliyete gelmesi için ikraz edilmek üzere 
yirmibin liranın Ticaret Vekâleti bütçesine zammını 
teklif eyleriz. 

Siverek 
Mahmut 

Malatya 
Reşit 
Van 

Hakkı 
Dersim 

Feridun Fikri 
Malatya 

Hilmi 

Mardin 
Okunamadı 

izmit 
İbrahim Süreyya 

Bozok 
Salih 

Gelibolu 
Celâl Nuri 

Ertuğrul 
Fikret 

İstanbul 
Hamdullah Suphi 

Kastamonu 
Ali Rı ia 

Bursa 
Mustafa Fehmi 

İzmir 
Ahmet Hamdi 

Antalya 
Ahmet Saki 

Malatya 
Haci Bedir 

Malatya 
Mahmut Nedim 

Siverek 
Kadri 
Kozan 

Ali Sait 
Ordu 
Faik 

Çanakkale 
Şükrü 
Urfa 

Ali Fuat 
Giresun 

Hacim Muhittin 
Bolu 

Falih Rıfkı 
İzmit 
Saffet 
İsparta 

Hüseyin Hüsnü 
Trabzon 
Hamdi 
Giresun 
Şevket 

Ankara 
Hilmi 
İzmit 

Mustafa 

Konya 
Naim Hazım 

Mardin 
Abdürrezzak 

Bayezit 
Şefik 
Sivas 

Halis Turgut 
Hakkâri 
Nazmi 

Mardin 
Derviş 
Tokat 
Emin 
Canik 
Cavit 

Karahisarı Sahip 
Ali 

Ordu 
İsmail 
Karesi 

Osman Niyazi 
İstanbul 
Ali Rıza 

Gaziantep 
Kılıç Ali 
Mardin 

Abdulgani 
Kütahya 
Cevdet 

Erzincan 
Sabit 

Menteşe 
Esat 

Maraş 
\bdulgani 

Mersin 
Besim 

Konya 
Refik 
Siirt 

Halil Hülki 

Dersim 
Ahmet Şükrü 

Karahisarı Sahip 
Ruşen Eşref 

Van 
, İbrahim 

Sivas 
Muammer 

Kayseri 
Sabit 
Ordu 

Hamdi 

Muş 
Osman Kadri 

Kütahya 
Ragıp 
Karesi 

Mehmet Cavit 
Elâziz 

Hüseyin 

Artvin 
Hilmi 
Elâziz 

Mustafa 
Menteşe 

Yunus Nadi 
Elâziz 

Muhittin 
Ordu 

Okunamadı 
Kângırı 

Ziya 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim, bu fasılda 
malumu âlileri olduğu üzere yarım milyon bi para 
vardır. Hakikaten memleketin menfaatine ve müspet 
işe masruf olması itibariyle bu yarım milyon lira 
görünüşte çok az görülürse de vaziyeti maliyemiz iti
bariyle de çok mühim bir paradır. Fakat hakikat 
sahasında çok az bir para olduğuna nazaran az pa
ra ile çok iş görmek imkânını temine çalışmak hepi
mizin borcudur. Ticaret bütçesinin heyeti umumiye-
sinin müzakeresi esnasında Ticaret Vekili Hasan Bey
efendi demişlerdi ki, bu para ile birisi Kırşehir'de 
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birisi Kayseri'de, birisi İsparta'da olmak üzere üç ha
lı ipliği fabrikası vücuda getireceğiz. Yine bütçesinin 
heyeti umumiyesinin müzakeresi esnasında birçok rü-
fekayi kiramın ve Ticaret Vekili Beyefendinin beya
natları veçhile memleketimizde halıcılık en mühim 
bir sanattir. En çok amele besleyen ve memlekete 
hariçten para getiren, ham mahsulâtımızı işlenmiş 
bir halde ihraç eden en kıymetli bir sanattir. İnşal
lah bir gün sırası gelir, sanati maalmemnuniye Acem
lere bağışlarız. Fakat bugün bu kıymetli sanatin es
babı terakki ve inkişafı için bilhassa Vekil Beye arzı 
teşekkür ederim ki buraya semerebahş bir para koy
muştur. Ancak bu para ile halıcılığı memleketimiz 
için daha nafı bir -Şekle ifrağı yalnız Vekil Beyefen
dinin düşündükleri gibi mi mümkündür? Yoksa baş
ka bir şekilde bu paradan daha azamî daha çok is
tifade etmek mi mümkündür? Müsaadenizle bende
niz bu ciheti tahlil edeceğim. 

Efendiler! Kayseri ve Kırşehir'de imal edilen ha
lılar ihracat emteası değildir. Bunlar alelekser mem
leketimiz dahilinde sarf olunur ve bunun miktarını 
iyi bilmiyorum, takriben 100 - 150 bin lira radde-
sindedir, senevî imalâtı... 

datı kendinde olunca, üç kuvveti kendi elinde birleş
tirmek suretiyle doğrudan doğruya bidayetten halıyı 
iınat eden âmillerin üzerinde tahakküm etmiştir ve 
bunları çok mustarip bir vaziyete sokmuştur. Bu 
maruzatla şunu arz etmek isterim ki asıl inhisar Or
yantal Karpet'in halı ipliğinin elinde bulunması ve 
kendisine halı ipliği yapmak suretiyle vermiş olması 
inhisarı kuvvetlendiriyor. 

Bu inhisarı çözebilmek için en mühim sebep 
Oryantal Kartepet'e rekabet edebilecek bir hali ipi 
fabrikası vücude getirmektir. Filhakika Uşak'ta ha
lı ipi imal eden üç fabrika vardır. Bu fabrikalar 
bir zamanlar «Oryantal Karpet» kumpanyası ile bil
hassa rekabet halinde bulunuyordu. Fakat Harbi 
Umumide bilhassa halıcılıkta husule gelen buhran, 
muâhharen Yunan işgali bu fabrikaları ve bu fab
rika sahiplerini çok müşkül ve zaif bir vaziyete dü
şürdü. Onun için Oryantal Karpet Kumpanyası'na 
rekabet edecek kuvvetli bir halıcılık bugün mevcut 
değildir. Halıcılık memleketimiz için bir menfaat 
ise, halıcılık memleketimizde ihracat emtiası ise, bu 
ihraç edilecek ve bunun yerine para getirecek ise 
ve çark halılarını Avrupa'ca başka tarafta yaptır
mak mümkün olmadıkça biz bugün halıcılığı Or
yantal Karpet'in sermayesinin pençesinden kurta
rabilmek için mutlaka onunla rekabet edecek halı 
ipi müessesatı vücude getirmek mecburiyetindeyiz. 
Bunun için iki şık vardır. Birisi; İzmir'de bir iplik 
fabrikası yaparak Oryantal Karpet gibi bu işi et-
rafiyle idare edecek bir müessesenin eline vermek, 
ikincisi ise elyevrn müesses olan ve oldukça muta
vassıt bir mahalde bulunan Uşak fabrikalarını tak
viye etmektir veyahut yeni bir fabrika meydana ge
tirecek olursak o zaman (Oryantal Karpet), tica
retin yeniden yeniye inkişafa başladığı zamanlarda 
iptidaen rekabete başlar ve bü rekabet sayesinde
dir ki halıcılığımızı ve halıcıları ve hah âmillerini 
Oryantal Karpetin elinden kurtarmış oluruz. ' Vekil 
Bey, İsparta'da bir fabrika yapmağı tasavvur bu
yuruyorlar, çok güzel. Çünkü İsparta Şark halıları
nın en güzel, en nefis merkezi imalidir ve burada
ki tezgâhlar yeniden yeniye tevessü etmeğe başla
mıştır. Fakat diğer iki fabrikanın da birini Kayse
ri'de, birini Kırşehir'de yapmak istiyor. Filhakika 
Kayseri ve Kırşehir havalisinde oraların ilk ihtiyacı
nı temin edecek bir müessese ve o müessesenin ya
nında bir boyahane de tesis edilirse, halıcılık, az 
zamanda inkişaf ve terakki eder ve buralardaki 
halk da bu yüzden hayli istifade eder. Binaenaleyh 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Hayır öyle 
değildir. 

RAGIP BEY (Devamla) — Tahmini söylüyorum, 
yanlış olabilir. Takribi olarak arz ediyorum. Bu mik
tar hah yalnız bir hafta zarfında izmir limanından 
çıkar. Londra piyasasına, Fransa'ya, Almanya'ya ve 
en mühim olarak Londra'ya gider. Londra, istihlâk 
piyasası için tzmir limanından çıkan halıların kısmı 
mühimmi, orada peynir ekmek kadar havayici za
ruriye ve asliyeden maduttur, Ancak müstehlik mü-
essesat, âmiller üzerine tahakküm etmiştir. Bu ta
hakkümü sebebiyledir ki Anadolu'da halı âmilleri 
mustarip bir halde bulunuyorlar. Bugün tahakkümün 
başlıca sebebi, bugünkü Oryantal Karpet Kumpan
yasının İzmir'de büyük bir hali fabrikası mevcut ol
ması ve ipi doğrudan doğruya halı imal etmek üzere 
âmillere vermesi ve mukabilinde halı alması ve bu 
suretle halıcılığı yeddi vahit ve inhisar şeklinde ida
re etmekte bulunmasıdır. Filhakika bu fabrika veya 
Bandırma'daki fabrika Oryantal Karpet'in tek inhi
sarı altındadır. İdaresi altında değildir, İnhisarı altın
dadır. Çünkü Oryantal Karpet bidayette mutavassıt 
bir müessese olmak üzere teşekkül ettiği halde mu-
vahharen müstehlik mevkiine geçmiştir. Bütün dün
yadaki istihlâk piyasalarında müessesat vücuda getir
miştir. Bütün imlâtı elinde ,sevk ve nakil tavassu-
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bu mıntıkalarda dahi bir müesseseye ihtiyaç olduğu
nu takdir edenlerdenim. Fakat bir Kayseri'ys bir 
Kırşehir'e, iki fabrika yapmak hem bugün ora
ların ihtiyacına nazaran zaittir - çünkü oraların ih
tiyacından çok fazla bir müessese olmuş olur - hem 
de asıl halı menatıkını kurtarmamış ve onlara hiç 
imdat etmemiş oluruz. Uşak'ta Oryantal Karpet'e 
rekabete kabiliyetli üç tane müessese varken ve 
bunlar ufak bir himmetle takvij'e edilerek maksat 
hasıl olacak iken bugün o ihtiyacı hissetmeyen bir 
mıntıkaya iki tane fabrika yapmak bendenize ka
lırsa zaittir. Binaenaleyh Kayseri ile Kırşehir ara
sında bir yerde o havalinin ihtiyacını temin ede
cek nispette - Büyük de değil - bir ip fabrikasının 
vücudu lâzımdü". Fakat ikinciyi orada yapmamalı
dır. İkinciyi; Uşak müessesatma yardım etmek su
retiyle İzmir'de yapmalıdır. Zaten rekabet kabili
yetinde bulunan fabrikaları ecnebi kumpanyasının 
elinden kurtarmak lâzımdır. O itibarla bu beş yüz 
bin liradan bir kısmının daha nafi bir yere sarfı 
kabildir kanaatindeyim. 

•MUSTAFA BEY (izmir) — İzmit sahilimizde 

şirin bir kasabamız olan Karamürsel maiûmuâliniz, 
Yuanhlar tarafından kamilen yakılmış ve yıkılmış
tır. Buradaki vatandaşlarımız, şimdi ağaç altında 
bir yuva aramakla ve maişetlerini tedarik etmekle 
meşgul bulunuyorlar. Orada bir de fabrikamız var
dır ki, onu hepimiz tanırız ve mamuîâtını giymek
le- iftihar ediyoruz, maateessüf Yuanhlar onu da 
tahrip etmişlerdir. Tahrip edilen bu fabrika yüzün
den geçinen bir kaç yüz halk ve sanayii milliyemiz 
kamilen mahvolmuştur. O-'ası bittabi Anonim şir
ketidir, buniann servetleri o fabrikayı ihya edecek 
derecede de«il<iir. Oradaki halk, rica ediyor. fab
rika, yeniden ihya edilsin. Bu suretle sanayii mil
liyemiz inkişaf etsin ve bu sayede biz de nafaka
mızı tedarik edelim, hem de memleket sanayii dahi
limizi giymekle iftihar etsin. Bunun için elli bin li
ra faslı mahsusuna ilâve edilmesini Ticaret Vekâ
letinden rica ediyorum. 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Ben de sizinle beraberim, verirlerse... 

MUSTAFA BEY (Devamla) — Buna ikraz su
retiyle yardım edelim, ihya edelim. Hükümet mem
leketin bütün ticaret ve sanayimin inkişafı için bir 
çok projeler ihzar etmiş ve bütün onların tesisi için 
lâzım gelen teşebbüsaıta bulunmuş ve teşebbikatı 
1341 senesinde yapmağı bize vadetmiştir. Düşma
nın tahribatına uğramış olan bu müesseseyi ihya 

buyururlarsa; memleketimiz sanayii yükselmiş ve 
oradaki bulunan halka da iş bulmak suretiyle sa
nat öğretmek hususunda himmet etmiş olurlar. He
yeti Ceiilenizden bunu rica ediyorum, lütfen kabul 
buyurun! 

P.EİS — Efendim, Malatya Mebusu Mahmut 
Nedim Beyle elli refiki tarafından verilen takriri 
tekrar okutuyorum; 

(Malatya Mebusu Mahmut Nedim Bey ve rüfe-
kasmm takriri tekrar okundu) 

ZAMİR BEY (Adana) — Elli imza var mı? 
REİS — Var efendim, bu takriri reyi âlinize vaz 

ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye vaz ediyorum, kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul olunmadı. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — 
Lütfediniz) Vekil Beyi bir kere dinleyelim. 

REi: Bendeniz, Vekil Beyi buraya davet 
edecek değilim. Mesele mevzubahistir. Söylemek is
terlerse söylerler. 

AHMET MAHİR EFENDİ — Vekili aidi söz 
söyîemeksizin olmaz ki. Söylemediler. 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bu fasıl hakkında uzun uzadiye arzı malumat et
miştim. 

(Izrnit Mebusu Mustafa Bey ve kırk dokuz re
fikinin takriri tekrar okundu) 

REİS — Efendim, bu takriri reyi âlinize koya-
cajıın. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmemiştir. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Reis Bey! 
Bendeniz söz istemiştim. 

REİS — İstemiştiniz buyurun efendim! 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim, 
Ragıp Beyefendi halıdan bahsederken Kayseri'den 
bahsetti. Halbuki halı itibariyle Kayseri'nin hali
hazırdaki ehemmiyeti oldukça şayanı itibardır. Bir 
defa halıcılık diyebilirim ki Anadolu'da millî bir 
sanattır. Kayseri, Kırşehir, İsparta, Uşak... Yalnız 
buralara münhasır değildir. Bir çok yerlerimizde, 
bir çok köylerimizde, sanayii milliyemiz arasında 
halıyı maaşşükran görürüz. Sivas havalisinde, hat
ta kazalarında, köylerinde çok kıymetli halılar ya
pılıyordu ve el'an da yapılmaktadır. Ticaret Vekâ
letinin bu defaki teşebbüsleri arasında en ziyade 
takdir edilecek, tebrik edilecek bir teşebbüsü varsa 
bu hah sanatimizi daha ziyade tekamüle mazhar 
etmek için şimdiye kadar Avrupa'dan bir çok para-
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İarımız giderek gelen ipleri dahilde imal etmesi 
cihetini temin etmesi olacaktır. Anadolu'nun mer
kezinde; Kayseri'de, Kırşehir'de iplik fabrikası te
sis etmek suretiyle o havalinin ihtiyacatını temine 
teşebbüs etmesi, o havalinin ihtiyacatı için ciddî 
tetkikatta bulunduklarına delildir. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Boyacılıkta yapı
lır mı Kayseri'de? 

AHMET HİLMİ BEY (Devamla) — Zanne
dersem onun için de teşebbüsleri vardır. Etüt yap
tırıyorlar. Neticesinde onu da tesis edecekler. Son
ra Ragıp Beyefendi Kayseri halılarından bahseder
ken (150) bin lira üzerine bir rakam gösterdiler. 
Yani yüz elli bin liralık kadar -bir ihracat olduğunu 
gösterdiler. Bu doğru değildir. Daha fazladır. Yal
nız halihazırda Kayseri ve havalisinde (12) bin tez
gâh işliyor. Harbin tahribatına ve mesainin fık
danına rağmen yine on iki bin tezgâhı muhafaza 
ediyor. Harbin devamı vesaire gibi mevani berta
raf edildikten sonra tezayüt ediyor. Şüphesiz ki 
bu daha çok tezayüt edecektir. Binaenaleyh bu 
kadar tezayüt ettiği halde Kayseri halılarının ih
racatının olmadığından bahsettiler. Bu doğru değil
dir. İzmir piyasasında piyasanın % 60 mı Kayseri 
halısı temin ediyor. Yalnız İzmir'deki, Uşak İzmir'
in hinterlandı olduğu halde Kayseri halısı piyasa
nın % 60 ını temin ediyor. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Bilenler Allah için 
söylesinler. 

AHMET HİLMİ BEY (Devamla) — İzmir'den 
Amerika'ya kadar da bir çok halı ihracatı yapıyor. 
Bu istatistikle müspettir. Halı hususunda şimdiye 
kadar Kayseri'nin yaptığı teşebbüsler hep şahsî te
şebbüslerdir. İpini, ipliğini, boyasını vesairesini yal
nız kendi kuvvetiyle, kendi sâyi ile ve kendi zekâ-
siyle yapıyor. Buna ufak bir himmet hatta imalâtha
ne yaptırmak kâfi değildir. Bunun için bir derece 
daha onu temin edecek surette hareket edilmelidir. 
Bu teşebbüsün geri alınması yalnız Kayseri için 
değil, bütün havali için muzırdır. Bu ihtiyacat yal
nız ip için değildir. İp için şüphesiz mevaddı ipti
daiye lâzımdır. Bunlar da yündür ve yapağıdır. Yün 
ve yapacağı Kayseri'de, etrafında, Sivas havalisinde, 
Erzincan ilerisine kadar olan havalide ki, bütün ha
valinin merkezi doğrudan doğruya Kayseri'dir. Bu 
ticareti yapanlar takdir buyururlar. Etrafta bütün 
tüccaran Kayseri'ye giderler. Bütün ticaret emtiası 
Kayseri'de tecemmu eder ve oradan Mersin vasıta-
sıyle, Samsun vasıtasıyle Avrupa'ya ihraç edilir. 

Şimdi Uşak'ta yapılması oraya kadar yapağının git
mesi büyük masrafı mucip olacaktır. Kayseri'de 
olursa zaten merkezidir. Orada yapıldıktan sonra ip 
olarak mamul halinde Anadolu'nun herhangi ta
rafına sevk edilmesi kolaydır. Masrafı yoktur. Bi
naenaleyh Ticaret Vekâletinin bu husustaki teşebbü
sü yerindedir, yolundadır. 

REİS — Efendim, başka söz isteyen yoktur. Fas
lı mahsusun yekûnu olan 500 bin lirayı reyi âlinize 
koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul olundu. 

Şimdi efendim! 284 ncü fasıla, Ergani madeni 
işletme masrafı : 1 000 000 liraya geldik. 

HASAN FEHMİ BEY (Muvazenei Maliye En
cümeni Reisi) — Reis Bey; Ergani madeni işletme tah
sisatıdır. 

REİS — Söz isteyen var mı? 
NİYAZİ BEY (Mersin) — Efendim, Ergani ma

deni cidden, memleketimizin serveti madeniyesi noktai 
nazarından, gayet kıymetli bir şeydir. En eski zaman
larda bunun işletildiğine dair tarihlerde malûmata 
destres olunduğu gibi İslâmlar devrinde de işletildiği
ni görüyoruz. En sonra 1266 tarihinde de hükümeti
miz tarafından emaneten işletildiğini görüyoruz. Esas 
itibariyle bu maddenin serveti hakkında epeyce tet-
kikat yapılmıştır. Müteaddit heyeti fenniye bununla 
meşgul olmuştur. Almanların Harbi Umumî esnasın
da yapmış oldukları tetkikata nazaran bir milyon ton 
cevher mevcuttur. Bunun % 11 halis bakırdır. Şu 
suretle 110 bin ton bakır mevcuttur. Sonra diğer mü
hendisler de bu cevherin miktarını bir milyon iki yüz 
elli altı bin ton olarak göstermekte ve % 13 ünün 
halis bakır olduğunu söylemektedirler ki, bu suretle 
163 bin ton bakır bulunduğu anlaşılıyor. En son bir 
maden mühendisimiz cevherin miktarını üç buçuk 
milyon ton olarak tespit etmiştir. Fakat bakırın nis-
betini cevhere nispeten % 8 olarak bulmuş
tur. Buna nazaran (284 000) ton bakır mev
cuttur. Efendiler! Bakırın en son ald'ğımız ma
lûmata nazaran İngiltere'de - ki asıl piyasası-
dır - fiyat 68 İngiliz lirasıdır. Şu suretle beş yüz küsur 
liradır, Asgarî hesapla. Ergani'de yalnız ana kitle
sinde bugünkü paramızla (20) milyon liralık servet 
mevcut olduğu görülüyor. Azamî hesapla bu (56) mil
yona kadar çıkabilir. (284 000) ton olduğuna göre 
esas itibariyle bu maddenin mesarifi istihsaliyesi de, 
ihraciyesi de hepsi de dahil olduğu halde ve serma-
yei marufenin faiz ve amortismanı da nazarı dikkate 

— 198 — 



İ : 26 1 . 4 . 1340 C : 1 

alındığı takdirde, aynı zamanda İngiltere'ye kadar me-
sarifi nakliyesi de düşünüldüğü takdirde bize üç yüz 
liraya mal olur. Yani tonda (200) lira kâr vardır. 

ESAT EFENDİ (Menteşe) — Kavil çok güzel ama 
fiiliyat nerede? 

NİYAZİ BEY (Devamla) — Senede (2 500) ton 
ihracat yapılabilecektir. Şu halde efendiler, beş yüz 
bin lira varidat vardır. Beş yüz bin lira varidat kırk 
sene müddetle alınacaktır. Çünkü senevi iki bin beş 
yüz ton ihracat ile bunu kırk sene yaşayacağı anla
şılmaktadır. Binaenaleyh efendiler memleketimizin çok 
kıymetli bir serveti orada uyumaktadır. Bu, her halde 
ihmal edilmez bir şeydir ve bilhassa bütçemizin ati-
yen tevazününde büyük hizmeti dokunacaktır. Aca
ba bu madenden istifade için ne lâzımdır? Bunun için 
tetkikat yapılmaktır. Efendiler! (750) bin lira ile icap 
eden tesisatın yapılacağını. 

REİS — Bundan evvel kanun müzakere olunduğu 
zaman zatı âliniz yokmuydu. Kanun kabul edilmiştir. 
Bir milyon lira Heyeti Umumiyece kabul edilmiştir. 

NİYAZİ BEY (Devamla) — Bendenizin haberim 
yoktur. 

ESAT EFENDİ (Menteşe) — Çok şeyden haber
darsın, bundan niye haberdar olmazsın? 

REİS — Kanun kabul olunmuştur. Faslı mahsus 
olarak bütçeye konması teklif olunuyor. 

NİYAZİ BEY (Mersin )— Tahsisatın lehindeyim. 
REİS — Efendim, 284 ncü fasıl, Ergani madeni 

işletme tahsisatı bir milyon lira; bu bir milyon lirayı 
reyinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul olundu. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Reis Be
yefendi, ufak bir noktayı arz edeceğim. Efendim! He
yeti Celile tarafından kabul buyrulan Ticaret Mektep
leri tahsisatı olan (16) bin lira yalnız maaş faslına zam
medildi. Halbuki maaş faslı ayrı bir fasıldır. Masraf 
faslı ayrı bir fasıldır. Malûmu âliniz fasıldan fasıla 
münakale icrası, kanunu mahsusla olabilir. Bunu He
yeti Vekile yapamaz. Bu mekteplerin açılmasını te
min için bu kabul olunan (16) bin liranın (8) bin lira
sını maaş faslına, (8) bin lirasının da masraf fas
lına tevzi etmek lâzım gelir ki kararı âliniz infaz olu-
nabilsin. Bu itibarla (275) faslın yekûnu (25 100), 277 
nci masraf faslının yekûnu da (16 600) lira olacaktır. 
Bu suretle kabul buyrulacak olursa maksat hâsıl olur. 

REİS — Efendim, Ticaret Mektepleri için kabul 
buyurduğunuz 16 bin lirayı yalnız (276) ncı fasla koy
muştuk. Halbuki Muvazenei Maliye Encümeni Reisi 
Hasan Fehmi Bey, mahzurlarını tadat ettiler. 16 bin 
liranın (8) bin lirası maaş faslına ,diğer (8) bin lirası 
da masraf faslına geçecektir. Binaenaleyh (276) ncı 
faslın yekûnu (25 100) ve (277) nci faslın yekûnu 
(16 600) lira olacaktır. Buna itiraz eden var mı? (Ha
yır sesleri) o halde bu suretle fasıllar tashih edilmiştir. 

Yekûnu umumî (1 962 576) liradır. Reyi âlinize koyu
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. Efendim. Bundan sonra Ziraat Vekâletinin 
Bütçesinin müzakeresine geçeceğiz. Fakat ondan ev
vel on dakika teneffüs, için celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; Saat : 3,40 
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İKİNCİ CELSE 

Bedi Müzakerat; Saat : 4,00 

Reis : Fethi Bey 

Kâtipler : Talât Bey (Kângm), Ragtp Bey (ZonguMuk) 

REİS — Celseyi açıyrum efendiler. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAT 

7, — 1340 Senesi Muvazcnei Umumiye Kanım lâ
yihası ve muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
(1/296) 

B — ZİRAAT VEKÂLETİ BÜTÇESİ 
REİS — Ziraat Vekâleti bütçesinin müzakeresine 

başlıyoruz, heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Muhterem arkadaş
lar, Efendi namını verdiğiniz köylünün sefaleti içtimai-
yesini gördüğümüz ve memleketimiz ziraat memleke
ti olduğu halde memleketin ve halkın kabiliyeti ziraiye-
sinden istifade edemiyoruz. Bunun esbabını arz ede
yim : Geçenlerde yakın bir köyden gelen fakir bir 
köylünün acı bir sergüzeştini görmek fecaatiyle pek 
müteessir kaldım. Köylünün birisi bir çift öküz getir
miş. Yanında bir kaç adam da vardı. Ziraat Banka
sından ödünç para almak üzere gelen bu köylüler 
öküzlerini burada Samanpazarında satıyorlardı. Ya
nımda diğer kasabalı efendilerden birisi bu öküzü satın 
almak istedi. Kasabalı ikisine birden, çiftine, talip ol
du. Köylünün yanındaki adam dedi ki «Hayır efendi
ler; birer birer satacağız zira öküzün biri benim, di
ğeri de bu komşumundur, bizim birer çift öküzümüz 
vardı. Bu öküzlerle harmanımızı yaptık, tarlalarımızı 
sürdük, harman mevsimi gelinceye kadar birer tanesi
ni ikimiz müştereken satacağız. Harman zamanında 
ortak mahsulünü meydana getirdikten sonra birer ökü
zümüzü eş ederek her ikimizin harmanlarını kaldır
mak mecburiyetinde kaldık» bu benim teessürümü 
mucip oldu ve köylüye sordum: Niçin bunları satıyor
sun, dedim. Ekmek ihtiyacı karşısında satmakta ol
duğunu anladım. Efendiler! Köylümüzün bir kısmı 
açtır. Bugün ziraî bir memleket namını aldığımız hal
de Samsunun yukarılarına doğru çıkıldığı vakit Sam
sun ovalan, Erzurum ovaları, Adana ovaları gibi en 
münbit ve mahsuldar olan bu arazide vukua gelen 
istihsalât bizim henüz halkımızı bile iaşe edecek mik
tarda olmadığını kemali teessürle gördüm. Niçin? 

Çünkü zürraa vaktiyle ne tohum, ne de aiâtı ziraiye 
verebildik. Evet Meclisi Âli, tür ettiler, büyüklük 
gösterdiler, halka tohumluk verildi! Fakat sizde takdir 
edersiniz ki bu tohumluk kaç ay zarfında gelmiş ve ne 
vakit verilmiştir? Ne kadar uzun bir devre geçmiştir? 
1340 senesi için zürraın yegâne son bir ümidi vardı. 
O da Meclisi Âlinize istinat ederek hükümetin aşardan 
tenzil edeceği yüzde ikibuçuk bir rüsum idi. Halbuki 
maatteessüf onu da İsmet Paşa Hazretleri kabul etme
di. Yine köylünün, efendi dediğimiz o zavallının boy
nuna kaldı. Efendiler! Bugün halkın en ziyade ihtiyaç 
faslında bulunduğu kuru bir ekmek, her yerde muhte
lif mahallerde muhtelif fiyatlarla yükseldiğini görmek
teyiz. Meselâ, Ankara'da çıkan ekmekleri nazarı iti -
bare alalım 17,5, 20 - 30 kuruştur. (30) kuruşluk ek
meği uşak denilen bizler yiyoruz, Milletin Efendisi de
diğimiz halkı değil. Uşak denilen bizler yiyoruz. 
(17,5) kuruşluk ekmeği de Efendi denilen o zavallı 
köylüler yiyor. Evet efendiler, bir milletin uşağı yer. 

HASAN BEY (Trabzon) — Hep bir milletin efra
dıyız. 

ZEKİ BEY (Devamla) — Zannedersem alışanlar 
vaktiyle daha iyi alışmışlardır. Efendiler! Evvelce Ana
dolu'da aç mezarı bulunmazdı, matteessüf bugün köy
lerde tokun mezarına çok ender tesadüf ediliyor. 

Sonra memleketimizde bir alâtı ziraiye meselesi 
vardır. Ben vekil Beyden çok rica ederim, bu alâtı 
ziraiye meselesi; halkın, muhitin icabatı olarak, o 
muhitte kullanılmakta olan pullukları getirterek tev
ziat meselesi yapılmalıdır. Yanımızda maatteessüf bir 
Ziraat Bankası vardı ki, Meclisi Âlimizin vermiş ol
duğu şekil mucibince, bu da elimizden çıkmıştır, 
müstakil bir idare haline gelmiştir. Alâtı ziraiye ci
hetinden halkın ihtiyacatı umuriyesini temin edeme
yeceğine kailim. Görüyorum ki tüccarlar; Anado-
lunun her tarafında depolar yaparak fazla ve fahiş 
fiyatla halka alâtı ziraiye veriyorlar. Bunu her yer
de yapsalar ona da memnun olacağım ve teşekkür 
edeceğim. 
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Ziraat Bankası, ikinci olarak gaz inhisarını mey
dana getirmiştir. Bugün Adana havalisinde motorla 
işleyen tüccarlar, kendi muhitinde, kendi makinesi 
için icabeden gazı, bilâ rüsum gümrükten geçirmek 
için veyahut İstanbul'daki herhangi bir antrepodan, 
bir yerden almak için Ziraat Bankasını tavassut 
ettirmeden almak imkânı yoktur. Niçin efendiler? 
Burada, Ankara'daki bir zürra, kullanmakta olduğu 
ziraat makinesi için (30) teneke gaz lâzım oldu di
ye kazadan gelecek, vilâyete müracaat edecek veya
hut kazadaki Ziraat Bankasına müracaat edecek, 
Ziraat Bankası vilâyete yazacak; vilâyetten müsaade 
alacak, İstanbul'a yazılacak, muamelâtı kırtasiye ile 
vakit geçecek, keyifleri gelecek, o gazı celbedecekler, 
motor sahibine verecekler. Mevsimi hasat, mevsimi 
ziraat geçecektir. Bunda da suiistimalât mı oluyor? 
Ben Hükümet mefumunu anlamıyorum. Halk suiisti
malât yapmaya saik ise ve kendisi o suretle görünü
yorsa - ki ben bunun aleyhindeyim - Hükümet bunu 
kontrol etsin. Orada bir vali vardır. Bir kaymakam 
vardır. Zürra Ahmet Efendi müracaat ettiğinde elin
de ziraat yapmak için bir motor, bir pulluk vardır. 
Buna ne kadar gaz gider? Bu malum ve muayyendir. 
Oradaki ziraat memurları bunu takdir eder ve bunun 
ihtiyacatı umumiyesini bildirirler. 

Eline bir kâğıt verirler. Zürra İstanbul'a gider 
veyahut İstanbul'daki tüccara gönderir. Oradan ge
tirir veyahut getirtir. Eğer maksat, Ziraat Bankasının 
tavassutu ile halkı günlerce, aylarca sürükletmek ise 
buna da diyeceğim yoktur. 

Sonra bir baytarlar faslı vardır. Memleketin en 
ziyade muhtaç olduğu hayvanatı ehliyenin tedavisi 
için lâzım olan baytarların; maatteessüf kadroyu dol
durmaktan başka hiçbir kıymeti yoktur. İlmî kıy
metleri pek çoktur. Lâkin memlekete hizmet noktaî 
nazarından kıymetleri yoktur. Niçin? Zira bir za
vallı baytar ne yapsın? Mektepten mezun olur, ge
lir. Bir kazaya, bir livaya verirler. Lâkin onun elin
de hayvan tedavi edecek hiçbir vasıta yoktur. Hükü
met, kendisine lâzım olan edavatı vermemiştir. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Vesaiti 
yoktur. 

ZEKİ BEY (Devamla) — Evet, vesait vermiyor
lar. Kudreti ilmiyesini itiraf ediyorum. Filan köyde 
bir hastalık çıkıyor. Hükümet oraya bir baytar gön
deriyor. «Gitsin, baksın» diyor. Evet, bizde hayvan
larda bir hastalık olur. Biz ona veba hastalığı deriz. 
Hayvanların ayağında ve ağızlarında olur ve mevsi
mi ziraatte vücut bulur. Baytar köye gider, bulur, 

anlar ve «Bunu tefrik edin, ahıra koyun» der. İnsaf 
edelim. Memleketin gerek Şark'ında, gerek Garb'ında 
bugün felâket görmemiş muhit pek az kalmıştır. 
Köylü; kendi barınacağı, kendi sığınacağı bir dere
cede emakin edinememiştir. Mandıralı köyler nere
de? Vesayadan ibaret olan bu vaziyet karşısında za
vallı köylü, elini koynuna koymaktan başka bir şey 
yapamıyor. Vekâleti aidesinden çok rica ederiz ki, 
bunlara lâzım olan edviye verilsin. 

Sonra efendim; ziraat memurları vardır. Mem
leketimiz bunlardan istifade edecek yerde maattees
süf görüyorum ki çekirge gibi bu memur beyler âfet
le beraber ortaya çıkarlar. Evvelce bunları görmüyo
ruz. Nerede bir âfet olursa ziraat memurları da çı
kar. 

Efendiler! Halkın ihtiyacatı umumiyesi karşısında 
toprağı tahiil ederek ne gibi mahsulâtı daha mebzul 
bir surette yetiştireceğini anlamak için bu memurlar 
köylere değil kazalarımıza geldikleri yoktur. 

Vekâleti aidesinden, yeni teşkil edilen bu bütçe 
üzerinde çok ümit, çok temeni ederiz ki istikbal için 
bu gibi ihtiyacatı umumi yeden bizi vareste kılar ve 
halk da kendilerine teşekkür eder. 

ÇİFTÇİ MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — 
Arkadaşlar, bir hatip olmadığım için dolambaçlı yol
lardan zemin hazırlayarak süslü, mutantan cümleler
le ifadei meram edemeyeceğim. Fakat şu bütçe mes
leğime ait olduğu için bir kaç kelime söylemek iste
rim. (İşitmiyoruz sesleri) 

Bu bütçe, diğer bütçeler gibi, bendeniz açık ola
rak söyleyeyim ki, «Bir müstehlik bütçesidir.» Bina
enaleyh mesleğime hizmet etmediğimden dolayı, 
içinde mektepleri olmasa, benim için reddi icap eden 
bir bütçedir. Yalnız mektepleri vardır. 

Etendiler! İktisadiyatımızın, servetimizin temeli; 
çiftçinin sapanıdır. Gazi Paşa, nutku iftitahilerinde, 
«Memleketimizin kesbi servet etmesi yolunu, her 
şeyden evvel, ziraat ve sanayide arıyoruz»' buyurdu
lar. 

Misakı Millînin rehberi, Vatanın halaskarı, çiftçi
nin sertaçı ibtihacı muhterem Reisicumhurumuzun 
sözü; bizim için delili zannî değil, delili katî mahiye
tindedir. Fakat efendiler, bu gayeye bu kitap mı va
rıyor, soruyorum efendiler? Bunda ne gaye vardır? 
Hayatı ziraiyemize hizmet edeceği ümniyesiyle Zira
at Vekâletini ihdas ettik. İhdas demek hudus demek 
değildir. Eskiden vardı bunu ayırdık ve dedik ki bu 
gayel reidüşünsün bu program, bu bütçe, öyle müs
tehlik bütçesi gibi değil, ilmî, fennî, düşünerek bir 
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bütçe olarak gelsin. Vekil Beyefendi Hazretlerinin, J 
Vekâlet mevkiini ihraz ettikten sonra, derecei iktidar 
ve ihtisaslarına karşı söz söylemek zaittir. Çünkü 
kendisinin faaliyetini görmeğe vakit kalmadı. Fakat 
encümende görüştük kendilerinden rica ettik. Dedik 
ki «Faslı mahsusta bir para vardır. Bunu hangi ma
hiyette, nerelere vereceksiniz?» Bunu bir program 
tahtında, program deyince programı yeni işe başla
mış bir Vekilden istemek hatadır, bunu çiftçi oldu
ğum halde bilirim. Çünkü diğer Vekâletlerin hatta 
hükümetin bile programı yoktur. Hiç olmazsa bir 
teşebbüs listesi yapılarak gelinebilirdi. Bunu kabul 
ettiler. Kavilleri fiillerini tutmadı. 

Efendiler! Ziraat Vekili muktediri, iktidarını her 
veçhile göstermiştir. Fakat bugün bir alimi kül olsa 
da o mühim Ziraat Vekâletini, Ziraat işlerini bir ka
fanın havsalasına sığdırmak mümkün değildir. Bir 
ferdin düşünmesi ile bu, dönmez arkadaşlar!.. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Ne ya
palım? 

ÇİFTÇİ MEHMET FUAT BEY (Devamla) — Evet, 
bunu sormağa hakkınız vardır. Ne yapalım? Bunu bir 
çiftçi düşünebilir. İktisat Vekâletinin içinde - Eski 
tas eski hamam olduktan sonra - bu programlar gö
rülmüyordu. Kalabalık işler içinde bu geçiyordu. Fa
kat bu Vekâlet ayrıldıktan sonra ve bu kitapta eli
mize verildikten sonra üryanhğı ile çıplakhğıyle hiç 

'bir şey yapamayacağımız anlaşılıyor. Evvelki gürül
tüler içinde geçiyordu. Yapılabilecek bir şey varsa iş
te kürsü! Bendenizi ikna ediniz! 

Efendiler! Bu gün program yapabilmek için na
sıl hareket edeceğiz? Bunu İktisat Encümeninde, Zi
raat Vekâletinin ayrılması sırasında konuştuk. Ekser 
arkadaşlar da buna muvaffakat ettiler ve birleşmek 
hasıl oldu. Bu teklif ne idi? Arkadaşlar! Buna ziraat 
kongresi mi diyeceğiz? Ne diyeceksek diyelim. Bir 
mütehassıs Ziraat Encümeni vardır. Bu Ziraat Büt
çesinin oraya gelmesi lâzım idi. Orada tetkik edile
cek ve ihtiyaeat düşünülecek idi. Tabiî daha bir çok 
merasimi vardı. Fakat böyle olmadı. Ziraat Encüme
nine gelmedi. Vekil Bey; müsteşariylc, müdürleriyle, 
kalemiyle bunu düşünebilecek mi? Hayır efendiler, 
ben buna kani değilim. Şimdi bu program için çare 
nedir? Çiftçi, köylü, amelî yetişmiş, nazarî yetişmiş 
vatan evlâtlarını Vekil Beyefendi toplamalı. Sonra 
Meclisi Âlinizden de amelî, nazarî, mütehassıs olan 
mebuslar iştirak etmeli, düşünmelidir. Hayatımız; zi
raatla kaimdir. Başka bir şey yoktur. Buna hangi yol
dan başlamak lâzım gelirse onlar hakkında bir prog

ram yapılmalıdır. Programsız, rehbersiz, haritasız yol 
çıkmaz efendiler. Burada faslı mahsusunda bir rakam 
görüyorum. Orman işletme ve ıslahat mesarifiyle hat 
boyunda tevsii ziraat için zürraı takviye masrafı 
2 500 000 lira, bu oldukça büyük bir yekûn. Fakat 
buna tasavvur mu diyeyim, yoksa kerametle mi anîa-
yayım? Çünkü milletin başında kâbus yok. Fakat Ve
kil Bey bunu izah etsinler! Eğer bundan maksat köy
lüye tohum vermekse, tohum vermekle ziraat terak
ki etmez efendiler. Bu muvakkat bir zaman için yi
yeceğini, yahut sarf edeceğini vermek ufacık bir fe
rahlık verir. Benim elimde sermayem vardır. Fakat 
sureti istimalini bilmiyorum. Ticarete atıldım. Onu 
kaybederim. Bana hükümet, tohum vermiş, vesaitim 
yok. Bunu hakkiyle, zamaniyle sarf edemiyorum. Bu 
tohumu ben çayıra mı dökeceğim? Zamanında veri
lir, tarla açılır. İcabında bu tohumdan istifade ede
rim. Arkadaşlar! Gazi Paşa Hazretlerinin buyurduk
ları gibi, terakkiyi sanayii ziraiyede arayacağız. Hal
buki burada sanayii ziraiyeye karşı bir şey yoktur. 
Ne düşünüldü? Soruyorum, Memleketimiz orman 
memleketidir, çiftçi memleketidir, yayla memleketi 
olduğu halde peynir dışarıdan gelir, süt hulâsası dı
şarıdan gelir, gelir, gelir, her şey geiir. Paramızı 
alırlar. 

Geçenlerde burada ufak paralara karşılık madenî 
para kesmek ve bankınotların da birleştirilmesi için 
arkadaşlardan gürültü oldu. Fakat bunun karşılığına 
ne diyeceğiz? Bunun karşılığı, bunun kefili benim, be
nim çiftçidir efendiler. Bu kambiyonun bu paranın kar
şılığı çiftçinin sapanındadır. Siz çiftçinin sapanına 
kuvvet veriniz siz onu yaşatınız, onu düzeltiniz, is-
tihsalâtımızı da çoğaltırız, borcumuzu da veririz. 
Ziraat Vekâletinin bu düşüncesiyle ziraat terakki 
etmez. Bunun önünde bir belâ vardır, bir hail var
dır. O belâ nedir? Bunu serbest yaşatacak çareler ne
dir? Aşardır. Efendiler! Aşar denildiği zaman ben
deniz İktisat Encümeninde: İstemiyoruz, bu belâyı 
atıyoruz, dediğim zaman orada Ziraat Encümeninde 
bir Müftü Efendi demiş ki, «Bu kalpaklı şeriata te
cavüz ediyor aşarı atıyor..» Aman yarabbi! çıldır
dım. Sabahleyin onunla tekrar birleştik. Dsdim !:'; 
Hoca efendi! - Bir emfiyesini çektim - aşar nedir? 

Hazreti Fahri Kâinat zamanında bu aşar alınırdı. 
Fakat ahalide bir kanaat vardı. Köylü mahsulâtını 
ambarına koyduktan sonra onda birini çıkarır verir
di. Almazsa «Mahsulüm kirlenmesin» diye açığa 
bırakırdı. 
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Bizde şimdi öylemi dir? İltizama veriyoruz, bil
mem ne yapıyoruz.. Bunun aslı bey'i fasittir. Aslı fe
sat olduktan sonra bey'i şer'î kalır mı?. Sonra an
laştık, birleştik. Heyeti Umumiyede aşarın ilgasını 
kabul ettik. Müdafaai Hukuk Grubu umdeleri 
ilân etti. Buraya geldik. Umdelerimizde aşarın ıslahını 
kabul ettik. Heyeti Vekilede bir kararname yaptı. Halk 
Fırkasına getirdi. Fırkada kabul etti. Meclisi Âli de 
bir program kabul etti. Bu ne idi? % 2,5 himaye 
koyuyorlar. Bu 2,5 zaten suretinde, aslında değii. 
E şimdilik böyle olsun. Bendenizin bir takririm de 

vardı. Sonra memleket daha feyyaz olmak üzere, 
daha iyi yaşayabileceğini ilân etmek için Cumhuriyet 
yaptık. Hükümet, öteden beri Cumhuriyet idi. İs
met Paşa Hazretleri mevkii iktidarı teşrif buyurdu
lar. Programlarında yüzde iki buçuğu varidat ola
rak dört milyon lira gösteriyorlar. Şayanı istikrap!. 
Kaybettik de neyi alıyoruz efendiler? Anlarım: 
Bütçede noksan vardır. Vatanının yegâne halaskarı 
olan çiftçi, yapacağı şimendiferler için 4 milyon yeri
ne 10 milyon vereceksin dersek vermez mi efendiler? 
(Verir sesleri) Bu harpte yüzde 50 dediniz, kırk de
diniz, vermedi mi? Bugün şahsıma benim birkaç bin-
lira param var. İstemem çünkü o zaferi kazandıran 
budur ve milletimizin ekseriyeti de böyledir. İstemez. 
Hükümet bu parayı verinceye kadar istemez. Mec
buruz, bu dört milyon lirayı da ilâveye dediler. Biz 
de kabul edelim. O vakitten beri Muvazenei Umumi
ye bu bütçeleri tasdik ediliden beri ben düşünüyorum 
ki 7 - 8 milyon lira kabul ettik. Demek ki varmış. 
Yalnız köylüye semahat yokmuş. Şimdi malumuâli-
niz, kendim çiftçi olduğum için lisanım da köylü, 
çiftçi lisanıdır. Bizim kalbimizde şeytanet yer tut
maz. Özümüz de sözümüz de doğrudur. O lisanla 
söylerim. Öteden beri hukuk kitaplarında okuyo
ruz: Münevverler yüzde on olsa, doksan da cahil 
olsa onları kendileriyle beraber sürükler diyorlar. 
Haşa! Bu nazariye yanlıştır. Bunda yanılıyorlar. 
Buradan, bu kürsiyi muallâdan halka «Efendi» «Bu 
vatanın sahibi» dedikten sonra halkı münevverlerin, 
mültezimlerin kesesine bir makine gibi kullanmayı 
Meclisi Âliniz, vicdanı âliniz kabul eder mi? Ama bu 
gün sükût ederler, hakkı verilmezmiş, fakat alırlarsa 
ne dersiniz? (Alkışlar) Arkadaşlar! Bu kadar inkı
lâplar yaptık ve bu kadar öldük. Bu kadar masraf
ları kim yaptı? Harbî Umumî; bir buğday tanesinin 
bir Manlher fişeğinden kıymetli olduğunu bize 
göstermiştir. Silâh aldık Almanya'ya buğday verdik. 
Hani fabrikalarımız vardı.Asker o vakit ziraat yaptı. 

Topal bilmem ne paşa buğdayın kilesi bin kuruş 
iken o yirmi beş liraya mal etti. Hırsızlıkla, çalmak
la, bilmem ne ile... Ziraatin terakkisi Ziraat Vekilinin 
düşüncesiyle, Ziraat Müdürünün düşüncesiyle olmaz. 
Vakıa sormaya hakkımız yoktur. Kısa bir zamandır 
ama soralım Ziraat Vekâletine.. Şimdiye kadar bu 
milletin Ziraat Vekâleti için verdiği paralar ne ol
muştur? Heba olmuştur. Sorsan Ziraat Vekili Beye, 
Kastamonu'da ne ağaç yetişir, desem veremez cevap. 
Yoktur, malumatı yoktur. Sonra Meclisi Aliyi ten
kit, haşa fikrimden geçmez, öyle bir ruh vardır ki, 
geçenlerde portakallık yapmak için bir şey düşün
dük. Bir kanun çıktı. Bir dönüm portakallık yapan 
çiftçiye 10 kâğıt vereceğiz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Vermedik, 
vermedik. 

MEHMET FUAT BEY (Devamla) — Vermedi
niz, nasıl verirsiniz? Verilmez ki... Çünkü halk istifa
de edecek dolayısiyle Hazine dolacak; derdimizi bil-
sek, yaramızı bilsek öyle kambiyoya filan hacet yok. 
3 - 5 senenin içinde her borcu vermiş kurtulmuş olu
ruz. Bunu düşünemiyor. O da reddedildi. Aşağı
sında da bunu yapmayana on lira ceza vereceğiz. 
Aman yarabbü... Efendi! İkram vermiyorsunuz ki 
zam yapacaksın. O da reddedildi. O da reddedildi. 
Kanun kuyruksuz kulaksız çıktı (Handeler). Bunu 
icra edecek vekiller kimlerdir? Zannederim, uyuyor 
ve uyuyacaktır. Bilmiyorum, o meseleyle alâkadar 
olmuyorum. Fakat uyuyor ve uyuyacaktır. Geçen
lerde vetomu diyorlar, ne diyorlar, kanunun tekrar 
müzakere edilmesi için... Bu bendenizin kalbime 
hoş göründü. Hakimiyeti Milliyeye zarar değildir. 
Çiftçiler bunu kanı pahasına müdafaa eder. Fakat 
böyle kuyruksuz, kulaksız kanun çıktığı için acaba 
bunun ikinci, üçüncü çaresi nedir. Bir de müzakere 
edilsin de çıksın. Sebk ve rapt mı diyorlar, bir şey 
var. Kelime noksan olursa onun bile bir usulü var. 
Bana bu sözleri söyleten Muvazenei Umumiye büt
çesidir. Rica ederim arkadaşlar! Bu bütçeyi reddede
lim dersem edilemez. Memlekete nafi mektepler 
vardır. (Kabul sesleri) Fakat yalnız bu faslı mah
susta olan 2,5 milyon liranın mahallî sarfım bir 
usul tahtında tespit etmeli, saniyen Meclisi Âliniz 
bunu tasdik suretiyle bugün karar vermelidir ki her 
ne vakit arzu ederse, Meclis dağılmadan evvel 
umum çiftçilerin, yetişmişlerinden amelî, nazarî, 
bunları toplamalı memleketten bu kadar rapor gel
miş her tarafın ihtiyacatı tespit edilmiştir. Buna gö
re bir program yapılsın, kongre mi diyeceğiz, Ziraat 
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Encümeni mi diyeceğiz. Bunlar her sene içtima et
meli. Programsız iş yapmamalıdır. Efendiler! Bu
rada Konya Mebusu Hacı Bekir Efendi vardır. Ma-
carlarla bir çiftlik mukavelesi yapmış. Sabahleyin 
konuşurken dedi ki benim elimde bir harita var ge
tireyim. Getirdi baktım, dönüm üzerine yapılmış 
bir harita... Onda diyor ki Akşehir Numune Çiftliği 
programıdır. Efendim! Şahsî teşebbüsler şayanı şük
randır. Burada da kendisine arzı hürmet ederim. 
Ziraat Vekâletinden ziyade bu memleket ondan is
tifade edecektir. (Handeler) Orada herkes onu gö
recektir. Sonra ziraat memurları, fen memurları 
âlsın nv'dir? Cahil midir? Zümrüdü Anka gibi bir şey
dir, zaten yoktur. Sonra köylerde hürmet olsun di
ye ağa derler. Ben bunu kabul etmem diyemem. Ha
cı Bekir Efendinin çiftliği bugün Ziraat Vekâletin
den daha ziyade millete hizmet etmiştir. Hattâ ben
deniz de söz verdim. Burada Meclis tatil yaparsa 
memlekete gitmeden oraya gidip göreceğim. Köylü
nün gözü arkadadır. Numune tarlaları ve daha di
ğer birçok şeyler var ki onlara karışmayayım. Bun
lar hep nazariyattır. Biz bu Vekâleti iktisat Vekâ
letinden ayırmayı ve bir Vekil ikâme etmeyi mille
tin kesesine bar olmak ve bir mevkii siyasî olmak 
için yaptı ise buna bir şey diyemem. Yoo mütehas
sıs bir Ziraat Vekâleti yapacak isek, bu da ikmal edil
melidir ve bu da bir kafa ile yani bir kişinin teşeb-
büsiyle çıkmaz, mütehassıs ister, mütehassıs efen
diler... Bu memlekette hepsi vardır. Onları arayınız, 
toplayınız, onlar bunların dertlerini daha iyi bilir
ler. Almanya'dan getireceğiniz mütehassıs toprakla
rı tahlil edip anlayıncaya kadar zaman geçer. Çün
kü onun başka bir istisnaiyeti, başka bir şeyi vardır. 
Nasıl arz edeyim. Onun şapkası vardır, Maliye Ve
kâletine geldiği vakit derhal harcırahı verilir veya
hut arkasından gönderilir. Fakat vatanın yetiştir
miş olduğu bir genç ağzıyla ateş püskürse ve ne yap
sa onu takdir etmiyorlar. (Bravo, doğru sesleri) Hu
lâsa olarak arz edeyim. Baş ağrıtmayayım, bu büt
çeyi kabul ederek bununla köylüye iş yaptık dersek 
yalandır. Onların keselerine bar olan bir Vekâlet 
ihdas ettik, aşar meselesi için varidat kısmında söy
leyeceğim. Hükümet ve Meclisi Âli verdiği sözü 
tutmalıdır. % 2,5'u vaat etmiştir vermelidir. Fakat 
Sekiz, on milyonu toplamak için köylünün kendisi
ne bırakmalıdır. On milyon da para almalıdır. Hi
caz şimendiferlerini kim yaptı? Köylü yaptı, o ver
gileri verdi. Sivas şimendiferini de yapar. Eğer 
bütçe açık olursa neden korkuyoruz, neden çekiniyo
ruz. Açık olmalı açık, biz inkılâplardan her şeyi 

gördük, hürriyetimiz, istiklâlimiz, temin edildi. Fa
kat çiftçiler için ne gördük efendiler; ilânı meşruti
yet oldu hatipler sokaklara çıktılar, dediler bi; ey 
çiftçiler siz bundan sonra vergi vermeyeceksiniz. Ver
miş olduğunuz parayı gidip sorabileceksiniz. Evve
lâ ne iyi kandık. Meşrutiyet dedik, istibdattan ber
bat çıktı. Halk hükümeti dedik olmadı. Bir vakit 
bu kürsüden çiftçi bu milletin efendisidir kelimesini 
işittik, Halk Fırkası da namzetlerini ilân etti. Mus
tafa Kemal Paşa Hazretleri Kastamonu'ya çiftçi 
Mehmet Beye bir telgraf çekiyor. Dairei intihabi-
yemde olan çiftçiler bunu duyar duymaz telgrafla 
teşekkür yazıyorlar ve bir de bayrak yapıyorlar. Son
ra bendenize göndermişlerdir, buraya getirmişimdir, 
bayrağın üzerine yazıyorlar (Yaşasın Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükümeti) ortasında (Hilâl), diğer ta
rafında (Yaşasın çiftçilerin hukukunu koruyan Mus
tafa Kemal Paşa Hazretleri) bu bayrağı iki kazığa 
dikerler. Umum çiftçiler Kastamonu'ya gelirler. Biz 
Gazi Paşa namına bayrak yaptık. Biz diğerleri gibi 
gitmeyiz, bize müzika gelmelidir," diye bendenize 
haber gönderdiler. Bendeniz Belediye Reisinden 
müzikayı istedim. Geldiler, çala çala geldik (Han
deler) namzetler müteffikan rey verdiler ve zanne
derim dairei intihabiyem gibi müteffikan rey veren 
dairei intihabiye yoktur. Yani bir iki rey aşağı -
yukarı umumiyetle namzetlere rey vermişlerdir. Gel
dik buraya, içtimadan sonra bu bayrağı çiftçi birliği 
almıştı. Bunu bana veriyorlar ve diyorlar ki sen 
çiftçisin, mebus oldum diye duvarına halı mı mıh
larsın bunu mıhla ve bizi daima gözet, düşün icap 
ederse ve fırsat düşerse Gazi Paşaya hediye et, di
yorlar. Ben bunu nasıl paşaya hediye ederim? Bel
ki evime teşrif eden arkadaşlar da görmüştür. Şim
di kütüphanenin üzerine asmışım da duruyor. Bu
nun yerine yaşasın Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Cumhuriyeti dedirtmek için halka biraz semahat gös
termek lâzımdır. Efendiler; halk ne halife ne bir 
şeyle değildir. Köylü onu zaten, o başındaki belâ
yı öteden beri takdir etmiştir. O sarayların o deb
debenin, o dârâtın kendisini soyarak, esir diye kula-
narak, kendisinden alındığını çoktan düşünmüştü. 
Efendiler! Onların kalpleri saf, mutidirler, kanunla
ra itaat ederler. Fakat efendiler! Rencide kalp ile 
onların hayat geçirmelerini arzu edermisiniz? Efen
diler! Bugün Maliye Vekili Beyefendi de, diğer ar
kadaşlar da diyorlar. Aşar bir beladır. Bizde tasdik 
ediyoruz. Fenadır, beladır, Maliyenin esas vergile
rinden imiş, ona dokunulmazmış, İstanbul'da yüz-
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de otuz Aşar Vergisi, buna neden dokunmuyorlar. 
Yüzde ona kalp edivermelidir. Kastamonudan ben
denize yazılmıştır; Mültezimleri başımıza belâ et
meyiniz. Yüzde otuz zam ediniz, memurda isteme
yiz. Hükümet masraf da vermesin Aşar Vergisi ne 
ise verelim, toptan verelim, diyorlar. Daha ne is
tiyoruz. Mültezimler arşı âlâya çıksınlar, çiftçiler 
esir mi olsun? Velhasıl hulâsai mâruzâtım olarak 
arz edeyim ki, Vekil Beyefendi sorduklarıma izahat 
vermekle beraber mutlaka programlarını ve yapıla
cak hattı hareketi ve Meclisi Âlinizde bir encümeni 
daniş yahut bir encümen teşkil ederek bir program 
yapmalarını rica ediyorum. 

Bunda bir şey daha görüyorum. Halkalı Ziraat 
Mektebini Anadolu'da münbit, vasi bir yere almak. 
Amen efendim rica ederim otuz senede yapılmış zi
raat demek, bahçe demek, acaba bugün kambiyo gibi, 
tüccarlık gibi avantaya mal yapıp getirmek midir? Bu 
otuz sene içinde yapılmış bir müesseseyi yıkmak cina
yettir. Efendiler! O ilga edilsin Anadolu'da daha bir 
çok mektepler yapalım. Bunu mazbatada görüyorum. 
Ne kadar şayanı istiğraptır ki bunu arzu edenler, bu
nu düşünenler o mektepten feyiz almış olanlardır. 
Efendiler! Benim bir çocuğum var çiftçi olduğum için 
dedim ki seni nereye göndereyim? Dedi ki, Beybaba 
mesleğinde iyi bir amelî hizmet yapabilmek için beni 
çiftçi mektebine gönder. Ben de gönderdim ve orada 
amelelik ediyor ve orada çalışmaktadır. Her vakit kı
lıç ile fütuhat olmaz. Sapanla fütuhat yapan memle
ketler yorulmaz, yıkılmaz. Biz burada müessese ya
palım derken onu kaldıracağız, yıkacağız da başka ye
re yapacağız. Allah aşkına rica ederim acıklı söylüyo
rum. Biz yıkıcı mıyız, yapıcı mıyız? Yapıcı isek mev
cutları idame etmeli ve yeniden mektepler açmalı. 
Hülâsa söyleceğim bundan ibarettir. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim, mevzuu müza
kere olan Ziraat Vekâleti bütçesinin ormanlara mü-
tealllik olan aksamı dairei intihabiyemle ziyade alâ
kadar olduğu için biraz bahsetmek isterim. 1286 tari
hinde neşrolunan Orman Nizamnamesinin ikinci mad
desi miri ormanları hakkında tatbik edilecek olan 
ahkâmın ahalii kura ve kasabata ait baltalıklarla yay-
lalıkların ve eşhas korularının tefrik ve tahdidinden 
sonra ahkâmının ceryan ettiğini göstermekte idi. O ta
rihten bu tarihe kadar elli seneyi mütecaviz zaman 
geçtiği halde bu teftik ve tahdit muamelesi yapıla
madı. Ormanlar zaman zaman kâh halka fazlaca su
hulet göstermek suretiyle o nizamnamenin beşinci 
maddesi mucibince istifade temin etti. Zaman zaman 

kasır ve tazyik edildi. Hasılı içinden çıkılmaz bir te
şevvüş içinde kaldı. Nihayet Birinci Büyük Millet 
Meclisi, halkın mâruz olduğu bu müşkülâtı ortadan 
kaldırmak için bir baltalık kanunu kabul etti. Bu ka
nun Arazi Kanunnamesinle hukuku tasarrufiyeleri 
müemmen ahalinin baltalıklarının tayin ve tahdidini 
âmirdi. Müceddeden baltalık tefrik ve teminine müte
dair değildi. Mevcut olan baltalıkların ne suretle tef
rik edileceği ahkâmını muhtevi idi. Halbuki tatbikat 
sahasında o kadar suiistihmal edildi ki, fayda yerine 
bilâkis mazarratı oldu. Halkı daha ziyade tazyik et
ti. Çünkü evvelce Orman Nizamnamesinin beşinci 
maddesiyle ahalii kuraya verilmekte olan keresteler 
verilmemeye başladı. Hükümet bunun kabiliyeti tat-
bikiyesi olmadığını kendi kendiliğinden anladı. Henüz 
mefsuh olmayan ve mevkii tatbikte bulunması lâzım 
gelen bu kanunu fiilen ortadan kaldırdı ve yine Orman 
Nizamnamesinin beşinci maddesi mucibince miri or
manlarından ahaliye hakkı intifa, hakkı ihtitap veril
mekte idi. İktisat Vekâletinden tefrik edilen Ziraat Ve
kâletinin elimizde bulunan bu bütçesiyle ormanlar 
hakkında birtakım tasavvurat ve tertibat var, bunlar 
başlıca ormanların muhafazasını amirdir. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Kanunlar nasıl tatbik 
edilmiyor? İzah ediniz! 

ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Hükümet emir ver
miştir; baltalık hakkındaki kanun tatbik edilmesin 
diye. Benim dairei intihabiyemde tatbik edilmiyor. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Meclisten çıkan bir 
kanun nasıl tatbik edilmez? 

ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Edilmiyor efendim! 
İşte öyle, âlelumum öyle. Bu kanunun tatbikat saha
sında böyle suiistimaller olmasından, daha doğrusu ve
rilen talimat ve evamirle tazyik ve tahdit edilmesin
den dolayı ümit edilen netice hasıl olmadı. İdare de, 
Vekâlet de anladı ki, bunun bir kabiliyeti tatbikiyesi 
yoktur. Bir emirle tatbikini tehir etti. Bendeniz bun
dan üç sene evvel, zaten o balı alık kanunun müzake
resi esnasında Meclisi Âlide bulunmadığım için gör
düğüm diğer noksanları hakkında bir tadil teklif et
tim. O tadil teklifi halâ ait olduğu encümende bekle
mekte. Bunu gördüm, müteessir oldum. Sabık İktisat 
Vekili Mahmut Esat Beye dedim ki; halk müşkül bir 
mevkiide kalmıştır. Ormanlardan hakkı ihtitabı bu 
suretle menedilmektedir. Buna bir çare düşünün ri
ca ederim. Meclisi Âliye sevkedilmiş olan ve 20 mad
deyi ihtiva eden Orman kanun lâyihasını alalını. He
yeti Vekileye teklif buyurun. Yedi sekiz maddelik bir 
kanun çıkaralım, halkı müşkütâttan kurtaralım. Esba-
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bı mucibesini yazdım. Yedinci faslı aldım. Gönder
dim, Orman kanununun neticei müzakeresinde yine 
okluğu yere ikame edilmek üzere bu maddeleri müza
kere ederek, tespit ederek buna ihtiyaç vardır, dendi. 
Yedinci faslı ormanlardan ahalinin hakkı intifamı ta
yin ediyor. Yine ormanlardan küçük müstahsillerin, 
köylü halkın kereste vesair mamulâtı nasıl yapacak
larını gösteriyor. Bunlar için çok âlâ bir fasıldır. O 
fasıllar geldi. Efendileri Yine eski Meclisten bu Mec
lise devredildi. Nihayet hatırımda kaldığına göre ge
çen hafta bunun müzakeresine sıra gelebilmiş oldu. 
Bendeniz de alâkadar olduğum için gittim. Bir kaç 
maddenin müzakeresinden sonra hükümet yine bunun 
müzakeresini işkâl etmeğe başladı. Geri alacağfz, baş
ka teklif getireceğiz, dedi. Ö da öyle gelmedi. Muh
terem efendiler! Benim dairei intinabiyemin maişeti, 
sırf keresteciliğe münhasırdır. Altı yüz hizar tedvir 
olunurdu. Her biri on bin tane çiktane demlen tahta 
çıkartırdı. Binaenaleyh düşününüz! 6 milyon 7 milyon 
mamulât husule getirildi ve Akçeşehir iskelesine, Ada
pazarı istasyonuna sevk edilir ve bu suretle memleke
tin kereste ihtiyacı da bu suretle tatmin olunurdu. 
Bu altı yüz hizar bugün muattaldır efendim. Sebebini 
söyleyeyim; çünkü ruhsatname ile köylü ahalinin pe
rakende suretle istiyecekleri kereste ve imal edecekle
ri mamulât hakkında olan talimat ahiren başka bir 
şekle konuldu. Evvelce her bıçkuun, her hizarhane-
nin tahammülü neden ibaret ise o kadar verilirdi. Me
selâ on bin çiktane çıkaran bir bıçkıya on bin ağaç 
verilirdi. Sonra İstanbul'da yapılan bir talimatname 
ile bunun miktarı her bıçkı için elli ağaca indirildi. On 
bin çiktane çıkaran bir bıçkıya bir senede elli ağaç
tan fazla bir şey verilmemeye başlandı. Bizde şahıs uh
desinde bizarlar yoktur ve onlar daima idareten tüc
car gibi muamele görür. Bunları köylü kooperatif şek
linde idare eder. Daima elli hanelik bir köyün bir hi
zan vardır. Onda köyün halkı mütefavit hisselerle his
sedardırlar. İşlerler mamulâtını iskelelere sevk ederler. 
Bu suretle temini maişet ederler. Düşününüz! Bili ha
neye bir tek ağaç verilirse istirham ederim merkez
den, köyünden kalkacak on saat uzak bir mahalle gi
decek ve ormanda on tahta için çalışacak, ne olur 
efendim? Bu kadar tazyik edildi ve bıçkı da köylüye 
haram oldu. İdarenin bu hususta takip ettiği siyaset 
ormanlardan halkı bu veçhile uzaklaştırmak idi. Buna 
kısmen muvaffak oldu. Fakat bilmem ne dereceye ka
dar doğrudur. 

Yine önümüzdeki sene inşallah hüsnü semere is
tihsal etmek suretiyle tatbik edileceğini ümit ettiğim 
amenajman tatbikatı var. Fakat arkadaşlar, halk için 

o Kanunnaraei Arazi baki ise, halk için baltalıklar 
varsa, eşhas koruları mevcut ise yani hukuku tasarru-
fiyeye, hukuku mülkiyeye riayet varsa bunlar tefrik 
edilmeden Devlet ormanları gibi hepsinin amenajma-
na tabi tutulmasının ne dereceye kadar doğru olduğu
nu Heyeti Celile takdir eder. 

Sonra bir derdimiz daha var. Arz ettiğim gibi mem
leketin arazisi çok ziyade dardır. Bu ağaçların tohum
lan üzerinde uzun müddet kalırsa düşer yine altı se
ne sonra yine o tarlaları söküp hali aslisine irca et
mek mecburiyetinde kalıyoruz. 

Ahalimizin yaylakları vardır. Bir kısım baltalıklarla 
yaylaklar mahluttur, baltalık denildiği zaman balta
lıktır, baltalık denilmediği zaman yaylak demektir. 
Şimdi bunlar evvelden kayalık nanıiyle Devlete rüsum 
verirlerdi. Bir aralık bunlar alınmamaya başlandı. Bü
tün yaylaklar ormanlar içindedir. Anladığıma göre 
hükümet, halkı buradan uzaklaştıracağı hissini veriyor. 
Memlekette bir avuç, şu kadarcık meramız yoktur. 
Bu hayvanat nereye gidecek? Sonra Ankara Vilâyetin
den Fermanı Padişahî ile Hututu Hakanî ile oralarda 
mera sahipleri vardır. Yani Bolu'nun ormanlıkların
da yaylakları vardır. Sizler bunları nasıl tespit edersi
niz. Her biri elli bin altmış bin davarla gelirler. Tif
tik her yerde makbuldür. Bizim memleketimiz için 
zarardır. Ankara Vilâyetinden gelen davar sahiple
ri, çobanlan günde on tane 20 tane olmak üzere se
nede yetmiş bin tane genç ağacın boynunu koparır
lar. Bizini halkımız, keresteci olduğu için, keresteci
likle müteayyiş olduğu için ormanları korumak is
terler, tahrip etmezler. Bir şey yapmazlar. Bu bap
ta ahaliye onları tahrip ediyor sözünü isnat etmek 
yanlıştır, doğru değildir. Biz bu tiftik keçilerinin 
belâsından bu suretle başımızı kurtarmak istedik. 
Memlekete ormanlarına, tiftik keçisi uğratmayın. 
Koyun istediği kadar olsun! Demin arz ettiğim gibi 
elli haneli bir köy halkının her birine kaç ağaç dü
şeceği cümlece malûm bir keyfiyettir. Elli ağacın ve
receği bin beşyüz kütüktür. Elli haneli bir köye he
sap ediniz. Kaç tahta isabet eder. Senede 150, 200, 400 
tahta eder. O tahtadan 200 lira almazsa ne evini ida
re edebilir, ne coluğunu çocuğunu geçindirebilir. Bu
nun kaldırılması için bir teklif vefdim. Elyevm ora
da uyumaktadır. Beyefendiler! Köylüye ruhsatname 
vermekten neden kaçınılıyor? Ruhsatname emvali 
bir tüccara ihale edilen bütün tedabiri fenniyeyi ih
tiva eder. Ormanın tahammülü fennisini tetkik 
eder. Damgasını vurur. Lâzım gelen kontratosunu 
yapar. İmza eder. köylüye verir. Köylü gider. Yalnız 
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müzayedeye konmaz. Çünkü kırkbeş gün içinde biter. 
kırkbeş günde o memurun onu intaç etmesinin im
kânı yoktur. Gelecek bilmem vezin veya mesahası
nı yapacak, şunu yapacak, bunu yapacak, müzayede
ye koyacak talip olacak, alacak. Kırkbeş günün için
de sular bitli. Muvakkat sularla devrolunur. Onun 
için bunu da istirham ediyorum, Heyeti Celileniz-
den. Vekil Bey bizzat bilhassa kendileri alâkadar 
olsunlar. Encümeni aidinden kendileri getirsinler! 
Halkımızı bu müşkülâttan kurtarsın. Bugün İzmir 
Vilâyetinde Vilâyatı müstahlasanıız;n ekserisinde 
pek şedit keresteye ihtiyaç vardır. Kerestecilik beş 
on tane adetleri malûm olan eşhasın eline kalıyor 
ve bu eşhas da, ahalinin böyle al Uyuz hizarla ihtiya
ca kâfi surette kereste çıkaran hizarhanelerini bu 
suretle battala çıkarıyorlar. Efendiler, bir senede 
Romanya'da yüz bin, yüz elli bin metre mikabı ke
reste alıyoruz. Her metremikâbını kırkar liradan 
hesap edin. Tabiîdir ki, bu hal bu memleketin kam
biyosunu, parasını alt üst eder. Sonra burada kadro
da görüyorum. Ormanların muhafazası için ikinci 
sınıf muhafaza memuru namiyle iki bin kişi var. An -
ladığıma göre bu iki bin kişi ormanları muhafaza 
edecek ve Vekâlet bunları her orman mıntıkasına 
taksim, edecek, onlar da jandarma gibi istihdam edi
lecek ve hattâ yine anladığıma göre benim dairei 
intihabiyem, ormanları en ziyade kesif olan yerdir. 
Oraya ikiyüz veya üçyüz muhafız gönderilecek. İyi; 
fakat bunlarla ve bu tedbirle ormanların muhafa
za edileceğine asla kani değilim. Benim kanaatime 
göre bu tedbir maksadı hiç temin etmez. Ormanlar
la alâkadar olan köylülere ormanları muhafaza et
tirmek çaresini bulalım. O hissi verelim, yoksa iki bin 
muhafızın mecmuu da Bolu ormanlarına tahsis edil
se, Teşrinisaniden sonra iki, ikibuçuk metre karla ör
tülmüş, bir nevi kasnakları ayaklarına takarak or
manları geştügüzar eden ahalinin elinden o ormanı 
nasıl kurtaracaktır? Bu öyle bir şeydir ki ormalara 
hiç olmazsa nazarî olarak ahaliye, hukuk kaidesini 
tanıyarak, kendilerine hukuk bahsetmelidir. Hükü
metin bütün bu tedabiri memnua elinde olsun ka
bul ediyorum. Öyle ahaliyi büsbütün silip süpürüp 
ortadan kaldırırsak ki, ormanları devletleştirmek si
yaseti takip edilirse korkarsın, o zaman ormanlar 
için ahalinin eline bir kundak veririz. Arkadaşlar! 
Büyük istihsalâtla meşgul olmak ormanlar için fay
dalıdır. Böyle küçük müstahsilleri ortadan çıkarıp 
atmalı, bizim Bolu'da elhamdülillah bir tüccar çı-
kıpda bir orman almış değildir. Zaten idare etmesi
ne imkân yoktur. Bartın, Safranbolu, Cide ve bu ha

valide tüccara verilen ormanlar bugün badiye hali
ni almıştır. Daha açıla açıla ileriye doğru gitmiş
tir. Fennî kat i yat namiyle traş ediyorlar. Fakat fen
nî katiyatın bir ikinci derecesi daha vard;r. Derhal 
traş edecek ve orayı muhafaza edecek ve kimseyi 
sokmayacaksın. Halbuki küçük müstahsiller orman 
memurlarının aldıkları ağacı öyle çıkarmazlar. Bu 
suretle kendi dâhiline aldığı yerlerin ensaline ha
lel gelmiş değildir. Beşyüz altıyüz senedir işliyor. 
Yine aynı orman, yine aynı orman. Çünkü tahammü
lü fennisi o kadardır. Senede on bin metre mikâbı 
tahta eskiyorsa yine o kadardır. Köylü ormanı bizim 
fen memurlarından daha ziyade muhafaza eder. 
Hattâ öyle zaman olur ki sathını bazen 18 santim ka
dar sanot tabir edilen bir ot kaplar. O vakit, orman 
yoruldu dört sene işlemeyeceğiz, derler, çekilir gi
derler. Başka bir yerde işlemeye başlarlar. Fen na
mına irtikâp olunan bu hatalar inşallah tekerrür et
mez. 

Sözüme nihayet vermezden bir şey daha arz et
mek. isterim. Burada teşcir masrafı vardır. Amenaj-
man yapılacak, iş fiilen yolunu alacak temenni 
ederiz fakat... 

MUSTAFA BEY (Konya) — Yine orada mı teş
cir yapılacak? 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Amcnajman tatbik edi
len ormanlarda yapılacak, efendim. Bunu her sene 
bütçede göreceğiz ve her bütçede devam edecektir. 
Fakat bir fidan dikildiğini bana ispat edemezsiniz. 
Bir tek fidan, bir... Fakat bu masraf böyle her sene 
devren gelir, devren gider. 

Memleketimizin bugün bilhassa pek çok keres
teye ihtiyacı olduğu şu zamanda lâzım gelen suhu
leti bahşetmemizi ve buna dair olan kanunun biran 
evvel intaç edilmesini çok rica ederim, efendim. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine dair 
takrirler vardır. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim, müzakerenin kifayetini reye koyacak kadar 
ekseriyetimiz yoktur. 

REİS — O halde devamı müzakereye de imkân 
kalmaz. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Efendim, Şükrü Bey 
çok şayanı dikkat beyanatta bulundular. Meselenin 
tenevvürü için Vekil Beyin izahatını dinlemeliyiz. 

ZİRAAT VEKİLİ ZEKÂİ BEY (Aydın) — Efen
dim* Vekâleti demlide ettiğim bu beş on gün zarfın
da başlayabildiğim işler hakkında mümkün olduğu 
kadar mâruzâtta bulunmaya çalışacağım. Vekâletin 
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mütehassıs memurları da buradadır, onlardan da iza
hat almak üzere icabında kürsüye davet edebiliriz. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — He
yeti umumiyesine birden cevap versin efendim, söz
lerimiz vardır. 

REİS — Vekil her istediği zaman söyleyebilir 
efendim. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Kifayeti müzakere ol
maz efendim, bütçedir, herkes izahat vermelidir. 

REİS — Kifayeti müzakere meselesi mevzubahis 
değildir. Vekil Bey cevap verecektir. Mamafih kifa
yet hakkında takrirler de vardır. 

ZİRAAT VEKİLİ ZEKÂİ BEY (Aydın) — Efen
dim, Zeki Bey çift hayvanatının memleketimizde kâfi 
derecede mevcut olmadığını arz ettiler. Hakikaten 
memleketin içerisinde çift hayvanatımız çok nakıstır. 
Geçenlerde Tohumluk Kanunu mucibince iki milyon 
lira verildi ki, bunun 1 600 000 lirası tohumluğu 
400 000 lirası da çift hayvanatıyîe âlatı ziraiyeye tah
sis edilmişti. Geçen gün vuku bulan mâruzâtım üze
rine de 200 000 lirasını tekrar tohumluğa tahsis etti
niz. Şu neticeye göre 1 800 000 lirasını to
humluğa ve yalnız 200 000 lirası hayvanat ve âlatı 
ziraiyeye tahsis edilmiş oldu. Bu paralar şimdiye kadar 
tamamen mahallerine sarf edilmiştir. Yani 1 800 000 
liralık tohumluk mubayaa edilmiş veyahut mahalle-
rince mubayaa veya tedarik edilmek üzere mahallerine 
tevzi edilmiştir. Takriben 800 000 lira kadar mahalli 
mıntıkalarına tevzi edilmiş ve yine 800 000 lirayı mü
tecaviz bir meblağ da buğday ve arpa tohumluğuna 
tahsis edilerek bunlar da ihtiyaç olan mahallere tevzi 
edilmiştir. Son gelen arpalar bu gün akşama kadar 
muhtesilehleri olan istasyonlara teslim edilmiş bulu
nuyor. Gerek Kütahya'da, gerek Afyon Karahisar'da 
ve gerek Eskişehir havalisinde esasen mevsimi ziraat 
ve arpa mevsimi geçmemiş olduğuna ve hâlâ mahal
lerinden tohumluk talep edilmekte olduğuna nazaran 
bu gelen arpalar bu mahaller için vaktinde yetişmiş 
ve tevzi edilmiş demektir. Diğer 200 000 lira ki âlâtı 
ziraiyeye ve bir de çift hayvanatına muhassastır, bu
nun yüz bin küsur lirası ile âlâtı ziraiye mubayaa edil
miştir ve bu âlât da yani 60 küsur traktör İstan
bul'a gelmiş ve bir kısmı İstanbul'da yerleştirilmiş 
bir kısmı da istasyonlara birer birer tevzi edilmekte
dir. Binaenaleyh bu tahsis buyurmuş olduğunuz iki 
milyon liradan hemen, hemen kalmamış gibidir 30 -
40 bin lira raddesinde bir para kalmıştır. Tahsisen 
tohumluk istendiğine ve tohumluk ihtiyacı pek âcil 
olduğuna ve vaktin de geçmekte olduğuna ve hakika
ten her taraftan tohumluk istenmesine ve bu halde 

nadas edilmiş tarla me\cut bulunduğuna ve her ta
rafta gerek ziraat memurlarının ve gerek valilerin de 
tohumluk gönderilmezse bu nadasların boş kalacağı
nı ifade etmelerine göre Vekâlet bittabiî bu tohumluğu 
tercih etmiştir. Nadasların mevcut olmasına ve tohum
luk da talep edilmesine binaen bu parayı da tohum
luğa verdik. 1340 faaliyet bütçemizde mevcut olan 
paramızdan bir kısmı mühimini halkın çift hayva
natını temin etmek için sarf edeceğiz. Kezalik lüzum 
gösterilen mıntıkalara âlâtı ziraiye ve makineler te
darik ve tevzi etmek için de bu paradan miktarı kâfi 
ayıracağız ve her mahallin göstereceği ihtiyaca göre 
tahsis edip göndereceğiz, bu hususta Vilâyetlerle mu
haberedeyiz. Bazı mahallerde ekilen ekilmiştir, bazı 
mıntıkalarda da gerek zeriyat için, gerek hayvanat 
için vakit geçmiş değildir. Bu paradan oraya tahsis 
edeceğiz. İktisat Vekâleti zamanında Hasan Beyefen
di tarafından faaliyet bütçesi için tahsis buyurmuş ol
duğunuz 3 milyon liranın taksimi meselesinde Mu-
vazenei Maliye Encümenine, 320 traktörün celp edi
lerek muhtelif menatıkta, bilhassa İstanbul'un zahire 
ihtiyacını, un ihtiyacını temin etmek ve hariçten, Ame
rika'dan şuradan, buradan gelen ve ona mukabil mem
leketin kambiyosuna da pek çok tesirat icra eden bu 
unların gelmesine mani olabilmek için İstanbula' su
huletle nakil edilebilecek hat güzergâhındaki mıntıka
lara yerleştirilmesi ve bu suretle hükümet tarafın
dan işletilerek ve icap edenlere icar edilerek bu 
vesaitin teksif ettirilmesi Muvazenei Maliye Encü
menine teklif edilmiştir. Encümen bunu tetkik ederek, 
henüz okunmayan mazbatasına da yazmıştır. Muva
zene! Maliye Encümeninde böyle 320 veya 400 adet 
traktöre şu miktar para diyerek tahsis etmektense ma-

j hallerince tahakkuk edecek ihtiyaca göre zürraı doğ
rudan takviye sureti tercih olunmuştu. Ondan dola
yı bendeniz de takdim etmiş olduğum bütçede tevsii 
ziraat için zürraı takviye diyerek encümenin kabul et
tiği daha âm ve şâmil tabiri istimal etmeği tercih et
tim. Yani bununla, hem makineler alarak ve doğru
dan doğruya ahaliye tevzi ve hükümet eliyle icar 
ederek halkın nadaslarını yapmak bir çok çiftlikleri, 
kabil olursa, imkân bulunursa, müteşebbislerini tak
viye etmek, hem de doğrudan doğruyu zürraı tak
viye etmek şıkları mevcut olduğu gibi bazı mıntı
kalarda görülecek ihtiyaca göre âlâtı ziraiyeden hay
van lazımsa - nitekim lâzım da olabilir, çünkü çift 
hayvanatı da aynı zamanda gübre noktai nazarından 
ve rençberin her türlü ihtiyacını yaramak noktai na
zarından, istiğna edilecek bir usul değildir mahalle
rinin ihtiyacına göre verilebilir bu âm ve şâmil tabiri 
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bu noktai nazardan biz de tercih ettik. Arzu buyu-
rursuanız Muvazenei Maliye Encümeninin bu babtaki 
mazbatası da okunsun. Yalnız burada, ha t ' boyu 
güzergâhı, tabiri vardır. Bu tabirin istimali, evvel-
cede müzakeresi geçmiş olduğu üzere bilhassa ih
tiyaç mahallerinin istihlâk mahallerinin ve bahusus 
İstanbul'un zahire ihtiyacını temin için oraya suhu
letle nakli mümkün olan noktalarda ziraati tevsi et
mek gayesindendir. Fakat Muvazenei Maliye En
cümeni ile beraber hükümet de müttefiktir ki, eğer 
Heyeti âiiyyeleri kabul ederse bu hat boyu, tabirini 
kaldırabiliriz. İstanbul ve sair ihtiyaç ve istihlâk ma
hallerine suhuletle nakil meselesi mevzuubahis olursa 
bir çok sahillerimizde vardır ki, oralardan vesaiti nak-
liyei bahriye ile daha suhuletle bahusus şimendiferle
rin şimdi tarifelerine göre zahire nakli mümkün olur. 
Ziraat Bankasının şimdi, Vekâleten ayrılarak tama
men müstakil olmasına nazaran ve doğrudan doğru
ya bankacılık noktai nazardan sermayesini düşüne
rek ve daha faal muhitlerde, daha nafi olacak şekil
lerde tekasüf etmesi ve artık ziraat hususunda onun 
teksif edeceği sermayesinden dolayı şurada burada 
kalacak zürra ihtiyacat, levâzımat ve nevakısını ik
mal etmek ve zürraa doğrudan doğruya ikra-
zatta bulunabilmek ciheti de Ziraat Vekâletince 
derpiş edilmek lâzımdır ki o dahi bu faaliyet büt
çesinin içinde derpiş edilmek lâzımdır. 

Zeki Beyefendi, emrazı müstevliye! hayvaniyeden 
bahsettiler. Çekirgeden, vebayı bakarî'den bahsettiler. 
Filhakika memleketimizde en mühlik ve her halde iza
lesi vacip, behemehal memleketten silinmesi lâzımdır, 
Rençberi en ziyade mutazarrır eden bir hastabk var
sa oda Vebayı bakarî'dir. Yaptığı tahribat malûmu 
âlileridir. Vekâlet - İnşallah - bunun bu sene mem
leketten katiyen kaldırılması için tekmil tedabiri it
tihaz etmiş ve mücadeleye iptidar eylemiştir. Bende
niz, arkadaşlarımın ve taşradaki arkadaşlarımın ver-
d:ği teminata istinaden huzuru âlinizde temin ede
bilirim ki, dört beş ay zarfından memleketten Vebayı 
bakarî'yi tamamen kaldırmak imkânı müyesser ola
caktır. Vekâlete geldiğim zaman altmış köyde Vebayı 
bakarî mevcut idi. Sekiz mücadele heyeti teşkil et
tik. Her mücadele heyetine de on beşten otuza kadar 
baytarı civar memleketlerden getirerek teksif ettik. 
Arzu ederseniz burada haritası vardır. Haritaîariyle 
arz edeyim. Bu altmış iki köy Vebayı bakarî ile mü
cadele neticesinde otuziki köye tenezzül etti. Yani 
diğer otuzunda ş;mdiye kadar yapılan mücadele ile 
hastalık bitmiş, kordon müddeti geçmiş, yani ihtiya
ten beklenilen kordon müddetleri de hitam bulmuş 

olduğundan hastalık oralarda kalrnamışUr. Simdi mü
cadele bu otuz iki köye inhisar etmiştir. Fakat müm
kündür ki henüz zail olmuş yerlerde de bu hastalık 
bir dikkatsizlik yüzünden kendisini göstersin. Bunlar 
dahi nazarı itibare alınarak tekmil tedabiri ihtiyatiye 
ile - inşallah - bu üç dört ay içinde bu hastalığı ta
mamen memleketten kaldırmış vaziyetine girmiş ola
cağız ve kaldıracağız ve tahsisat bunun için kâfidir. 

Ancak memleketten Vebayı bakarî'yi kaldırdıktan 
sonra memleketin çift hayvanatının cinsinin ıslah ve 
mümkün olursa hariçten de çift hayvanatı celbine ke-
zalik yine bu faaliyet bütçesinden' çalışacağız. Çekir
ge için de aynı tedabiri ihtiyatiye aynı tedabiri lâzime 
alınmıştır. 

Arkadaşlar, Mehmet Bey «Mektepler olmasaydı 
bu bütçeyi reddederdim» bubyurdular. Ziraat Büt
çesi memleketin ziraatini teksir ve memleketin zi-
raatini ıslah için daha ziyade olarak ileriki senelerde 
huzuru âlnize gelecektir. Mamafih buna da teşekkür 
olunur ki, geçen senelerdeki ziraat bütçelerine nispet
le bu seneki Ziraat Bütçesi daha mufassal ve mem
leketin bazı ihtiyacatına mümkün mertebe tekabül 
edecek bir vaziyettedir. Bilhassa faslı mahsusta görü
len ve demin izah ettiğim bu iki buçuk milyon lira 
etrafında «Bunun sureti sarfı hakkında bir program 
yapılmalı ve bu programı şimdiye kadar vekil söyle
meli idi» buyurdular. 

;«Vadettiler vaitlerini yapmadılar» dediler. Fil
hakika Ziraat Encümeninde konuştuk. Ondan sonra
ki Ziraat Encümeninin içtimalarında bulundum, fa
kat Mehmet Beyi göremedim. Arz ettiğim gibi bu faa
liyet bütçesinde, yani faslı mahsusta mevcut olan bu 
2,5 milyon liranın mühim bir kısmı vaktiyle hükümet
le Muvazenei Maliye Encümenin arasında takarrür 
ettiği gibi, Karadere ormanlarının işletilmesine aittir. 
Karadere ormanlarının işletilmesi için gönderilen he
yeti fenniyenin lüzum gösterdiği para bir milyon 
yediyüz bin lira raddesindedir. Bu ormanları işletmek 
için Karadere ormanlarına Zonguldak veya Ereğliden 
bir dekovil hattı veyahut yetmiş beş santim arzında 
dar şimendifer hattı yapılması lâzımdır ki, takriben 
yüz yirmi kilometre tulünde olduğuna nazaran yal-

I nız bu şimendiferin tesisatı için sekiz yüz bin lira ka-
İ dar bir para lâzımdır. Alât ve eda vatı mutaharrlke 

ondan sonra da (250) beygir kuvvetinde bir fabrika 
tesisi, yani kereste bıçkı fabrikası tesisi ve ondan son-

i ra ormanlarda işleyecek olan ameleler için meskenler 
\ inşası, işletme masrafı vazı lâzımdır ki bunlar ceman 

yekûn ormanlarda dahil olduğu halde bir buçuk mü-
| yon lirayı tecavüz etmektedir. Okunacak olan Muva-
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zenei Maliye Encümenin mazbatasında bunları göre
ceğiz. Bu tesisat ve inşaat vesairenin ne kadar çalışılsa 
bu sene içinde ikmali mümkün değildir. Her halde 
iki seneye taksim olunacaktır. Ona binaen Muvaze-
nei Maliye Encümeni dahi bu faaliyet bütçesinden 
yediyüz bin liralık bir kısmının bu sene sarf oluna
bileceğini, mütebakisinin gelecek sene ayrıca tahsis 
edilmesi lâzım geldiğini kabul etmiş ve mazbatasına 
öylece dere etmiştir. Vekâlet buna nazaran derhal tet-
kikatı fenniyeye girişilmesini, etüd yapılmasını temin 
için tedabiri lâzımeyi ittihaz etmiş ve heyeti fenni-
yesini de tayin etmiş ve derdesti izam .bir haldedir. 
Bütçe kabul edildikten sonra o masraftan sarf edece
ğiz. Bu sarf edilecek olan 1,5 milyon lira ile temin 
olunacak menafi, şimdiye kadar yapılan tetkikatt fen-
niyeden anlaşılacağı üzere Devlet için yedi yüz bin 
lirayı mütecaviz bir varidatı daimedir. Masarifi tesi-
siye olarak Devletçe yapılacak masraf mukabilinde se
nevi lâakal 700 bin liralık varidatı daimedir. Orman 
o suretle taksim edilecek ki bir devri daim ile müte
madiyen ormanın istihsalâtı seneviyesi (120) bin met
re mikâbı olarak tahmin edilmiş bir taraftan kesilerek, 
diğer taraftan dikilecek ağaçlarla ormanın ebediyeti 
temin edilmiş demektir. O suretle ormana tahsis olu
nacak sermayesi çıkarıldıktan sonra senevi Devlete 
yedi yüz - ilâ sekizyüz bin lira derecesinde bir varidat 
getirecektir. 

Mehmet Beyefendi «çiftçileri toplayıp bu çiftçiler
le konuşarak onlarla anonim şirketleri yapılarak ame
lî şeyler istihsâl ederek, bunlarla mahallî ihtiyaçlar 
üzerinde tetkikat yaparak Ziraat Vekâletinin faaliye
tini tevsi etmelidir.» buyurdular. Hakikaten nazarı 
itibare alınacak meseledir. Teşekkür ederim, tenevvür 
ettik. 

Aşarın ağırlığından bahsettiler tabiî bunda hepimiz 
müttefikiz. Bilhassa bendeniz Ziraat Vekili olmak iti
bariyle rençberin üzerinden bu ağır yükün kaldırıl
ması için sizinle beraber bu işin teshilini Maliye Ve
kili Beyden rica ederim. 

İSMAİL BEY (Karahisarışarkî) — Hiç olmazsa 
gögeri aşarını kaldırınız. Hep münazara gögeri aşa
rından münbaistir. 

ZİRAAT VEKİLİ ZEKÂİ BEY (Devamla) — 
Rize havalisinde portakal, çay yetiştirmek hakkında
ki kanun için ne yapılmakta olduğunu söylediler. 
Evet kanun çıktı ve tatbiki Ziraat Vekâletine aidol-
duğu için, bunun takbikine Ziraat Müdüriyeti Umu-
miyesi tevessül etti Müfettişi umumî Zihni Beyi de 
sırf bu kanunun, bu hususun tatbiki için gönderdik. 
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E Ecnebi mütehassıslardan bahsettiler. Onları, bel
ki Mehmet Beyefendi beğenmediler, fakat bendeniz 
o kanaateyim ki ecnebi mütehassıslarından, bilhassa 
Ziraat Vekâleti istifade etmek ihtiyacındadır. İstifa
de etmek mecburiyetindeyiz. Heyeti âliyyeleri de zan
nederim bu hususta bendenizle beraberdir. Başve
kâlet bütçesinde kabul edilen bir tahsisat ile, ecnebi 
mütehassıslarından, bilhassa bendenizin vekâletin 
için, istifade etmeye çalışacağım. 

Pamuk tohumlarının İslahı için Amerika'dan bi\ 
mütehassıs getiriyoruz. Emir de verdik. Onun para
sı ayrıca temin edilmiştir. Zeytin ağaçlarına arız olan 
hastalığın tedavisi için ayrıca mütehassıs getiriyoruz. 
İşte bütün devaire vereceğiniz tahsisatla mütehassıs
lar getirilerek idare edeceğiz ve bu ecnebi mütehas
sıslarından istifade edeceğiz demek memleket ılahi-
lindeki erbabı ihtisastan istifade etmeyeceğiz, 5 &hut 
bu erbabı ihtisasa bakmayacağız, bunlardan istiğna 
edilecek mânasına değildir Evet memleket içinde bu
lunan erbabı ihtisasada lâzım gelen kıymet ve ehem
miyeti .veriyoruz ve eğer memleketin erbabı ihtisası 
arasında Avrupa'dan getireceklerimizden daha mual-
lem ve daha sahibi ihtisas zevat, mevcut ise onlara, 
daha büyük kıymet ve daha büyük ehemmiyet izafe 
ederek daha büyük samimiyetle sarılacağız. (İnşal
lah sesleri) İsimlerini zikretmek istemiyorum. Fa
kat kıymetlerini ve ihtisaslarını teslim ettiğim Avru
pa Akademilerinde, emrazı haşariye cemiyetlerinde 
çalışarak ve orada sandalye ihraz ederek emrazı ne
batiye vesair emraz üzerinde keşiflerini kabul ettir
miş, lâboratuvarlara geçirtmiş, Almanca, Fransızca 
eserler neşretmiş kıymetli mütehassıslarımız vardır. 
Vekâlet onları işbaşına getirmiştir. Vekâlet bunlar
dan istifade etmiştir ve bendeniz böylelerini görmek
le iftihar ediyorum. 

Mehmet Bey Halkalı Mektebinin Anadolu'ya nak
li hakkındaki meseleden şikâyet ettiler. Filh ıkika 
Muvazenei Maliye Encümeninin mazbatasında böy
le bir kayıt var. Bendeniz o ifadeden Muvazene] Ma
liye Encümeninin behemahal, katiyetle Halkalı Mek
tebinin Anadolu'ya naklini iltizam ettiği mânasını 
anlamadım. Bu, Muvazenei Maliye Encümenince 
temenni edilmiş ve faydalı görülmüştür. Evet elbet
te biz de bunu faydalı görüyoruz. Fakat senelerden 
beri müesses olan bir müesseseyi derhal nakletme
nin elbette imkânı yoktur, yani anî olarak yapıla
maz. İmkân bulunduğunda Vekâlet Halkalı M ekte-
biniıı Anadolu'ya nakli için çalışacaktır. Bu sent kal
dırılacak ve buraya nakledilecek demek değildir. 
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Sonra Şükrü Beyefendi Baltalık Kanunundan bah
settiler «Baltalık Kanunu tatbik edilmiyor» dediler. 
Baltalık Kanunu iki yüz seksen köyde tatbik edil
miştir. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Tatbiki menedilmiş-
tir Zekâi Bey. 

ZİRAAT VEKİLİ ZEKÂİ BEY (Devamla) — 
Hayır, öyle bir şey yok efendim. Tatbiki menedil-
miş değildir. Tatbik edilmiyor da değil. Tatbik edili
yor. Hatta ikiyüz seksen köyde tatbik edildiğine dair 
listeler gelmiştir ve Vekâletçe tasdik edilerek iade 
edilmiştir. 

Fakat bu Baltalık Kanununun tatbikini köylü is
temiyor. Buna Vekâlet vakıf olmuştur. Çünkü bu
nu köylü gayrı kabili tatbik görüyor. Çünkü bu Bal
talık Kanunu yirmi kilometre mesafe dahilindeki or
manlardan istifade etmeyi ve taksim edilerek köy
lülere mal etmeyi mevzubahis ediyor ki bir çok köy
lerde yirmi kilometre mesafe dahilinde orman olma
dığından o köylüler ormansız kalıyor demektir. Bun
dan dolayıdır ki şikâyetler vuku buluyor ve vekâlet
çe tetkik edilmektedir. Selefim Hasan Beyefendi ta
rafından hakikaten memleketin ihtiyacını temin ede
cek bir Orman Kanun Lâyihası yapılmış ve Heyeti 
Celilenize takdim edilmiştir ve Ziraat Encümeninde 
derdesti tetkiktir. Bendeniz de beraber bulunuyorum. 
Gideceğiz, bu tetkikatı bir an evvel ikmal ederek 
Heyeti Celilenize getireceğiz. Hakikaten memleket 
için çok lâzım olan bir kanundur, tehiri caiz değildir. 

MEHMET. BEY (KASTAMONU) — Baltalık 
Kanununun tatbik edilmemesi için emir var. Vilâyata 
tebliğ edilmiştir. 

ZİRAAT VEKİLİ ZEKÂİ BEY (Devamla) — 
Bendeniz şimdi Orman memurlarına sordum. Böyle 
bir şey yok dediler. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Var efendim var. 
ZİRAAT VEKİLİ ZEKÂİ BEY (Devamla) — 

Şayet böyle bir şey var ise bittabi Heyeti Celilenizin 
kabul etmiş olduğu kanun hilâfında hareket olamaz. 
Kanunu reddeder vaziyette emir vermek hiç bir 
Vekâletin salâhiyeti dahilinde değildir. Eğer zati âli
nizin buyurdukları varit ise tetkik edeceğim, tahkik 
edeceğim ve Heyeti Âliyenizin huzurunda arz ede
ceğim. Ancak demek istediğim şudur ki bu Baltalık 
Kanununun kabiliyeti tatbikiyesi olmadığından şikâ
yet vaki olmaktadır. Vekâlet bunları tetkik etmekte
dir ve o tetkik neticesi olarak memleket içerisinde 
kabili tatbik olan bir kanun yapmıştır ve Heyeti celi
lenize takdim etmiştir. 

Tabiî bu lâyihanın bir kanun haline geçmesine 
intizaren elde bulunan Baltalık Kanunu tatbik edil
mektedir. Arzettiğim gibi iki yüz seksen köyde tat
bik edilmiştir. Fakat bir çok münazaalar hadis olur. 
Maîûmuâliniz hudutlar taayyün edecektir, heyetler 
teşekkül edecektir, mahalleri de bakacaklardır. Mü-
nazaasız olarak neticeyi halledeceklerdir. Bunun 
üzerine evrak bize gelecektir. İşte bu tatbikat o tas
dikin neticesine kadar talik kılınmıştır. Hariçten de
nilebilir ki : Baltalık Kanunu tatbik edilmemiştir, 
tabiî tatbik edilmemiştir. Çünkü tatbiki tahkikatın 
intacına vabeste olduğu için ve tahkikat intaç edil
mediğinden bir çok köylüler bundan müşteki bu
lunmaktadır. Çünkü kendi köyleri dahilinde Bal
talık olmadığından şikâyet ediyorlar ve bu şikâyet
lerin tetkiki için bazı mevkilerde tatbiki teehhür et
miştir. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Reis Beyefendi! 
Efendim, Zekâi Beyefendi henüz yeni işe başlamış
tır. Bir kaç arkadaş sarih olarak Baltalık Kanu
nunun tatbiki Vekâletten menedildi mi? Diye söy
lemişlerdir. Vekâletin Orman Müdürü burada ise 
bu hususta malumat versinler. Çünkü mesele çok 
mühimdir. Meclisten çıkan bir kanunun tatbikine 
kim mani oluyor ve bunu bir kaç arkadaş söyle-. 
mistir. 

ZİRAAT VEKİLİ ZEKÂİ BEY (Devamla) — 
Arz ettim efendim. Bu ifadeleri, bu ihtarınızı na
zarı dikkate aldım, dedim. Tetkik edeceğim, de
dim. Eğer böyle bir şey varsa tashih edeceğim ve 
huzuru âlinize gelip söyleyeceğim dedim. Mümkün 
ve muhtemel değildir, dedim. Fakat şayet vaki ise 
tetkik edip Heyeti Âîiyenize arz ederim. (Kâfi ses
leri) Eğer teferruat hakkında daha fazla tafsilât 
arzu ederseniz memurini aidesi buradadır onlara söz 
verelim. (Müzakere kâfi sesleri) «600 adet hizar 
muattaldır» buyurdular. Zannederim ki bu buyur
dukları keyfiyet Orman Kanununun mevkii tatbi
ke çıkmamasından mütevellit noksanlardır. Yani 
saydığımız misallerdir ki bunlar bir an evvel nok
sanları ikmal için bizi mecbur kılan zaruretler me-
yanmdadır. Tabiî eğer bu Orman Kanunu çıkarsa 
buyurduğunuz ihtiyaçlar da beraber derpiş edile
cek ve bunlarda nazarı itibare alınacaktır. Zatıâlini-
zin memleketin ihtiyacı olan bir kanunun çıkması 
için mevzubahis ettiğiniz o kanunu da Ziraat En
cümeninde müzakere etmekteyiz, Heyeti Celileye 
müzakeresini ikmal ettikten sonra getireceğiz ve bu 
mübayaatı da o zaman o kanun münasebetiyle tek
rar yaparız, 
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Orman, muhafaza teşkilâtından bahisle iki bin 
nefer mevcuttur, bu kâfi değildir. Ahaliyi de mu
hafazaya teşvik etmek lâzımdır, buyurdunuz. Evet 
bendeniz de zatı âlinizle beraberim. Bu mütalâayı 
Ziraat Encümenine arz ettim fakat geçen seneki 
iktisat bütçesinde orman muhafazası için kabul 
edilmiş olan muhafızların miktarı 780 idi. Memle
ketin içerisinde mevcut olduğu tahmin edilen mik
tarın sıhhatine bendenizce tamamen itimat müm
kün olmayan tahminata nazaran memleket içerisin
de mevcut olan ormanların miktarı beş milyon hek
tar vüsatindedir. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Dokuz milyon. 

'ZİRAAT VEKİLİ ZEKÂİ BEY ^Devamla) — 
Bakınız Şükrü Bey dokuz milyon diyor. Orman 
fen memurlarının tetkikatiyle ve harita üzerinde 
mesaha ederek vücude getirdikleri rakam hulâsası 
beş milyon olmak üzeredir, efendim. Beş milyon 
olarak kabul etsek bu beş milyon hektarın muha
fazası için müstahdem bekçilerin miktarı (780) ol
duğuna nazaran bir insanın muhafazasına mecbur 
olduğu ormanın miktarı on - yirmi bin hektarı ge
çiyor. Bir hektar on dönüm olduğuna nazaran da 
pek kabili tasavvurdur ki, bir insan yüz bin dönüm 
vüsaündeki bir mesafeyi muhafaza edemez. İşte bu 
şekil dahilinde muhafaza ile muhafazasızîığm hiç 
bir farkı yoktur. Şimdi bu bütçenin içerisinde teş
kilât yapmak ve ormanları meluna, emken muhafa
za etmek mecburiyeti bizi başka şek i ide bir kaide, 
bir esas kabulüne sevk cîti. Muvazene! Maliye En
cümenince vaktiyle İktisat Vekâleti Bütçesi müzake
re edilirken kabul edilen tahsisat - yani 780 bekçi 
için kabul, edilen tahsisat - 426 bin lira idi bu 426 
bin lirayı tecavüz etmemek mecburiyeti içerisinde 
o 780 orman bekçisini tezyit etmek için yaptığımız 
teklif Jandarmada istihdam edildiği gibi sinni askeri
ye dahil olan efrat, mükellefiyeti askeriyesini ifaen 
jandarmaya verildiği gibi Orman muhafaza kıtaatın
da kullanılmak üzere ciheti askeriyeden asker alıp 
onları Jandarmada istihdam edilenlere verilen mu-
hassesat ile Orman kıtaatında istihdam etmektir. 
Tabiî bunlar vazifei askeriyelerini ifaen hizmet et
miş o!a?akları için bu tahsisata razı olacaklardır. 
Binaenaleyh bu suretle (780) yerine aynı tahsisc.t 
ile 2 000 adet bekçi istihdam edilmesine imkân ol
duğu anlaşıldı. Fakat bu efrat gerek orman hudut
larının ve gerek ormanın usulü idarei fenniyesini 
vesairesini bilmiyeceklcrinden dolayı az çok bilir 
adamların da bunların basma Birinci Sınıf Muhafa

za Memuru namiyle ve 40 lira maaşla tayin olun
ması, istihdam edilebilmesi imkânını temin ' için de 
ayrıca birinci, Snııf Muhafaza Memuru ilâve ettik 
ki bu 2 200 adet muhafızın mecmuu muhassesatı 
evvelce kabul edilen geçen seneki 780 kişinin mu-
hassesatına teadül etti. İşte her halde İktisat Ve
kâleti için Muvazenei Maliye Encümenince kabul 
edilen muhassesatı geçmemek mecburiyeti altında ve 
memleketimizdeki ormanların muhafazasını daha 
fazla vesaiti muhafaza ile yapabilmek zarureti içe
risinde vekâletin yapabildiği bundan ibarettir. Eğer 
Heyeti Celile tensip ederse, kabul ederse - Bunla
rın miktarı maaşı az olduğu için - on üç buçuk lira 
ile geçinemezler diyerek yirmi lirayı kabul ederse 
tabiî bendenizce mucibi teşekkürdür. (Kâfi sesleri) 
Orman muhafazasına ait maruzatım bundan iba
rettir. 

ESAT EFENDİ (Menteşe) — İnşallah Gelecek 
sene daha fazla zorlarız Zekâ i Bey. 

ZİRAAT VEKİLİ ZEKÂİ BEY (Devamla) — 
Efendim! Hatip Beylerin mevzubahis ettikleri mesail 
bundan ibarettir. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Bu sene köylülerin hizar-
larını işletmeye yani imalâta müsade edilecek midir? 
Acaba bunun için bir tasavvur var mıdır? 

Ziraat Vekili Zekâi Bey (Devamla) — Efendim! 
Orman Kanununun çıkmasına intizaren Vekâletin 
ayrıca müstacel addettiği mesaile dair bir kaç mad
delik bir lâyihai kanuniye, Ziraat Encümeninde der
desti müzakeredir. Bu bir kaç maddeyi her halde Mu
vazenei Maliye Kanununun bitmesinden sonra yetiş
tirmeğe Ziraat Encümeni çalışmaktadır. Zatıâlileri de 
iştirak buyurun o maddeyi de ilâve edelim. Yani bun
dan evvel müstacelen ifası zarurî olan meselâ, bu mu
hafaza teşkilâtı gibi ve daha Vekâletin istihdaf ettiği 
bazı cihetleri de Orman Kanunundan alınarak bu 
kanuna müstacelen geçirilmesine dair buyurduğunuz 
noktayı da nazarı dikkate alır ve o lâyihai kanuniye-
ye ilâve ederek derhal Meclisi Âliye takdim ederiz, 
bunu çıkarırız. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Orman Mektebi Âlisi
nin Anadolu'ya nakli evvelce takarrür etmiş idi hatta 
Bolu Vilâyeti ile muhabere edildi. Ebniyesi bulun
muş, her şey hazırlanmış idi. Sonra bundan feragat 
edildi, sebebi nedir? Halbuki Orman Mektebi Âlisi
nin en mühim bulunacağı mahal Bolu'dur, Bolu'da 
bulunması lâzımdır. İstanbul'da ne işi vardır? 

ZİRAAT VEKİLİ ZEKÂİ BEY (Devamla) — 
Efendim! İstanbul'da müesses bir mektep var, Mües-
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ses bir mektebi olduğu yerden alıp diğer bir tarafa 
kaldırmak o kadar kolay bir şey değil. Zatiâlileri de 
takdir buyurursunuz bu mektebin muallimini vesaire-
si, hep oradadır. Muallim dediğimiz bu zatlar, mü
derristir. Her yerden müderrisler kolayca bulunamaz 
onun için mektebin nakli müşkül ve uzun zamana 
muhtaçtır. Bununla beraber İstanbul'da mektebin ya
nında Belgrat Ormanı vardır. Bu orman, mektepte 
bulunan - tahsil eden - talebe için gayet mükemmel 
bir ameliyat ve tatbikat sahasıdır. Belgrat Ormanla
rının mektebe izafeten (Abutizman) yapılarak orası
nın adeta bir dershane gibi tatbikat mektebi olması
nı arzu ettik. Ona dair de tahsisat koyduk... (Kâfi 
sesleri) Ayrıca Bolu'da da yaparız efendim. 

REİS — Efendim! Müzakerenin kifayetine dair 
müteaddit takrirler vardır : 

Riyaseti Celileye 
Heyeti Umumiye hakkında müzakere kâfidir.. Fa

sıllara geçilmesini teklif eylerim. 
Rize 
Ali 

Riyaseti Celileye 
Bütçenin Heyeti Umumiyesi hakkındaki müzakere 

kâfidir. Fasılların müzakeresine geçilmesini teklif 
ederiz. 

Konya Konya 
Musa Kâzım Kâzım Hüsnü 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Fasıllara geçilmesini teklif ede

rim. 
Denizli 
Kâzım 

REİS — Efendim! Takrirler umumiyetle böyle
dir. Müzakerenin kifayetini reyi âlinize koyacağım. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum; kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Eefndim, heyeti umumiyesi hakkında bir takrir 
vardır, okunacak. 

Makamı Riyasete 
Kastamonu Mebusu Muhtereminin verdiği izaha

ta göre noksan ve gayrı ameli olduğu anlaşılan Zira
at Vekâleti bütçesinin müştereken ve bil etraf tetkik 
edilmek üzere Ziraat, Muvazenei Maliye Encümen
lerine havale buyurulmasını teklif ederim. 

İzmit 
İbrahim 

REİS — Efendim! İbrahim Bey bütçenin tekrar 
müzakere edilmek üzere Ziraat Encümenine havale
sini teklif ediyor. Bu teklifi nazarı itibare alanlar lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Nazari iti
bare almıyanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı itibare 
alınmadı. O halde fasıllara geçilmesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın... Fasıllara geçilmesi 
kabul edildi. 

Fasıl Lira 

328 İdarei merkeziye maaşatı 48 840 
REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Efendim! 

Vekil Beyden bir şey soracağım. Efendim! Ziraat Ve
kâleti üç müdüriyetten müteşekkildir. Ziraat, Orman 
ve Baytar. Halbuki bütçede ziraat müdürünün maaşı 
7 500 olarak gösterildiği halde Orman ve Baytar 
Müdürlerinin maaşı altışar bin kuruştur. Bunda nis-
beti âdile olmadığt gibi bir de izzeti nefis meselesi 
vardır. 

Orman müdüriyeti de, Baytar Müdüriyeti de mühim
dir. Binaenaleyh bunların maaşlarının aynı derecede 
olmasını teklif ederim. 

ZİRAAT VEKİLİ ZEKÂİ BEY (Aydın) — Efen
dim! Heyeti Celilenizin bilhassa umuru ziraiyeye ver
diği ehemmiyeti nazarı dikkate alarak ziraat merkez 
teşkilâtını, dört şube ile ayrıca mücadele ve neşriyat 
şubeleriyle Muvazenei Maliye Encümeni teçhiz etti. 
Zaten Muvazenei Maliye Encümeninin kabul ettiği bi
rinci sınıf müdürlerin maaşı 6 000 ile 7 500 kuruş ara
sındadır. Bunlar Birinci sınıf müdüriyet olmakla be
raber bir çok şubeleri .ihtiva eden Ziraat Müdüriyetine 
bu azamî tahsisat verildi. Heyeti Celile kabul ederse 
bendeniz de bittabi teşekkür ederim. Orman ve Bay
tar Müdüriyetleri de aynı derecededir. Binaenaleyh ay
nı tahsisatı lütfederseniz teşekkür ederim. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim! Or
man Müdüriyetinin 1339 senesinde maaşı 4 500 yani 45 
lira idi. Encümen bunu 6 000 kuruşa iblâğ etti ve 
yalnız Müdürü Umumilere 7 500 kuruş maaş kabul 
etti. Sebebi de, ziraat müdürünün müdürü umumi ol
ması evvelce bir müzakere esnasında Heyeti Celileniz 
tarafından kabul edilen bir takrirle tensip edilmişti ve 
hatta Ziraat Vekâletinin teşekkülüne de bu takrir se
bep olmuştu. Onun için Ziraat Müdüriyetine, Ziraat 
Müdüriyeti Umumisi denildi ve 7 500 kuruş maaş ko-
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nuldu. Efendiler, diğer vekâletlerde müdürü umumi
lerden başka 7 500 kuruş maaş alan hiç yoktur, ve 
Müdürü Umumi olanlar meselâ, Maliyede Muhasebei 
Umumiye Müdüriyeti Umumisi vardır ki belki yüz el
li seneden beri Müdüriyeti Umumiyedir. Posta ve 
Telgraf Müdürü Umumisi, Rüsumat Müdürü Umumi
si de bu meyandadır. Diğer Vekâletlerde bulunan şu
be müdürleri içerisinde de bir iki tane müdürü umumi 
vardır. Bu vekâlette, yani Ziraat Vekâletinde de Zi
raat Müdürü Umumisi denildi. Diğer Müdürlerine ka
bul edilen miktarın azamisi verilmiştir. Bunlara altı ay 
evvel verilen maaş 1340 bütçesi ile altmış liraya iblâğ 
edilmişse bunda zannederim ki, Encümen lâzım gelen 
zammı yapmıştır ve vekâlet aidesinin teklifi de aynı
dır. Altmış lira teklif etti. Encümen, 60 lira kabul et
ti. Böyle lâalettayin filân müdüre 7 500 kuruş verelim 
diye bir çığır açarak maaş vermek lâzım gelirse o za
man şimdiye kadar müzakere ettiğimiz bütçeleri en
cümene iade ederek yeniden müzakere etmek ve ye
niden bilûmum merkezde müstahdem müdürlere aynı 
esasa göre maaş verilmek lâzım gelir doğru değildir 
bu... 

REİS — Başka söz isteyen var mı efendim! 

REŞAT BEY (Saruhan) — Efendim! Bu fasılda İs
tatistik Müdüriyeti diye bir teşkilât var. Fakat Zi-
rat Vekâletinin İstatistiklerini görüyoruz bundan son
ra bu hususa sarfı himmet ederek istatistiklerini neş
retmelerini ve millete dağıtmalarına himmet buyur
malarını vekili aidinden rica ederim. 

REİS — Efendim! Başka söz isteyen kalmamış
tır. 328 nci faslın yekûnu olan (48 840) lirayı kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; 
kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 'edilmiş
tir. 

Fasıl : 329 Masarif 3 850 Lira 
REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Fas

lın yekûnu olan 3 850 lirayı kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul olundu. 

Fasıl : 330 Merkez masarifi müteferrikası 1 000 Li
ra 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) 330 ncu faslın yekûnu olan 1 000 lirayı kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmiyenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edildi. 
Fasıl : 331 Vilâyat maaşatı 577 224 lira 

TALÂT BEY (Ardahan) — Reis Bey söz istiyo
rum, müsaade buyurursanız buradan arz edeyim. 

REİS — tşittirebilirseniz buyurun. 

TALÂT BEY (Ardahan) — İşittiririm efendim; 
Orman memurlarının adedinin azlığını Vekili Muhte
rem Beyefendi söylediler. Hatta bazı yerlerde o kadar 
azdır ki, hiç yok gibidir. (Meselâ sesleri.) (Handeler.) 
Meselâ, Ardahan'da bir bahçe gibi yetiştirilmiş orman
lar olduğu halde bir kaç memuru vardır. Keski on
larda olmazsa. Çünkü ahaliye suubet göstermek için 
gönderilmiş gibidir. (Hepsi öyle sesleri.) Baltalık Ka
nunu tatbik edilmedi. İşarı ahire değin... Oradaki maz
batalar, haritalar merkeze gelecek, merkezde tetkik 
olunacak, tasvip olunduktan sonra oraya gidecek de 
eğer muvafık olduğuna dair emir verilirse o zaman 
orada da tatbik edilecek. O vakitten beri o haritalar 
iade edilmedi ve Baltalık Kanunu tatbik edilmediği 
gibi dört defa harbe uğrayarak hâk ile yeksan olan o 
memleketin binaları yapılmak için meccanen kereste 
verilmek lâzım geliyordu. Maatteessüf bu da müyesser 
olamamıştır. Teseyyübatın emvaı gösterilmiştir. İşari 
ahire kadar intizar edin, verilmesin diye emir aldıkla
rını, söylediler. Ahali bu cihetten istifade edemedik
leri için bilmecburiye istedikleri gibi tahribata devam 
ediyorlar. Bunun önünün alınmasını rica ediyorlar. 

Orası ziraat muhiti olmadığı için ziraat memurla
rından bahsetmeyeceğim. Yalnız arıcılık ve balcılık 
muhitidir ve orası an yetiştiren bir muhittir. Ankara 
da en nefis bal çıkaran bir muhittir. Ankara balıyle, 
armuduyle iştihar ettiği halde bugün bunların her iki
si de münkarizdir. Ne güzel armut ağaçlan kalmış, 
harbi umuminin tesiratı muhribesinden onlar da his
sesini almış ve ne de nefasetiyle bütün dünyada şöhret 
kazanmış olan Ankara ballarının temin ve temadii 
nefasetine ehemmiyet ve itina edilmiştir. Rusya'da fen 
öyle harikalar göstermiştir ki ve Ruslar öyle usuller ve 
öyle aşılarla bu arıcılığı teşvik etmişler ve muntazam 
usule ifrağ etmişlerdir ki, arıları istedikleri semtlere 
gönderecek kadar fennî vasıtalar vardır. Bunların mü
tehassısını Avrupa'dan getirmeğe lüzum yoktur. Ar
dahan'dan mütehassıs getiriniz, ismini de Vekil Bey
efendi müsaade buyururlarsa arz ederim. Bir kaç 
adam gelirse buraya bizim burada eski usulden çit
lerden - toprağı sapanla sürdüğümüz gibi - iptidaî 
bir şekilde yapılmış sepetlerden bir sepetten on okka 
bal almak kabil olmadığı halde orada 50 - 60 okka 
bir kovandan bal alınıyor. Bir arıya senede beş defa 
hizmet gördürülüyor. Orada bahar mevsimi ve çiçek 
mevsimi kısa olduğu halde bu kadar alınıyor. Burada 
bahar ve çiçek mevsimi uzundur onun için (Langaşer) 
usulüyle burada bir kovandan 70 - 80 okka bal almak 
mümkündür. Memleketimize hizmet için oradan An-
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kara Ziraat Mektebine bir arıcılık mütehassısı getir
melidir. 

ikincisi; efendim, orası bir hayvan mıntıkasıdır. 
En güzel hayvanatın yetiştirilmesine salih bir yer
dir. Maalesef baytar yoktur, orada. Vekil Bey bu
yurdular ki, 64 köyden vebayı bakafî kaldırıldı, 
Halbuki vebayı bakarî orada müzmin bir şekil al
mıştır. Bir tarafta hayvan hastalığı zayii olur, diğer 
taraftan başlar. Bir tek baytar, muavin baytar olarak 
getirtilmişti; o da istifa etti. Zannederim sekiz aydan 
beri orada baytar yoktur. Vekil Beyin nazarı dikkati 
âlilerini celbederim. 

ZİRAAT VEKlLt ZEKÂÎ BEY (Aydın) — Bugün 
elviyei selasede vebayı bakarî yoktur. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Zannederim efendim, 
en müthiş surete müstevlidir, tahkik buyurunuz. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Efendim, orman me
murları geçen sene 1747 memurdan ibaret iken bu büt
çeyle 2970 memur adedine iblağ ediliyor. Yani 1223 
memur ilâve ediliyor. Orman varidatı çok ehemmi
yetsiz olan yerlerde, hatta hiç orman memuru istih
dam edilmek lâzım gelmeyen yerlerde bir çok orman 
memuru, muamelât fen memuru diye birtakım me
murlar var ve müteaddit kolcular müstahdem. Sonra 
orman mıntıkası olan mahallerde Şükrü Beyefendi gi
bi, Talât Beyefendi biraderlerimiz gibi dairei intiha-
biyelerinde orman bulunan arkadaşlarımız bahis bu
yururlarken dinledim. Ormanların en mütekâsif olan 
yerlerinde memursuzluktan şikâyet ediyorlar. Bun
dan anlaşılıyor ki, memurlar icabeden mıntıkalarda is
tihdam edilmiyor. Geçen seneki haline nazaran adetle
ri istiksar olunuyordu. Şimdi 1223 memur daha ilâve 
olunuyor. Bunların müsmir olacak yerlerde istihdam 
edilmelerini rica ederim. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim, ben Talât 
Beyin sözlerini teyit edeceğim. Sarıkamış'ta büyük bir 
orman var, bu orman her gün kesiliyor. Yalnız havalii 
şarkiye şimendiferlerine yevmiye yüz ton sarfediliyor. 
Buna Ziraat Vekâleti sahip olmadığı için Nafia Ve
kâleti bir taraftan kesiyor ve bu şimendiferlere sar
fediliyor, şimendiferin bir ucunda kömür madeni var, 
buna da Ticaret Vekâleti sahip çıkmıyor. Nafia Vekâ
leti tesahup ediyor. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Aşkolsun Nafia 
Vekiline. 

RÜŞTÜ PAŞA (Devamla) — Bir taraftan da aha
li bu ormanları keser, orman memurları bunu menet-
mez. 

Halbuki bunlara yarım milyon kadar maaş veri
liyor, zannederim. Fakat yarım milyon kadar faide-
leri yoktur. Belki de mazaratları vardır. Evet tekrar 
arz ediyorum ki, faidelerinden çok mazaratları var
dır. Bunun için çok rica ederim Sarıkamış havalisin
de bundan beş altı sene sonra orman namına bir 
şey kalmayacaktır. Ziraat Vekâleti buna tesahup et
sin. Nafia Vekâleti ne kadar odun alırsa bunun mu
kabilini para olarak Ziraat Vekâletinin alması lâzım 
gelir. Bu gibi hususata dikkat edilmesi lâzımdır. Bu
nunla beraber vekâletin ince ağaçları kestirtmemesi 
lâzımdır. Tekrar arz ve rica ediyorum, Ziraat Vekâ
leti bu ormana sahip olsun. Ticaret Vekâleti de kö
müre sahip olsun ve bir an evvel kömürü çıkartsın. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — 
Efendim, maruzatımı 331 nci faslın ikinci maddesi, zi
raat memurları maaşatı, vesilesiyle arz etmek mec
buriyetinde kaldım. Bir kısım halk, Heyeti Celilenize 
telgrafla müracaat etmiş, istirhamda bulunmuş ol
duklarını ve Heyeti Celilenize tebliğ edilmemiş ise 
enzarı dikkatinizi celbe beni memur ettiler ve beni 
memur ettiklerini natık bir telgraf aldım. Hem de 
bu telgrafı yarım saat evvel aldım. Bu telgraf ben
denize Sinop dahilindeki Ayancık kazasından çekil
miştir. Benim ile beraber Ali Şuuri Bey de ayni me
alde bir telgraf alıyorlar. Bununla beraber daha bir
çok arkadaşlarımız da almışlardır zannmdayım. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karasi) — Evvet bir telgraf 
aldım. Bu dert umumidir. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Devamla) — Bu 
hal birçok tütün zeriyatıyla iştigal eden halkın me-
natıkına âm ve şâmil bir haldir. Tütün zeriyatının 
refi memnuiyeti istirhamına dair zürra namına muh-
taran tarafından Büyük Millet Meclisi Âlisine İkti
sat ve Maliye Vekâleti Celilelerine telgrafen istida 
edilmiş «is'afına delâlet ve neticeden malûmat veril
mesi menafii memleket namına müsterhamdır.» de
niyor. 

Malûmu âlileri evvelce Edirne'nin istihlâsı için 
rejiden muayyen miktarda bir para istikraz edilmiş
tir. Buna mukabil rejinin imtiyazı temdit edilmişti. 
Orada (Mantıki memnua) diye bir kayıt konmuştu. 
«Tütünü iyi yetiştirmeyecek olan aksamı arazide tü
tün ekilmesinin meıfi» derç edilmişti. Sonra araya 
Harbi umumî girdi. Bunun üzerine halkın ihtiyacı 
nazarı itibare alınarak menatıkı memnua vesaire na
zarı itibare alınarak memleketin birçok yerlerinde 
tütün ekildi. Şimdi yine bu defa da menatıkı mem
nua kaydından bilistifade bazı yerlerde, bazı mena-
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tiki zirai, tütün zeriyatından men edilmektedir. Zeri-
yat için ruhsat verilmemekte olduğu ifade edilmek
tedir. Malûmu âlileridir ki, vekâleti aidesinin bunu 
acilen halletmesi lâzım gelen vezaifindendir. Vakıa 
tütün Nisan aylarında fidan olarak dikiliyor. Fakat 
Mart içinde fidan yetiştirmek üzere tohum ekiliyor. 
Bunun için teehhür vaki olacak olursa, yani bir ay 
sonra anlaşılarak ekilmesi tebliğ edilecek olursa, fa-
idei müfide hasıl olmaz. Binaenaleyh gerek Ziraat 
Vekâleti ve gerekse başta Maliye Vekâleti bu bab-
ta ne gibi teşebbüsatta bulunmuş ve ne gibi semere 
elde etmiş ve nasıl bir cevap almışsa şimdi Heyeti 
Celilenize ifade ederse muvafık olur, zannederim. 
(Bravo) sesleri) 

ALİ SADİ BEY (Kozan) — Bravo Hoca Efendi 
Hazretleri, bu mesele hepimizi alâkadar eder. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Devamla) — Bina
enaleyh geçende bu reji meselesi müzakere edildi ve 
1340 senesi zarfında sureti şekil ve hallini sureti ka-
tiyede kararlaştıracağını Hükümet; burada Heyeti 
Celilenize söylemişti. Biz de bunu senet ittihaz ede
rek ruznameye geçtik. Şimdi halkın- böyle istihsalâtı 
durmuş bir memlekete, nisbet dahilinde para koyan, 
para ithal eden kapılarını kapamak zannedersem 
pek muvafık olmaz ve zannederim ki, Maliye Vekâ
leti Celilesi bugüne kadar olduğu gibi reji idaresi 
ile görüşürse bilâtereddüt muvafakat edeceğine ka
niim. Muvafakat ettireceğine de kaniim. Muvafakat 
ederse zannederim menafi noktai nazarından iyidir. 
Binaenaleyh zaman geçmek üzeredir. Hata geçmiş
tir. Bu müddet zarfında Maliye Vekâleti telgraf ile 
muhaberesini yapmalıdır. Halkın tevali eden ve mu
hik olan şikâyetine nihayet vermek lâzımdır ve bu
nun lüzuma kaniim. Heyeti Celileniz de iştirak 
eder ve kabul buyurursa Maliye Vekili Beyefendi bu 
hususta lâzım gelen malûmatı vererek bizi tenvir et
sinler. Bunu rica ederim (Hay, hay sesleri) 

DOKTOR MAZHAR BEY (Aydın) — Efendim, 
bendeniz de şu vesile ile birkaç kelime maruzatta bu
lunmak istiyorum. Malûmu âliniz Ziraat Vekâleti
nin teşkilâtı ı% 80 - 90 derecesinde fenni teşkilâta 
tabidir. İlim ile fen ile iştigal etmek mecburiyetinde
dir. Memurları Ziraat mektebi âlisi, Baytar mektebi, 
orman mektebi gibi mühim müessese mezunlarıdır. 
Fakat maatteessüf bu teşkilâtın makul bir surette- ya-
pılmamasından dolayı halkımız arasında âdeta tahsili 
âliye ve fenne karşı bir inkisarı hayal hasıl olmuştur. 
Yusuf Beyefendinin buyurdukları gibi bu hiç şüphe
siz ki, bir zarardır ve bu hiç şüphesiz ki, fennin tat-

bikatındaki ihmaldir. Onun için bu hali tamamiyle 
ıslah etmek lâzım gelir. Bunu çok rica ederim. Me
murları, fennî bir surette çalışabilme imkânı hasıl 
olacak şekilde, teçhiz etmelidir ve bunların ikdarı 
lâzımdır. Ziraat memurlarının masa başında, baytar 
memurlarını da salhane başında görmek değil 
daha ziyade halkın arasında, köylünün arasında gör
mek lâzımdır. Bunun temini ise harcirahla olur ve 
harcirah meselesidir. Halbuki zannederim bütçede 
buna ait bir fasıl yoktur. Mutlaka bir ziraat memu
runun altında bir hayvan bulunsun ve bu memurun 
bir hayvanı olsun ve bunun tahsisatını alsın ve bu 
memurlar mutlaka köy köy dolaşsın ve esasen dolaş
mak mecburiyetindedir. Bunu gönül çok arzu eder 
ve temenni edelim ki, bu böyle olsun. Arzu edilirse 
bu yapılabilir. Yoksa böyle idarî ve muvakkat ted
birlerle bu şeklin devamına imkân olmamakla bera
ber bu işlerin halline de çare yoktur. Aynı zamanda 
bir çok emrazı sariye ile - gerek nebatî, gerek hay
vani - iştigalâtta birçok noktai nazardan idareye ta
allûk eden işler vardır. Bunlar fenne taallûk ettiği 
kadar idareye de taallûk eder. İdare nokiai nazarın
dan kaymakamların, valilerin vazifelerine iyi sarıl
maları lâzım gelir. Halbuki birçok fen memurları
nın raporlarına, takrirlerine - maatteessüf itiyat ha
line gelmiştir - nazarı ehemmiyetle bakılmaz. Kâfi 
tedbirler alınmaz. Emekler, masraflar heder olur. 
Az bir zaman sonra iyi ifa edilmemiş hizmelter ve
yahut iyi çevrilmemiş kordonlar dolayısıyle hastalık 
bütün hayvanata sirayet eder ve memlekette zararlar 
tevali eder, gider. Bunun için bu cihetin Hükümetçe 
çok kuvvetle nazarı dikkate alınmasını ve bütün ida
re rüesasına bu hususta müessir evamir verilmesini 
teklif ederim, temenni ederim. 

Tütün meselesinde de Hasan Fehmi Efendi Haz
retleriyle hem fikirim ve bütün noktai nazarlarına 
var kuvvetimle iştirak ederim. Memleketten bu der
din hamulesiyle yeni geldim. Her taraftan bu hususta 
feryat edilmektedir. Halk tarafından masraflar ihti
yar edilmiş, fideler hazırlanmış fakat elan reji idaresi 
ruhsatiyelerini vermemiştir. Bu ise halkı endişeye 
düşürmüştür. Rençberi tereddüde duçar etmektedir. 
Bunun için bir an evvel bunun izale edilmesi lâzım
dır. Memlekete büyük servet getiren rençberlerin, 
müşkülâta uğradığı yerlerde maatteessüf bu sene için 
idamei hayat edebilen halk vardır. Yani geçen sene 
ancak tütün mahsulü sayesinde idamei hayat eden 
bir çok memleketler vardır. Hatta bir çok mahsülâ-
tiyle mümtaz olan Aydın vilâyetinde dahi geçen sene 
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incirin ve üzümün para etmediği yerlerde ancak tü
tün mahsulâtiyle mayişetlerini temin etmiş halk var
dır. Mevcut teşkilâtla ziraat memurlarından istifa-
gâhıdır. Binaenaleyh Hükümetin bu işler hakksnda 
çok kuvvetli tedbirler ittihaz etmesini rica ederiz. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim, bu fasılda ziraat memurlarından bahis var
dır. Mevcut teşkilâtala ziraat memurlarından istifa
de etmenin imkânı yoktur. Bir vilâyet merkezinde 
bulunan bir ziraat memuru faaliyeti mücesseme olsa 
ne iş yapabilir? Bugün müstahsil denilen halk kitle
sini teşkil eden zürra ve köylü için her vilâyette bir 
ziraat memuru olursa bu, müstahsil bulunan zürra-
nın bütçesine ehemmiyet vermek addolunur mu? 
Mademki başlı başına bir Ziraat Vekâleti teşkil ettik. 
Bugün bu Ziraat Vekâleti de Dahiliye Vekâletinin 
teşkilâtı gibi ziraat teşkilâtı yapması icap eder. Şim
diye kadar Ziraat Vekâleti bir makine dairesinin 
boşta dönen çarkına benziyordu. Bir vakitler Orman 
ve Maadin nezareti iken ve Ziraat Müdüriyeti Umu-
miyesi halinde orada mevcut iken o nezaret bizde 
mevcut olan anasır için bir siyaset oyuncağı olmuş
tu. Yani kabineye Ermeni ve Rum nazarlar getirile
cek mi? 

Mutlaka, Ziraat, Nafia Nazaretine getirilirdi. 
Yoksa zürram işini tedvir edecek memur düşünül
mezdi. Büyük Millet Meclisi Hükümetini teşkil etti
ğimiz vakit İktisat Vekâleti suretinde teşekkül eden 
bu vekâletin de şimdiye kadar el ile tutulacak, göz 
ile görülecek bir asarı görülmemiştir. Gerçi mevcu
diyetimizi kurtarmak için çalıştığımız senelere tesa
düf etmiştir, fakat son zamanda tohumluk meselesi
ni bile takrirlerle zorla yürütebilmiş olduğumuz hu
susunda cümlenizi işhat ederim. Bugün ziraata ehem
miyet verdiğimizi ispat etmek için ayrıca Ziraat Ve
kâleti teşkil ettik. Fakat mutlaka bir vekâlet olmak 
üzere değil, bu vekâlete lâzım gelen tahsisatı, teşki
lâtı vermek lâzımdır. Bir Dahiliye Vekilinin emrinde 
binlerle jandarması, binlerle polisi, binlerle memuru 
bulunduğu halde doğrudan doğruya müstahsil kitle
sinin istihşalâtının terakkisine matuf olan bir teşki
lâtın bir vilâyette bir ziraat memuru bulunması ben
ce sadece bir korkuluktur. Yani bostan korkuluğu 
kabilinden bir korkuluktur. Türkçe bir darbı mesel 
vardır. «Ateş olsa cirmi kadar yer yakar» derler. 
Bir ziraat memuru ne yapabilir? Şahıslarından şikâ
yet edecek değildir, esasen teşkilât yok. Binaenaleyh 
bugün kendisine bütün mevcudiyetimizle itimat etti
ğimiz bir zatı da o mevkie getirdik. İnşallah gelecek 

sene bütçesinde muntazam bir ziraat teşkilâtını kad
rosunda görmeyi çok arzu ederim. Mevcut olan zi
raat memurlarının mıntıkaları da gelecek sene yapı
lacak teşkilâta kadar mutlaka Ziraat Vekâleti tara
fından tayin edilmesi lâzım gelir. Bir ziraat memuru 
ne yapabileceğini bilmelidir. Meselâ ziraat memuru
na ne kadar nadas edilmiş arazi var diye tahkik etti-. 
rilir, köylere koşturulur. Bir ziraat memuru köyler
deki nadas edilmiş araziyi nasıl tahkik eder? 

Bittabiî heyeti idare odasına gidecek ve ne kadar 
arazi ekilmiş diyecek. Şimdi köylü sorulan suallere 
kendi telâkkiyatına göre cevap verecektir. Köylü so
rulan sualden kendisine bir tohumluk verileceğini 
hissederse ona göre cevap verir. (Handeler) Yook, bir 
angarya yapılacağını hissederse tabii o nisbette söy
ler. Gidip de bilfiil mesaha etmek imkânı yoktur, 
Binaenaleyh bu teşkilâtı lâzım olduğu kadar tevsi et
mesini Muhterem Vekile tavsiye ederim. Bu ziraat 
memurları ile bu iş idare edilemez. 

MEHMET BEY (Kastamonu) — Memleketin 
hayatına taallûk eden bir işde sebat yok. Memleketin 
hayatına taallûk eden Ziraat bütçesi müzakere edilir
ken Mecliste elli kişi yoktur. Biz bu işle alâkadar ol
mazsak ziraat memuru ne yapmaz? (Müzakere kâfi 
sesleri) 

YUSUF BEY (Denizli) — Dairei intihabiyemin 
Çal Kazası halkı, bağların kuruması yüzünden son 
derecede fakrü sefalete maruz olmuşlardır. Binaena
leyh bu Tütün Ziraatı Menuiyeti'nin kaldırılmasını 
vekâleti aidesinden rica ederim ve buna heyeti umu-
miyenin nazarı dikkatini celbederim (İştirak ederiz 
sesleri) 

MEHMET BEY (Biga) — ^Reis Bey, buna dair 
söz istiyorum. Maliye Vekili cevap versinler. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karasi) — Efendiler, zengin 
bir mevzuu... Rejinin hali malûm. Bu hususta saat-
larca söz söylense, rejinin zulmünden, vahşetinden 
imansızlığından bahsedilse caizdir. Bendenizin reji 
idaresi söylendiği vakit hatınma, aklıma ninemden 
duyduğum şeytan hikâyesi geliyor. Şeytan, can hul-
kuma geldiği zaman bir yumurta kabuğunun içinde 
su göstermek suretiyle iman almağa kalkarmış (Han
deler) Bu devletin de en zayıf bir zamanında bu reji 
idaresi karşımıza çıkmış, para vermiş, milletin canını 
almış, hakkı tasarrufu, kudsî bir hakkı tasarruf et
memek ne bedbahtlıktır, bu bizim başımızdadır. Fil
hakika Hasan Fehmi Beyefendinin söyledikleri gibi 
ben de bir telgraf aldım. Hem Ayancık'tan. Vaktiyle 
Karasi'den de bir telgraf almıştım bunun üzerine mü
racaat etmiştim, istirham etmiştim. 
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RAGIP BEY (Kütahya) — Hepimiz her gün alı
yoruz, efendim. 

ALI ŞUURÎ BEY (Devamla) — Evet umumi bir 
beliyye olduğunu evvelce arzetmiştim. Reji mukave
lesinde şöyle bir şey vardır. «İhracat muamelâtını 
tevsi için- tütünün, şayet bir takım kazalarda zer'î 
tensip olunduğu takdirde, ihracata elverişli tütün ye
tiştirdiği bittecrübe tahakkuk ettikten sonra, İdarei 
İnhisariyenin rey ve muvafakati üzerine Maliye Ne
zareti tarafından işbu tevsii ziraata mezuniyet verile
cektir. Maliye Nezareti ile Reji daireleri tarafından 
yapılacak olan techübeler tanzim olunacak talimatı 
mahsusaya tevfikan İdarei İnhisariyeden senede her 
halde lâakâl beş kazada tecrübe için mezuniyet talep 
olunabilecek, ziraat ruhsatnamesini itadan imtina 
edemiyecektir.» İşte akla, mantıka en uygun madde
ler budur. Üst tarafı serapa hıyanetle doludur. Reji 
kendisi hakkında verilmiş olan kararı işitmiştir. Bu 
milleti tesmim etmek için, kudretinin, kabiliyetinin 
yettiğini bildiği için bunu bu seneden itibaren tatbik 
etmemesi isabettiği halde gelecek senenin inkişafı zi
raisini öldürmek için bu seneden bunu tatbike baş
lamıştır. Bendeniz bu husus için bir takrir verdim ve 
biliyorum ki cümlemizin bu husus için başı ağrımış-
tır. Rica ederim bu işi, bu beliyeyi savalım. Gelecek 
seneye de Rejinin alâkası yoktur. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Bu sene, bu sene 
bitsin. 

MEHMET BEY (Biga) — Şikâyet, umumidir. 
Rejinin yaptığı mezalim her tarafa şamildir. Binae
naleyh; bendeniz de bu baptaki şikâyete iştirak edi
yorum. Bunun için bir an evvel bir şekli hal bulun
malıdır. Bu hususta temenni takrirlerimiz de var. 
Müteaddit müracaatlarım var. Cevap çıkmadı. Bir 
şekli hal bulunmazsa halk bu hakkı cebren alır, efen
dim. 

REİS — Efendim, fasıl hakkında başka söz iste
yen kalmadı. Bir takrir var ama faslın rakamlarına 
mütealliktir. Evvel emirde faslın rakamlarını reyinize 
arz ediyorum. 

ZİRAAT VEKİLİ ZEKÂİ BEY (Aydın) — Mü-
sade buyururmusunuz efendim, buradan cevap vere
yim? Efendim hakikaten bu Reji meselesi hakkında, 
vekâlet de, her yerden bir çok telgraflar aldı ve al
dığı telgrafları, mütalâasını rapt ederek Maliye Ve
kâletine göndermiş, bu hususta teşebbüsatı lâzımeyi 
yaparak her halde bu sene içinde rençberin mahalle
rinde tütün zerine müsade istihsalini şiddetle ve ehem
miyetle terviç etmiştir. Maliye Vekâleti de zannede-
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rim ki her halde Reji İdaresi nezdinde teşebbüsatta 
bulunmuştur. Hatta Amasya için, müsade de veril
miştir. Bendenize cevaben tebligat yapılmıştır. Bina
enaleyh zannediyorum ki, Reji idaresi de Maliye Ve
kâletinin bu hususta müracaatlarını isaf edecektir. 
Herhalde bu müsadenin istihsali kabildir. Meclisi Âli
deki bu tezahürü de her halde nazarı dikkata almak 
lâzımdır. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karası) — Maliye Vekilini 
dinlemek isteriz. 

ZİRAAT VEKİLİ ZEKÂİ BEY (Aydın) — Mec
lisi Âlideki bu tezahüratı görmüş olan ve tezahüratı 
tabii nazarı itibare almak mecburiyetinde bulunan 
Hükümet en kati, en şedit teşebbüsatı yaparak behe-
mahal bu hakkın istihsaline çalışacaktır. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim, bir çok tel-k 

graflar alıyoruz. Fakat sureti hususiyede edindiğimiz 
malûmat halk herçebadıabat Reji tütünlerini kal et
mek isterse vukuat çıkarmayı, ihtilâl çıkarmayı gö
züne aldırmıştır. Bu dereceye kadar coşkunluklar 
vardır. Reji idaresi menatıkı memnuada tütün ziraatını 
kal ve men ettiği surette yine memlekette, bir kolcu, 
bir halk diye iki Türk arasında kan dökülmek ihti
mali vardır ki, çok mühimdir. Bu cihetleri doğrudan 
doğruya hükümetin nazarı dikkate almasını rica ede
rim. 

FAİK BEY (Edirne) — Efendim! Hükümetin 
Reji ile müzakere etmekte olduğu söylenilmektedir. 
Halbuki reji taallûlât ile vakit geçirmektedir. Fide ye
tiştirmek zamanı geçmektedir bundan sonra Reji zi
raata müsade ederse bir faide hâsıl olmayacaktır. Bi-
neanaleyh Meclisi Âlinin bu fasılda ve bu celsede bir 
karar vermesini bendeniz teklif ediyorum. (Doğru 
sesleri) Sonra Ragıp Beyefendinin söyledikleri de ta
mamen varittir. Ahali isyana karar verecektir. Bu iş 
için memlekette büyük hâdiseler çıkacaktır. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Maliye Ve
kili Beyefendinin bu husustaki teşebbüsatmı dinlemek 
isteriz. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Evvelâ takrirler okun
sun. 

REİS — Efendim, takrirler okunacaktır. Faslın ra
kamında zam ve tenzile lüzum yoktur. Binaenaleyh 
faslın rakamını reyi âlinize arz edeceğim. 331 nci 
faslın yekûnu olan (577 224) lirayı kabul edenler 
lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. 
Kabul edilmiştir. 

Efendim! Bu fasıl münasebetiyle takrirler vardır. 
Takrirlerin birisi Reşat Beyefendinindir. 
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Riyaseti Celileye 
Arazisi tütün ziraatine elverişli ve ahalisi de tü

tün ziraatı için istihzarat yaptığından bahisle müra
caatta bulunan mahallerde tütün ziraatine (mevsimi 
zeriyat olan şu günlerde) seri bir teshilât ve müsaade 
iraesi için teşebbüsat ve tebligatı lâzımede bulunul
masının Maliye ve Ziraat Vekâletlerine tebliğ buyu-
rulmasım teklif ederim. 

Saruhan 
Reşat 

REİS — Diğer iki takrir, memnuiyetin refi hak
kındadır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, Maliye 
Vekili ne için tereddüt ediyorlar?. (İzahat versin ses
leri). 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALÎT 
BEY (Kangırı) — Efendim, ihracata mahsus tütün 
yetiştiren yerlere müsaade ediyoruz. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Reis Bey, 
ben evvelâ anlamak istiyorum. Bir yerin menatıkı 
memnua olduğunu, diğer bir yerin menatıkı memnua 
olmadığını Reji nereden anlamış? Hangi noktai na
zardan, hangi ilme müsteniden filân yeri menatıkı 
memnua addetmiştir veya etmemiştir? Bunu nereden 
anlamıştır? İktisat noktai nazarından acaba bir tet
kiki ilmiye tabi tutmuş mudur? Binaenaleyh menatıkı 
memnua diye bir şey olamaz!.. Bunda hangi ilme isti
nat ediyorlar? 

REİS — Diğer tahrirleri okutuyorum. 

Riyaseti Celileye 
Tütün zeriyat mevsimi vürut etmekte ve Reji ida

resi elinde bulunan mukaveleye istinaden bu mem-
nuiyeti idamede İsrar etmektedir. Hükümet tütün ze
rine elverişli bir takım yerlere ve bilhassa tütünden 
başka birşey yetiştirmek istidatında olmayan yerlere 
tütüncü muhacir iskân etmiş olduğu halde Reji ida
resi bunları zeriyattan men etmektedir. Memnuiyeti 
vakıanın külliyen refi hakkında Meclisi Âlinin bir ka
rarı âcil ittihaz etmesini teklif eyleriz. 

Kozan 
Ali Sadi 

Zonguldak 
Yusuf 

Hakkâri 
Nazmi 
Mersin 
Besim 

Edirne 
Faik 

Karesi 
Ali Şuuri 

Burdur 
Flüseyin Baki 

Karahisan Sahip 
Kâmil 

Riyaseti Celileye 
Tütün zeriyatı için mevzu menatıkı memnua kay

dının refine karar itasını teklif eyleriz. 
Aksaray Konya 

Vehbi ' Kâzım Hüsnü 
Konya 

Eyüp Sabri 

Riyaseti Celileye 
Reji idaresince tütün ziraatı hakkında ihdas edilen 

menatıkı memnua usulünün refine karar itasını teklif 
eylerim. 

Çanakkale 
Mehmet 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendim, 
müsaade buyurursanız takrir hakkında bir iki şey söy
leyeyim. Reji ile hükümet arasında bir mukavelei mah
susa vardır. Bu da bir müddetle mukayyettir. Bu mu
kavelede buna dair ahkâm ve şerait vardır ve mün-
deriçtir. Hükümet, bunu müzakere etmek üzeredir ve 
zannederim beş altı ay zarfında intaç eder. (İnşallah 
sesleri) Menatıkı memnua meselesi de bir mukavele 
ahkâmındandır. (Kim tasdik etmiş sesleri). 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Meclisten 
geçmemiştir. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Devamla) — Bu me
natıkı memnua meselesini Maliye Vekili Bey, Reji ile 
milletin menafiine muvafık bir surette halledecek ol
duklarını söylemişlerdir. Şu halde; bu mukaveleyi büt
çe münasibetiyle - Hükümetin tamamiyle meşgul ol
duğu bir meseleyi - yeniden bir karara rapt edersek 
doğru olmaz. Meselede siyaseti maliye de vardır, si
yaseti iktisadiye de vardır, siyaseti hükümet de var
dır, menafii memleket ve mevzuubahistir. Ayrı bir 
mevzu olmak üzere belki münakaşasına Hükümet de 
dahil olabilir. İdarî bir surette arzu ettiğimiz şeylerin 
temin edilmekte olduğunu zannediyorum. Takrirlerin 
biri reye konsun. Diğeri reye konmasın. Ayrıca bir 
mevzu olarak müzakere edelim. 

FAİK BEY (Edirne) — Musa Kâzım Efendiye 
cevap vereceğim. Zaten bu, 1331 senesinde imza 
olunmuş bir mukaveledir. O vakitten beri bu mad
de tatbik olunmamıştır. 11 seneden beri tatbik 
olunmamıştır. Şimdiye kadar tatbik olunmayan bir 
maddeyi niçin şimdi tatbik ediyorlar? Bu madde 
şimdiye kadar tatbik olunmamıştır. 

YUSUF BEY (Denizli) — Efendim, memleketi
mizde evvelce Maliye Vekâleti bu kabil şeylere me
zuniyet veriyordu. Şimdi ne için mezuniyet verilmi-
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yor? Müsaade buyurursanız bunu öğrenmek isti
yorum. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (izmir) — Efen
diler, tütün; memleketimizin en başlı bir membaı ser
vetidir. Bu membaı servete karşı gerek rejiden, ge
rek her hangi bir yerden vuku bulacak maniayı bü
tün kuvvetimizle kırmak isteriz. (Fakat sesleri) 
Fakati yok arkadaşlar! Bütün kuvvetimizle bunu kı
rarken başka bir şey kırmayalım. Biz kaniiz halk da 
kani olmalıdır ki, her hangi bir tarladan bir fidanın 
sökülmesi için, her hangi bir tabaka tütünün filan 
köylünün cebinden yakalanması için bir tek can bir 
tek bardak kırılırsa, onu kıran adamın elini de kafa
sını Büyük Millet Meclisi kıracaktır. (Bravo sesleri) 

Binaenaleyh, biz burada bu mesele için yeni bir 
karar almak zaruretinde değiliz. Burada yeni bir 
karar alırken hangi reji; elimizi, kolumuzu bağlıyor -
muş. Binaenaleyh bundan kurtulmak için yeni bir 
karar almaya mecburmuşuz. 

HÜSEYİN BAKİ BEY (Burdur) — Hükümet 
mani oluyor. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Hü
kümet Meclisin Hükümetidir. Meclis, Milletin Mec
lisidir. Milletin ve Meclisinin iradesine karşı yürüye
cek bu memlekette bir tane kuvvet mevcut değildir. 
Bunu burada reddederken veya iade ederken reji ile 
Hükümet arasında yapıldığı söylenilen her hangi bir 
temdit muamelesini ret veya kabul etmiş gibi bir 
vaziyete girmiş olmayalım. Yalnız bütün dünyaya 
karşı şunu ilân edelim ki, biz memleketimizin me-
nabii servetinden, birçok halkımızın hayatının temin 
eden, membaı maişeti olan bir serveti, bir işi; hal
kın gördüğü gibi gören bir heyetiz, Hükümet de 
bilsin ki; her hangi bir köyden bir tarlanın tütünü 
bozulacak, her hangi bir köylünün cebinden beş, on 
dirhem tütün yakalamak için kolcular onların ceple
rine saldırarak bir iki kat ceza alacak ve bir tokat 
vuracak olurlarsa onu övenleri behemahâl takip ede
ceğiz, tecziye edeceğiz ve o elleri kıracağız. Efen-. 
diler! Bu kadarı kâfidir bundan daha ileri gitmiyelim. 
Hükümet; bu Meclisin Hükümetidir. Meclis de bu 
Milletin Meclisidir. Milletin arzu ve emeli behema
hâl tahassül edecektir. İhtimal ki bir karar alırken 
yanlış bir karar vermek ihtimali vardır. Ahali bil
sin biz kendilerinin amali meşrualarının daima muin 
ve zahiri ve arkasındayız. 

BAKİ BEY (Burdur) — Şükrü Beyefendi! Bu 
inhisarın devamıdır. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Mil
let yapmaya kadirdir. Yeni bir karara ihtiyaç yok
tur ve milletin arzusunu biz bü kürsüden ifade edi
yoruz. Binaenaleyh bendenizce bu kadarı kâfidir. 
Bir karar alırken müşkül bir vaziyete girmiş olmıya-
lım. 

REİS — Efendim, Reşat Beyin teklifleri bu bap
ta Maliye ve Ziraat Vekâletlerine teşebbüsat ve teb
ligatı müessirede bulunmasının tasvibidir. Binaen
aleyh şimdi bunu kabul ederseniz reye vaz edeceğim. 
Reşat Beyefendinin takririni tasvip buyuranlar lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Tasviben Maliye Vekâletine tevdi ediyoruz. 

Fasılı : Lira 

332 Mesarif 32 250 
REİS — Efendim, Söz isteyen var mı? 332 nci 

faslın yekûnunu kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu. 

Fasıl : Lira 

333 Mesarif i umumiyei muhtelife 152 225 
MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ REİSİ HA

SAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, bu faslın 
9 ncu maddesine on bin lira daha ilâvesi ahiren ziraat 
vekâletince teklif edilmiş ve Encümence de muvafık 
görülmüştür. O maddedeki (30) bin lira (40) bin lira 
olmuştur. Görülen fark odur. Faslın yekûnu bu su
retle (162 225) lira olmuştur. 

REİS — Efendim, faslın yekûnu olan (162 225) 
lirayı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmi
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl : Lira 

334 Taşra mesarif i müteferrikası 3 000 
REİS — 334 ncü faslın yekûnu olan (3 000) lira

yı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

/ 
Fasıl : Lira 

335 Teşvik ve tedavi masrafı 251 000 
REİS — Söz isteyen var mı? 335 nci faslın yekû

nu olan (251 000) bin lirayı kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 
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Fasıl : Lira 

336 Orman Mektebi Âlisi maaşı 5 184 
ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim, sual soracağım : 

Orman Mektebi Âlisi Müdürü maaşı maktudur di
yor. Bu ücret midir?... Diğer mektepler tamamen 
maaştır. 

ZİRAAT VEKİLİ ZEKÂİ BEY (Aydin.) — Mual
lim maaşı vardır. Müdüriyet maaşı maktudur. 

REİS — 336 ncı faslın yekûnu olan (5 184) lirayı 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyeuler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl : Lira 

337 Orman Mektebi Âlisi masrafı 18 000 
REİS — 337 nci faslın yekûnu olan (18 000) li

rayı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmi-
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl : Lira 

338 Mekâtip ve müessesatı ziraiye 46 602 I 
RAİF EFENDİ (Erzurum) — Reis Beyefendi, bu i 

fasıl hakkında 50. - 51 imzalı bir takririmiz vardır. î 
Takrir okunsun arzu bııyuruîursa takririmizi biraz da- j 
ha arz ve izah edeyim. i 

Riyaseti Çel i leye j 
Erzurum'dan harpten evvel mevcut ziraat mekte

binin binası ve bir çok alât ve edevatı ziraiye bahu
sus azim bir harman makinesi hâlâ mevcut olup mev
kiin ziraat noktasından ehemmiyeti dahi malûm ol- ı 
duğundan diğer bazı vilâyetlerde kuşat edilmiş ve edi
lecek ziraat mektepleri gibi Erzurum'da da aynen bir i 
mektep küşadı ehem ve eizem olmakla faslın birinci 
maddesinde mevzu numune tarlaları tahsisatına beş 
bin liranın zam ve ilâvesiyle Erzurum için de mek
tep küşadmm tahtı karara alınmasını teklif eyieıiz. i 

31 Mart 1340 

Erzurum 
Halet 

Erzurum 
Cazım 
Van 

ibrahim 

îsparta 
Mükerrem 

Giresun 
Tarık 

Erzurum 
Rüştü 

Erzurum 
Raif 

Erzurum 
Ziyaeddin 

Gümüşhane 
Zeki 

Saruhan 
Ethem 

C : 2 

Kozan 
Ali Saip 
Trabzon 

Süleyman Sırrı 
Artvin 
Hilmi 

Bolu 
Emin Cemal 

Canik 
Cavit 

Muş 
Ali Rıza 

İçel 
Mehmet 

Ankara 
Hilmi 
İzmit 
Saffet 

Kayseri 
Halit 

Burdur 
Hüseyin Baki 

Konya 
Tevfik Fikret 

Denizli 
Okunamadı 

Kozan 
Ali Sadi 

Zonguldak 
Halil 

Giresun 
Ali 

Çorum 
Mustafa 
Denizli 

Necip Ali 
Zonguldak 

Yusuf 
M araş 

Abdülgâni 

Trabzon 
Rahmi 

Mardin 
Abdürrezzak 

Bayazıt 
Şefik 
Siirt 

Halil Hulki 
Eskişehir 

Mehmet Arif 
Elâziz 

Mustafa 

Gümüşhane 
Veysel Rıza 

Konya 
Mustafa 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Konya 
Refik 

Kütahya 
Mehmet Nuri 

Elâzığ 
Hüseyin 
Kütahya 
Cevdet 

İzmir 
Osmanzade Hamdi 

Erzincan 
Sabit 

Menteşe 
Esat 

Ertuğrul 
Doktor Fikret 

Ertuğrul 
Halil 

Hakkâri 
Nazmi 

Mardin 
Necip 

Erzurum 
Münür Hüsrev 

Diyarbekir 
Feyzi 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim, encümen 
bunu kabul ediyor. Zaten tarlalar numune tarlası 
diye gösterilmiştir, mektep haline ifrağ edilecektir. 

MUVAZENEt MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
Heyeti Celile kabul buyurduğu takdirde Maliye Ve-
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kili Beyefendi ile görüştük muvafakat buyuruyorlar. 
Bu faslın birinci maaş maddesine (3 000) lira ilâve 
etmek lâzım gelecek, masrafı zaten aşağıdaki masarifi 
umumiye meyanından temin olunur. 

REİS — Efendim, Encümen ve Maliye Vekili Bey 
üç bin liranın ilâvesini kabul buyuruyorlar. Reyi 
âlinize arz edeceğim. (3 000) liranın zammını 
kabul edenler lütfen el kadirsin... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Faslın yekûnu bu suretle (49 602) lira oluyor. Fas
lın yekûnu olan (49 602) lirayı kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

339 Mesarif 658 925 
REİS — Söz isteyen var mı? Faslın yekûnu olan 

(658 925) lirayı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Fasıl Lira 

340 Mekâtip ve Müessesatı Baytar iye 38 244 
REİS — 38 244 lirayı kabul edenler lütfen el kal

dırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

341 Mesarif 186 000 
REİS — 186 000 lirayı kabul edenler lütfen el 

kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

342 İnşaat, tamirat, arazi ve mebani be
deli 2 500 

REİS — 2 500 lirayı kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul olundu. 

Fasıl Lira 

343 Emrazı nebatiye, çekirge, fare, do
muz ve emsali hayvanatı muzırra 
itlafı 120 000 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim, Hayvanatı muzırra maddesindeki paranın 

sureti sarfı hakkında bir teklifte bulunacağım. Bun
dan evvel Meclisin çıkarmış olduğu bir kanun var
dır ki hayvanatı muzırranın itlafına civar köyler bu 
kanunla icbar edilmektedir. Halbuki tehdit suretiy
le yapılan kanunların tatbikatı yüzde on derecesin
de kaldığı görülüyor, teşvikat suretiyle yapılan ka
nunlardır ki, ancak tarnamiyle tatbik olunur. Düş
man tarafından istilâ olunan yerler hayvanatı tarna
miyle sürülmüş götürülmüştür. O hayvanat gittikten 
sonra onları kurttan muhafazaya memur olan kelp-
ler de kalmamıştır. Binaenaleyh bazı köylerde sürü
yü kurttan muhafaza edecek kelp kalmadığı gibi 
kurtlar köyün kenarına kadar gelip hayvanatı, mer
kepleri daima ifna etmektedir. Yani sürüleri muha
faza eden kelpler yerine kurtlar kaim olmuştur. Bun
ların itlafını mevcut olan kanunla temin etmek ka
bil değildir. Bunu teşvikatla yapmak meselesini dü
şündüm. Bu sene bu havalide tilki kalmamış gibidir. 
Çünkü derisi 6 - 7 liraya kadar satılıyor. Onu bütün 
köylü kapan kurmak suretiyle ağ kurmak suretiyle, 
avlamak suretiyle kökünü kesmiştir. Kurt derisi til
ki derisi kadar para etmediği için kurta heves edilme
miştir. Bunun için kurtlar çoğalmış, tilkiler azalmış
tır. " (Hamdeler) Binaenaleyh Hükümet tarafından fi
yat ilân edilerek meselâ bugün piyasadaki fiyatın
dan bir, iki lira ziyade ile mübayaatta bulunacak 
olursa köylüler bittabi kapan kurmak suretiyle, 
başka suretle kurdun itlafına gideceklerdir. Bu vesile 
ile teksiri hayvanata da hizmet edilmiş olacaktır. Ve
kâleti aidesine teklif ediyorum; bu suretle bir ilân ver
sin. Bu masraftan bir kısım ayırarak piyasadaki fi
yattan bir iki lira fazlasiyle bu derileri alsın. Sonra 
bunlardan istifade dâhi edilebilir. Meselâ asker go
cukları yapılmak zaten lâzımdır. Kışın nöbet bekle
yecek olan askerler çıplak bekleyecek değil ya! Cihe
ti askeriyeye ücret mukabilinde beyeder. Binaenaleyh 
kurtların bu suretle itlafının temin edilmesini vekâ
leti aidesine tavsiye ederim. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur, efendim. Bu 
faslın yekûnu olan (120 000) lirayı kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

344 Tahsisatı fevkalâdei şehriye 703 974 
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksi^ 

ni reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 
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Fasıl Lira 

345 Memurini mazule maaş ve tahsisatı 
fevkalâdesi 19 864 

REİS — Bu faslın yekûnunu kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

346 Telgraf ücreti 25 000 
REİS — 346 ncı faslın yekûnu olan (25 000) lira

yı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye ko
yuyorum; kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Faslı 
mahsus Lira 

Orman işletme vesaire mesari-
fiyle hat boyunda tevsii ziraat 
için zürrai takviye masrafı 2 500 000 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
serlevhada bir kelime vardır, çıkacaktır. Faslı mah-
susda «Orman İşletme ve isiâhat mesarifiyle hat bo-
yonda tevsii ziraat için zürrai takviye masrafı» deni
liyor. Hat boyunda daha esaslı surette, Ziraat Vekâ
leti faaliyetinin teksifi meselesi zaten mazbatamız
da arz edilmiştir. Bu idarî bir meseledir. Fakat bu 
serlevha bu yolda kalırsa. Bu paradan hat boyu ha
ricine on para sarf edebilmek imkân ve ihtimali ka
nunisi kalmaz. Halbuki Vekâleti serbest bırakalım. 
Lüzum olan ihtiyaca göre sarfiyatını yapsın. Yani 
yalnız hat boyu demekle vazifesini tahdit ve tak
yit etmeyelim. Binaenaleyh bu cümlenin buradan 
tayyini Encümen teklif ediyor. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Hem şimendiferden 
mahrum olsun, hem de muavenetten olur mu? 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
bendenize kalırsa bu serlevhayı teklif eden Encü
mendi. Encümen şimdi bu serlevhayı tashih ediyor. 
Reye konacak bir şey yoktur. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Efendim, ayni meseleye 
ait fakat başka bir formül teklifinde bulundum, mü
saade buyurunuz izah edeyim. 

REİS — Buyurun! 
ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Muhterem efendiler, bir 

Devletin ziraat siyasetinde malûmuâlileri üç büyük he
def en ziyade nazarı dikkatle tutulmalıdır. Bunlar

dan birisi, memleketin iaşesi hususunda ecanibe 
muhtaç olmamak, ikincisi; fazla muhtaç olan yerle
re göndermek, memlekete servet getirmek, üçüncüsü 
de memlekette birtakım sanayii tenmiye edecek zi-
raati, eğer varsa, himayeten tevsi etmek, yoksa te
sis etmek. Meselâ, şeker fabrikası açılırsa behema-
hal pancar ziraatini tevsii etmek lâzım olduğu gibi. 
Şimdi memleketimiz bir ziraat memleketi olduğu id
dia edildiği halde, maatteessüf Muvazenei Maliye En
cümeninin mazbatasında itiraf edildiği üzere, 20 
milyon liraya yakın bir paranın yalnız İstanbul'dan 
memaliki ecnebiyeye. gittiği elim bir surette meşhut 
oluyor. Binaenaley memleketimizin, vatanımızın bir 
köşesinde ziraî yangın hâdiseleri var demektir. Ya
ni zira"at memleketi, kendi memleketinin bir köşesi
ne imdada yetişemiyor ve 20 milyon lirasını ora
dan harice, memaliki ecnebiyeye sarf ediyor. Bina
enaleyh evvelemirde vazifemiz, vazifei milliyemiz her-
halûkârda bu parayı ecanibe vermektense zürraa 
dağıtmaktır. Gönül arzu eder ki, memleketin bütün 
zürrai hissemend olsun ve istifade etsin, bunu bütün 
zürra menbaı istifade olarak bulsun. Fakat buna 
şüphesizdir ki, imkânı maddi yoktur. Faraza Mar
din de şimdi buğday 3 kuruştur. Sivasta da belki 
ona yakındır. Fakat bunları İstanbul'a nakletmek 
halihazırda vesaitin fıkdanından dolayı hemen he
men imkânsızdır. Şu halde ne yapmalıdır. Bu 20 mil
yon lirayı harice göndermemek için ne yapmalıdır? 
Şüphesiz İstanbul'a en seri vasıtalarla, en ucuz bir 
surette ki, Avrupa'dan gelecek unlardan pahalı ol
mamak şartiyle, nerelere imdat yetiştirebileceklerse, 
mededires olabilecekse bu paralan oralara sarf ede
lim, hat boyunu kaldıralım. Fakat bunuda meselâ 
tevsii, takviyei ziraat için sarf etmeyelim. Heder ola
caktır ve o yirmi milyon lira yine gidecektir. Bunla
rı sahillere... 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Şurada çu
buğa ekersek hat boyu değil midir? 

ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Efendim, hat boyuna 
değil, İstanbul'a ihraç edilebilecek yerlere verilmeli
dir. Yoksa Erzurum'a bunu sarf edecekseniz maattees
süf heder olur gider. (Gürültüler) Oradaki zürra şim
dikinden fazla zeriyatta bulunursa şimdiki fiyatı in
dirmekten başka bir faide hasıl olmaz. (Gürültüler) 
Efendim! Senelerce hayatı memuriyetim var, birçok 
şeyler tecrübe ettim. Bugün Erzurum'da eğer mahsu
lât fazla olursa emin olunuz ki zürra daha fazla mu
tazarrır olur. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) Eskisi gibi değil, Rus
ya yalvarıyor. 
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. ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Harice ihraç edile
mez. On bin kilo buğday yetiştiren bir yerde ihracat 
yok, alıcı 200 kişidir. Orada iki yüz kişiden fazla ol
madığı halde yüz bin kilo çıkarsa rica ederim çiftçi 
zarar mı eder, kâr mı eder? Hissiyata kapılmayalım, 
çok rica ederim. Mademki, köylüden alınan para ha
rice çıkıyor. Ne için bu para harice çıksın? Kabili is
tifade olan menatık, şimdilik kuvvetli bir surette tek
sif usulüyle takviye edilsin. Bu parayı bir defa kaza
nalım. Ondan sonra Erzurum'a Şimendifer yapıldığı 
vakit oralara da veririz. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Vekâleti ser
best bırakırız, isteğini yapar. Yani mümkün olan yer
leri vekâlet takdir eder. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim, Şükrü Beyin ifade buyurdukları veçhile bu 
iki buçuk milyon lira yani ziraatın takviyesi nâmı al
tında bu verilen para İstanbula vukuu bulan ithalâta 
mani olmaktır. O da ancak civar olan yerlerden ora -
ya zahirenin gidebilmesini temin içindir. Bir işten 
maksat ne ise hüküm ona göredir. Yani bu parayı 
koymaktan maksat ne ise oraya sarf edilmelidir. Mak
sadın haricine çıkıldığı vakit... 

BAKİ BEY (Burdur) — Hepsini Eskişehir'e mi 
sarf edelim. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — İs
tanbul'a Kastamonu da yakındır. Bu para, derhal İs
tanbul'a zahire nakledebilecek olan mahallerin tak
viyesi için konulmuştur. Binaenaleyh (Bir işten mak
sat ne ise hüküm ona göredir) kaidesini gözönünde 
bulundurmak lâzımdır. Böyle mutlak bırakılırsa Ve
kâleti aidesi gidecek olan arkadaşları kırmayacaktır 
ve bunu böyle serpiştirecektir. Nasıl ki, uzak yerler
de mevcut olan zahire muhtaç yerlere gelipte bu mak
sadı teinin edemiyorsa, oralara verildiği takdirde yine 
ayni hal vâki olacaktır. Bendeniz Eskişehir'den bahs
etmedim. Buraya çıktığım vakit daima umumi şekil
de bahsediyorum. Ben bunu daima takibediyorum. 
Maksat, neyi icap ediyorsa, neye göre konulmuş ise, 
diyorum. Eskişehir'den zaten bahsetmeye lüzum yok
tur, Eskişehir kendi kendine temeyyüz etmiştir. Her
kes burada takviyeden bahsedebilir. Ziraatın takviyesi 
demek mutlaka eline tohum vermek değildir. Zürraın 
bin türlü derdi vardır. 1326 senesi Bütçe Kanununda 
mevzubahs olmuş ve bugüne kadar devrolunmuş bir 
madde vardır ki; henüz tatbik edilememiştir. O da; 
Hazinei hassadan, ciheti askeriyeden maliyeye müd-
dever olan çiftlikâtın; üzerinde meskûn olan ahaliye 
kıymetleri takdir olunarak mukassatan tefviz olunması 

meselesidir. Uzak yerleri bilmiyorum, evvelce ciheti 
askeriye harası bulunan Çifteler Çiftliğinde (32) pare 
köy vardır ki, 50 - 60 sene evvel buralara muhacir is
kân edilmiştir, elyevk araziye mutasarrıf değildir, 
Yani hem bulunduğu araziye vergi veriyor, hem öşür 
veriyor, hem icar veriyor, hem hayvanına ağnam rü
sumu veriyor, hem otlakiye vefîyor. Çünkü araziye 
mutasarrıf değildir. Bunun için bir maddei kanuniye 
konmuştur. Denmiştirki; o çiftlikler üzerinde bulunan 
ahaliye bedeli mukassatayla tefviz edilsin. O gündür, 
bugündür, tefviz edilememiştir. Bir heyet gönderilmiş 
tahrire başlanmıştı, o heyetin süiistmali kendilerini 
oradan çekmeye vesile olmuştur, başka heyet de gön-
derilememiştir. Binaenaleyh burası 32 pare köydür. 
Beher köy 100-400 hanedir. Orayı Romanya'nın 
Dobruca arazisine çeviren orada meskûn olan tatar
lardır. Binaenaleyh ziraatçı adamlardır. Bunlar bugün 
arazileri olmadığı için Ziraat Bankasından itsifade 
edemiyorlar. Zira evvelce birtakım teminat gösterilmesi 
şart konmuştu. Bilâhare tevsi edildi. Onlar bu gibi 
şeylerden müstefit olamıyor. Ziraat Vekâleti, mutlaka 
kendi vekâletinin bütçesinde bulunan şeylerle değil, 
başka vekâletlerle de teşriki mesai ederek yapacağı bir
çok işler vardır. Bilhassa Maliye Vekâleti ile. Çünkü 
bu, Maliye Vekâletine devrolunmuştur. Maliye Vekâ
leti ile görüşerek bunun için en kolay tarik ne ise ve 
ne masraf yapılmak lâzım geliyorsa o masrafı yaparak 
masraf icap etmiyorsa masrafsız olarak bu işi yap
sınlar. Hattâ bu tefviz muamelesinden de ahaliden 
alınacak para ile Hazineye birçok para girecektir. Bi
naenaleyh bu da Ziraat Vekâletinin uhdesine mevdu 
bir vazifedir. Bu masrafla 1326 senesinden beri sürü
nen bu meselenin intacını teklif ediyorum. 

Kezalik Ziraat Vekâletinin, NvJla Vekâleti ile de 
birleşerek yapacağı birçok işler vardır. Birçok yerler
de birçok bataklıklar teşekkül etmiştir ki, bu araziden 
halk müstefit olamadığı gibi bu bataklık yüzünden her 
sene hastalık zuhur ediyor ve yüzde on vefiyat tuku 
buluyor. Meselâ bugün bir köy, on sene evvel yüz 
hane ise, bugün 30 - 40 haneye inmiştir. Binaenaleyh 
Ziraat Vekâletinin böyle ufak masraflarla Nafia Ve
kâleti ile birleşerek zürra için yapacağı isler de var
dır. On bin, yirmi bin lira ile akıtılacak, mecrası akı
lacak birtakım yerler vardır. Her iki vekâlet bir ara
ya gelmek suretiyle bunları temin edebilir. Yani ve
kâletin zürraın bu gibi dertlerini nazarı dikkate al
ması lâzım geiir. Eğer bunlar nazarı dikkate alınırsa 
bu iki buçuk milyon liradan zürra azamî derecede is
tifade edebilir. Çünkü efendiler, «defi mefasit, celbi 
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menafiden evlâdır.» derler. Bugün Savas'a Şimendifer 
yapıyoruz. Evet bunu yapmalıyız. Çünkü bu bir cel
bi menafidir. Fakat bugün ortada bir defi mefasit 
vardır. Onu kaldırmalıdır. Nehirler, araziyi istilâ et
miş, ziraat yapılamıyor. Bataklıktan ahali kırılıp geçi
yor. Meselâ, Adana'da Ceyhan'lar, Seyhan'lar... Bun
lar evvelâ Hükümet programına konmalı, Hükümet 
programına celbi menafiden evvel defi mesafide 
taallûk eden işler girmelidir. Binaenaleyh bu gibi iş
leri Maliye Vekâleti, Nafia Vekâletiyle birleşerek te
min etmesini vekili aidine tavsiye ediyorum. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, orman iş
letme ve ıslâhat mesarifi hakkında Zekâi Bey buyur
dular ki: (2,5 milyon liranın (1 700 000) lirası bu işe 
sarf olunacak ve Karadere ormanları işletilecektir. 
Halbuki programda bendeniz bir sarahat görmedim. 
Bir dekovil ile Zonguldak'a rat olunacak diyor. Zan
netmem ki, bu ormanların Zongulduk'a raptı müna
sip olsun. Acaba Ereğli'ye mi?, Zonguldak'a mı, 
rapt olunması lâzım geleceği tetkik olunmuş mudur? 
Sonra (120) kilometrelik dekovil hattıdır ve bu (120) 
kilometrelik dekovil hattı mesarifi (800 000) liradır 
diyor. Büsbütün dağlık birçok yarıklar ve dereler 
mevcut olan bu arazide böyle kilometresi 6 - 7 bin 
liraya dekovil yapması imkânım görmüyorum. 

Yeni bu sene orada (1 700 000) liranın değil 
(500 000) liranın sarfı imkânı yoktur. Çünkü eğer 
büyük bir orman işletecek ve nakliyatını temin 
edeceksek fennen tetkik ederek güzergâhını tayin 
etmek lâzımdır. Zaten bu gibi işlerde en evvel gü
zergâhın yanlış yapılmaması meselesi mühimdir. Bu 
da bu ormanlık yerde ancak altı ayda yapılabilir, 
yani ne kadar süratli yapılsa bu ormanlık yerde 
(120) kilometrelik güzergâhı tayin etmek altı aydan 
aşağı olamaz. Binaenaleyh bu para nereye sarf edi
lecek, bu para belki düz şosenin arkasındaki orman-, 
lara sarf edilse veyahut ziraatın başka bir cihetine 
sarf olunsa daha iyi olur. Orman (Amenejman)ı 
orman işletmesi için mutasavver olan (1 700 000) 
liradan eğer bu hat için doğru ve fenni bir şey yapı
lacaksa bu sene (300 - 400) bin liradan fazlası sarf olu
namayacağını Heyeti Celileyi temin ederim ve neticesi 
de böyle olacaktır. Maruzatım bundan ibarettir. 

Abdullah Azmi Efendinin buyurduğu gibi defi 
mazarat celbi menafiden evlâdır, bu çok iyi bir kai
dedir. Eskişehirin Konyaya doğru bir Şimendiferi, 
Ankaraya, İstan bula doğru da birer Şimendiferi ol
duktan sonra peynir tulumuna oturmuş, bataklıkları 
düşünüyor, Bataklıkları da kurutmahdır. Fakat bir 

kere düşünülmelidir ki, Si vasin buğdayları, ektiği 
şeyleri orada, ahalisi nereye götürecektir; bilmiyo
rum? İlelebet öyle mi bırakacağız? Üç istikamete doğ
ru Şimendiferi olan bir yerin başka yere yapılma
masını istemek çok doğrudur. Fakat bir kerede Si
vaslıya, Erzurumluya sormalı, onlar nediyor baka
lım? 

ZİRAAT VEKİLİ ZEKÂİ BEY (Aydın) — Efen
dim, Muhtar Beyefendi çok güzel söylediler. Bu Kara
dere ormanlarının işletilmesi ve İslâhatı hakikaten 
(I 700 000) liraya mütevekkiftir. Böyle tetkik edildi 
ve Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatasında da 
mezkûrdur ve Bendeniz de arz ettim. Bu sene sarf 
edilen miktar (700 000) lira tahmin edilmiştir. Bey
efendinin dedikleri de odur. Bu iki buçuk milyon li
ranın (1 700 000) lirası Karadere ormanlarına diye 
konmamıştır. Muvazenei Maliye Encümeni mazbata
sında musarrah olduğu üzere âzami (700) bin lirası bu 
sene ancak sarf edilecektir. Üsttarafı ziraatı tevsi ve 
takviyeye ait olmak üzere konulmuştur. Beyefendi 
buyuruyorlar ki çok çok çalışılsa nihayet bunun 
beş yüz bin lirası sarf edilir. Siparişatta yapılacaktır. 
Meselâ Muvazenei Maliye Encümeninin de tahmin 
ettiği gibi ne kadar mümkün olursa bu orman işlet
mesi dekovil inşaasına ve diğer taraf için de kezalik 
ziraatın ,tevsiatına vesaireye sarf olunacaktır. Bu
yurdukları doğrudur. Etüt yapılacaktır. (Müzakere 
kâfi sesleri) 

REİS — Efendim, kifayeti müzakere takriri var
dır. Müzakerenin kifayetini reyi alinize koyuyorum. 
Müzakerenin kifayetini kabul edenler lütfen el kal
dırsın.. Aksini reye koyuyorum. Kâfi görmeyenler 
lütfen el kaldırsın.. Müzakere kâfi görülmüştür. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Reis Bey, 
serlevhaya bir fıkra daha ilâve edilecektir. Ziraat 
Vekili Beyefendi derhatır ettirdi. Ankara ziraat mek
tebinin istimlâk bedeli. 

REFİK BEY (Konya) — Ne kadar tahmin olu
nuyor? 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — (46 000) lira
dır. Esasen emlâki emiriyeden idi. îki sene evvel çıkan 
bir kanunla Ziraat Bankası istimlâk etti. Bu sene çı
kan bir kanunla yine Ziraat Vekâleti Ziraat Banka
sından bu çiftliği istimlâk etmek mecburiyetindedir. 
Kanun yapılmış ve Heyeti Celilenizin tasdikinden 
geçmiştir. Şimdi bu mektebin bedelini Ziraat Bankası
na verip mektebi Ziraat Vekâletinin alması icap 
eder. 
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ZİRAAT VEKİLİ ZEKÂİ BEY (Aydın) — Efen
dim, geçen gün kabul buyurduğunuz Ziraat Bankası 
Kanununda tespit ve kabul olundu. Yani bu Ziraat 
Vekâleti aleyhine olarak giriyor ama hakkikat budur. 
Ziraat Bankası Kanununda kabul buyurdunuz ki, Zi
raat Bankasının sarf etmiş olduğu para Ziraat Vekâ
leti bütçesine konularak Ziraat Bankasına iade edile
cektir. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Biz miktarını soru
yoruz, esasını sormuyoruz. 

ZİRAAT VEKİLİ ZEKÂİ BEY (Devamla) — 
(46) bin lira olarak kabul ediyoruz. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
Ankara Ziraat mektebi istimlâk bedeli... 

REİS — Müsaade buyurun efendim. Hatırımda 
kaldığına göre Ziraat Bankası Kanununun üçüncü 
maddesi Adana ve Ankara makinist sınıfları ile çiftlik 
idaresinin iadesinden bahseder ve yalnız istimlâk be
deli değildir. O maddede Ziraat Bankasının hesabı gö
rülerek tahakkuk edecek matlubunun Ziraat Vekâleti 
bütçesinden tesviyesi hakkında sarahat vardır. O sa
rahati teminen buraya bir fıkranın konulması teklif 
ediliyor, 

ZİRAAT VEKİLİ ZEKÂİ BEY (Aydın) — Ben
deniz bunu teklif etmiyorum. Zatıâliniz teklif ediyor
sanız söylersiniz. Buyurduğunuz mesele (176) bin lira
lık meseledir. Eğer Heyeti Celile böyle kabul ederse o 
halde kabul ettiğiniz faaliyet bütçesi tadil edilmiş olur. 

REİS — O kanunun o maddesindeki matlubat için 
mi, değil mi diye soruyorum. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Reis 
Bey bu cümleyi dercedersek istimlâk bedelini temin 
etmiş oluruz. Ayrıca bir matlûbu varsa hesap intaç 
edildikten sonra ayrıca bir tahsisatı munzama isterler. 

REİS — Efandim, encümenin teklif ettiği bu fık
rayı evvelâ reye koyacağım. Yani «Ankara Ziraat 
Çiftliği istimlâk bedeli» fıkrasının bu serlevhaya ilâ
vesini encümen teklif ediyor. Bu teklifi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Riyaseti Celileye 
Ziraat Vekâleti bütçesinin faslı mahsusunda mu-

rakkam meblâğın ciheti sarfını mübeyyin cümlede 
muharrer (hat boyunda) fıkrasının yerine (memaliki 
ecnebiyeden zahire ithaline mecbur olan muhallerle bu 
mevkilere zahire yetiştirebilecek mıntakalarda) cüm
lesinin tahririni teklif eylerim. 

1 Nisan 1340 
Çanakkale Mebusu 

Şükrü 
REİS — Efendim, evvelâ encümen (hat boyunda) 

cümlesinin refini teklif ediyor. (Kabul sesleri) kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Şu halde Şükrü Beyin teklifini tekrar okuyacağız. 
(Şükrü Beyin takriri okundu.) 
BAKİ BEY (Burdur) — Vekâlet istediği yerde 

yapsın efendim. 
REİS — Efendim, bu teklifi reyinize vazediyo

rum. Nazarı ittibare alanlar lütfen el kaldırsın.. Na
zarı ittibare almayanlar... Lütfen el kaldırsın... Nazarı 
ittibare alınmamışıt.r 

Efendim! Faslı mahsusun serlevhası (orman işlet
me ve İslâhat masarifiyle tevsii ziraat için zürraı tak
viye masrafı ve Ankara ziraat çiftliği istimlâk bedeli) 
şeklinde tashih edilmiştir. Bu faslın yekûnu olan iki 
buçuk milyon lirayı kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Programla mı sarf edi
lecek? Serlevha ile mi sarf edilecek, program vardır 
muteber değil midir? 

REİS — Mevzuubahs olan program değil serlev
ha meselesidir. 

Yekûnu umumi (5 406 682) liradır. Yekûnu umu
miyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edildi. 

Yarın bütçe müzakeratına devam olunmak üzere 
Celseyi tatil ediyorum. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Hangi bütçe? 
REİS — Başvekâlet ile Düyunu Umumiye bütçe

leri. 
Hitamı müzakerat; Saat: 7,20 



1340 Senesi 

Ziraat Vekâleti Bütçesi 
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ZİRAAT VEKÂLETİ 

Her türlü menabi ve kuvayı serveti sinesinde sak
layan memleketimizin taalii atisi, iktisadiyatımızın te
rakkisine ve memlekette muvazenei iktisadiye tesisine 
mütevakkıf bulunduğundan 1340 senesi bütçesini tet
kik eden encümenimiz, ziraatımızın temini inkişafı 
için muktazi tahsisatın vaz ve itasında bir an tereddüt 
etmemiştir. 

Encümenimiz herhangi bir bütçeye talep olunan 
tahsisatı vaz ederken bununla istihdaf ettiği gaye; hiç 
şüphe yok ki, bu tahsisatın, müfit ve müvellidi servet 
olması ve netayici müfidesinin müstacelen idrâkidir. 
Henüz pek yeni teşekkül eden Ziraat Vekâleti, geçen 
senelerin tetkiki faaliyetlerini teshil edecek vesait ile 
encümenimize gelmeye imkân bulamamıştı. İnkişafı 
iktisadimizi temin edecek muhtelif faaliyet sahaları
nın başında, ziraat faaliyeti, bugünkü iştigâlatı iktisa-
diyemizin esasını teşkil edecek mahiyettedir. Üzerinde 
yaşadığımız toprakların haiz bulunduğu evsafı tabiiye, 
Türkiye halkına, zürra ve rençber olmak hasretiyle, 
mücedelei hayata atmıştır. En basit vesaiti iptidaiye ile 
faaliyeti ziraiyeye atılan halkımız, topraklarının ka
biliyet, feyiz ve bereketi nisbetinde zeriyat yapama
makta ve bu noktada vesaiti nakliyenin mefkudiyyeti 
de ayrıca tesirini göstermektedir. İşte bu esbap dola-
yısıyledir ki ziraat ve buğday memleketi olan Türkiye 
idarei maişeti için memaüki ecnebiyeden ve hatta Gar
bin en uzak kıtasından buğday celb ve ithal etmekte 
ve yalnız İstanbul şehri, ecnebi pazarlarına senevi 
takriben yirmi milyon lira buğday bedeli ödemektedir. 
Bu gayri tabiî hâdisatı iktisadiyenin tevalisi muvaze
nei ticariyeyi ihlâlden hali kalmamaktadır. 

Encümenimiz, ziraat mektepleri faslını tetkik eder
ken bu mekteplerin, kuvvetli birer nazarıyathane ol
duğunda ittifak etmiştir. Ziraat mektepleri mezunları
nın topraklarımızın haiz bulunduğu evsafı maddiye ve 
fenniyesiyle memleketimizin ihtiyacı ziraiyesi hak
kında istenilen derecede malûmatla mücehhez olma
dıkları, halbuki içinde yaşadığımız devri ihtiyaç, bize 
nazarıyatçı ziraatçilerden ziyade fenni ve ameli ziraat
çılar yetiştirmesini emretmekte ve bugünkü ziraat mek
teplerimizin ameli ziraat mektepleri haline kalbedil-
mesini zarurî kılmaktadır. Bu kabil mekteplerin müm
bit ve sulak yerlerde tesisi zarurî olduğu gibi bir tek 
yüksek ziraat mektebimiz olan İstanbul'daki Halkı 
Ziraat Mektebinin de Anadolu'nun, bütün şeriat ve 
icabatı iklimiye ve arzıyeyi cami, bir mahalline nakli 
ve usulü tedriste nazariyat kadar da ameliyata kuvvet 

verilmesi esbabının istikmali muvafık görülmüştür. 
Kezalik evvelce mevcut olup üç sene evveli lağvedilen 
ve talebesi ikmali tamsil etmek üzere bulunan Sivas, 
Kastamonu ve Çorum Ziraat mektepleri bu sene Mu
vazenei Umumiyesine ithal edilmiş ve ziraat mektep
lerinin amelî mektep olmasına mebni talebesinin taa-
miyesi mekâtibi saireye nisbetle beş kuruş fazla ola
rak kabul olunmuştur. 

Hülâsa: 1339 senesindeki tadilâta göre senelik mik
tarı 2 312 837 liraya baliğ olan ziraat tahsisatı 1340 
senesinde 5 343 757 lira olarak encümenimizce bit-
tesbit kabulü Heyeti Umumiyeye arz olunmuştur. 

BİRİNCİ KISIM 

İdarî Merkeziye 
Fasıl 

328 Merkez maaşatını teşkil eden işbu fasılda vesaiti 
nakliye masrafı mukabili muhasses vekil tahsi
satı emsa'i gibi iki yüze iblâğ edilmiş ve İstanbul' 
un ihtiyacını temin için tahsis olunan mebaliğin 
müsmir surette sarfını temin için iki şube ile 
merkez teşkilâtının takviye ve tevsiinden ve (20) 
mütehassıs ustabaşı için şehri (1 250) lira ücret 
tahsisinden dolayı fasıl yekûnu (48 840) lira ola
rak kabul edilmiştir. 

329, 

330 Teklif veçhile kabul olunmuştur. 

İkinci kısım - Vilâyat 
331 Ormanların Devlet tarafından işletilmesi için 

teşkili teklif olunan iki amenajman grupu ile 
orman müdür ve memurlarına yapılan zema-
imden ve ormanların muhafazası için jandar
ma muhassesatiyle efradı askeriye istihdamın
dan işbu faslın birinci maddesi 1339 senesine 
nazaran (276 906) lira fazlasiyle (459 228) ve 
ikinci ziraat memurları maaşatı maddesi, bir 
kimya lâboratuvarı tesisinden ve makinist de
mirci ustaları için senevi (24 000) lira tahsisat 
itasından dolayı (63 768) ve Baytar Müdür ve 
memurlarının maaşatına biraz zamaim icra
sından üçüncü madde 1339'dan (1 452) lira faz-
lasiyle (54 228) lira olarak kabul edilmiştir. 

332 Teklife nazaran mefruşat maddesinden (1 000) 
lira tenzili suretiyle (32 250) lira olarak kabul 
olunmuştur. 



İiarcırah faslnıdan fazla görülen (10 000), ta
biye, teclidiye... liâhir... Maddesinden (5 000), 
orman arnenajman teşçir masrafından (20 000) 
ve Ziraat Mecmuası ve kütüphane masrafı 
maddelerinden (1 000) lira tenzili suretiyle fa
sıl. yekûnu i52 225 lira olarak tespit edilmiş
tir. 
Teklif veçhile aynen kabul edilmiştir. 

1339 tahsisatından (45 500) lira faziasiyle ka
bul edilmiştir. Tohum ve fidan tevziatının ih
tiyacı hakiki nazarı dikkate alınarak vakıane 
ve adilâne bir surette icrası temenni olunur. 
Dördüncü kısmı - mekâtip ve nıüessesat 

Ori"t:\n Mektebi maaş ve masarifini teşkil 
eden işbu fasıllar yekûnu teklif veçhile kabul 
edilmiştir. 

İdare i hususi yelere ait bulunan Kastamonu, 
Çorum, Sivas Ziraat mektepleriyle Ankara, 
Adana makinist sınıflarının Muvazenei Umu-
nıiyej/e ithalinden Siverek, Erzurum ve Di-
yanbekir'de numune tarlaları tesisinden fassl 
yekûnu 597 000 lira olarak kabul edilmiştir. 
Teklif Veçhile (609 000) lira olarak tespit olun
muştur. 
Pendik Bakteriyolojihanesi ile Hasırcı Çiftli
ğinde Ankara'dan naklen tesis edilecek Serom 
Darülistihzarı ve Erzincan Serom Darülistih-
zarmın bir hali mükemmeliyete temini ifrağı 
için 1339 senesinden (18 102) lira faziasiyle ka
bul olunmuştur. 

4 — 
Fasıl 

341 Teklif veçhile kabul edilmiştir. 
342 Teküfden beşyüz lira noksanı ile 1339 tahsi

satı veçhiyle (2 500) lira olarak tespit edilmiş
tir. 

343 (120 000) lira ihtiyaca kâfi görülmüştür. 
Çiftçi ve bağcslara muavenet için teklif olu
nan (20 000) lira teşvik atı ziraiye ve gümrük 
resmî maddesine mevzu tahsisat ihtiyacı te-
minen. kâfi görüldüğünden tayyedilmiştir. 

344 Kabul olunan kadroya göre (307 974) lira 
olarak tespit edilmiştir. 

345 Memurini rnazule adedine ve maaşlarına gö
re (19 864) lira olarak kabul olunmuştur. 

346 (25 000) üra olarak kabul edilmiştir. 
Fevkalâde hizmetleri görülen memurin ve 
müstahdemine mükâfaat vermek üzere tek
lif edilen (20 000) lira diğer vekâletler bütçe
lerinde böyle bir tahsisat teklif ve kabul edil
memesine ve istisnai muamele icrası caiz bu
lunmamasına binaen tayyolunmuştur. 

Faslı 
mahsus 

29 Şubat 1340 tarihli mazbata ile Heyeti 
Umumiyeye arz olunan hususata sarfedil-
mek üzere aynen kabul edilmiştir. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Namına 
Mazbata Muharriri 

Diyarbekir Mebusu 
Eşref 
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328 

329 

530 

Nev'i muhassesat 

ZİRAAT VEKÂLETİ 
Birinci Kısım - İdarei Merkeziye 

1 Vekil ve Müsteşar maaşı 
2 Memurini merkeziye maaşı 
3 Müfettişler maaşı 
4 Mülga Nazaret binasiyle dosyalarını mu

hafazaya memur memurini muvakkate 
maaşı 

5 Müstahdemini müteferrika maaşı 

(328) ncı faslın yekûnu 

Masarif 
Meremmel 
Mefruşat ve demirbaş eşya 
Tenvir ve teshin 
Melbusat 
Kırtasiye 
îcarat 

(329) ncu faslın yekûnu 

Merkez masarifi rnüıeferrikası 
Müşaivıier ve mütehassıslar muhassesat 
ve masarifi 

ZİRAAT VEKÂLETİ 
i 

1339 senesi Büt-
Kablet tadilât çesindeki tadi-

1339 senesi lata göre se-
Bütçesi nelik miktarı 
Lira Lira 

1 000 

20 000 

Hükümetçe 
senesi için 

1340 
teklif olunan 

Lira 

1 000 

20 000 

1 000 

Muvazene 
Maliye En 
menince 1 

senesi iç 
teklif olun 

Lira 

__ 
18 216 
2 450 

1 176 
725 

22 567 

600 
1 000 
250 

1 250 
500 

3 600 

— 
26 532 
5 880 

1 176 
1 740 

35 328 

600 
1 000 
250 

1 250 
500 

3 600 

3 
39 
5 

1 
2 

51 

1 

1 

3 

600 
388 
880 

176 
460 

504 

250 
600 
000 
250 
250 
500 

850 

3 
35 
5 

1 
2 

48 

1 

1 

3 

1 

Birinci kısmın yekûnu 47 167 59 928 56 354 53 
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İkinci kısım: Vilâyat 
Orman memurları maaşı 
Ziraat memurları maaşı 
Baytar memurları maaşı 

(331) nci faslm yekûnu 

MASARİF 
Meremmet 
İcarat 
Mefruşat ve demirbaş eşya 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

332 nci faslm yekûnu 

2 nci kîsmm yekûnu 

Üçüncü kis;m: Masarifi Umumiyet muh
telife 
Harcırah 
Masarifi muhakeme 
Avrupa'daki talebe ve memurini fenniye 
muhassesatı. 
Alât ve edevatı, fenniye, mühür ve yağlı 
boya. 
Tabiye, teclidiye, ilânat, abonman, hakkı 
telif, neşriyat, tercüme. 
İhbariye 

1339 senesi 
Bütçesi 
Lira 

182 322 
38 744 
46 434 

1339 senesi Büt- Hükümetçe 
çesindeki tadi- senesi için 

lata göre se- 1340 
nelik miktarı teklif olunan 

Lira Lira 

182 322 
58 680 
52 776 

500 293 

27 i 50 27 150 

459 228 
63 768 
54 228 

577 224 

33 250 

Muvazen 
Maliye En 
menince 1 

senesi iç 
teklif olun 

Lira 

459 
63 
54 

577 

— 
J0 000 
5 000 
6 000 
6 150 

— 
10 000 
5 000 
6 000 
6 150 

750 
İ0 000 
5 000 
10 000 
7 500 

İ0 
4 
10 
7 

;09 

8 500 
5 500 

— 

500 

2 500 
800 

78 500 
5 500 

— 

500 

2 500 
800 

so 
4" 

i 

4 

15 

000 
500 

200 

225 

000 
800 

70 
5 

7 

4 

10 



1339 senesi 
Bütçesi 

M. Nev'i muhassesat Lira 

7 Nakliye ücreti 500 
8 Artezyen takımları — 
9 Orman amenejman teşcir masrafı. 1 500 

10 Ziraat mecmuası masrafı — 
11 Vekâlet Kütüphanesi masrafı ve kitap 

bedeli — 
12 Müfettişler harcırahı —• 

333 ncü faslın yekûnu 89 800 

5 
5 

11 

500 
500 

000 

334 Taşra mesarifi müteferrikası muavenet 
İslah ve teksiri hayvanat maksadıyle vaki 
olacak teşebbüslere muavenet. 
Vilâyat Ziraat mekteplerine muavenet. 
Muavenet ve teşvikatı saire 

Faslın yekûnu 

335 Teşvik ve tedavi masrafı 
1 Emrazı müstevliyei hayvaniye, tazminat, 

tahaffuzhaneler, daimi ye muvakat gardi
yanlar ücuratı. 60 000 

2 Orman hariklerine sevkolunacak amele < 
masrafı 2 500 

3 Eşcar ve nabatatı ınüfide, tohum ve fide 
esman ve masarifi ve arız olan hastalık
ların tedavisi masrafı. 45 000 

1339 senesi Büt
çesindeki tadi

lâta göre se
nelik miktarı 

Lira 

500 
— 

1 500 
— 

— 
— 

89 800 

Hükümetçe 
1340 

senesi için 
teklif olunan 

Lira 

500 
7 000 

50 000 
4 000 

2 000 
13 000 

189 225 

Muvazene 
Maliye Enc 
menince 13 

senesi için 
teklif oluna 

Lira 

7 
30 

3 

1 
13 

152 

3 000 3 

5 500 
5 500 

11 000 

— 

3 000 3 

60 000 100 000 50 

2 500 2 000 1 

45 000 80 000 50 
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336 

337 

338 

339 

4 Alâtı ziraiye ve fenniye ve yedekleri mu
bayaa, nakliye, işlitme ve tamir bedeli. 

5 Teşvikatı ziraiye ve gümrük resmi. 
335 nci faslın yekûnu 

3 ncü kısmın yekûnu 

Dördüncü kısım: Mekâtip ve müessesat 
Orman Mektebi Âlisi maaşı 

Orman Mektebi Âlisi masrafı 

Mekâtip ve müessesatı ziraiye 
1 Ziraat mektepleri maaşı 
2 Amerikan asma fidanlıkları maaşı 

338 nci faslın yekûnu 

Masarif 
1 Ziraat mektepleri masrafı, masarifi tesisi-

ye ve tamiriyesi. 
2 Amerikan asma fidanlıkları masrafı. 
3 Ziraat tahlilhanesi 

339 ncu faslın yekûnu 

1339 senesi But- 1340 
çesindeki tadi- senesi için 

1339 senesi lata göre se- Hükümetçe 
Bütçesi nelik miktarı teklif olunan 
Lira Lira Lira 

4 914 

Muvaze 
Maliye E 
menince 
teklif olu 

Lira 

50 000 
48 000 
205 500 

306 300 

50 000 
48 000 
205 500 

306 300 

50 000 
100 000 
332 000 

524 225 

50 
İ00 
251 

406 

4 998 5 184 5 

14 000 

17 643 
600 

18 243 ' 

350 000 
3 720 

14 000 

19 638 
600 

20 238 

350 000 
3 720 

18 000 

46 182 
420 

46 602 

597 000 
10 000 
2 000 

18 

46 

46 

597 
10 
2 

353 720 353 720 609 000 609 
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340 Mekâtip ve müessesatı baytariye 
1 Baytar mektebi âlisi maaşı 
2 Bakteriyolojihane baytarı maaşı 
3 Serom darülistihzarları maaşı. 
4 Çifteler çiftliği Aziziye harası maaşı 

340 ncı faslın yekûnu 

341 Masarif 
1 Baytar mektebi âlisi masrafı 
2 Baytar mektebi âlisi binası tamir ve mas 

rafı. 
3 Bakteriyoloji hanei baytarı masrafı. 
4 Serom darülistihzarları masrafı. 
5 Çifteler çiftliği Aziziye harası masrafı. 

341 nci faslın yekûnu 

342 inşaat - tamirat, arazi ve mebani bedeli. 
1 Orman idareleri inşaatı 
2 Ziraat idareleri inşaatı 

3 Baytar idareleri inşaatı 

342 nci faslın yekûnu 

4 ncü kısmın yekûnu 

1339 senesi 
Bütçesi 

Lira 

14 350 
2 363 
1 994 
1 410 

20 117 

1339 senesi Büt
çesindeki tadi

lâta 
nelik 

göre se-
miktarı 

Lira 

15 120 
1 254 
2 148 
1 620 

20 142 

Hükümetçe 
1340 senesi 
için teklif 

olunan 
Lira 

15 480 
6 924 

14 160 
5 280 

41 844 

Muvazen 
Maliye En 
menince 1 

senesi iç 
teklif olun 

Lira 

15 
6 

14 
1 

38 

20 000 20 000 30 000 30 

—' 
20 000 
37 000 
22 500 

— 
20 000 
37 000 
22 500 

30 000 
22 000 
67 000 
37 000 

30 
22 
67 
37 

99 500 99 500 186 000 186 

500 
1 000 
1 000 

500 
1 000 
1 000 

1 000 
1 000 
1 000 

1 

2 500 2 500 3 000 2 

512 994 515 098 909 630 905 
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Beşinci kısım : 
Orman muhafaza memurlarına elbise 
bedeli. 
Ziraat muhfaza memurlarına hayvan bedeli. 
Ziraat muhafaza memurlarına hayvan yem 
bedeli. 

Faslın yekûnu 

343 Emrazı nebatiye, çekirge, fare, domuz 
ve emsali hayvanatı muzurra itlafı. 

Çiftçi ve bağcılara muavenet. 

Muhtacini zürraa tâviz tohumluk ve çift 
hayvanatı bedeli. 

344 Tahsisatı fevkalâdei şehriye 

345 1 Memurini mazule maaşı 
2 Memurini mazule tahsisatı fevkalâdesi. 

1339 senesi Büt- 1340 
çesindeki tadi- senesi için 

1339 senesi lata göre se- Hükümetçe 
Bütçesi nelik miktarı teklif olunan 

Lira Lira Lira 

3 000 
6 000 

7 000 

16 000 

60 000 

20 

125 

771 

7 

000 

000 

672 

960 

3 000 
6 000 

7 000 

16 000 

60 000 

20 000 

125 000 

881 623 

7 960 

— 

180 000 

20 000 

— 

708 648 

7 960 
11 904 

Muvaze 
Maliye E 
menince 

senesi i 
teklif olu 

Lira 

120 

703 

7 
11 

345 nci faslın yekûnu 7 960 7 960 ' 19 864 19 
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1339 senesi 
Bütçesi 
Lira 

346 Telgraf ücreti 
Fevkalâde hizmetleri görülen memurin ve 

müstahtemine mükâfaat. 
Faslı mahsus : 
Orman işletme ve ıslâhat masarifiyle tev
sii ziraat için zürraı takviye masrafı ve 
Ankara Ziraat çiftliği istimlâk bedeli. 

5 nci kısmın yekûnu 1 000 632 

Yekûnu Umumî 2 161 743 

1339 senesi Büt
çesindeki tadi
lâta göre se
nelik miktarı 

Lira 

1340 
senesi için 
Hükümetçe 
teklif olunan 

Lira 

Muvazene 
Maliye Enc 
menince 13 

senesi için 
teklif olun 

Lira 

25 000 25 

20 000 

— 2 500 000 

1 110 583 3 473 512 

2 500 

3 368 

2 312 837 5 574 195 5 343 7 
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M. Unvanı memuriyet 

Kablettadilât 
1339 senesi maaşatı 

Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lira 

Badettadilât 
1339 senesi maaşatı 

Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lira 

ZÎRAAT VEKÂLETİ 
1 Vekil 

Müsteşar 
Yekûn 

2 ORMAN MÜDÜRİYETİ 
Müdür 
Fen Müşaviri 
Mümeyyiz 
Birinci sınıf kâtip 
Amenejman tescir müessesat müdürü 
Mümeyyiz 
İkinci sınıf kâtip 
Umuru hesabiye ve tatbik şubesi müdürü 
Mümeyyiz 
Birinci sınıf kâtip 
Birinci sınıf tetkik kâtibi 
İhale ve hukuku tasarruf iye şubesi md. 
Mümeyyiz 
İkinci sınıf kâtip 
Müfettişi umumi 

Yekûn 

ZİRAAT MÜDÜRİYETİ 
Müdür 
Fen Müşaviri 
Mümeyyiz 
Birinci Sınıf Kâtip 
Mücadele ve teşvikat şubesi müdürü 
Mümeyyiz 
Birinci sınıf kâtip 
İkinci sınıf kâtip 
Müessesat şubesi müdürü 
Mümeyyiz 
Birinci sınıf kâtip 
Tetkikat ve alâtı ziraiye şubesi müdürü 
Mümeyyiz 

2 Birinci sınıf kâtip 
Neşriyat müdürü 
Mümeyyiz 
Birinci sınıf kâtip 
İkinci sınıf kâtip 
Mütehassıs ustabaşılar ücuratı 

— 
— 
— 

— 

— 

— 
— 
— 
— 

4 
12 

1 
1 
1 
2 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 

— 

— 
— 
— 

45 
35 
20 
12 
— 
20 
10 
— 
20 
10 
— 
— 
— 
— 
40 
— 

40 
35 
20 
12 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 

— 

— -
— -
— — 

45 1 
35 1 
20 
12 
— 
20 
10 
— 
20 
10 
— -
— 
— 
— ] 

160 -

— 
— 
— 

60 
50 

[ 25 
15 

l 40 
L 25 
l 12 
l 40 
l 25 
l 12 

— 
1 40 
l 25 
l 12 

— 
332 13 — 

40 1 
35 1 
20 
24 1 
— 
— 
— 
— 
— ] 

— 
— ] 

— 
— 
— 
— 
— 

.— — 
— — 

— 

60 
50 

1 25 
15 

l 40 
l 25 
l 15 
l 12 
l 40 
1 25 
l 15 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 

— 
— 

— — 

— 
— 
— 

60 
50 
25 
15 
40 
25 
12 
40 
25 
12 
— 
40 
25 
12 
— 

381 

60 
50 
25 
15 
40 
25 
15 
12 
40 
25 
15 

— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 

1 000 



Muvazenei Maliye Encümenince 
Hükümetçe 1340 senesi için 

Aded 

2 

2 

teklif olunan 

Beheri 
Lira 

200 
100 
— 

60 
50 
25 
15 
40 
25 
12 
40 
25 • 
15 
15 
40 
25 
12 

Şehrisi 
Lira 

200 
100 
300 

60 
50 
25 
15 
40 
25 
12 
40 
25 
15 
30 
40 
25 
12 

1340 senesi için 

Beheri 
Aded Lira 

1 200 
1 100 
2 — 

1 60 
1 50 
1 25 
1 15 
1 40 
1 25 
1 12 
1 40 
1 25 
1 15 

— — 
1 40 
1 25 
1 12 

teklif olunan 

Şehrisi 
Lira 

200 
100 
300 

60 
50 
25 
15 
40 
25 
12 
40 
25 
15 
— 
40 
25 
12 

Tahsisatı 
fevkalâde 

Lira 

102,5 
102,5 

72,5 
65 
45 
35 
57,5 
45 
32 
57,5 
45 
35 
— 
57,5 
45 
32 

15 414 13 '384 624,5 

20 

75 
50 
25 
15 
40 
25 
15 

40 
25 
15 

40 
25 
15 
40 
25 
15 
12 
— 

75 
50 
25 
15 
40 
25 
15 

40 
25 
15 

40 
25 
15 
40 
25 
15 
12 

1 250 
— 
20 

75 
50 
25 
15 
40 
25 
15 

40 
25 
15 

35 
25 
15 
40 
25 
15 
— 
— 

75 
50 
25 
15 
40 
25 
15 

40 
25 
15 

35 
25 
15 
40 
25 
15 
— •-

1 250 

83,75 
65 
45 
35 
57,50 
45,2 

• 3 5 ' 

57,50 
45 
35 
53,75 
45 
35 
57,5 
45 
35 
— 
__. 
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Unvanı memuriyet 

Tohum ıslâh mütehassısı 
Gülyağı itriyat mütehassısı 
İspirtoculuk, meyvecilik, sebzecilik 
mütehassısı 

Yekûn 
BAYTAR MÜDÜRİYETİ 
Müdür 
Mümeyyiz 
Kâtip 
Zabıtayı sıhhiyeyi hayvaniye komisyon 
kâtibi 
Müessesat ve hesabat şubesi müdürü 
Mümeyyiz 
İkinci sınıf kâtip 
Islâh ve teksiri hayvanat şubesi müdürü 
Mümeyyiz 
Birinci sınıf kâtip 
Zabıtayı sıhhiyeyi hayvaniye ve emrazı 
sariye şubesi müdürü 
Mümeyyiz 
Birinci sınıf kâtip 
Zabıtayı sıhhiyeyi hayvaniye muamelât 
müfettişi 

Yekûn 
İSTATİSTİK MÜDÜRİYETİ 
Müdür 
Mümeyyiz 
Hesap memuru 
Birinci sınıf kâtip 

Yekûn 

MEMURİN VE SİCİL MÜDÜRİYETİ 
Müdür 
Mümeyyiz 

» » 
Birinci sınıf kâtip 
İkinci sınıf kâtip 

Yekûn 

Kablettadilât 
1339 senesi maaşatı 

Beheri 
Aded Lira 

1 120 
1 100 

3 70 

10 

1 50 
1 20 
1 12 

1 15 
— — 
— — 

— — 
— — 
— — 

— — 
— — 
— — 

1 35 

5 

— — 
— — 
— — 
— — 

— — 
— — 

— — 
— — 

Şehrisi 
Lira 

120 
100 

210 

549 

50 
20 
12 

15 
— 
— 

— 
— 
— 

— 
— 
— 

35 

135 

— 
— 
— 
— 

— 
— 

— 
— 

Badettadilât 
1339 senesi maaşatı 

Beheri 
Aded Lira 

— — 

— — 

— — 

11 

1 60 
1 25 
1 12 

— — 
1 20 
1 12 

1 50 
1 20 
1 15 

1 40 
1 20 
1 15 

— — 

12 

— — 
1 30 
2 20 

— — 

— — 
1 25 

1 15 
1 12 

" 3 

Şehrisi 
Lira 

— 
— 

— 

1 322 

60 
25 
12 

— 
20 
12 

50 
20 
15 

40 
20 
15 

— 

329 

— 
30 
40 
— 

— 
25 

15 
12 

52 
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Hükümetçe 1340 senesi için 
teklif olunan 

Aded 
Beheri 
Lira 

Şehrisi 
Lira 

Muvazeneİ Maliye Encümenince 
1340 senesi için teklif olunan 

Aded 
Beheri 
Lira 

Şehrisi 
Lira 

Tahsisatı 
fevkalâde 

Lira 

37 

— 

60 
25 
— 

40 
20 
12 

50 
20 
15 

40 
20 
15 

1 747 

60 
25 
— 

40 
20 
12 

50 
20 
15 

40 
20 
15 

36 

— 

60 
25 
— 

40 
20 
12 

50 
20 
15 

40 . 
20 
15 

1 730 

60 
25 
12 

40 
20 

12 
50 
20 
15 

40 
20 
15 

775,00 

72,5 
45 
32 

57,5 
40 

32 
60 
45 
35 

57,5 
40 
35 

12 332 32 329 551,5 

1 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
2 
1 

40 
30 
20 
15 

40 
25 
25 
15 
12 

40 
30 
40 
15 

40 
25 
25 
30 
1 1 

1 
1 
2 

1 
1 
— 
1 
1 

40 
30 
20 

40 
25 
— 
15 
12 

40 
30 
40 

40 
25 
— 
15 
12 

57,5 
50 
80 

57.5 
45 
— 
35 
32 

132 92 169.5 
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Unvanı memuriyet 

Kablettadilât 
1339 senesi maaşatı 

Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lira 

Badettadilât 
1339 senesi maaşatı 

Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lira 

KALEM MAHSUS MÜDÜRİYETİ 
Müdür 
Mütercim 
Birinci sınıf kâtip 
İkinci » »i ve hafızı kütüp. 
Vekâleti kütüphanesi hafızı kütbü 

Yekûn 

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 
Müşavir 
Birinci sınıf kâtip 

Yekûn 

EVRAK KALEMİ 
Mümeyyiz 
Dosya memuru 
Birinci sınıf kâtip 
İkinci » » 
Müvezzi 

Yekûn 

1 
—. 
— 

1 

10 
— 
— 

10 
— 
— 

10 

1 
1 
l 

3 

15 
12 
30 

15 
12 
30 

57 

Evrak, levazım ve evrakı matbua sevk 
memuru —• 
Evrak, levazım depo memuru ve mutemedi —> 

Yekûn — 
HEYETİ TEFTİŞİYE KALEMİ 
Mümeyyiz —. 
Kâtip —. 

Yekûn — 
HEYETİ TEFTİŞİYE 
Birinci sınıf müfettiş — 
İkinci sınıf müfettiş — 
Üçüncü sınıf müfettiş — 

Yekûn — 

3 
3 
4 
0 

60 
50 
40 

180 
150 
160 
490 
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Hükümetçe 1340 senesi için 
teklif olunan 

Aded 
Beheri 
Lira 

50 
l 35 
l 15 
l 12 
l 25 

Cehrisi 
Lira 

50 
35 
15 
12 
25 

137 

Muvazenei Maliye Encümenince 
1340 senesi için teklif olunan 

Aded 

Tahsisatı 
Beheri Şehrisi fevkalâde 
Lira Lira Lira 

50 

15 
15 

50 

15 
15 

80 

65 

35 
35 

135 

1 
1 

50 
15 

50 
15 

1 
1 

50 
15 

50 
15 

65 
35 

65 65 100 

1 
1 
3 
1 
2 

25 
20 
15 
12 
30 

25 1 
20 
45 1 
12 1 
60 ] 

25 
20 
15 
12 
30 

25 
20 
15 
12 
30 

45 
40 
35 
32 
— 

162 102 152 

1 
1 
2 

1 
1 
2 

3 
3 
4 
10 

20 
20 

30 
15 
— 

60 
50 
40 

20 
20 
40 

30 
15 
45 

180 
150 
160 
490 

1 
1 
2 

1 
1 
2 

3 
3 
4 
10 

20 
20 

30 
15 
— 

60 
50 
40 
— 

; 20 
20 
40 

30 
15 
45 

180 
150 
160 
490 

40 
40 
80 

50 
35 
85 

217,5 
195 
230 
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M. Unvanı memuriyet 

Kablettadilât 
1339 senesi maaşatı 

Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lira 

Badettadilât 
1339 senesi maaşatı 

Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lira 

4 MÜLGA NEZARET BÎNASIYLE DOS
YALARINI MUHAFAZAYA MEMUR 
MEMURİNİ MUVAKKATE 
Levazım ve mahazin memuru 
Sicil kâtibi 
Kâtip 
Hademe (Maktuen) 

Yekûn 
5 MÜSTAHTEMİNİ MÜTEFERRİKA 

Odacıbaşı 
Odacı 
Odacı 
Odacı 

Yekûn 
1 VİLÂYAT ORMAN MEMURLARI 

Orman başmüdürü 
Birinci sınıf müdür 
İkinci sınıf müdür 
Müfettiş 
Birinci sınıf fen memuru 
İkinci sınıf fen memuru 
Üçüncü sınıf fen memuru 
Mesaha memuru 
Birinci sınıf kâtip 
İkinci sınıf kâtip 
Üçüncü sınıf kâtip 
Dördüncü sınıf kâtip 
Birinci sınıf ma - cibayet muamelât memuru 
Birinci sınıf ma - cibayet muamelât memuru 
İkinci sınıf ma - cibayet muamelât memuru 
Üçüncü sınıf ma - cibayet muamelât memu
ru 
Birinci sınıf muhafaza memuru 

1 
1 . 
1 
4 
7 

— 
— 
— 
— 
— 

8 
9 

10 
16 
28 
37 
73 

144 
1 

18 
24 
32 
57 
82 

178 

239 
— 

İkinci sınıf muhafaza memuru (Maktuan) 761 
Kontrol memuru 
Davavekili 
Takibi dava memuru 
Amanejman heyeti grup reisleri 

— 
1 
1 

— 

10 
8 
8 

18 
— 

— 
— 
— 
— 
— 

30 
25 
20 
20 
17,5 
15 
12 
10 
12 
10 
8 
6 
6 

10 
8 

6 
— 

7,5 
— 
25 
15 
— 

10 
8 
8 

72 
98 

— 
•— 
— 
— 
— 

240 
225 
200 
320 
490 
555 
876 

1 440 
12 

180 
192 
192 
342 
820 

1 424 

1 434 
— 

5 707,5 
—. 
25 
15 

— • 

1 
1 
1 
4 
7 

— 
1 
3 
2 
6 

8 
9 

10 
16 
28 
37 
73 

144 
1 

18 
24 
32 
57 
82 

178 

239 
—. 

761 
— 

1 
1 

—. 

10 
8 
8 

18 
— 

— 
30 
25 
20 
—, 

30 
25 
20 
20 
17,5 
15 
12 
10 
12 
10 
8 
6 
6 

10 
8 

6 
— 

7,5 
—. 
25 
15 
— 

10 
8 
8 

72 
98 

— 
30 
75 
40 

145 

240 
225 
200 
320 
490 
555 
876 

1 440 
12 

180 
192 
192 
342 
820 

1 424 

1 434 
— 

5 707,5 
— 
25 

' 15 
— 
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Hükümetçe 1340 senesi için 
teklif olunan 

Aded 
Beheri 

Lira 
Şehrisi 
Lira 

Muvazenei Maliye Encümenince 
1340 senesi için teklif olunan 

Aded 
Beheri 
Lira 

Şehrisi 
Lira 

Tahsisatı 
fevkalâde 

Lira 

1 
1 
1 
4 
7 

1 
1 
4 
2 
8 

8 
5 
13 
16 
28 
38 
86 
120 
8 
22 
28 
24 
58 

10 
8 
8 
18 

35 
30 
25 
20 
— 

35 
30 
25 
20 
!8 
15 
12 
10 
15 
10 
8 
6,5 
10 

10 
8 
8 
72 
98 

35 
30 
100 
40 
205 

280 
150 
325 
320 
504 
57Ö 

1 032 
1 200 
120 
220 
244 
156 
580 

1 
1 
1 
4 
7 

1 
1 
4 
2 
8 

8 
5 
13 
16 
28 
38 
86 
120 
8 
22 
28 
24 
58 

10 
8 
8 
18 
— 

35 
30 
25 
20 
— 

35 
30 
25 
20 
18 
15 
12 
10 
15 
10 
8 
6,5 
10 

10 
8 
8 
72 
98 

35 
30 
100 
40 
205 

280 
150 
325 
320 
504 
570 

1 032 
1 200 
120 
220 
244 
156 
580 

30 
27 
27 
— 
84 

— 
— 
— 
— 

430 
250 
585 
640. 

1 064 
1 330 
2 752 
3 600 
280 
660 
756 
648 

1 740 

113 904 113 904 3 051 

150 
200 

2 000 
5 
1 
1 
2 

7 
10 
13,75 
20 
27 
15 
40 

1 050 
2 000 
27 500 

100 
' 27 
15 
80 

150 
200 

2 000 
5 
1 
1 
2 

1 050 
10 
13,75 
20 

' 27 
15 
40 

1 050 
2 000 
27 500 

100 
27 
15 
80 

4 050 
6 000 

— 
200 
47 
35 
115 
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Unvanı memuriyet 

Kablettadilât 
1339 senesi maaşatı 

Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lira 

Badettadilât 
1339̂  senesi maaşatı 

Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lira 

Amanejman heyeti birinci sınıf mühendis 
leri 
Birinci sınıf mühendis muavini 
ikinci sınıf mühendis muavini 
Üçüncü sınıf mühendis muavini 
Odacı (Maktuan) 

Yekûn 
VtLÂYAT ZİRAAT MEMURLARI 
Mıntıka ziraat başmüdürleri 
Birinci sınıf ziraat müdürleri 
İkinci sınıf ziraat müdürleri 
Üçüncü sınıf ziraat müdürleri 
Mıntıka fen müdürleri 
Birinci sınıf ziraat memurları 
İkinci sınıf ziraat memurları. 
Üçüncü sınıf ziraat memurları 
Kâtip 
Ziraat müdürleri kâtipleri 
Beyolu ziraat memuru 
Kâtip 
Kimya laboratuvarı müdürü 
Kimya laboratuvarı asistanı 
Kimya laboratuvarı müstahzırı 
Makine ve demirci ustaları 
Hademe (Maktu) 
Odacı (Maktu) 
Odacı (Maktu) 
Odacı (Maktu) 

Yekûn 
VİLÂYAT BAYTAR MEMURLARI 
Mıntıka baytar müfettişi 
Birinci sınıf baytar müdürü 
İkinci sınıf baytar müdürü 
Üçüncü sınıf baytar müdürü 
Müfettiş muavini 
Baytar müdürü 
Sıhhiye baytarı 
Liva baytarı 
Liva baytarı 

- —. 

— 
— • • 

— 
28 

1 747 

2 
6 

17 
14 
2 

18 
47 
30 

1 
2 
"y 
İM 

— 
-— 
_ 

• " 

2 
— • 

— • 

— 
143 

7 
19 
24 
—-

1 
1 
2 
5 

15 

— 

— 
—• 
— 
18 

35 
25 
20 
15 
25 
12 
10 
15 
10 
8 

12 
— 
— 
—. 
—. 
— 
18 
— 
— 
— 

30 
25 
20 
— 
20 
30 
25 
20 
15 

—. 

—. 
—. 
— i 

504 
15 193,5 

70 
150 
340 
210 
50 

216 
470 
450 

10 
16 
24 
— 
— 
—. 
—. 
— 
36 
— 
— 
_ 

2 042 

210 
475 
480 
—, 
20 
30 
50 

100 
225 

—, 

—* 
—• 
—. 
28 

1 747 

3 
4 

18 
14 
2 

30 
20 
47 

2 
4 

'. — 
— 
— 
— • 

—. 
— 
6 

— 
— 
— 

150 

7 
19 
24 
3 
1 
1 
2 
1 
1 

. 

—. 
—. 
—. 
18 

50 
35 
30 
25 
35 
20 
15 
12 
10 
12 
— 
— 
— 

" —-
— 
— 
18 
— 
— 
— • 

- — 

30 
25 
20 
17 
20 
30 
25 
20 
15 

— 
— 
— 

504 
15 193,5 

150 
140 
540 
350 
70 

600 
300 
564 
20 
48 
— 
— 

' — 
—. 
—. 

2 000 
108 
. —, 
— 
—. 

4 890 

210 
475 
480 
51 
20 
30 
50 
20 
15 
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Muvazenei Maliye Encümenince 
Hükümetçe 1340 

Aded 

4 

4 
4 
4 

28 

2 970 

3 
4 

18 
14 
3 

30 
20 
47 

1 
3 

15 
1 
1 
1 

— 
2 
6 
8 
1 

178 

6 
6 

20 
32 

senesi için 
fflflıf nlıır^m 
IC&.Üİ UIUJ 

Beheri 
Lira 

35 

20 
18 
15 
20 

50 
35 
30 
25 
35 
20 
15 
12 
12 
15 

10 
50 
15 
12 
— 
20 
18 
15 
13 

35 
30 
25 
20 

Şehrisi 
Lira 

140 

80 
72 
60 

560 

38 269 

150 
140 
540 
350 
105 
600 
300 
564 

12 
45 

150 
50 
15 
12 

2 000 
40 

108 
120 

13 
5 314 

210 
180 

.500 
640 

1340 

Aded 

4 

4 
4 
4 

28 

2 970 

3 
4 

18 
14 
3 

30 
20 
47 

1 
3 

15 
1 
1 
1 

— 
2 
6 
8 
1 

178 

6 
6 

20 
32 

senesi i 

Beheri 
Lira 

35 

30 
18 
15 
20 

50 
35 
30 
25 
35 
20 
15 
12 
12 
15 

10 
50 
15 
12 
— 
20 
18 
15 
13 

35 
30 
25 
20 

için teklif olunan 

Şehrisi 
Lira 

140 

80. 
72 
60 

560 

38 269 

150 
140 
540 
350 
105 
600 
300 
564 

12 
45 

150 
50 
15 
12 

2 000 
40 

108 
120 

13 
5 314 

210 
180 
500 
640 

Tahsisatı 
fevkalâde 

Lira 

215 

160 
152 
140 
— 

28 900 

195 
215 
900 
630 
161,25 

1 200 
700 

1 504 
32 

105 

450 
65 
35 
32 
— 
— 
— 
— 
— 

6 224,25 

322,5 
300 
900 

1 280 
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Unvanı memuriyet 

Kaza baytarı 
Sıhhiye baytarı 
Sıhhiye baytarı 
Gümrük baytarı 
Gümrük baytarı 
Muavin baytar 
Sıhhiye baytarı 
Birinci sınıf baytar 
İkinci sınıf baytar 
Üçüncü sınıf baytar 
Baytar müfettişi 
Sıhhiye baytarı 
Muavin baytar 
Liva baytarı 
Baytarlar 
Baytarlar 
Baytarlar 
Baytarlar 
Baytarlar 

Yekûn 

ORMAN MEKTEBİ ÂLİSİ 
Müdür (Maktu) 
Dahiliye müdürü 
Mutemet 
Ayniyat memuru 
İmam 
Silvi kültür ve teknoloji muallimi 
Amenejman tekip ve teşcir muallimi 
Riyaziyat ve topografya muallimi 
Orman mühendisliği bilcümle orman 
inşaat muallimi 
Kimya muallimi 
Doktor ve hıfzısıhha muallimi 
Eczacı 
Almanca muallimi 
Haşerat ve hayvanat ve orman muha
fazası muallimi 
Kavanin ve ilmi servet muallimi 

Kablettadilât 
1339 

Aded 

6 
14 
34 

7 
2 

13 
1 

18 
33 

9 
3 
3 
3 
1 

senesi maaşatı -
Beheri 
Lira 

17 
17 
15 
20 
15 
10 
20 
12 
10 
7,5 

17 
10 
7,5 
U5 

Şehrisi 
Lira 

102 
238 
510 
140 

30 
130 
20 

216 
330 

57,5 
51 
30 
22,5 
15 

Badettadilât 
1339 

Aded 

6 
19 
34 

7 
2 

13 
5 

63 
12 
33 
15 
6 

— 
— 

senesi maaşatı 
Beheri 

Lira 

17 
17 
15 
20 
15 
12 
20 
12 
10 
15 
15 
15 
— 
— 

Şehrisi 
Lira 

102 
323 
510 
140 
30 

156 
100 
756 
120 
495 
225 

90 
— 
-,-

221 

1 ^ 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

40 
8 

12 
5 

30 
20 
24 

20 
10 

3 492 

40 
8 

12 
5 

30 
20 
24 

20 
10 

274 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

40 
8 

12 
5 

30 
20 
24 

20 
10 

4 398 

40 
8 

12 
5 

30 
20 
24 

20 
10 

1 
1 

15 
10 

15 
10 

1 
1 

15 
10 

15 
10 
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Hükümetçe 1340 senesi için 
teklif olunan 

Aded 
Beheri 
Lira 

Şehrisi 
Lira 

Muvazenei Maliye Encümenince 
1340 senesi için teklif olunan 

Aded 

Tahsisatı 
Beheri Şehrisi fevkalâde 
Lira Lira Lira 

8 
21 
92 
81 
12 

20 
17 
15 
12 
10 

160 
357 

1 380 
972 
120 

8 
21 
92 
81 
12 

20 
17 
15 
12. 
10 

160 
357 

1 380 
972 
120 

320 
777 

3 220 
2 592 
360 

287 4 519 278 4 519 10 071,5 

1 25 
1 15 
1 15 
1 12 
1 5 
1 35 
1 35 
1 35 

1 35 
1 25 
1 20 
1 15 
1 29 

1 29 
İ 15 

25 
15 
15 
12 
5 
35 
35 
35 1 

35 
25 
20 ,1 
15 1 
29 1 

29 1 
15 1 

1 25 
1 15 
1 15 
l 12 
l 5 
l 35 
l 35 
l 35 

l 35 
l 25 

20 
15 
20 

20 
15 

25 
15 
15 
12 
5 
35 
35 
35 

35 
25 
20 
15 
20 

20 
15 

— 
35 
35 
32 
18 
53,75 
53,75 
53,75 

53,75 
45 
40 
35 
40 

40 
35 
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M. 

338 

Unvanı memuriyet 

Nebatat ve emrazı nebatiye teşrihi fizi-
yoloji muallimi 
Alaimi cevviye ve fenni iklim muallimi 
Kitabeti resmiye ve hizarcılık muallimi 
Fidan yetiştirme muallimi 
Fransızca muallimi 
Tabakatülarz maadin ve kömür Mu. 
Tabakatülarz ve ilmi türap muallimi 
Orman iktisadiyatı ve muamelâtı Mu. 
Fidan memuru 
Aşçıbaşı ve çamaşırcı (Maktu) 
Aşçı yamağı ve gece bekçisi (Maktu) 
Hademe (Maktu) 

Yekûn 
1 HALKALI ZİRAAT MEKTEBİ ÂLİSİ 

Müdür (Maktu) 

Kablettadilât 
1339 senesi maaşatı 

Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lira 

29 

Badettadilât 
1339 senesi maaşatı 

Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lira 

1 
1 
1 
1 
— 

25 
15 
18 
6,5 
— 

25 1 
15 
18 
6,5 

— ] 

25 
15 
18 

l 6,5 
l 12 

25 
15 
18 
6,5 
12 

2 
2 
4 

23 
20 
15 

46 
40 
60 

2 
2 
4 

23 
20 
15 

46 
40 
60 

404,5 24 416,5 

Dahiliye müdürü 
Rektör mümeyyizliği ve başkâtip 
İmam ve hatip 
Muit ve kâtip 
Eczacı ve hafızı kütüp 
Muit 
Ayniyat memuru 
Muakkip ve müvezzi 
Kimyai zirai müderrisliği 
Haşerat > 
Nebatat » 
Ziraatı umumiye müderrisliği 
Fenni mevaşi müderrisliği 
Fenni Aşcar müderrisliği 
Sanayi ziriye müderrisliği 
İktisadî muhasebe ve siyasiyatı ziraiye 
müderrisliği 
Alâtı ziraiye muharrikler ve fenni miha-
nik müderrisliği 
Hikmeti ziraiye müderrisliği 
Fenni baytariye ve çiftlik baytarı muallimi 

30 30 30 30 

12 
12 
10 
8 
S 
10 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 

12 
12 
10 
8 
8 
10 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 

25 25 

12 
12 
10 
8 
8 
10 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 

12 
12 
10 
8 
8 
10 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 

25 25 

35 
20 
15 

35 
20 
15 

1 35 
1 20 
1 15 

35 
20 
15 
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Hükümetçe 1340 senesi için 
teklif olunan 

Aded 
Beheri 

Lira 
Şehrisi 
Lira 

Muvazeneı Maliye Encümenince 
1340 senesi için teklif olunan 

Aded 
Beheri 
Lira 

Şehrisi 
Lira 

Tahsisatı 
fevkalâde 

Lira Mülâhazat 

1 
1 
1 
1 

35 
25 
35 
10 

35 
25 
35 
10 

1 
1 
1 
1 

35 
25 
35 
10 

35 
25 
35 
20 

53,75 
45 
53,75 
30 

19 432 19 432 752,5 

30 
15 
12 
15 
12 

12 
10 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
35 

30 
15 
12 
15 
12 

12 
10 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
35 

30 30 

35 
30 
15 

35 
30 
15 

30 

35 
30 
15 

35 

35 
30 
15 

Müderrisin arasından intihap 
olunacak ve kendisine verilecek 
şehrî 25 lira ücreti maktua ma
sarif faslından ita olunacaktır. 

30 
15 
12 
15 
12 

12 
10 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
35 

30 
15 
12 
15 
12 

12 
10 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
35 

50 
35 
32 
35 
32 

32 
30 
57,5 
57,5 
57,5 

57,5 
57,5 
57,5 
53,75 

50 

53,75 
50 
35 
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Unvanı memuriyet 

Kavanini ziraiye muallimi 
İplikçilik, arıcılık, tavukçuluk muallimi 
Kitabet muallimi 
Fransızca muallimi 
Mesaba, iska, irva ve riyaziyat müder
risliği 
Stajiyer 
Kısmı ihzalî riyazi muallimi 

Yekûn 

1 Ankara Ziraat Mektebi 
Müdür 
Muallim 
Muallim ve müdür vekili 
Muallim ve müdür vekili 
Muallim muavini 
Muit 
Mutemet 
Ayniyat memuru 
İmam ve ulûmudiniye muallimi 
Makinist 
Muallim muavini 

Yekûn 

1 ADANA, ERZİNCAN, EDİRNE, BUR
SA, KARASI, İZMİR, KASTAMONU, 
ZİRAAT MEKTEPLERİ 
Müdür 
Müdür 
Muallim ve müdür vekili 
Muallim 
İmam 
Ayniyat muhasebe memuru 
Muallim 
Muallim 
Makinist 

Kablettadilât Badettadilât 
1339 senesi maaşatı 1339 senesi maaşatı 

Beheri Şehrisi Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lira Aded Lira Lira 

1 10 10 1 10 10 
1 8 8 1 8 8 

1 20 10 1 30 30 
5 :7 35 5 7 35 

— — — 1 20 20 

26 503 27 533 

1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 

17 

20 
25 
20 
15 
12 
10 
10 
8 

6,5 • 
20 
10 

20 
25 
40 
30 
24 
20 
10 
8 

6,5 
20 
30 

233,5 

1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 

17 

20 
25 
20 
15 
12 
10 
10 
8 

6,5 
20 
10 

20 
25 
40 
30 
24 
20 
10 
8 

6,5 
20 
30 

233,5 

— 
4 
4 
2 
2 
10 
— 
15 
2 

— 
25 
15 
10 
5 
8 
— 
15 
20 

— 
100 
60 
20 
10 
80 
— 
225 
40 

1 , 
5 
1 
7 
2 
10 
9 
15 
2 

30 
25--
15 
10 
5 
1 
20 
15. 
20 

30 
125 
60 
70 
10 
80 
180 
225 
40 
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Muvazenei Maliye Encümenince 

Hükümetçe 1340 senesi için 

Aded 

1 
1 
1 
1 

1 
5 

Beheri 
Lira 

15 
25 
15 
25 

35 
10 

Şehrisi 
Lira 

15 
25 
15 
25 

35 
50 

1340 senesi için 

Beheri 
A d e d ••••••' L i r a 

1 15 
. 1 25 

1 15 
1 25 

1 35 
5 10 

teklif olunan 

Şehrisi 
Lira 

15 
25 
15 
25 

35 
50 

Tahsisatı 
fevkalâde 

Lira 

35 
45 
35 
45 

53,75 
150 

28 656 28 656 1197,25 

1 
1 
3 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
1 

40 
25 
20 
15 
12 
10 
15 
10 

6,5 
20 

40 
25 
60 
30 
36 
20 
15 
10 

6,5 
20 

1 
1 
3 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
1 

40 
25 
20 
15 
14 
10 
15 
10 

6,5 
20 

40 
25 
60 
30 
36 
20 
15 
10 

6,5 
20 

57,5 
45 

120 
70 
96 
60 
35 
30 
27 
40 

16 262,5 16 262,5 58,50 

7 
7 

12 
7 
7 

20 
22 
7 

40 
20 
10 
6.5 

15 
20 
15 
20 

280 
140 
120 
45.5 
105 
400 
330 
140 

7 
7 

12 
7 
7 

20 
22 
7 

40 
20 
10 
6.5 

15 
20 
15 
20 

280 
140 
120 
45.5 

105 
400 
330 
140 

402.. 
280 
360 
189 
245 
800 
770 
280 
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F. M. Unvanı memuriyet 

Müdür 
Muit 
(Muallim muavini) Muallim 

Yekûn 

1 ANKARA, ADANA MAKİNİST MEK
TEPLERİ 
Muallim (Maktu) 
Muallim muavini (Maktu) 
Dahiliye muavini > 
Demirci ustası » 
Marangoz » 
Tesviyeci », 
Hademe > 

Yekûn 

1 KONYA, ÇORUM, SİVAS ZİRAAT 
MEKTEPLERİ 
Müdür 
Muallim 

Kablettadilât 
1339 

Aded 

2 
. 3 

1 

senesi maaşatı 
Beheri 
Lira 

20 
10 
10 

Şehrisi 
Lira 

40 
30 
10 

BadetUdilât 
1339 senesi maaşatı 

Beheri 
Aded Lira 

— — 
3 10 
2. 10 

Şehrisi 
Lira 

__. 
30 
20 

45 615 60 870 

Muallim muavini 
Muit 
Muhasebe ve ayniyat memuru 
İmam 

Makinist (Maktu) Yekûn 

1 Siverek, Erzurum ve Diyarbekir numune 
tarlaları 
Müdür ve muallim 
Muallim 

Yekûn 



— 29 — 
Muvazenei Maliye Encümenince 

Hükümetçe 1340 senesi için 1340 senesi için teklif olunan 
teklif olunan 

Beheri Şehrisi 
Aded ' Lira Lira Aded 

Beheri 
Lira 

Şehrisi 
Lira 

Tahsisatı 
fevkalâde 

Lira 

89 

2 
2 
2 
2 '.. 
2 
2 : 
2 • 

14 

100 
60 
45. 
50 
50 
50 
20 

1560.5 

200 
120 
90 
100 
100 
100 
40 

750 

89 

2 
2 
2 

'2 
2 
2 . 
2 

14 

100 
160 
45 
50 

" 50 
50 
20 

1560.5 

200 
120 
90 
100 
100 
100 
40 

750 

3326.5 

' • ' " " • • — • 

— 
— 
— 
— 
— 

40 120 3 40 120 172.5 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

24 

3 
3 

20 
_.... 15 

10 
10 
10 
6.5 
60 

20 
15 

60 
45 
30 
30 
30 
19.5 
180 

514.5 

60 
45 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

24 

3 
3 

20 
15 
10 
10 
10 
6.5 
60 

20 
15 

60 
45 
30 
30 
30 
195 
60 

514.5 

60 
45 

120 
105 
90 
90 
90" 
80 
__-; 

120 
105 

105 6 105 225 
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Unvanı memuriyet 

Amerikan asma fidanları 
Kırkkilise fidanlık memuru 
Göztepe, Erenköy ve Kekbuze fidanlık
ları müdürü 
Göztepe, Erenköy ve Kekbuze bağcıları 

Yekûn 

Baytar mektebi âlisi 
Müdür (Aynı zamanda hikmeti tıbbi der
sini okutacaktır.) 
Dahiliye Müdürü 
Mutemet 
Ayniyat memuru 
Mubassır 
Kâtip 
Eczacı 
İmam ve muallim 
İlmî teşrihi tatbikî birinci kısım, kısmı 
acabiat muallimi 
îmî teşrihi tatbikî ikinci kısım acaibat 
muallimi 

Fizyoloji harekâtı hayvaniye ve Fransızca 
muallimi f 

Ensaç ve mebhas'ül rüşeym teşrihi ma-
razi ve muayenei lûhum muallimi 
Kimyayı uzvî ve hayatî muallimi 
Kimyayı gayriuzvî ve tofisikoloji muallimi 
İlmî Hayvanatı tıbbı, tufeylât ve emrazı 
tufeyliye muallimi 
Emrazı mevaşi seririyatı fenni velâde, 
Tıp Kanunu ve hukuku ticaret muallimi. 
timi teşhisi emrazı umumiye ve Dahiliye 
ve seririyat muallimi 
Ameliyatı cerrahiye emrazı hariciye 
muallimi 
Fenni nalbandi ve seririyatı hariciye 
muallimi 
Fenni mevaşi, hıfsıssıhhai eşkalî hari-
ciyei fers ve tahlilâtı gıdaiye muallimi 

Kablettadilât 
1339 senesi maaşatı 

Bîheri Şehrisi 
Aded Lira Lira 

15 
20 

30 

Badettadilât 
1339 senesi maaşatı 

Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lira 

15 
20 

15 

30 

30 
30 
30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 
30 
30 

30 

30 

30 

30 

. 30 

30 

1 35 
1 35 
1 35 

1 35 

1 35 

1 35 

1 35 

— 

1 35 

35 
35 
35 

35 

35 

35 

35 

— 

35 

15 
20 

35 

15 
20 

15 

50 
25 
— 
15 
10 
10 
10 
10 

30 

30 

50 
25 
— 
15 
20 
10 
10 
10 

30 

30 

1 50 
1 25. 
1 30 
1 15 
2 10 
1 10 
1 10 
1 10 

1 35 

1 35 

50 
25 
30 
15 
20 
10 
10 
10 

35 

35 

35 
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Muvazenei Maliye Encümenince 
Hükümetçe 1340 senesi için 

teklif olunan 

Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lira 

1 15 15 
1 20 20 

1340 senesi için 
• . • . ' - . ' . ' : • • . 

Beheri 
Aded Lira 

1 15 
1 20 

teklif olunan 

Şehrisi 
Lira 

15 
20 

Tahsisatı 
fevkalâde 

Lira 

'35 
40 

50 
25 
20 
15 
10 
15 
10 
10 

35 

35 

50 
25 
20 
15 
20 
15 
10 
10 

35 

35 

35 35 

35 
35 

35 
35 
35 

35 

35 

35 

35 
35 

35 
35 
35 

35 

35 

35 

50 
25 
20 
15 
10 
15 
10 
10 

35 

30 

35 35 

50 
25 
20 
15 
20 
15 
10 
10 

35 

30 

65 
45 
40 
35 
60 
35 
30 
30 

53,75 

53,75 

53,75 

35 
35 

35 
35 
35 

35 

35 

35 

• 35 
35. 

35 
35 
3 5 ' • " ' • • 

35 

35 

35 , 

53,75 
53,75 

53,75 
53,75 
53,75 

53,75 

53,75 

53,75 

35 35 35 35 53,75 
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Unvanı memuriyet 

Kablettadilât 
1339 senesi maaşatı 

Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lira 

Badettadilât 
1339 senesi maaşatı 

Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lira 

Bakteriyoloji serilori emrazı sariye, 
zabıtayi sıhhiye ve vazaifi baytariye 
muallimi 
Fenni tedavi, müfrüdatı tıbbî ve fenni 
ispençiyari muallimi 
Ziraatı umumiye muallimi 
İlmi nebatatı tıbbî muallimi 
Muavin ve asistanlar 
Zabıtayi sıhhiye ve edviyei baytariye 
(Muallim muavini) 
Emrazı sariyei hayvaniye muallimi 
Müstahdemini müteferrika 

Yekûn 
PENDİK BAKTERÎYOLOJİHANESÎ 
Mütehassıslar (Maktu) 
Bakteriyolojihanei baytarî müdürü 
Serom müstahzırı 
Ayniyat memuru 
Mutemet 
Şef 
Kâtip 
Şarbon müstahzırı 
Şarbon » 
Cederî müstahzırı 

1 
1 
1 
6 

2 
— 

32 

, — 
1 
2 
1 

— 
— 
— 
— 

. — 
— 

20 
20 
20 
15 

10 
— 

— 
30 
20 
12 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

20 
20 
20 
90 

20 
450 

1 150 

— 
30 
40 
12 
— 
— 

— 
— 

— 

1 
1 
1 

10 

— 
— 

34 

— 
1 
2 
1 
1 

— 
— 
— 
— 
— 

35 
20 
15 
15 

—- -
— 

— 
35 
20 
12 
17,5 
— 
— 
— 
— 
— 

35 
20 
15 

150 

— 
450 

1 260 

— 
35 
40 
12 
17 
— 
— 
— 
— 
— 

Mallein ve tüberkülin memuru 
Lâpen ve kubay memuru 
Otopsi hademesi (Maktu) 
Serom şevkine memur hademe (Maktu) 
Müstahdemini saire (Maktu) 

Yekûn 

ANKARA SEROM DARÜLtSTİHZARI 
Müdür 
Müstahzırı evvel 
Müstahzırı sani 
Mutemet 
Ayniyat memuru 

1 
1 
7 

13 

1 
1 
1 
1 
1 

30 
25 
18 

30 
15 
10 
10 
9 

30 
25 

126 

263 

30 
15 
10 
10 
9 

— 
— . 
—-

5 

1 
1 
1 
1 
1 

— 
— 
— 

— 

35 
15 
10 
10 

1 

— 
— 
— 

104.5 

35 
15 
10 
10 
9 
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Hükümetçe 1340 senesi için 
teklif olunan 

Aded 
Beheri 

Lira 
Şehri si 
Lira 

Muvazenei Maliye Encümenince 
1340 senesi için teklif olunan 

Aded 
Beheri 
Lira 

Şehrisi 
Lira 

Tahsisatı 
fevkalâde 

Lira 

35 35 35 35 53,75 

1 
1 
1 
10 

35 
20 
15 
15 

35 
20 
15 
150 

1 
1 
1 
10 

35 
20 
15 
15 

35 
20 
15 
150 

53,75 
40 
35 

350 — 

35 

450 

1 290 35 

450 

1 290 1 517,5 

1 
2 

2. 
1 

— 
40 
20 
15 
20 
40 
15 
20 
20 
20 
15 
20 
20 

272 
40 
40 
15 
20 
40 
15 
20 
20 
20 
15 
40 
20 

— 
1 
2 

2 
1 

— 
40 
20 
15 
20 . 
40 
15 
20 
20 
20 
15 
20 
20 

272 
40 
40 
15 
20 
40 
15 
20 
20 
20 
15 
40 
20 

— 
57,5 
80 
35 
40 
57,5 
35 
40 
40 
40 
35 
80 
40 

14 

1 
2 
2 
1 
1 

40 
20 
15 
20 
15 

577 

40 
40 
30 
20 
15 

14 

1 
2 
2 
1 
1 

40 
20 
15 
20 
15 

577 

40 
40 
30 
20 
15 

580 

57.5 
80 
70 
40 
35 
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M. Unvanı memuriyet 

Kablettadilât 
1339 senesi maaşatı 

Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lira 

Ser hademe 
Marangoz 
Makinist 

(Maktu) 
» 
» 

Muhafaza memuru » 
Hademe » 

Yekûn 

ERZİNCAN SEROM 
ZARİ 
Müdür 
Müdür san i ve müstahzın 
Müstahzır 
Müstahzır 
Mutemet 
Ayniyat memuru 
Ser hademe (Maktu) 
Hademe » 
Marangoz » 

DARÜLİSTIH-

evvel 
1 
l 
1 
1 
t 

— 
— 
— 
— 

30 
20 
15 
10 
8 

— 
— 
— 
— 

74 

30 
20 
15 
10 
8 

Badettadilât 
1339 senesi maaşatı 

Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lira 

10 

35 
20 
15 

84 

35 
20 
30 

Yekûn 83 95 

ÇİFTELER ÇİFTLİĞİ, AZİZİYE 
HARASI 
Müdür 
Müdürü sani ve serbaytar 
Baytar 
Mutemet 
Ayniyat memuru 
Mirahûr 
Mürebbi 
Mütehassıs ücreti (Maktu) 

1 
1 

— 
1 
1 
1 
1 

— • 

30 
25 
— 
10 
10 
10 
20 

30 
25 
— 
10 
10 1 
10 1 
20 1 

1 35 
l 25 

20 
15 
10 

[ 10 
20 
• — • 

35 
25 
20 
15 
10 
10 
20 
— 

Yekûn 105 135 
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Müsteşar 
Orman müdüriyeti 
Ziraat müdüriyeti 
Baytar müdüriyeti 
İstatistik müdüriyeti 
Memurin ve sicil, müdüriyeti 
Kalem mahsus müdüriyeti 
Hukuk müşavirliği 
Evrak kalemi 
Heyeti teftişiye kalemi 
Heyeti teftişiye 
Memurini, muvakkate 
Müstahtemini müteferrika 
Merkez yekûnu 
Vilâyat 
Mekâtip ve müessesat 

Yekûnu umumî 

- 36 ~ 
Tahsisatı 
fevkalâde Maaşı Yekûn 

Adet Lira Lira Lira 

1 
13 
36 
12 
4 
6 
3 
2 
5 
2 
10 
7 
8 

109 
3 426 
315 

l 230 
7 488 
9 
6 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
7 
1 

44 
542 
117 

300 
618 
250 
994 
620 
200 
824 
020 
710 
008 
— 
262 
349 
363 

1 
4 
20 
3 
1 
1 

1 

5 
1 

200 
608 
760 
948 
320 
584 
960 
780 
224 
540 
880 
176 

2 460 
46 440 
577 
90 

224 
030 

2 430 
12 096 
30 060 
10 566 
3 570 
4 578 
2 580 
1 980 
3 048 
1 500 
13 500 
2 184 
2 460 
90 702 

1 119 573 
207 393 

3 850 703 974 713 694 1 417 668 

....>. > e ^ < ...<.... 


