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BİRİNCİ OTURUM 

Bed'i Müzakerat; Saat : 13,55 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Talât Bey (Çankırı) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacak. 

Yüzüncü İçtima 

16 Mayıs 1926 Pazar 

Birinci Celse 
Kâzım Paşanın riyasetleri altında inikat ederek 

zaptı sabık hulâsası kıraat ve kabul ve evrakı varide 
aid oldukları mahallere havale olundu. 

Bazı zevatın İstiklâl madalyası ile taltiflerine ve 
himayei etfal için bazı mevaddan resim ahzı hakkın
daki teklifin reddine dair mazbatalar kıraat ve kabul 
edildi. 

Müteakiben Muvazenei Umumiye Kanunu lâyiha
sının müzarekesine geçilerek Dahiliye Vekâleti ile 
Posta ve Telgraf ve Telefon Emniyeti Umumiye ve 
İskân Müdüriyeti Umumiyeleri ve Umum Jandarma 
Kumandanlığı bütçeleri müzakere ve kabul olunduk
tan sonra tenefüs için celse tatil edildi. 

İkinci Celse 
Kâzım Paşanın riyasetleriyle küşad edilerek Ha

riciye, Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye, Adliye, Maa
rif, Nafıa Vekâletleri ile Matbuat Müdüriyeti umu-
miyesi ve Diyanet İşleri Reisliği bütçeleri müzakere 
ve kabul edildikten sonra Pazartesi günü toplanılmak 
üzere celse tatil olundu. 

2. SUALLER 

1. — Mamul şekerden ve bilhassa çikolatadan alı
nan istihlâk resmi hakkında İstanbul Mebusu Tevfik 
Kâmil ve Biga Mebusu Şükrü Beylerin şifahî sual 
takriri. 

Maliye Vekâletine. 
2. — Ankara Şehremaneti heyeti fenniyesine men

sup memurların sebebi istifaları hakkında Trabzon 
Mebusu Ahmet Muhtar Beyin şifahî sual takriri. 

Dahiliye Vekâletine havale edilmiştir. 
REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mütalâaa 

var mı? (Hayır sesleri) Zaptı sabık hulâsası aynen 
kabul edilmiştir. 

3. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
/. — Sanayi ve Maadin Bankası Kanununun on 

birinci maddesinin tadili hakkında kanun lâyihası. 
d/962) 

REİS — Ticaret Encümenine havale ediyoruz. 

2. — Tapu dairelerinin kayıt ve malumatı haricin
de elden ele geçen emvali gayrimenkulenin tapu se
nedine raptı hakkında kanun lâyihası. (1/963) 

REİS — Tapu Encümenine havale ediyoruz. 

3. — Tabolunacak evraki nakdiye masarifi için 
daha beş yüz bin liralık tahsisatı fevkalâde itasına 
dair kanun lâyihası (1/961) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

4. — Alâmeti farika nizamnamesine bir madde 
tezyili hakkında kanun lâyihası. (1/964) 

REİS — Ticaret Encümenine havale ediyoruz. 
5. — Memurin Kanununun ordu ve bahriye he

yeti zabitanı ile memurinine de teşmili hakkında ka
nun lâyihası. (1/965) 

REİS — Müdafaai 
ediyoruz. 

Milliye Encümenine havale 

6. — İmalâtı harbiye memurin ve müstahdemini 
için ihdas olunacak amele sandığı hakkında Başve
kâletten gelen kanun lâyihası. (1/966) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 
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Tezkereler 
1. — 160 zatın İstiklâl madalyası ile taltifleri hak

kında (3/692), 45 zatın istiklâl madalyası ile taltifleri 
hakkında (3/698) ve şehit binbaşı İhsan Bey Mahdu
mu Hakkı Efendinin İstiklâl Madalyası ile taltifi 
hakkında (3/699) Başvekâlet tezkereleri. 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

2. — Gemlik Kaymakamı sabıkı İbrahim Beyin 
hamil olduğu istiklâl madalyası şeridinin kırmızıya 
tahvili hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/693) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

3. — Affı Umumî Kanununun tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresi (6/694) 

REİS — Adliye Encümenine havale ediyoruz. 
4. — Firar ve tegayyüp edenlerin emvali metru-

kelerine dair 15 Nisan 1339 tarihli kanunun altıncı 
maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(3/695) 

REİS — Kavanini Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

5. — Memurin Kanununun bazı mevaddının tef
siri hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/696) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine hava
le ediyoruz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Muvaze
neye ne taallûku var? Dahiliyeye gitsin. 

REİS — Paraya taallûk ediyor da onun için 
efendim, Dahiliye Encümenine gönderelim. 

6. — Muallim mekteplerine muavenete mütedair 
kanunun birinci maddesinin tefsiri hakkında Başve
kâlet tezkeresi (3/697) 

REİS — Maarif ve Dahiliye Encümenlerine hava
le ediyoruz. 

7. — Ali Cenani Beyin istifasına mebni Ticaret 
Vekâletine İzmir Mebusu Rahmi Beyin tayin edildi
ğine dair Riyaseticumhur tezkeresi (3/700) 

REİS — Okuyoruz. 
(Tel 

Makine başında 

Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyase
tine 

Gaziantep Mebusu Ali Cenani Beyefendinin ah
vali sıhhiyesinden dolayı istifası üzerine Ticaret Ve
kâletine İzmir Mebusu Rahmi Beyefendinin intihap 
olduğu Başvekâlet canibi âlisinden bildirilmiş ve iş

bu intihap tasdik edilmiş olmakla keyfiyet Büyük 
Millet Meclisine arz olunur efendim. 

Reisicumhur 
Gazi Mustafa Kemal 

SÜLEYMAN SIRRTBEY (Bozok) — Cenabı 
Hak şifayı âcil ihsan buyursun. 

Mazbatalar 
/. — Ankara otomatik telefon ücretleri hakkında 

(1/911) numaralı kanun lâyihası ve Posta ve Telgraf 
Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı. Efendim, bu lâyiha
nın müstaceliyetle müzakeresi hakkında Encümenin 
teklifi vardır. Müstaceliyet teklifini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

HİLMİ BEY (Artvin) — Tercih teklifi de vardır, 
efendim. 

REİS — Müzakere edileceği zaman reyi koruz 
efendim. 

2."— Ticareti berriye hakkında (1/835) numaralı 
kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı. 
3. — Kanunu Medeninin tatbikatı hakkında (1/959) 

numaralı kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazba
tası. 

REİS — Efendim, ruznameye alındı, ancak Encü
men tarafından kül halinde ve müstacelen müzake
resi teklif olunmaktadır. Tabiî bütçeden gayri hu-
susatın müzakeresine hasredilen günde müzakere edi
lecektir. Bu lâyihanın kül halinde ve müstacelen mü
zakeresini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

4. — Tarife Kanununun tefsiri hakkında Maliye 
Vekâletinden gelen (3/83) numaralı tezkere ve reddi
ne dair Kavanini Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 
Riyaseti Celileye 

Bir memlekette daimî kalmak üzere celbedilip, 
müddeti temaşası hitamında diğer memleketlerde do
laştırılarak en nihaye ihraç edilmekte olan sinema 
şeritlerinin dahilî memlekette kalması müddeti şe
raitine göre tebeddül etmekte olmasına ve tarife tat
bikinden şimdiye kadar bazı mahallerde Tarife Ka
nununun 766 ncı maddesine tevfikan resim güm
rüğü katiyen ve ekser mahallerde dahi geldiği ma
halle iadesinde reddolunmak üzere mezkûr kanunun 
dördüncü maddesinin tasian fıkrasına kıyasen resim 
gümrüğüne depozito suretiyle alınmakta olduğu mu
haberatı cariyeden anlaşılmıştır. Tarife Kanununun 
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dördüncü maddesinin tasian fıkrasında yine iade olun
mak şartiyle amelî sergiler ile tiyatro ve sirkler için 
muvakkaten ithal olunan bilumum eşyanın gümrük 
resminden muaf olduğu zikrohınmasına mebni bun
ların gümrüklere vürudunda geldiği mahalle iadele
rinde reddolunmak üzere ithalat resim gümrüğü mu
vakkaten depozitoya rapten imrar olunmakta bulun
duğundan ve mevzubahis olan sinema şeritleri gerçi 
maddei mezkûrede zikredilmemiş ise de sinemaların 
dahi tiyatro şekil ve mahiyetinde olması itibariyle 
maddei mezkorenin dairei şümulünde bulunduğu ve 
Tarife Kanununun 766 ncı maddesi mucibince resmi 
gümrüğüne tabi olan dolu Ve boş sinema şeritlerinin 
dahi memlekete sureti katiyede ithal olunacaklara 
münhasır olacağı mütâlâa olunmakta ise de ifayı 
muameleye tereddüt edildiğinden maddeteyni mez-
kûreteynin tetkiki münderecatı ile bu bapta tefsiren 
bîr karar ittihazı zumunda Maliye Vekâletinin mev
du 18 Haziran 1338 ve 910/3919 numaralı tezkeresi 
ve geçen devre Kavanini Maliye Encümeni mazbata
sı mütalâa olundu. Tarife sarih ve madde kabili tef
sir görülmediğinden Encümenimiz reddine karar ver
miştir. 
Kavanini Maliye Encümeni 

- Reisi Namına Mazbata Muharriri 
Bozok Bozok 

Süleyman Sırrı Süleyman Sırrı 
Kâtip Âza 
Ankara Ordu 
İhsan Hamdi 

Âza 
Konya 

Mustafa 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim; bu red 
ile, bunların iadesinde resim gümrüğü iade olunuyor 
ma çıkıyor? Olunmuyor mu çıkıyor? Bunun için söz 
söyliyeceğim. Bu red karan • kabul olunursa sinema 
şeritleri iade olunurken gümrük resminin iadesi la
zım gelecek mi, gehnîyecek mi? 

MALİYE^ VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
ladesi lâzım gelir. 

REİS — Maliye Vekili Beyefendi, iadesi lâzımdır 
diyorlar. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Söz istiyorum. 
REİS — Müsaade buyurursanız reye koymadan 

ruznameye alalım, ayrıca müzakere ederiz. 
5. — Düşman istilâsına maruz kalmakla terki 

mevkie mecbur olun memurin ve ailelerine harcırah 
verilmesine mütedair 27 Teşrinievvel 1336 tarihli Ka-

— 193 

nunun birinci maddesinin tefsiri hakkında (3J"369) nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve tefsire lüzum olmadı
ğına dair Kavanini Maliye Encümeni mazbatası. 
16.5.1926 

REİS — Okunacak, 

-Riyaseti Celileye 
Müdafaai Milliye Vekâleti Celilesinden mevrut 

19 Ağustos 1339 tarih ve Muhasebat Davesi 1/12567 
numaralı tezkerede düşman istilasına maruz kalmak
la terki mevkie mecbur olan memurin ve ailelerine 
harcırah verilmesine mütedair 27 Teşrinievvel 1336 
tarihli Kanunun birinci maddesinde, düşman istila
sına maruz kalmakla terki mevkie mecbur olan me
murinin en yakın liva merkezine veya resmen mer
kez ittihaz olunan mahalle gitmek şartiyle mevkii 
memuriyetlerine iltica ettikleri merkez arasındaki 
mesafe için harcırah Kararnamesine tevfikan masarifi 
seferiye ahzına kesbi istihkak edecekler ve bu su
retle terki mevki eden memurin ailelerine de beraber 
nakletmiş oldukları takdirde başkaca aile harcırahı 
verileceği muharrer olduğundan ilk teşkilatta Kuvayı 
Milliye hidematında müstahdem iken duçarı esaret 
olan zabıtandan bazılarının düşman istilasına maruz 
kalan mahallerde ailelerinin {hükümeti milliye dahili
ne çekilmeye muvaffak olamadığı ve badetöşgal sai-
kai mecburiyet He oradan bir fırsatla İstanbul'a nak
ledilmiş bulundukları beyaniyle aile harcırahlarının 
tesviyesi talep edilmekte ve talebi vakiin sarahati ka-
nuniyeye ademi muvafakati hasabiyle tervici cihetine 
gidilememekte lise d«, ifayı vazife esnasında duçarı 
esaret olan ve bu sebeple ailesini birlikte dahile nak-
îedemey*ip bilâhare zuhur eden fırsattan bilistifade İs
tanbul'a veya hükitrttell ımtHŷ nrat havzaî hakimiye
tine nakleden zabıtana afle harcırahı verilememesi 
muvafıkı madâiet ofemîayacağmdan saMfiizzikir ka
nunu tefsiren bir karar ittihazmın temini Sş'ar kılın
mış ve mesele İcra Vekilleri Heyetinin 27.1.1341 ta-
rîhli ictintamda tedettezekkür keyfiyetin Meclisi 
Âliye arzı tensip edttımY olduğundan muktezasının ifa
sı lüzumuna dair Başvekafetm 4.2.1341 tarih1 ve (6/594) 
numaralı tezkeresi tetkik ve mütalâa ve icabı müzake
re olundu. İşgal doiayısıyle terki mevkie mecbur olan 
memurin ve ailesine 'harcn-ah itası hakkındaki kanun 
sarihtir. Birinci maddesinde düşman istilasına maruz 
kalmakla terki mevkie medbur olanların gerek ken-
düeri ve gerek aileleri harcırah alabilmek için en ya
kın ttva merkezîne veya resmen merkez ittihaz olu
nan ntaffıaftc gftmtfc şarttır. Yoksa feratettayin istediği 
mahalle giden veyahut kendisi gittiği halde mahalli 
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işgalde bıraktığı ailesini bilâhare celbedenlere harcı
rah itasına mesağı kanunî olmadığından sarahati ka
nuniye karşısında Encümenimiz başkaca tefsire Hi
zam görmediğini Heyeti Umumiyeye arza karar ver* 
iniştir. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi Namına Mazbata Muharriri 

Bozok Bozok 
Süleyman Sırrı Süleyman Sim 

Kâtip Aza 
Ankara Konya 
thsafl Mustafa 

Aza 
Ordu 

Hanıdı 

IREİS — Encümen mazbatasını reyinize arz edi
yorum efendim. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kahul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

6. — Askerî Ceza Kanununun silki askeriden tart 
edilenlerin hakkı tekaüdü hakkındaki ahkâmının tef
sirine dair İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinden gelen 
(3/65) numaralı tezkere ile sabık Kırşehir Mebusu Sa
dık Beyin, mahkûm memurin ve zabitan maaşatı hak
kında (2/78) numaralı teklifi kanunisi ve Kavanini 
Maliye Encümeni mazbatası. 

«lEtS — Ruznameye alındı. 
7. — Meccanen kereste kat'ı hakkındaki kanunun 

tefsirine dair İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinden ge
len (3/173) numaralı tezkere ve tefsire imkân olmadı
ğı hakkında Kavanini Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacak. 

Riyaseti CeMeye 
Miiceddeden inşa ye tamir edilecek hükümet ko

naklan için mirî ormanlardan meccanen kereste ita 
edilebilmek üzere 21 Şevval 1340 ve 18 Haziran 1338 
tarihli ve 279 numaralı kanunun tefsiri hakkındaki 
12.11.1338 tarih ve (6/1968) numaralı tezkerenin in
tacı lüzumuna dair Başvekâletin (6/236) numaralı tez
kere ve merbutu devrei sabıka iktisat ve Kavanini 
Maliye encümenleri mazbataları mütalâa ve tetkik 
edildi. 

Mezkûr 18 Haziran 1338 tarih ve 239 numaralı 
Kanunun birinci maddesinde nıesakin, mekâtip, meda-
ris, maabit ve darülitamlar diye tasrih ve tavzih edil
diği halde hükümet konaklarının zikredihnemesi bir 
eseri zühul Olmasa gerektir. Binaenaleyh madde me-
ıbanî ve müessesatı mezkûreye mahsus olduğundan 
bunlar meyamna hükümet konaklarının İlâvesiyle 

maddenin ona göre tefsirine imkân olmadığından 
hükümetçe bu zaruret ePan baki ise 'bu hususta bir 
lâyihai kanuniye tedvin ve Meclisi Âtiye sevketme-
si lâzım olduğu kanaati ile (Riyaseti 'Celileye takdime 
karar verilmiştir. 

Kavanini Maliye \ 
Encümeni Reisi Namına Mazbata Muharriri 

Bozok Bozok 
Süleyman Sırrı (Süleyman Sırrı 

Kâtip Aza 
Ankara Ordu 
İhsan Hamdi 

Aza _ * 
Konya 

Mustafa 

REİS — Encümen mazbatasını reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen el 'kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

8. — Maras ahalisinden harp kazançları vergisi 
alınıp alınmayacağı hakkında İcra Vekilleri Heyeti 
Riyasetinden gelen (3/67) numaralı tezkere ve tefsire 
mahal olmadığına dir Kavanini Maliye Encümeni 
mazbatası. 

REİS — Okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Maraş'ın İngilizler ve müteakiben Fransızlar ta

rafından işgali üzerine gördüğü zarar ve bilhassa ma
kam ticaret olan çarşı ve pazar Fransız ve Ermeni
ler tarafından istila edilen dükkân mağazalardaki 
emval ve eşyayı ticariye ile bütün tüccara ait kasa* 
lar tahrip ve yağma edilmiş olduğundan harp ka
zançları vergisinden muaf tutulmaları mahallinden 
talep ve iş'ar olunmasına ve Harp Kazançları Karar
namesinin ikinci maddesinin 11 nci fıkrasında son 
harpte düşman tarafından işgal edilen mahallerden 
hicret edenlerle alelıtlak ahar mahallere nakil ve teh
cir edilenler harp kazançları vergisinden muaf olma* 
sına ve İngiliz ve Fransızlar tarafından Maraş'ın vu
kuu işgali dolayısiyle sekenesinin gûnagun zarar ve 
mesaîbe duçar olmalarına binaen bu gibilerin fıkrai 
mezkûrenin bahşettiği müsaadettan istifadeleri. muva
fık olup, ancak bunlar meyanmda zarardîde olmayan 
tüccarların da bu müsaadeden istifadeleri muvafık go-
rülmeyerek hükmü kanunu tatbikî mahalline bildiril
miş ise de, Maraş'ın bidayet Tarh Komisyonunun maz
batasında livada zarar görmedik hiçbir şahsın kal
madığı beyanı ile muafiyetin umuma teşmili lâzım 
geleceği bildirildiği ve harp kazançları vergisi karar* 
namesinin mezkûr ikinci maddesinin, 11 nci fıkrasın-
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da bahşofunan muafiyetin harbi umumide hicret eden
lerle tehcir edilenlere maksur tutulduğu gibi düşman
dan istirdat olunan mahallerin emlâk ve arazi <ve te
mettü ve aşar vergilerinin 1337 senesi nihayetine ka
dar olan bakayasının affını mutazammın 31 Teşrini
evvel 1337 tarihli kanun dahi Harp Kazançları Ver
gisinin , muafiyetini ihtiva eylemediği ve Maraş aha
lisinin istila dölayısiyle zarardîde oldukları müsellem 
ise de hicret vaki olmadığı cihetle livay ımezkûr da
hilinde harp seneleri içindeki kazançlardan kararname 
dairesinde vergi aranması lâzım gelip gelmeyeceği hu
susunun tefsir kılınması hakkındaki Maliye Vekâle
tinin 22 - 23 Teşrinievvel 1338 tarih ve varidatı umu
miye 5144/57929 numaralı tezkeresi îcra Vekilleri He
yetinin 24.10.1338 tarihli içtimamda tezekkür ve key
fiyetin tefsiri zımnında Başvekâletin 26.10.1338 tarih 
ve (6/1809) numaralı tezkeresi mütalâa ve tetkik olun
du. Harp Kazançları Kanunu sarih ve muafiyet bah
şeden ahkâmından Maraş halkının istifadelerinin te
mini kabil olamayacağından mahalli tefsir görülme
mekle keyfiyetin Heyeti Celileye arzına karar veril
miştir. 

Kavanini Maliye! 
Encümeni Reisi Namına 

Bozok 
Süleyman Sırrı 

Aza; 
Ankara 
İhsan 

Aza 
Ordu 

Haindi 

Mazbata Muharrir 
Bozok 

Süleyman Sırrı 
Aza 

Konya 
Mustafa 

REİS — Encümen mazbatasını reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et-
miyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmüştir. 

9. — Şûrayı Askerî Kanununun ikinci maddesinin 
tadili hakkında (1/939) numaralı kanun lâyihası ve 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası. 

REtS — Ruznameye ahndı. 
10. — Lise ve orta mekteplerde veya yedi ve beş 

senelik idadilerden mezun olup da mekteplerde muvaf
fakiyetle hizmet etmekte olanların muallim ad ve iti
bar edilmeleri hakkında (1/944) numaralı kanun lâ
yihası ile Urfa Mebusu Refet Beyin (2/569) numa
ralı teklifi kanunisi. 

11. — Gümrük tarifei umumiyesinde bazı tadilât 
icrası hakkında (1/859) numaralı kanun lâyihası ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz, bunun hakkında 
iki takrir vardır efendim, okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
llkmektep muallim ve muavinlerine dan* olup, 

şimdi ruznameye alman kanun lâyihasınm müstacelen 
ve 'bütçe haricindeki mevaddın müzakeresine tahsis 
olunan günde tercihan müzakeresin!! teklif ve rica 
ederim. 

Giresun 
Hakkı Tarık 

Meclis Riyaseti Celüesine 
'Bugünkü ruznamenin evrakı varide kısmının yir

minci maddesindeki muallimler teklifi kanunisinin 
müstacelen ve tercihan müzakeresini teklif eylerim. 

Malatya 
M. Hilmi 

REİS — Bu teklifleri kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY {Trabzon) — 
Efendim, Heyeti Celilenm Emlâk Bankası hakkında 
bir kararı vardır. 

(REİS — Efendim, bir tercih sırası var. Hangisi 
evvel tercih kararı almış ise evvelâ o müzakere edilir. 

Takrirler 
1. — İzmir Mebusu Osman Zade Hamdi Beyin 

lastik ayakkabılarının men'i ithali hakkında takriri. 
REİS — Gümrük Encümenine havale ediyoruz. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

REİS — Efendim, müzakere edilecek mevadda ge
çiyoruz. 

1. — 1926 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu 
lâyihası (1/734) ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası. 

B) TİCARET VEKALETİ BÜTÇESİ 
REİS — Ticaret Vekâleti Bütçesinin müzakeresi

ne geçiyoruz, efendim. Heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? 

»ESİM ATALAY BEY (Aksaray) '— Arkadaşlar, 
notlarımı kısa keseceğim. Kıymetli vaktinizi işgal et
mek isteniliyorum. Yalnız pek mühim aksamını arz ve 
izah' etmekten çekinemiyorum. Çünkü Muvazenei Ti
cariye ve vaziyeti iktisadiye bana Ibunu söyletmeyi 
emrediyor. Bilirsiniz ki arkadaşlar, bir mlilleti kuvvet 
kurtarır, fakat iktisat yaşatır. Bugün milletlerin bir 
gümrük siyaseti var, sermayesini ve dahili masnuatını 
himayeye müteveccih olan bir mali siyaseti var. Ve yi-
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ne bir de itibarı malînin muhafazası için, bir kam
biyo siyaseti var. Bh* de millî iktisada doğru bir yürü
yüş var. Fakat bu tamamen maksadı temine kâfi de^ 
ğiMir. Bunun için bir kanun teklif edilmişti. Halen o 
kanun Medisi Âliye gelmemiştir. Bu sene geleceğini 
de ümit etmiyorum. 

Bendeniz geçen sene yine bu kürsüden arz etmiş
tim ki; gelecek sene paramızın düşeceği muhakkak
tır. Geçen sene 810 kuruş iken bu sene 930, 940, 1 000 
kuruşa kadar düşmüş olan paramız nazarı itibara 
alınmalıdır. Arkadaşlar! Paramızın kıymeti iş&iraiyesi 
kayboldukça memleketteki es'ârın fiyatı şüphesiz ki 
yükselecek ve hayat o nispette pahalılaşacaktır. On-
yedinci asrın bllâkaydüşart serbestisi yerine bugün 
himaye kaim olmuştur. 

Biz ne dahilî sanayiimizi ne de başka şeyimizi hi
maye etmeyi bilmiyoruz. Ben şu kürsüye gelerek 
bir kanun teklifi münasebetiyle sanayii da^ Üyemiz
den hiç olmazsa biz ve memurlar yerli kumaş giyelim 
dedim, arkadaşlar güldüler. Yine gülünüz arkadaş
lar! Fakat tarihi iktisadiyatımız noktai nazarından 
her halde ben iyi bir şey yaptığıma, iyi bir şey söy
lediğime vicdanen kaniim. Günden güne paramız 
eksiiiyor. Tabiî paramız memleketten harice gitmi
yor. Çünkü gerek hükümet ve gerek tüccar dışarıdan 
mal almak istediği vakitte ya dolar veriyor veyahut 
İngiliz lirası veriyor. Yani paramızın kıymeti iştirai-
yesi azalıyor. Bundan bir sene evvel beş liraya al
dığımız bir kitabı bu sene dokuz Iraya alıyoruz. Ar
tık paramızın ne kadar düştüğüne bu mikyas olabilir. 
Binaenaleyh sermayenin önüne bir himaye usulü 
vazetmezsek ilerisi pek fecidir, arkadaşlar! Nihayet 
on iki, on beş liraya kadar yükselecektir arkadaşlar. 
Bu müstebat değildir. Mütareke senesini göz önüne 
alalım. 300 ilâ 350 kuruş iken, bugün dokuz yüz 
şu kadar kuruştur. Bunun esbap ve sevaiki ahü ita
mızda Muvazene! iktisadın bulunmamasıdır arkadaş
lar. 

Biliyorsunuz; 1918 senesinde Fransa bir kanunu 
mahsusla sermaye ihracım men etmiştir. Sulhun ak
lînden sonra geçen sene Fransa Meclisi Mebusanın-
da epeyce gürültü oldu, sermaye ihraç edelim diye. 
Bu menınuiyet hâlâ Fransa'da devam ediyor. Bir de 
kambiyo mesaili düzelmedikce, ithalât ile ihracat 
arasında Muvazene temin edilmedikçe imkân yoktur 
hâlâsı iktisadî vücuda gelemez. Bugün memleketin 
gerek garbında gerek şarkında, gerek cenubunda her 
tarafında bir buhranı iktisadî vardır. Bu, gayrı kabili 
inkârdır. Yapağımız satılmaınısiır. Tiftiğimiz satıl-

mam^tır. İpek ha keza. Zahire işte kendi ihtiyaca-
tımtza ancak kifayet ediyor. Diğer taraftan ithalât, 
ithalât, boyuna ithalat. İthalâtın önüne gecilmedikçe 
bunun nihayeti gelmez arkadaşlar. 

Geçen sene mayıs ayında vaki olan ithalâttan bir 
kısmım size arz edeyim; memlekete sekiz milyon ku
ruşluk kereste girmiştir. On dokuz milyon kuruş kıy
metinde ipekli mensucat girmiştir. Arkadaşlar, Bul
garistan tamamen lüks eşyaya büyük bir tarife vaz 
etmiştir. Fransa» İngiltere sefirleri geliyorlar, bizi 
tehdit ediyorlar; sizin mevaddı iptidaiyenizi aimıya-
cağız diyorlar. Sofya Sefarethanesinden aklığım 
malûmatta Bulgar Hükümeti noktai nazarından kati
yen zerre kadar inhiraf etmiyor. Lüks eşya ne lavan
ta, ne krem, ne ipekli eşya, ne şu ve ne bu, hiç bir 
Füks eşya oraya girmiyor. 

Arkadaşlar! Bir Edirne'miz vardı, gayet güzel 
bir sabun imalâtı vardı. Bu sanatı ihya etsek ve bu
nu himaye etsek Edime yıkılmazdı. Edirne'yi gö
rün; için, için sönüyor. Bursa ipeklilerinin eski istih-
salatını muhafaza etsek doksan milyon liradır. Si
ze bunu hesabiyle arz ederim. Bütçemizin yarışma 
yakın bir paradır. Doksan milyon uradır. İşte size 
burada rakamları ile ispat edeyim. Bu kadar gidi
yor. Sonra Bursa manıulatını himaye için herhalde 
ipekli şeylere fazla gümrük vaz'ı lâzımdır. Kaçak
çılık olur. Olmaz değildir. Fakat önünü almak 
icabeder. Hükümetin ve gümrükçülerin vazifesi ne
dir? Bunlar herhalde kaçakçılığın önünü almakla 
muvazzaftır. On milyon kuruşluk mahrukat girnıiş-
tirj On sekiz milyon kuruşluk ipekli mensucat gir
miştir. Kırk sekiz milyon kuruşluk yünlü mensucat 
girmiştir. Ben bunu aylık olarak gümrüğün neş
rettiği istatistiklerden aldım. Binaenaleyh geçen sene
nin mayıs ayı zarfında ithalât ve ihracat arasındaki 
fark on bir milyon kuruştur. Bir ayda onbir mil
yon kuruşluk ithalatımız vardır. Dışarıya fazla para 
gidiyor. Bunların önüne geçmek bizim en büyük 
vazifemizdir. Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Gö
rüyorum ki vaktimiz dardır. İstical buyuruyorsunuz, 
binaenaleyh bunların önüne geçmek, sanayii, ser
mayeyi himaye etmek lâzımdır. 

AKÇORAOÖLU YUSUF BEY (İstanbul) — Ne 
için öyle söylüyorsunuz? Vazifemiz bunları dinle
mek ve dUşünmektir. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Teşekkür 
ederim. 

Küçük sanayiin himayesi lâzımdır. Evvelâ arz 
ettiğim gibi memlekette emsali yapılabilen şeyde, 
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meselâ İpekli gıravatlar, ipekli kumaşlar, krem, ko-
lanyacılık İstanbul'da inkişaf ediyordu. Bunlar da 
bugün sönmek üzeredir. Meselâ debagat, bazı yer
lerde bilhassa Gaziantep debagatı güzel bir şey idi, 
bu da gidiyor. Bugün Anten buhran içindedir. Ve 
bu yıllardan beri halledilememiştir. Hahcıhğımız bu 
sene yıkılmak üzeredir. Bunu da bilesiniz. Sonra 
daha ufak sanayii himaye İçin gayet basit, kolay 
şeyler vardır. Mamul kova, mamul nal, mamul mıh, 
mamul saç ve kürek gibi şeyler üzerinde fazla güm
rük vaz ederseniz. Bunlar saç hainde memlekete 
gelir ve bunları esnaf isler, beş, on para kazanır. 
Biz Avrupa ile muamelâta girdiğimizden beri bir mi
rasyedi siyaseti takip etmişiz. Arkadaşlar! Biz eski 
zamanlardan beri Viyama'ya öteye beriye ganaim için 
gitmeye alışmışız. Bizde memur münevver sınıfı dai
ma tokluk görmüş, tok yaşamış, dalma iyi şeyi arar 
Fakat ötede halk ne yapıyor, halk ne çekiyor, bunu 
düşünmek icabederj Bunun için her halde küçük 
sanayiin himayesi lâzımdır. 

Sonra kambiyo işlerinin tanzimi için para mese
lesine ehemmiyet vermeli, bilhassa borsa mitlîleştiril-
melidir. Memleketimizde en büyük bir tehlike var
dır. Arkadaşlar, Yahudi tehlikesi Bugün paranız 
bunların elinde oynuyor. Her tarafta sizin hayati ik-
tisadiyenize suikast eden bir millet vardır, o da Ya
hudi milletidir. Hakikaten bugün sizin paranızın üze
rinde azim fırıldaklar çevriliyor. Bundan sonra ak
imiz başınıza gelecek ohırsa o zaman, zaman geçmiş 
öîacaktır. Şimdiden yahudiler aleyhine sabit bir si
yaset takip etmezseniz memleketimiz Macaristan'ın 
vaziyetine düşer. Efendiler! (Çok açık sesleri) Açık, 
kapalı ne yapalım? Benim sözlerim açıktır. Sonra 
sermayeyi himaye etmelidir. Borsanın tanzimi için 
sermayeyi himaye etmeli, spekülatörleri serian ve 
şediden tecziye etmelidir. Bir vakitler bunların istik
lâl mahkemesine şevkini haber ahnışnm. Hakikaten 
bu, çok güzel netaıyiç tevlit eder. Fakat bunda 
devam etmelidir. Sonra Hükümet kambiyo muame
lâtım doğrudan doğruya kendi eKne ahnah ve muame-
lecileri ortadan kaldırmalıdır. 

Bir Hükümet bankamız, Devlet bankamız, mil
lî bankamız yok ki ona tevdi edelim ve onun kontro
lü altına vaz edelim. Bulgarlar bile bunu böyle yap
mıştır. Başka muameleciîeri ortadan çekmiş, kal
dırmış ve doğrudan doğruya bankalar buna vazıyed 
etmiştir. Hulasa arz edeceğim şudur ki: Memlekette 
ithalat ve ihracatın tevazünü çok lüzumlu bir şeydir. 
Bütçenin varidat ve masarifatımn tevazünü zahiri bir 
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şeydir. Askadaştar.. Eğer bunu batman ve manen 
iyice tahkim ve teyit etmek istiyorsanız ithalât ve ih
racatımızı tezvin ediniz. Bunun iem ça*e her vatan
daşın uhdesine düşer. Tutşusunu büe Avrupa'dan 
getirtip yiye» münevverler fojhnefidirier ki: Memleket
ten çıkan her metelik binlerce öitsüzün, binlerce ye
timin, binlerce dulun ajan teriaden alınmıştır. (Bra
vo sesleri) Bflmeli ve müB bîr iman şekŞnde itikat 
etmeliyiz ki: Her Türk dtşanya on para verirken vic
danı sızlamaluhr. Düşünmelidir. 

Arkadaşlar; her şeyi dahilde icmal ve her şeyi 
memlekette temine sarfı gayret etmelidir. Geçen se
ne bazı mekteplerin ve yeknesak elbise veren mües-
sesatm dahüt kumaşlardan elbise imal etmesini mec
burî kılan bir kanun yapmıştık. Sanayi ve Maadan 
Bankası Müdiri -ki çok memnun olduk- «Âdeta 
kumaş yetiştuıemiyoruz. Evvelce işimiz az iken şim
di çok işimiz var, bankayı tevsi edeceğiz» dedi. Sa
yam şükranıdır. Bu hususta bendeniz, Aü Cenani 
Beye teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Bilhassa 
sanayi ve maadin bankasunn teessüsü münasebetiyle 
bu teşekkür bir borçtur. Yalnız, yeni gelen zattan 
şunu istirham ve rica edjyorum ki memlekette kuv
vetin kurtardığı mflieti, iktisat yaşatacaktır. Arka
daşlar: Bunu yaşatmak için arz ettiğun gibi varidatı
mızla sarfiyatımızı her halde göz önünde bulundur
malıyız. 

İstanbul'da bir örücüijk sanatımız vardır. Olduk
ça inkişaf etmiştir. Fakat okturuva bunu berbat edi
yor, mahvediyor, nâ ehiller eKne tevdi edilen bazı 
kanunlarla mütt sanayiiniz baltalamyor. İstanbul'da 
bir vakitler (çavdarlı buğday) filan diye bir şey icad 
edildi. Bu da Anadolu buğdayına bir balta idi, bu 
da Anadolu buğdaycüığmı tahrip ediyordu. Yine 
Aü Cenani Beye teşekkür ederim ki bunun da uhde
sinden geldiler. 

Hulâsa alarak arz ediyorum ki, memlekette bir 
buhran vardu*. Ve bu daha ziyade artacaktır. Ye 
bu gayrı kabili inkârda?. Arkadaşlar, çünkü bizde 
elinde nara bulunan bir kinişe mütemadiyen başka 
milletlerin eşyasraa para verdikçe, başka milletlerin 
eşyasun atmayı bediî şey badikçe kendi sanayimize, 
kendi manuBatunıza ademi tetıezyiil gösterdikçe, bu 
işler yürümez arkadaşlar, biz bir vazife büme%iz 
arkadaşlar, hepisâz iftiharla birer kat yerK kumaş
tan elbise giyersek ne oka* ankadaşlar!.. Günaha mı 
girerdik. 

Hulâsa olarak arz. etmek istiyorum ki küçük sa
nayiin hhnayesi derece! vücuptadu1. Boyacıhk, hah-
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cılık, ipcilîk, ipekçilik vesaire gibi sanayi bugün 
saîlanıyor, mahvolmak üzeredir. Arkadaşlar!.. Ban
lar gayrı kabili inkâr bir vaziyettir ve göz önünde
dir. Bunların ıslahı; her halde Tarife Kanununun 
Lozan Muahedesi ile bir gûna taaruz teşkil etmemek 
üzere bazı tadiller icra etmekle olacaktır. 

Bendenizin söyiiyeoeğim hulâsatan şudur ki: Me
teliğin kadrini bilmeyen Türk değiMiir. 

MEHMET VASFİ BEY (Bolu) — Muhterem 
arkadaşlarım! Müzakere ettiğimiz bütçenin heyeti 
umumıiyesi hakkında biraz söylemek istiyordum. Fa
kat bendenizden evvel beliğ hitabesiyle söyliyecek-
lerime beleğân maıbelâğ tercüman olan Besim Ata-
lay Bey bendenize artık imkân bırakmadılar. Yalnız 
bir sözünü burada kurcalamak için bir kaç söz söy-
liyeceğim. Beyanatında buyurdular ki yahudiler bi
ze büyük bir tehlikedir. 

Arkadaşlar! Yahudilerin büyük tehlikesi bize si-
yaseten değildir. Bunun mehafili ecnebiyede bu su
rette tevili ihtimali de vardır. Bunlar hakikaten kür-
rei arzda iktisaden hâkim bir vaziyette bulunuyorlar. 
Bize de bunlar iktisaden tefevvuk ediyorlar. Her va
kit bizim hayatı ticariyemize nüfuz ve hatta müesse-
satı resmiyemizde bile bizden fazla iş görmektedirler. 
Müessesat} umumiyemıizde bunlara rehber öten, on
ların önüne düşerek para kazandıran maatteessüf yine 
Türk rehberlerdir. O Türk rehberleri düşünmüyorlar 
ki hükümete müracaat edecek olurlarsa daha ziyade 
mazharı teshilât olurlar. Bundan bir nebçe bahset
mek için kürsüye çıktım. Bu noktai nazardan yahu
diler bize siyaseten hiç bir zaman tehlike teşkil ede
mezler. Fakat bizim iktisadî hayatımızda bunlar bir 
tehlikedir. Onun için mütebassır davranalım. 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendim, Besim Ata* 
lay Bey refikimizin mütalâasını dinledim. Çok mu
vafık buyurdular. Sözlerine iştirak ederim. Lâkin 
biz her şeyi hükümetten gözlersek hiç bir şey olmaz. 
Fertler bir araya gelmeli, şirketler tesis etmeli, fab
rikalar yapmalı. Evet yahudiler para kazanıyorlar. 
Fakat bizden çalmıyorlar. Çalışıp kazanıyorlar. Türk
ler de çalışsın ve kazansınlar. Ticaret Vekâletinden 
bir şey daha rica edeceğim, ölçü meselesi: Bazı yer
de ölçek, bazı yerde yatımla, bazı yerde batman 
dedikleri şey nal parçasıdır. Filândır bunları ıslah 
etsin. 

REİS — Buyurunuz Maliye Vekili Beyefendi. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Maliye Ve

kil sıfatıyla mı söytüyeceksiniz efendim? 
MALÎYE VEKÎLÎ HASAN BEY (Trabzon) — 

Ne sıfatla sayarsanız sayınız. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Maliye Vekili sıfatıyla bütçenin her safhasında söz 
söyleyebilirler. 

REİS — Efendim, Maliye Vekili Bey, aynı za
manda Ticaret Vekâleti Vekili idi. O noktai nazar
dan da istediklerinizi sorabilirsiniz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, Ticaret Vekâleti bütçesinin heyeti umumi-
yesûıin müzakeresi münasebetiyle rüfekayı muhtere-
meden Besim Atalay bey, memleketin siyaseti umu-
miyei ticariye ve iktisadiyesine taalluk eden bir çok 
meseleler üzerinde beyanı mütalâa ettiler. Bunları, 
müsaade buyurursanız, hulâsa edeceğim. Evvelâ 
şunu arz edeyim ki, paramızın kuvvei iştiraiyesinin 
tedrici bir surette seneden seneye vasatı olarak % 
10, 12 nisbetinde tenakusu birkaç senelik Muvazene! 
Ticariyeye, vaziyeti ticariyeye göre bir hakikattir. 
Ve bendendzce Muvazenei Tieariyemizin açığı mikta
rını en iyi ifade eden mikyası umumî her sene pa
ranın kuvvei iştiraiyesinde vasati olarak husule gelen 
tenezzüldür. Muvazenei Ticadyenin vaziyetini, nok-
sanınm derecesini, tezayüdünün derecesini bulmak 
için, bundan iyi, umumi bir miyar umumî bir mikyas 
bulmak imkânı yoktur. Bendeniz de kendisini teyiden 
arz ediyorum ki paramızın kuvvei iştiraiyesi bir müd
detten beri vasatı olarak senede yüzde on, yüzde on 
iki kaybolmaktadır. Bendenizce bu miktar, bu de
rece sukut, Muvazenei Ticariye açığımızın miktarı
nı ifade eden bir nisbettir. 1341 senesi için muame
le henüz tamam olmamıştır. Fakat toplanan ma
lumatı ihsaiyeye nazaran 1341 senesinin 12 ayhk 
ithalâtı kıymet itibariyle (220) küsur milyonu bul
maktadır. Buna mukabil ihracatımızın miktarı ehem
miyetli surette açıktır. Şunu derhal tasrih etmek is
terim M ihracatın kıymet üzerinden ifadesinde hâsıl 
olan bu açık (ne kadardır sesleri) elli küsur milyon 
liradır. Takribi olarak arz ediyorum. Çünkü son 
malumat daha yoktur. 

Şunu derhatır ettirmek isterim ki; ithalattaki kıy
metlerle ihracat araşma konan kıymetler arasında 
hakikaten tevafuk noktai nazarından ehemmiyetli 
fark vardır. Malumuâlimz olduğu veçhile ithalât 
eşyası üzerinden kıymet üzerinden gümrük alınır. 
Ve bu hakikattir. Halbuki ihracatta esas aldığı kıy
met erbabı ticaretin deklerasyonundaki, beyanname
sindeki koyduğu kıymettir. Bittecrübe sabit olmuş
tur ki her nasılsa bir zihniyet saikası olarak erbabı 
ticaret ihraç etmekte oldukları eşyaya kıymet koyar
ken hakiki kıymeti koymamaktadırlar. 
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Bu noktalı (nazardan İhracatın kıymet üzerinden 
toplaman yekûnu miktarı hakikiyi ifadeden kasadır. 
Nitekim paranın kuvvei iştiraiyesinde senevi vasati 

- oîarak tenakus -kü bendenizce en hakiki miktardır-
ithalât ile ihracat arasında bu nispette olmadığım ifa
de etmektedir. 

Saniyen şunu da arz etmek isterini ki bir mem
leketin muvazenei ticariyesinde, Mr memleketin ha
riçle olan muamelatı iktisadliyesinden hariçle obn 
alış verişinde, alacağına, vereceğine dair olan ka
lemler yalnız gümrük idaresi içine giren ithalât ve 
ihracat sütunlarından ibaret değildir. Baskça bir kaç 
kalem eşya vardır ki, gümrük muamelâtına temas 
etmemesi itibariyle, o memleketin ithalât ve ihra
catının vaziyetini değiştirir. Bir kere posta muame
lâtı suretiyle vuku bulan ithalâtı nakdiye vesaire eca-
nübin bir memlekete gelip sarf ettiği paralar, ifa et
tiği hMemat ve emsah bir çok şeyler vardır ki güm
rük istatistiklerinin dairei şümulüne dahil olmadığın
dan dolayı bir memleketin muvazenei ticariyesinin 
hakiki miktarını göstermez. Zaten ithalât ve ihra
catı hakikî bir miyar üzerine ölçebilmek için gerek 
ithalât gerek İhracat kıymetlerini her sene nihayetin
de ehli hibreden mürekkep bir komisyon marifetiy
le vasati bir miktara irca ederek o noktai nazardan 
istifade etmek lâzım gehr İd, bu usul de bizde he
nüz teessüs etmiş değildir. Buna (VaJör an duan) 
derler. İthalât ve ihracatı bu kürsüden mukayese 
edebilmek için orta yere konacak malûmatı ihsaiye, 
malûmatı hesabiye tamamen malûmumuz değildir. 
Yalnız istikameti hakkında kati miyara malikiz ki 
o da paramızda senevi vukua gelen kuvvei iştirâiye-
nin tenezzülüdür. Bu daima muvazenei ticariyedir. 
Bir miktar açığımızın mevcut olduğu ve o açık mik
tarının mümkün mertebe kuvvei iştkâlyenin yüzde 
nisbetinde ifadesi kabildir. Bu bir hakikattir. Yal
nız şunu arz etmek isterim ki bu memleketin mu
vazenei ticariyesinin daima aleyhinde kapandığı hâ
disesi Büyük Millet Meclisinin ve hükümeti miüiye-
nin ve onlardan daha evveld hükümetlerin devamın
da mevcut olan bir hadise değildir. 

Bendemiz hangi mebdeden beri bu vaziyetin mev-
cud olduğunu hesap edemiyorum. Ihtimalki iki asır
dan beri bu vaziyetteyiz. Binaenaleyh üzerine par
mak basılan hadise, şu hükümetin, şu devrenin, şu 
zamanın mahsulü olan bir hadisei iktisadiye de
ğildir. Çok eski zamanlardan beri temadi ede-
gelen ve memleketin iktisaden beid heyeti umu-
miyesiyle fena bir vaziyette kalmasına saik 

' olan başhca âmir olan esbaptan birisidir. Bu ka
dar umınnü bir mahiyeti haiz ve bütün milletin faa
liyeti ile kapanması lâzım gelen bir hadisenin böyle 
iki sene, üç sene gibi loşa bir zaman zarfında husu
le gelebileceğine arkadaşların inanmıyacağını zanne
derini. Yalnız hükümeti milliye devrinde bu hadise 
bendenizin gördüğüme göre memleketin tedricen le
hine hallolunmaktadır. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Doğru. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Bir sene evveld, yahuz İstanbul ve sevahildeki me-
maükîn ihtiyacati gıdaiyesi için Amerika'dan vesaik1 

yerlerden ithal edilen buğday ve un mspetleriyle 1341 
senesi içindeki nisbetleri mukayese edecek olursak 
hayliden hayliye lehimize haDedumiş olduğunu görü
rüz. Bendenizin elde etmiş olduğum malûmata na
zaran hariçten celbedilen, yüzde ykmi iki derece
sindedir. Halbuki evvelce bu saydığım yerlerin bu 
gibi ihtiyacati gıdaiyesinin ekseriyeti azûnesi hariçten 
gelirdi. 

Bir memleket muvazenei ticariyesritıi tamamiyle 
lehine halledehlmek için uzun zaman ve muayyen 
bir sistem ve siyaset üzerinde çalışmak lâzımdır ki 
o siyasetin hututu esasiyesi olan ve Beshn Atalay Bey 
arkadaşunızm söylediği, şeyler bugün memlekette ma-
befaüttatbiktir. Ve bu esas üzerinde yürümekteyiz. 
MÜH iktisat siyaseti, usuli himaye, başhca üzerinde 
yürüdüğümüz mesaMcden ibarettir. Yalnız şunu arz 
edeyim ki bu memleketin muvazenei ticariyesüm te
min için yalnız gUmrüklerm yegâne vasıta olarak kul
lanmanın imkân ve ihtimali yoktur. 

Gümrükler memlekete şeraiti iktisadiyeyi haiz ve 
sayam himaye ve az zamanda semeresini verecek 
olan aksamı sınayie için kuüandmaktadır. Kulla
nılmıştır ve kullanılacaktır. Fakat sanayii sun'î bir şe
kilde yaşatacağım diye bir kısım âmillerin lehine bü
tün müstehlikleri haraçgüzar yapmağa varacak olan 
bir usulü himaye, memleketin menafii umumiyei 
iktisadiyesi ile gayri kabili teliftir. Gümrüğü usulü hi
mayeye alet olarak kullanırken tespit ve hesap edi
lecek olan bir çok şeraiti iktisadiye vardır. Besim 
Atalay Bey bir çok memleketlerin mahza bu siyaseti 
iktisadiye noktai nazarından eşyanın ithâlini men et
tiklerini söylediler. Ye Bulgaristan'ı misal olarak gös
terdiler. Bulgaristan'ın parasının bu memnuiyete rağ
men iyi bir vaziyette okluğunu bilmiyorum. Şunu arz 
etmek istiyorum ki... 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Yunanis
tan'da. 
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MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Memleketin vaziyeti, gümrük tarifeleri noktai naza
rından, serbestli ticaret noktai nazarından Heyeti Ce-
lilenizin malumu olan bir mukavelei ticariye ile muay
yendir. O mukavelei ticariyenin cevaz vermediği 
memnuiyeleri - her hangi bir gayei milliye için de 
olsa - istimal etmekte hükümetiniz serbest değildir. 
Yapılan mukavelenin müddeti zarfında tamamen tat
biki zarurîdir ve mukavelâta sadakat hükümetlerin 
şanıdır. Binaenaleyh gümrükler üzerinde sanayii mil-
liyenin inkişafı, ticareti milliyenin inkişafı muvazenei 
ticariyenin lehimize halli hususunda vasıta olmak 
kabiliyeti mevcut mukavelâtı ahdiyenin dairesini te
cavüz edemez. 

Sonra sermayenin himayesini buyurdular. Zanne
diyorum ki sermayenin himayesi için Heyeti Celile-
niz bir çok kanunlar yaptı. Memleketimizde çalışacak 
olan sermayeye her türlü emniyet, her türlü kazanç 
teminine çalıştığımız gibi millî sermayenin de tekem
mül etmesine, birleşmesine, tevessü etmesine elimiz
den geldiği kadar yolları açık bırakmaktayız. Bu 
cümleden olmak üzere sermayenin memleketten ihra
cına mani olacak tedabir ittihaz edilmesi lüzumunu 
dermeyan ettiler ve Fransa'dan bahsettiler. Fransa' 
nın, frangın sükutunu men için bundan çok zaman 
evvel sermayenin harice çıkmasını men ettiğini ifade 
ettiler. Bendeniz zannetmiyorum ki bizim memleket
te sermayenin harice çıkmasını men etmek için teda
bir vaz'ına lüzum olsun. Zaten memleketin serma
yesi o kadar azdır ki kendi muamelei ticariyesi için 
istifadeye kifayet etmiyor. Nerede kaldı ki burada 
memleket ondan müstağni kalmış da başka memle
ketlere gidip de iş arıyacak vaziyette olsun. Maalesef 
millî sermaye itibariyle bu vaziyette değiliz. Keşke 
bu vaziyette olsaydık. Binaenaleyh, sermayei milliye-
mizin harice çıkmadığı meydandadır. Yalnız bir kı
sım kalem vardır ki ona biraz dokunmak isterim : 

Millî sermaye meyamnda olan ve hakiki nakdi
miz bulunan alanların bir çok zaman kaçakçılığa 
uğradığı, harice satıldığı vakidir. Bu hususta mem-
nuiyeti kanuniye mevcuttur. Ye elimizden geldiği ka
dar taharri, zabt, müsadere gibi ahkâm tatbik etmek
teyiz. Hatta bir çok mahkeme hükmüyle yapılmış 
olan müsadereleri Heyeti Celüeniz tetkik etmiş, mah-
kûminin lehlerinde ve aleyhlerinde hüküm vermiştir. 
Bu; her şeyden evvel bir milletin seviyei iktisadiyesi, 
terbiyei iktisadiyesi, terbiyei milliyesi sayesinde temin 
edilen şeylerdir. Her şeyi hükümetin tedabiri inziba-
tiyesinden beklemek doğru değildir zannederim. Fran-
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sa memleketten sermaye ihracını men etmiş. Yakıâ 
Fransa çok zengin bir memlekettir. Tasarrufatta en 
ziyade riayet eden memleketlerden birisidir. Orada 
bir amelenin, bir kapıcının haftada bir iki frank ar
tırıp biriktirip tasarruf sandığına yatırması kendisi 
için yiyecek içecek kadar mühim bir iş telâkki edilir. 
O kadar tasarrufu bol bir memlekettir. Orası zaten 
öteden beri mamur bir memleket olmak itibariyle 
mevcut sermayesinin dahilde muhafazasına lüzum 
yoktur. Bittabi böyle mamur yerlerde bu memleketin 
daha ehemmiyetli kâr temin etmek için başka yerlere 
gidip çalışma» lâzımdır. Zannetmem ki Fransa; me-
nafii milliyesini, sermayei millîsini harice gidip çalış
maktan men etsin ve böyle tedbirlerin parasını kuvvei 
iştiraiyesini tezyit etmediği yine Fransa misaliyle sa
bittir. Fransa, bütün bu tedbirlere rağmen frangın 
kuvvei iştiraiyesini kurtarmış değildir ve frangın kuv
vei iştiraiyesi görüyoruz ki bizim paramızdan daha 
ziyade sükut etmektedir. Demek ki sermayei millînin 
memleketten harice çıkmasını men gibi kabiliyeti tat-
bikiyesi olmıyan bir çare ile paranın kuvvei iştiraiye
sini muhafaza etmek neticesi istihsal edilmemiştir. 

Kambiyo muamelemiz, kambiyo siyasetimiz, kam
biyo hususunda hükümet haddi azamî şiddetli dav
ranmaktadır. Hatta borsa muamelâtında spekülasyon 
yapmak - ki bendenizce spekülasyon yapmak sureti 
umumiyede memnu bir şey değildir -• Spekülasyon 
yapmakla maznun bir çok ülkelerin istiklâl mahke
melerine sevkediMiği ve orada bilmuhakeme beraat 
veya mahkûm olduğu Heyeti Celilenizce malumdur. 

TAHSİN BEY (Ardahan) — Müdahale edilme
mesi daha iyi... 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Onu arz edeceğim. Borsa muamelâtına tedabiri ka
nuniye ile müdahalenin çok defa aksi netice verdiği 
sabittir. Bendenizce gayri tabiî muamelâtın kronik 
bir hale geldiği zaman yapılan tedbirler, iki defa gay
ri tabiî muamelât vuku bulması ile o muamelâtın 
Heyeti Umumiyesi hakkında gayri tabiî tedbirler it
tihazına saik olmamalıdır. Şunu temin edebilirim ki 
bizim borsa muamelâtımızda hava oyunu denilen spe
külasyon emsali olan borsalara nisbetle haddi asgarî 
derece mevcuttur. Vakıa, borsamızın pek teşekkül et
miş bir mevkide okluğunu iddia etmiyorum. Elyevm 
merî olan 1322 tarihli bir nizamnameye tabidir. Te
şekkülü ve muamelâtının yeni bir şekle ifrağı için, 
lâzım gelen tetkikat yapılmıştır ve yapılmaktadır. 
Hatta kambiyo Üzerinde teftiş ve murakabe gibi bir 
takım tedabir ittihaz etmek üzere Heyeti Celilemze 
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bir Iâyihai kanuniye takdim edilmiştir. Ve bazı en
cümenlerde müzakere edilmiştir. Çok temenni ede
rim ki o kanun bu devrei içtimaiyede yetişip çıksın. 

Esaslı bir tedbir olmak, radikal bir tedbir olmak 
üzere bize çok defa (Santral dödöviz) tavsiye ettiler. 
Tam ve kâmil esaslarla bir muamcJei ticariye üze
rinde ehemmiyetli bir rol oynıyabilmek için behema-
hal bu heyete ithalâtı ihracata tekabül ettirmek nok-
tai nazarından hakkı murakabe vermek lâzımdır. Yal
nız ihracatı kaydetmek veyahut yalnız ithalâtı kaydet
mek gibi bir muamele ile uğraşan santral dödövizin 
muvazeneyi temine hadim olmıyacağı meydandadır. 
Biz bunun az çok küçük şekillerim muhtelif zaman
larda tatbik ettik. Elde edilen netayiç bu tavsiye edi
len şekillerin tamamen aleyhindedir. Harbi Umumi 
içindeki ihracat komisyonunun mebdei (santral dö
döviz) olmak üzere düşünülmüş ve tatbik edilmiştir. 
Neticesi vesika ticaretine müncer oldu. Bir komisyon 
ki, bir heyet ki istediğine müsaade eder, istemediğine 
müsaade etmez, ithalâtın karşılığı ihracat vardır diye 
isbat edene verir, isbat edemiyene vermezse onun 
bizim memlekette ne mikyas ve ne şekil alabileceğini 
Heyeti Celileniz tasavvur edebilir. Böyle gayri menkul 
şekillerle Muvazenei Ticariyenin avakibi ve netayici 
bizce malum olduğu için buna yanaşmadık ve bende
niz elimden geldiği kadar yanaşmamak taraftarıyım. 
Meğerki memleketin simasında böyle gayri tabiî ted
birlere müracaat eden (Kronik), gayri tabiî muame
lât görülsün. Hamd olsun bizim memlekette böyle bir 
şey yoktur. Borsa muamelâtının ıslahı diğer kısımdan 
müterakki memleketlerde nasıl cereyan ediyor ve na
sıl kavanin ve nizamata tabidir? Bu noktai nazardan 
tetkikat yapmaktayız. Heyeti Celilenize heyeti umu-
miyesi hakkında yeni baştan borsayı kuracak bir ka
nun getireceğiz. Tedabiri teftişiye lâyihasından maada. 
Binaenaleyh sermayenin ihracmı men edecek gibi 
bir tedbire müracaat etmiş olmadığımıza göre ga
yemiz asıl Muvazenei Ticariye üzerinde hakim ve na
zım olan istihsalâtı milliyeyi tezyide matuf olmalıdır 
ve bendenizce paranın kıymetini muhafaza etmek 
için bundan başka çare yoktur. Bunlann hepsi birer 
paryatiftir) yani birer pansumandır. Fakat yarayı te
davi edecek olan çare, memleketin istihsalâtım tez
yit ederek memlekette yetişmediğinden dolayı hariçten 
tedarik etmek mecburiyetinde kaldığımız eşyanın it
halini tenkis etmektir. Hakiki çare budur. Bu yollar 
üzerinde her şubei idare elinden geldiği kadar çalış
maktadır. Arz ettim ki bu gibi eşyanın bir çoklan 
vardır ki bunların ithali serbesttir. Hariçten ipekli el

biseler, kolonyalar vesaire ithal ediliyor. İnsanlar için 
derler ki ihtiyacın en mübhemi tezeyyün ihtiyacı ne
vinden olan içtimaî ihtiyaçlardır. Bunların şiddeti, 
bunlann kabiliyeti teskiniyesi grizî, hayatî ihtiyacata 
nisbetle daha şiddetlidir. Ve gayri mahduttur. İnsan
lar çok defa hayatî ihtiyaçlarından bir kısmını içtimaî 
ihtiyaçlan uğruna feda ederler. Binaenaleyh asıl pa
ra insanların tabiat ve mahiyetindedir. İnsanların ta
biat ve mahiyetinde bu oldukça ekmek kadar kendi
sinin tezyine hadim olan eşya lâzımdır. Bu eşyayı 
dahilden istihsal etmeksizin ve ihtiyacatı hayatiye ka
dar esaslı olan bu ihtiyacat (dahilden temin) edilmek
sizin ithalâtı hariciyeyi men etmenin ne neticeye va
racağını zannederim yakın bir mazi isbat etmiştir. 
Bendeniz bu hususta da makul tedbirlerle iş görmenin 
taraftanyım. Zaten böyle yeni bir memnuiyet vaz'ı 
hususunda bir çok ahkâmı ahdiye ile bağlıyız. İmza 
vaz etmişiz. Bunlann ahkâmına riayet edeceğiz. Hak
kımız olan şey gayet ağır olan gümrük resmidir. Bun
lann tahsiline çalışmaktır. Zaten gümrük resimlerinin 
bu eş,ya üzerinde maksadı himayeye alet olarak kul
lanılması hususunu hükümet ihmal etmemiştir. Bilâ
kis gümrük resimlerinin ağırlığıdır ki bu gibi eşyanın 
yükte hafif kıymette ağır olan kısımlarında çok kaçak
çılar sebebiyet vermektedir. Küçük sanayiin tamamen 
himayesi taraftarıyım. Kabiliyeti hayatiyesi olan ne 
kadar küçük sanayi varsa Ticaret Vekâleti bunlarla 
meşguldür. Bilhassa sanayii nesciye bir çok memle
ketlerde vüsat peyda etmiştir. Iskoçya'yı bu hususta 
misal olarak gösteririm. Küçük sanayi nesciyede kul
lanılan el makineleri ve elektrikle işleyen küçük ma
kineler evlere kadar intikal etmiş ve sanatkâr mes
keninde icrayı sanat edecek bir hale gelmiştir. Ben
deniz bu neticenin bizim hayatımıza çok tevafuk ede
ceğine kaniim. Ticaret Vekâletinin bu hususta fazla 
çalışmasını bendeniz de çok temenni ederim. Ve kü
çük sanayiin yeni şeraiti iktisadiyeye göre himayesi 
hususunda sarfedilecek her şey mahalline masruf 
olur. Sonra lastik ayakkabıya temas buyurdular. Bu 
meselenin de küçük bir tarihçesini arz edeyim : 

Altlan kösele yerine lastik, üzerleri bez olan bir 
takım ayakkabılar vardır. Bunlar bidayeten gümrük
çe kaloş ayakkabılar yani her tarafı lastik olan kış 
ayakkabılarının altına giyilen lastiklere kıyasen kilo 
üzerinden gümrük alınarak memlekete ithal edilmek
te idi. Yine bendeniz zamanımda bu mesele hakkın
da Heyeti Celilenize bir tefsir getirdim. Bunların kilo 
ile değil, kaloş lastikler gibi kilo üzerinden gümrük 
muamelesine tabi olmayıp mamul ayakkabılar gibi 
muameleye tabi ohnası kabul edildi, O veçhile mua-
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mele görmektedir. Küçük kunduracılarımızın himaye
si için elimizde mevcut gümrük tarifesinin haddi aza
misini bunlara tatbik etmiş bulunuyoruz. Buna rağ
men bu eşya memleketimize ithal ediliyor ise bunun 
esbabım başka yerde aramalıdır. Yapılacak şey aym 
ayakkabıların mevaddı iptidaiyesini getirerek bizim 
esnafın da onları yapmasıdır. Yani kösele yerine las
tik aksamını getirerek bizim esnafında lastik ayak
kabı yapmasıdır. 

Gelelim halıcılığa : Halıcılık biz?, mahsus sanayii 
d ah il iyemizde nd ir ve bu eşya üzerinde ehemmiyetli 
ihracatımız vardır. Senevi belki bir milyon metre 
murabbağı halı memaliki ecnebiyeye ihraç ediyoruz. 
Vakıa bunun yünü bizden ise de ipliği, boyası vesai-
resi hariçten gelmektedir. Ye burada çalışan erbabı 
mesainin şeraiti mesaisi şayanı memnuniyet derecede 
değildir. Halıcılık mıntıkaları malumdur. Bunun hi
mayesi için Ticaret Vekâleti lâzım gelen tedbiri dü
şünmektedir. Bahusus bizim memleketimizden çıkıp 
gitmiş ve gittikleri yerlerde bu sanayii tesis etmiş 
adamlar vardır ki rakibimizdir. Onlann bulundukları 
yerde mazhar oldukları teshüatı göz önüne alarak 
biz de kendimiz halıcılığımızın ihracatını teshilen 
lâzım gelen himaye ve teşvikatı yapacağız. Bütün bun
lar nazarı itibare alınmaktadır. 

Efendim, haiınnızdadır ki ipek mahsulâtım hima
ye için biz memleketimiz için netayİci şayanı arzu 
olmayan birtakım kanunlar yaptık. Fakat ne oldu, 
Bursa'nın ipek kumaşlarım himaye edelim derken İs
tanbul'un trikotap örücülüğüne mam' olduk. Halbu
ki örücülük sanayiinin ehemmiyeti iktisadiye» Bur-
sa'daki İpekçilik sanayimden çok büyüktür. Hatta bu 
kanunun mevkii meriyetten kaldırılmasını talep eden 
birçok arkadaşlar da mevcuttur, (İlga edilmiştir ses
leri) Bu kanuna ilga edilmiştir değil mi efendim? Eî-
îıarf dülUlai. Binaenaleyh sanayii müryey'i himaye için 
her şeye her çareye başvurulmaktadır. Fakat arka
daşlar : Sanayi denilen şey bir memlekette beş günde 
beş Senede teessüs etmez; bunların hepsi çok uzun 
ilme, «ermayeye, tecrübeye tevakkuf eden şeylerdir. 
Biz defaten iki yüz seneden beri çalışan sanayii azi-
meye rekabet edecek vaziyet izhar edemeyiz. Onun 
İçin tedricen en küçük sanayiden başlayarak ileriye 
yürümek mecburiyetindeyiz. Şunu da arz edeyim ki 
memleketimizin henüz çehresi sanayii ziraiye safha
sındadır. Henüz sanay*ü ziraiyesini tekemmül ettir
memiş bir vaziyette bulunuyoruz. Bir safhadan son 
Safhaya kolay kolay atılanlayız. Kanunu tekâmül bu
na manidir. Bizim sanayi safhasında derecei muvaf

fakiyetimiz birinci safhadaki tekâmülümüze müte
vakkıftır. Biz evvelen birinci safhayı temine mecbu
ruz. öyle yapmazsak zannetmem ki memleketin ikti
sadiyatı için hayırlı bir yol tutmuş (bulunalım. Evvel 
beevvel ziraatimlzin istihsalâtı zlraiyemizl mümkün 
olduğu kadar ileri götürmek için Devlet bankası, 
millî banka gibi şeyler teslis etmemiz lâzımdır. Arka
daşların hepsi bilirler kî böyle bir müesseseyi meyda
na getirmek için çok iştiyak duymaktayız. Bunu bir 
an eVvel husule getirebilmek için (birçok tedabire baş
vurmaktayız. Fakat bunun mütevakkıfı aleyhi olan 
şeyin ne kadar büyük olduğunu takdir buyurursunuz. 
Bendeniz Besim Atalay Bey île birlikte kaaniim ki 
bir bütçenin hakiki tevazününü kabil kıJabîTmek için 
muvazenei ticariye mevcut olmazsa o bütçe tevazü
nü biraz zahiri biraz; yıkılmaya mahkûm bir şeydir. 
Onu temin etmeden berikini tamamen temin etmenin 
imkânı yoktur. Fakat arz ediyorum ki muvazenei 
ticariyenin olmaması o kadar uzun 'bir mazinin tevali 
edip gelen mirasıdır ki bunu böyle bir iki sene gibi 
kısa bir zamanda yok etmek 'bir parça istihsali tahtı 
imkânda olmayan bir şey arzu etmek demektir. Bi
naenaleyh bu gaye üzerinde olduğumuz ve buna doğ
ru yürüdüğümüz sabittir. Sanayi ve Maadin Banka
sının teşekkülüne mütedair mütalâanna teşekkürler 
ederin^ 

Vasfi Bey arkadaşımız da Besim Atalay Beyin 
mütalâasını teyit ederek ikinci mesele olarak memle
ketin şubesinden olan gayrimüslim unsurlardan bahis 
ile bazı sözler söylediler. Arkadaşlar; sahai rekabet 
herkes için seyyanen açıktır. Herkes derecei tefevvuk 
ve mevkiini kendi zekâ ve fetanetinden beklemek 
mecburiyetindedir. Kanun şunu veya bunu seyyanen 
muhafaza etmek mecburiyetindedir. Kanun kimseye 
hususi himaye ve imtiyaz temin edemez. Kendisin
den bahsedilen unsur faal ise, memleketimizde Çok 
para kazanıyorsa, itiraf etmek mecburiyetindeyiz ki 
akümüîasyon eriditer denilen kendi irsi zekâlarına, 
kendi sâylerine, ihtisas ve kabiliyetlerine medyun
durlar. Bizim yapacağımız şey kendilerinden İbret 
alarak aynı vadide, aym derecede çalışmaktır. Bina
enaleyh kanunun herkese seyyanen temin edeceği 
himayeden başka şu veya bu unsur ve sınıf lehine 
hususi himaye zannederim ki Büyük Millet Meclisi
nin yapabileceği mesailden değildir. Başka maruza» 
tim yok* 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Maliye Ve
kâleti bütçesinde bulunamadığım için belki bundan 
sonra Maliye Vekilini de bu kürsüde biraz güç 6ula-
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cağım. Onun için Maliye bütçesine ait bazı şeyler so
racağım, ' 

REİS — Varidat bütçesi geldiği vakit sorarsınız. 
BESİM ATALAY BEY (Aksaray) —- Muvazene

nin temininden bahsederken hiç olmazsa denizde bir 
katre kabilinden olsun traverslerin ağaç olarak istih
sali kabil değil midir? Buna dair fikrinizi söyleyiniz. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY — Onu da arz 
edeyim efendim. Zannederim ki bendenizden ziyade 
bu meseleye daha salâhiyetle cevap verecek zat Na
fıa Vekili Muhteremidir. Ziraat Vekili alâkadardır. 
Orman işleri yedi iştigalindedir. 

Evzan ve ekyal hakkında müsaade buyurursanız 
söyliyeceğim. Reşit Bey; henüz memleketin mikyasat 
üzerinde cephesi malum değil, her yerde başka mua
mele yapıyorlar buyurdular. Arz ederim ki bendeni
zin Ticaret Vekâletinde bulunduğum zaman Meclisi 
Âliye getirmiş olduğum lâyiha mevcuttur. Her yerde 
yeknasak olan, sistem metriği kabul eden evzan ve 
mikyasatın bizde de tatbiki için Heyeti Celileye bir 
lâyiha getirmişfzdir, zannederim Muvazenei Mahye 
Encümenindedir. Bendenizin de temennim bu lâyiha
nın biran evvel intacıdır. Heyeti teşriiyeye iki sene 
evvel gelmiştir. (Kanun olarak gelmiştir çıktı sesle
ri). Çıktığından haberdar değilim. 

CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşhane) — Millî 
müdafaamızı muvaffakiyetle intaç edip Cumhuriyet 
devrine açtığımız senenin ticaret bütçesini müzakere 
ettiğimiz vakit Ticaret vaziyetimiz denilebilir ki es
ki senelere nazaran çok daha iyi vaziyettedir. Müda-
raai Mitliye senelerinde haricin hatta Türk addedi
len mühim memleketlerimizin muavenetine ihtiyaç 
göstermeksizin muayyen kıtamızdaki sâyi doğrudan 
doğruya millî mücadelemizin sâyina matuftu. Bu mu
vaffakiyet millî mücadelemizin muvaffakiyetinden 
maduttu. Bu muvaffakiyet en mühim sermayemizi 
ve çok kuvvetli ve faal sayımızı tamamen bel etmiş
ti. Her memleket hayatı ticariyesinde daima birikmiş 
istoklara ve birikmiş kuvvetlere istinat eder. Hiç bir 
sene diğer senelerin biriktirmiş olduğu sermaye ve-
sairden istiğna göstermez. Bizim millî mücadelede 
devam ettiğimiz faaliyetle denebilir ki geçen senelere 
ait olan bu istoklar hemen tamamen bitmiş bir vazi
yette idi. Lozan muahedesinin takarrürü ve sulhun te
sisi üzerine Türkiye vaziyeti ticariyesini doğrudan 
doğruya ticareti nazarî olarak mütalâa edenler na* 
zarmda daha fena vaziyetler ihdas etmek lâzımdı. İs
toklar bitmiş ve sayı asıl mihverinden çıkarak başka 
bir sahaya intikal ermiş bulunuyordu. Şayi asıl saha

sına tevcih etmek ve o saye lâzım gelen sermayeyi 
bulmak hakikaten bir zamana ihtiyaç gösterecekti 
ve p zaman zarfında da Türkiye Ticaret buhranına 
maruz katmak lâzım gelirdi. Binnazariye böyle olan 
bu vaziyet bilfiil lehümamd hiçte böyle bir vaziyet 
göstermemiştir. Bilakis Türk sermayesi doğrudan 
doğruya kendisini terketmiş olan sermayelerin yeri
ni ne tarzda imlâ edeceğini derhal bulmağa cehdet-
miş ve Türk sâyi, silahını bırakır bırakmaz doğrudan 
doğruya iktisat sahasında lâzım gelen kudretle ken
disini teçhiz etmiştir. Bu vaziyet Üzerinedir ki bugün 
ticaretimize nazar attığımız zaman gördüğümüz ilk 
sönüklük vakasını tamamen tefsir etmekliğimiz lâzım 
gel'r. Gözümüze çarpan memleketlerin en mühimini 
İstanbul ve İzmir'dir. İstanbul ve İzmir'e giden her 
arkadaş etrafına bakan her nazar doğrudan doğruya 
şu vaziyetler karşısında kalır. Bir çok likidasyonlar 
vardır. Bir çok ticaret evleri kapanıyor. Bir çok ti
caret adamları keffiyed etmektedirler. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — İzmir'de 
böyle midir? 

CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşhane) — İzmir' 
de de böyle vaziyetler tahaddüs etmekte idi. Efendi
ler, bunun üzerinde durmak doğru değil idi. Bu de
mek değildir ki Türkiye'nin Ticari vaziyeti sönük bir 
haldedir. Bilakis Türkiye'nin inkilâp devresinde Ti
careti bir sınıftan diğer bir sınıfa, bir ırktan diğeri
ne geçmektedir. Evvelki ticareti inkişaf halinde bulu
nan memleketimizde sermaye ve sâyi hakikaten Türk 
milletinin değildi. Bu suretle biriken sermayeler her 
sene nihayetinde başka kanallarla doğrudan doğruya 
ecnebiye gönderilmekte idi. Bugün her hangi bir ban
ka İstanbul'da şurasını kapatıyorsa, diğer taraftan 
İtibarı Mitlî Bankası, çok faaliyetle çalışan İş Ban
kası kendisinin yekûnu faaliyetini o nisbetle artırıyor. 
Belki çok daha fazla artırıyor. Binaenaleyh asıl bu 
inkilâp safhasıdır ki nazarı itibare alınmak lâzım ge
lir. Kapanan her hangi bir ticarethanenin yanında 
göreceksiniz ki evvelce belki hiç ticaretle alâkadar 
olmamış bir sınıf Türk halkı ticaret hayatına girmek
te ve doğrudan doğruya ticareti ele atmaktadırlar. 

Bugün buhrandan bahsedilebilir. Fakat o buhran 
düşünmelidir ki doğrudan doğruya pdım, pırtısını 
toplayıp bu memleketten gidenlere aittir. Onlarm ye
rine ikame edilen kuvvetler bilakis memlekete sağ
lam sermaye ile sağlam sâyler getirmektedir. Memle
ketin hakiki sâyi ve hakiki sermayesi olmaktadır. 

Binaenaleyh şu vaziyette denilebilir ki Türk Tica
reti, hakiki millî Türk ticareti çok mühim inkişafla-
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ra malik olmaktadır. Ve hükümetimiz bu muhtelif 
ve darma dağın olan ticaret hayatım, iktisat kuvveti
ni hakiki bir cepheye tevcih etmek için de bir sene
den beri hararetli faaliyetlere devam etmiş ve bunda 
çok mühim muvaffakiyetler elde etmişlerdir. Ticaret 
Vekâletimizle Maliye Vekâletinin el ele vererek yap
tığı işler bir çok millî müesseselerimize hayat vermiş 
ve millî müesselerimiz de doğrudan doğruya Türk' 
şebekei iktisadsyesini canlandırmıştır. Binaenaleyh bu 
vaziyette biz bu senenin ticaretini çok kuvvetle mü
talâa edebiliriz. Geçen sene satılamıyan istoklanmız 
olabilir. Muhterem efendiler! Geçen sene satılamı
yan istoklar bir buhranı göstermez. Bilakis bize it
tihazı lâzım gelen tedbirleri gösterir ve bu doğrudan 
doğruya bizim geçen seneden mutahassıl yekûnu faa
liyetimizin aksamı mütebakiyesini gösterir. Eğer bu 
tarzda atılmış birtakım sermayemiz, istimal edilme
miş birtakım sermayemiz varsa onun sebebini büsbü
tün başka yerde aramak lâzımdır. Onu da şimdi arz 
edeceğim. 

Maliye Vekili muhteremi kambiyo meselesine te
mas ettiği vakit borsamıza da temas ettiler. Muhte
rem Efendiler! Muhterem Vekillimizin beyanatım 
hürmetle dinledikten sonra yine burada açıktan açı
ğa Türk milletinin bütün Türk İktisatçılarının bildiği 
bir vaziyet vardır. 

Maalesef Türkiye'de borsa yoktur. Türk borsası, 
Türk kambiyosu hotfinans denilen şubelerin elinde
dir. Ve bu müessese (bizde doğrudan doğruya Os
manlı Bankasıdır. 

Muhterem efendiler: Şanjımz, düştüğü vakit ge
çenlerde bin kuruşa gitmişti. Hiç bir vakit o şanj Lo
zan Muahedesinin tespit ettiği haddi geçemedi. O 
hadde geldi, orada durdu. O haddi geçecek olsa idi 
gümrüklere yüzde beş misli zammedecektir. Tayin 
edilen surette zam hakkına malik olacaktır ve o rad
deye getirmiş ondan sonrası kendi zararına olduğu 
için orada durdurmuştu. Hangi kambiyo 'istersiniz ki 
efendiler; Osmanlı Bankası memleketin ticaretinin 
her hangi bir sahasındaki her hangi bir faaliyetine 
sabit olarak ihtiyaçları görmüş ve o suretle tespit et-
rrtiş ve kambiyo arzım o surette tanzim etmiştir. 

Eğer bizitm kuponUar meselesi - mesela misal ola-" 
ralk arz ediyorum - eğer Türk parası ile tanzim edi
lecek olursa görürsünüz ki bizim şanjrmızı derhal 
yükseltecektir, çünkü ele geçecek Türk parasını ec
nebi parasına tahvil edeceği vakit isterki dokuz Türk 
lirası bir İngiliz lirasına tekabül edeceğine, bir Türk 
lirası bir îngiliz lirasına tekabül etsin ve bu suretle 

faizlini yüzde elliye indirsin. Bu sureti halli kabul et
tiğimiz vakit göreceksiniz ki bizim paramız yüksel
miştir. Bununla inkâr etmek istemliyim ki bizim it
halât ve ihracatımız hiçbir rol oynaınamaktadır. Bi
lakis yalnız ithalât ve İhracatımızın oynaması lâzım-
gelen çok kuvvetli rolü kuvvetli eller kuvvetli mani
alarla takyit eitmektedirfer. İhracat zamanlarımızda 
memleketimize para geldiği İçin binnazariye şanjı-

• mızın yüksek olması lâzımgelir. Fakat çok vakit ak
sine şahit oluruz. İthalât zamanlarımızda şanjımız 
yüksektir, İhracat zamanımızda şanjımız düşüktür. 
Çünkü İhracatı elimizden aldığı zaman ister ki çok 
para alsın, ithal etmeye başladığı vakit ister ki bizim 
paramız kendi kendisine daha fazla İngiliz parası, 
yahut Fransız parası getirsin. 

Hot?inansın eli bu kadar, kudretli ve kuvvetli bir 
surette Türkiye'de İcrayı amel ederse, çok emin ol
malıyız ki Türk ihracatçıları doğrudan doğruya ken
di sâyilerinden istifade edemeyeceklerdir. Kambiyo 
meselesinde doğrudan doğruya bizim m'lîi bankaya 
ne kadar ihtiyacımız varsa, ticaret noktasından bu 
bankaya olan İhtiyacımız daha fazladır. Geçen sene 
tütün para ettiği için daha çok tütün ekilmiştir. Bu 
sene tütünlerimiz elde durduğu İçin çok köylü tütün 
ckmenıişlerdir, 

Muhterem efendiler; Türkiye gibi vâsi bir memle
kette Türkiye 'İktisadı bu tarzda İhtimallerle hesap 
edilemez. Çünkü diğer memleketlerde sağlam ban
kalar ve bütün onlara İstinat eden hükümet bankası 
ticaretten gelecek olan şeklini çok daha evvelde gö
rür ve ne tarzda teshilât yapmak lâzııngeîdiğini tayin 
eder. Bankaların şu veya bu muameleyi doğrudan 
doğruya teshil ettiğine bakarak o ve bu muamele 
memlekette genişler ve diğer muameleler kendilerini 
durdurur. İşte ticaret bahsinde bankaların oynayacağı 
röl budur. Bir taraftan miHi bankalarımız çok şaya

nı şükran bir faaliyetle çalışırken bütün bunların faa
liyetini daha müsmir kılmak için ya bunların murah
haslarından müteşekkil bir meclise veya bunların 
fevkinde bir hükümet bankasınla İhtiyaç vardır. 

Bu hükümet bankası veblei ulâda hakikaten mü
him ve büyük bir sermayeye ihtiyaç göstermektedir. 
Fakat muhterem efendiler: Düşünmek lâzımgelir ki 
bu mühim sermayeye bugün İhtiyaç göstereceksek on 
sene sonra da yine ihtiyaç göstereceğiz. Binaen
aleyh on sene sonra o müihim ihtiyacımızı daha ufak
tan başlayarak pekâlâ toplayabiliriz. Yirm'i milyon 
Türk parasını, iki milyon ahini kasasına koyabilecek 
olan bu banka bugün derhal faaliyete başlayabilir. 
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Ve on sene sonra bu 'banka artık çok mühim paraya 
İhtiyaç göstermeksizin memlekette vücuda gelebilecek 
inkişafı üktisadinm yardımı ile kendisini hakikaten 
kuvvetli Tüık hükümell bankası şeklinde tecelli etri-
rh', 
Hem iktisadiyatımızı tutar hem de şanjımız bu 
suretle diğer müessesat elinde oyuncak olmaz. 
Binaenaleyh Ticaretimizde çok meşkûr faaliyeti 
ibraz eyliyen faaîiyetli hükümetimiz inşallah bize ge
lecek senede Türk bankasının esaslarını ihzar eder ve 
bu sermayeyi İki milyon Türk aîünı olarak mutlaka 
getirir. Bu temenni ile bu kürsüyü terkediyorum. 

REİS — Efendim, bütçenin heyeti umumiyesi hak
kında başka söz isteyen yoktur. Fasıllara geçilmesi
ni kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyen-
ler, fasıllara geçilmesi kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

541 . Merkez maaşa îı 47 220 

MEHMET VASFİ BEY (Bolu) — Cümlenizin 
malumu olduğu veçhile Türk alemi iktisadiyatı haki
katen pek endişe ile görülebilecek bir vaziysttedir. Bu
nu ıslah için hükümet kendine düşen vazifeyi munta
zaman ifa etmektedir. Yalnız ticareti dahiliyeyi düşü
nürken, ticaret, iktisat beynelmilel bir had aldığından 
dolayı beynelmilel vaziyeti de düşünmek vaziyetin-
deyiz, Borada 541 nci fashn 3 ncü maddesinde (Ti
caret mümessilleri) namı iîe bir şey görüyoruz. Hü
kümet on bin sekiz yüz Eira teklif ediyor. Encümen 
üç yüz liraya tenzil ediyor. Halbuki arkadaşlar; bu 
ticaret müemessileri Avrupada Türklüğü temsil ede
cek Ve orada Türk Hayatı iktisadiyesini temsil ede
cektir. Bunu tetkik ettim - bugün elimize geçen (C) 
ced velinden anlıyorum - bu ticaret mümessilleri bi
rer işareti mahsusayı haiz olarak Liverp»!, Newyork, 
Amsterdam gibi şehirlerde bulunuyorlar, bulunduk
ları şehirlerde Türk alemi iktisadisini temsil edecek ve 
mde3hace Türk tebaasının hukukunu muhafaza ede
cek olan bu mümessiller altışar yüz lira senevi maaş 
a'mış oluyorlar. Çünkü kendilerine verilen üç b:n li
radır, hükümetin tektifi on bin sekiz yüz Uradır. De
mek bu da noksan olarak teklif ediliyor. Acaba bura
da noksan bir şey mi vardır? şimdi buradan biraz 
istizah etmek istiyorum. Sual sormak istiyorum. Hü
kümetin bunu on bin sekiz yüz lira teklifine nazaran 
encümenin de üç bin lira kabul edişi her halde tica
ret mümessillerinin böyle bir noksana düşmesi başka 
bir şekli ahare inki'âp ettiğini işrap eder. 

RAGİP BEY (Zonguldak) — Bu maaşa aslidir. 

MEHMET VASFİ BEY (Bolu) — Maaşı asli de 
olsa tahsisatını da üste koysak Liverpol'da Amster-
dam*da bu para yine kâfi değildir. Mühim merakizde 
Türk Ticaretini temsil edecek ve onu muhafaza ede
cek olan zevat böyle az bir para ile bunu temin ede
mezler. Encümenin bendenizi ve Heyeti Celileyi ten
vir etmelerini istirham ediyorum. 

Bir de bir şey var beyefendiler, ticaret mümessille
rinin doğrudan doğruya ticaret vekâleti ile muhabe
re ettiklerini haber aldım. HaJbukj Ticaret mümessil
leri bulundukları mahallerdeki sefirlerimiz ile konso
loslarımız ile muhabere edecek olurlarsa bir seferin 
indelhace o memlekette olan Türk Ticareti hakkında 
mrı!umah evveliyesi olabilir. Bendeniz sefir arkadaş
larımızdan 'birisini gıcıkladım maalitizar «Bilmiyo
rum, çünkü nezdimde bulunan ticaret mümessillerinin 
benimle alâkası yoktur, doğrudan doğruya Ticaret 
Vekâleti ile muhabere eder ve Ticaret Vekâîe-
itinden emir telâkki eder» dedi. Halbuki- ben. 
deniz diyorum ki oradaki ticaret mümessil
leri bulundukları mahallerin sefir veya konsolosları 
i's teması muhafaza etsinler, her sefirin indelhace bir 
malumatı iktisadiye ile mücehhez obuası memleket ve 
millet için menfaati temin edecektir. Onun için bu 
bzpta bendenizi lütfen tenvir buyurmalarını rica edi
yorum. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY <Çankarı) — 
Ticaret mümessilleri için verilen para evvelce gelen 
bütçede beşten maada altı tane Ticaret mümessilinin 
yeniden ihdası ile ve her birine birer kâtip vermek 
suretiyle gelmiştir. Arkadaşımız 547 nci fasıldaki tem
sil tahsisatını görmüş olsalardı o zaman her ticaret 
müm essiline sekiz bin altı yüz lira ücret ve tahsisat 
Verildiğini görürlerdi. Zannederim ki sekiz bin altı yüz 
lira ücret ve tahsisat az değildir. 

REİS — Başka mütalâa var mıdır?: 
EMİN BEY <Eskişehir) — Efendim, bendeniz Ti

caret Vekâletinden bir iki noktadan müştekiyim. 
Evvelâ Ticaret Vekâleti deyince kendisini memleke
tin Muvazenei iktisadiyesinin nazımı görmek istiyo
rum. Şimdi Ankara'da hariçten akın akın gelen in
sanlar var. İki üç ay staj görmüş usta olabilmiş bu
rada üç bin kişi boş iken.. 

REİS — Bu fasla müteallik değildir. 
EMİN BEY (Devamla) — Bu fasla taallukunu 

göstereceğim. Onları ufacık bir terbiye! ile işlere sev-
kederek hariçten gelen adamlara para yermemek on
ların alacağı parayı bunlara vermek lâzım iken, bu 
yapılmıyor. Soracağım sualin biri bu, İdi. İkinci sua-
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lîm: Memlekette bakıyoruz mebzul olan ormanlars
ınız var iken ecnebi keresteleri bazı vesilelerle güm
rük resminden istisna edilerek yerli kerestelerimiz hi
maye edilmiyor. Bilâkis kaçakçılığa hükümet fiilen 
yerdim ediyor. Bundaki esbap nedir? Ticaret Vekâle
ti kendisini alâkadar neden görmüyor?: Ticaret Ve
kâleti şimendifer traverslerinin ağaç olmasından ve-
saireden neden alakadar olmuyor? Eğer bu seneki 
kadro noksan ise merkez kadrosunda bu İşleri temin 
edebilecek bir teşkilât vücuda getirelim, eğer bu teş
kilâtın başka meşgalesi varsa bendeniz bakıyorum: 
Bütün Avrupa kıskanç bir hareketle memleketinde, 
dahilde olan bir şeyi hariçten almamak ve.. 

REİS — Fasıl hakkında söyleyin!.. 
EMİN BEY (Devamla) — Fasla bir madde kon

masını teklif edeceğim. Kendi adamlarını işsiz koy
mamak için bütün kudretini sarf ediyor. Binaenaleyh 
bendeniz Ticaret Vekâletinden sual ediyorum. 

Böyle memleketin iktisadi nazımhğı vazifesini gör
mek için ne gibi teşebbüs aîmsştır? Bu keresteye ve-
saireye neden müsamaha eetmiştir, alâkadar devairin 
nazarı dikkatini ceSbetmiş midir?.. Saniyen burada 
boş insanlara iş yok iken, üç bin amele boş durur iken 
hariçten akın akın gelenler, var, bunları düşünmüş 
müdür? Beni kandıracak bir cevap istiyorum? 

ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) — Efendim, 
muhterem halefim Rahmi Beyefendi henüz vekâletin 
muamelâtına vakıf olmadığından bendeniz vekâletim 
zamanına art bir sualden dolayı cevap vermek izdira-
rında kaldım. 

Emin Bey Ankara'da, üç, dört bin boş amele ol-
duğıs halde hariçten bir çok amelenin geldiğini ve Ti
caret Vekâletinin - tabii aynı zamanda mesai müdiri-
yeti vardır ve mesai ile alâkadardır - Bu mesele ile 
meşgul olup oîmadiğms sormuştur. 

Efendiler! Ticaret Vekâleti aynı mesele ile meşgul 
olmuştur. Emin Beyin dermeyan ettiği mesele benim 
de nazır dikkatimi ceFbetti. Heyeti Vekileye arz ettim. 
Muhtelif inşaatla meşgul o k n muhtelif devair raümes-
silîerinden müteşekkil bir komisyon içtimama Heyeti 
Vekile karar vermiştir. O Komisyon bu mesele ile 
meşgul olmaktadır. 

Memleketin kereste ve ahşap malzemesi mevcut ol
duğu halde hariçten kereste ithalinde yine Ticaret Ve
kâletinin alâkadar olup olmadığını sual settiler. 

Demin de bir refikim ağaç traversten bahsetmişti. 
Gerek ağaç traversi kullanmak meselesini, gerek da
hili masnuatımızda yerli kereste sarf edilmesini te
min için muhtelif tetkikaî yaptırdık. Ağaç travers 

meselesinde Nafıa Vekâleti üe muhtelif zamanlarda 
muhaberemiz, müzakeremiz oldu. Hakikaten birçok 
memleketlerde ağaç travers istimal edilmektedir. 
Hatta Belçika - kendisi demir traversi imal ettiği hal
de demir traversi harice satar - kendisi memleketinde, 
şimendiferlerinde ağaç travers kullanır. Almanya'da 
da böyledir. 

Başka memleketlerin ekserisinde de böyledir. 
Hatta bizim memleketimiz ormanlarından ağaç tra
vers kesilir, harice sevkohınur. Meselâ, Mısır'a sevk-
oîunur, Mısır şimendiferleri için senede yüz bin kadar 
travers bizden gider. 

O meseleyi de tetkik ettik, traverslerin pürüzsüz 
sevkederek çürütmekten muhafaza edecek bir kaç 
müessese ile muhabere ettik, bunlann dosyası mev
cuttur. Nafıa Vekâleti tetkikat yapmaktadır, zanne
diyorum ki ağaç travers meselesi yakında hallolu-
nur ve bu yüzden senede üç dört yüz milyon liranın 
memleketimizde kalması çaresine tevessül edilir. 

Kereste bahsine gelince; bunda müşkülât daha zi
yadedir. Memleketin muhtelif aksamındaki keresteyi 
kereste sarfeden mahallere götürmek için vesaiti nak
liye ücretinin pahalı olması hasabiyle hariçten gelen 
kereste daha ziyade ucuz olarak kullanılıyor. Meselâ, 
Dörtyol'da bir çok portakallar vardır, bunlara san
dık yapılır. Dahilî keresteden oranın kerestesinden 
yapılan sandıklar sağlam olmadığı için portakalın şev
kinde zarar veriyor, onun için bir kısım tüccar Ro
manya'dan kereste getirmeğe mecbur oluyor. 

Zannediyorum ki Ziraat Vekâleti ormanlardan da
ha ucuz kereste çıkarmak için, son zamanlarda or
manları işletmek için tertibat almıştır. Eğer orman
lar fennî ve iktisadî olarak işletilirse dışarıdan ke
reste gelmesine ihtiyaç kalmıyarak memleketimizin 
kereste ihtiyacını temin eder. Bu mesele ile Ticaret 
Vekâleti meşgul olmuştur. Bundan sonra da tabiî ha
lefi muhterememim meşgul olacaktır, çünkü buna 
ait dosyalar mevcuttur. 

REİS. — Efendim! Fasıl hakkında başka mütalâa 
var mı? (Hayır sesleri), Fasıl kabul olunmuştur. 

Fasıl Lira 

542 Merkez ücuratı 5 520 
REİS — Mütalâa var mı? Kabul 
edilmiştir. 

543 Vilâyetler memurini maaşatı 67 866 
REİS — Mütalâa var mı? Kabul 
edilmiştir. 
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Faal L:ra 

544 Vilâyetler ücuratı 67 695 
REİS — Mütalâa var mı? Kabul 
edilmiştir. 

545 Mazulin maaşı 500 
REİS — Mütalâa var mı? Kabul 
edilmiştir. 

546 Tahsisatı fevkalâde 189 037 
REİS — Mütalâa var mı? Kabul 
edilmiştir. 

547 Temsil tahsisatı 40 000 
REİS — Mütalâa var mı? Kabul 
edilmiştir. 

548 Merkez ayniyatı sabitesi 6 975 
REİS — Mütalâa var mı? Kabul 
edilmiştir. 

549 Merkez levazımı 6 500 
REİS — Mütalâa var mı? Kabul 
edilmiştir. 

550 Merkez müteferrikası 3 000 
REİS — Mütalâa var mı? Kabul 
edilmiştir. 

551 Vilâyetler ayniyatı sabitesi 2 900 
REİS — Mütalâa var mı? Kabul 
edilmiştir. 

552 Vilâyetler levazımı 7 000 
REİS — Mütalâa var mı? Kabul 
edilmiştir. 

553 Vilâyetler müteferrikası 1 500 
REİS — Mütalâa var mı? Kabul 
edilmiştir. 

554 Masarifi müştereke 57 900 
REİS — Mütalâa var mı? Kabul 
edilmiştir. 

555 Teşvikatı sınaiye 800 000 
REİS — Mütalâa var mı? 

MEHMET VASFİ BEY (Bolu) — Bu fasılda en 
mühim bir mesele vardır ki deminden beri mevzu
bahis olup, Heyeti Celilenin de, Ticaret Vekâletinin 
de noktai nazarımca tasvip edildiği anlaşılan biı me
seledir. Burada balıkçılık sermayesi namı ile bir şey 
mevzubahis olmuştur. (Hayır sesleri) 555 nci fasıl 
(Hayır, 556 nci fasıldır sesleri) 

REİS — Bu teşvikatı sınaiye faslıdır. Daha oraya 
gelmedik. 

MEHMET VASFİ BEY (Devamla) — Teşvikatı 
sınaiyede de yine aynı his ile mütehassis olmuştur. 
Demin de. söylenmişti ki Teşvikatı Smaiye memleket 

içinde bir ruh teşkil eder. Hatta bunun ufak kısmını 
teşvik etmek büyük kısmını teşvik etmek suretleriy» 
le de mütalâa yürütülmüştür. Burada görüyoruz ki 
teşvikatı sınaiye için 1 224 000 lira konduğu halde 
Encümen 800 bin liraya indirmiştir. Büyük sanayii 
teşvik için konan tahsisattan başka acaba küçük ak
sam için de bir fasıl konulmuş mudur diye tetkik et
tim, gördüm ki diğer bir fasılda da küçük sanayii hi
maye masrafı namı altında konulmuş olan tahsisat 
tamamen tayyedilmiştir. Arkadaşlar, memleketin sa
nayiini himayede, ufak sanayii himayede göz yumar
sak büyükleri de kaybederiz. Bilirsiniz ki tekamül 
tedricidir. Her memlekette ileriye giden sanayi ufak
ların yavaş yavaş tenmiyesi ile, onların himayesi ile 
husule gelmiştir. Meselâ bugün Amerika'da Ford 
fabrikası hepimizin malumudur. Bunun tarihçesini 
okuduğum zaman görüyorum ki; ufak bir demircilik
ten başlıyan ve yüz İngiliz lira sermayesi olan bu 
müessese ufak sanayiin himayesi dolayısiyle bugün 
en büyük ve zengin bir sanayi haline gelmiş ve dün
yanın en birinci müessesesi meyanına dahil olmuştur. 

İşte efendiler, ufak sanayi himayeden büyük mües
seseler peyda oluyor. Onun için teşvikatı sınaiyedeki 
tenzilâtı bendeniz biraz zait görüyorum. Bahusus kü
çük sanayi - oraya geldiğimde söyliyeceğim veçhile -
bu büsbütün tayy edilmiş tir. Nasıl olur da muhtacı 
muavenet ve sıyanet olan bu sanayi için,mevzu tah
sisat tamamen tayyediliyor? Şimdi burada teşvikatı 
smaiyeye konulan 800 bin liradan kabil olamazını ki 
küçük sanayii himaye maksadı namıyle - eğer bütçe
yi kabartmamak matlup ise - Hükümetin evvelce tek
lif ettiği gibi 20 bin lirasını buraya tahsis edelim de kü
çük sanayii de bu suretle himaye etmiş bulunalım 
arkadaşlar, küçük sanayi memlekette o kadar inkişaf 
ediyor ki ufak bir himaye görecek olursa Avrupa' 
daki sanayii de hayrette bırakacaktır. İşte dairei in-
tihabiyemden bir misal olarak arz edeceğim. Dairei 
intihabiyemden (Mudurnu) da - Vekil Beye evvelce 
arz etmiştim - Orada bir genç ufak bir müessese ya
pıyor ve bugün bu müessese bir çakı imal ediyor. İş
te arz ediyorum. Dün posta ile aldık ye bu çakılar 
(Şidney Novil) fabrikaları tarafından satın almıyor. 
Yani bu adamın eli ile haftada yirmi tane yapılan 
çakılar (Sidney, Novil) fabrikası tarafından satın alı
nıyor ve Londra'ya gönderiliyor. Mektubunda da di
yor ki (Sidney Novil) kumpanyası gibi bir kumpan
ya benim elimden tutuyor da acaba Türkiye Cumhu
riyeti benim bu çakıyı imal hususunda yalnız elime 
inhisar eden mesaimi makineye tahvil etmek için bir 
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lüzum hissetmez mi? Ne kadar haklı bir taleptir. İşte 
bu çakı bugün gösterebileceğim sekiz liraya aldığı
mız İngiliz çakıları kadar metanetini ve nefasetini mu
hafaza ediyor. Bu; el ile ve yirmi tane çıkarılıyor 
ve bir liraya veriliyor. Mektubunda diyor ki; ufak 
bir himaye ile tesisatı ikmal edecek olursam haftada 
dört yüz tane çıkaracağım ve bütün Türkiye'nin de
ğilse bile kısmen Türkiye'nin çakı ihtiyacını temin ede
ceğim diyor. Onun için bu canlı misal olduğu halde 
şimdiden bu teşvikatı sınaiye faslında 800 bin lira 
mevzu olduğu halde bundan kabil iac yirmi bin lira
sını küçük sanayi namı altında kabulünü rica ede
ceğim. 

MUSTAFA ABDÜLHALtK BEY (Çankırı) — 
Teşvikatı sınaiye faslındaki paranın doğrudan doğ
ruya Sanayi ve Maadin Bankasına verilmesi burada 
kabul edilen kanun mucibincedir. Bunun miktarının 
Hükümetçe teklif edilen raddede olmaması geçen se
fer de arz ettiğim veçhile 43 milyon lira kadar bir 
miktarın tenkisine mecburiyet hissedilmesindendir. 
Pek mühim görülmüştür. Bilhassa Bankanın vaziyeti 
mühim görüldüğü için bu para bu kadar kalmıştır. 
Bütün bütün giderdi. Küçük sanayie gelince o zaman 
arz ederim. Meclisi Âlinin bu parayı bankaya ver
mesi, Sanayi Bankasının bunlara yardım etmesi için
dir. Doğrudan doğruya vereceği parayı Hükümet 
kontrol eder. Onun için Encümen bunu nazarı dikkate 
almıştır ve kabul etmemiştir. 

MEHMET VASFİ BEY (Bolu) — Şimdi bu be
yan buyurduğunuz muaveneti Sânayi ve Maadin Ban
kası mı yapacaktır? 

MUSTAFA ABDÜLHALtK'BEY (Çankırı) — 
Yapabiür. 

MEHMET VASFİ BEY (Bolu) — Pek âlâ zapta 
geçmesini kâfi addederim. 

MUSTAFA ABDÜLHALÎK BEY (Devamla) — 
Sanayi ve Maadin Bankasının meclisi idaresi vardır. 
Ne münasip görürse, kime yardım etmek lâzım gelir
se yardım edebilir. Tamamiyle müstakildir. Ve ban
ka iş görebilmesi için tamamiyle serbest olması lâ
zım gelir. Ve serbest olmazsa iş de göremez. 

REİS — Fasıl hakkında başka mütalâa yoktur. 
Kabul edilmiştir. 

Fasd Lira 

556 Teiifat ve istihbarat 15 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edilmiştir. 

Fasıl Lira 

557 Türk ve ecnebi mütehassısları 25 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edilmiştir. 

558 Avrupa'da bulunan ve Türkiye'de 
tahsil ettirilmekte bulunan talebe 
masarifi 158 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edilmiştir. 

559 Merkez ve Avrupa'da icra kılına
cak tatkikat seyahat masarifi 1 000 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim, 
bu merkez ve Avrupa'da icra kılınacak tetkikat ve se
yahat masarifi... Bin lira ne demektir? Yarım adam 
mı gidecek? Bu, bir adamın masrafına yetmez. Bunu 
tayyetmeli! 

MUSTAFA ABDÜLHALÎK BEY (Çankırı) — 
Efendim, fasıl böyle yazılmıştır. Avrupa'ya gidecek 
kimse yoktur. Yalnız burada tetkikat yapılacak olur
sa bunun için bin lira konmuştur. Faslın ismi böy
ledir. Gelecek sene belki konulur. 

REİS — Fasıl hakkında başka mütalâa var mı? 
Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

560 Kongreler masarifi 1 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edilmiştir. 

561 Beynelmilel mülkiyeti sınaiye ittiha
zına iştirak masarifi 1 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edilmiştir. 

562 Muavenet 101 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edilmiştir. 

563 Tahlilhane 3 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edilmiştir, ^ " " ^ 

564 Müzeler 2 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edilmiştir. 

565 Ereğli havzai fahmiyesi 60 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edilmiştir. 

566 Maadini saire 10 795 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edilmiştir. 
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Fasıl Lira 

567 Demir sanayii 100 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edilmiştir. 

568 Mektepler masarifi 80 000 

RASİH BEY (Antalya) — Ticaret mektepleri 
nerededir? 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Efendim; Rasih Beyefendi zannederim büyük tica
ret mekteplerini değil, orta ticaret mekteplerini sor
mak istiyorlar. 

RASİH BEY (Antalya) — Evet efendim' 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Onlar da (C) cetvelinin yirmi beşinci sayfasının al
tında Ankara, Trabzon, Adana ve Konya'da olmak 
üzere tasrih edilmiştir. 

RASİH BEY (Antalya) — Antalya'da bir mektep 
vardı. O ne oldu? 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Talebesi beş kişi olduğu için kalkmıştır. Kendileri kaç 
talebesi olduğunu söylerler ve ne için kalktığım so
rarlar, o zaman arz ederim. 

RASİH BEY (Antalya) — Muhterem arkadaşlar! 
Ticaret Vekâleti bütçesinin müzakeresine başlanmalı
dan beri ticaretin, memleketimiz ticaretinin millileş
tirilmesi için o kadar söyledik ve hepimiz içimizden 
ah! O günleri ne zaman göreceğiz dedik. Bendenizin 
sualimi en bariz bir surette tecelli ettiği nokta, bu 
noktadır. Ticaret millileşmek için kendiliğinden bo
yaya girip de memlekette teessüs edecek değildir. 
Eğer bu millet ticareti kendi eline alabilirse, ticareti 
idare edebilmek ehliyetini iktisap ederse o vakit tica
ret millileştirilecektir. 

Maliye Vekili Bey de, ben kürsüye çıkarken alay 
edeceğine, bir saat evvel burada, kürsüde söylediği 
sözleri düşünse idi May ekmeyecek idi. Çünkü : Ken
dileri burada söyledikleri veçhile ticareti o unsuru 
mahsusun elinden almak, daha fazla çalışmak ve bil
gi işidir. Biz de onlardan ibret alarak çalışalım, öğ
renelim. 

Efendiler! Benîm sorduğum sual de bu idi. An
talya'da bir ticaret mektebi vardır. Açılalı iki sene ol
muştur. Ve bunu açmak için bir çok masraflar edil
miştir. Bugün oradan kaldır, başka yere naklet! Bey
efendiler! Memleketin yalnız üç, beş yeri ilimden is
tifade edecek olursa diğer yerlerimiz, ticareti ne ile 
idare edecektir? Bilhassa mevzubahsimiz olan An

talya muhiti üzerine Heyeti Cdilenizin nazarı dikka
tim celbederim, 

'Çünkü orada muayyen senelerden beri başlayan 
'bir mücadele vardır. Bu mücadele hem iktisadî, hem 
siyasîdir. Bu mücadelede Antalya'da (biz, bütün Türk
ler, muvaffak olabilmek için bizi asri Sim silahı ile 
teçhiz edin ki biz de muvaffak olalım. Ve mücadele
mize devam edelim, eğer bizim elimizden bu kü
çük Ticaret Mektebini de alacak olursanız biz ne ya
parız? Lisemiz yoktur, hiç olmazsa tali tahsili ikmal 
edecek diğer bir müessesemiz yoktur. Biz, orada kar
şımızda asırlardan beri hazırlanmış her şeyi planları 
dahi hazırlanmış olan milletler karşısında nasıl müca
dele edeceğiz? Sizin ileri haltınızda bulunuyoruz. Her 
gün temastayız. 

Efendiler! Öyle feci noktalar vardır ki oralarla te
mas edenler> pekâlâ bilirler. Geçen sene orada yüz 
bin lira sermaye ile ticaret yapan tüccarlarımızın ser
mayesi, bugün otuz bin liraya inmiştir. Arz ettiğim
den 'başka sebep yoktur. Karşısındaki, daha ilmî silah
larla mücehhezdir. Ona rekabet edemiyor. Kendi ken
dine düşüyor, yanı başında açılan mağaza, Avrupa 
ile muhabereyi temin ediyor. Usulü ticareti biliyor. 
Fakat ben (bilmiyorum. Eğer ben de öğrenmeyecek 
olursam üç gün sonra mağazamı terketmek mecburi
yetindeyim. Oraya yabancı bir unsur gelecektir. Onun 
için Heyeti Celilenizden bilhassa rica ederim. Bu nıek- « 
tebi Antalya'ya bahşedin! İpka edin. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Efendim! Heyeti Gelile, Maarif Kanununu kabul 
ederken, bir çok mekteplerin teksif i usulünü kabul et
mişti. Muallimleri talebesinden çok olan mekteplerin 
ortadan kaldırılması ve lâzım olduğu derecede maa
rifin genişlettiriimesi esası karargir olmuştu. Aldığı
mız malumata göre talebesi beş, muallimleri onbirdir. 
Rica ederim, böyle bir mektep nasıl terakki eder? En
cümenin aklığı izahat bundan ibretti. «Talebenin mik
tarı nedir? (Beş) dediler. («'Muallimlerin miktarı ne
dir?» dedik «Oübir» dediler. Maarifte; böyle talebesi 
az, muallimleri çok bir çok mektepler kaldırılırsa bu
nu da kaldırmak lâzımdır. MuaiMmsiz yerlere mual
lim göndermek için bunu da kaldırdık. 

(RASİH BEY (Antalya) — Efendim; Ticaret Ve
kâletinin, Meclisi Âlinin, Muvazenei Maliye Encü
meni Reisine böyle bir malumat vereceğini katiyen 
ümit etmiyordum. Evvelce beyanatımla iaflıar ettiğim 
teessürden daha ziyade teessürümü izhar ederim. İki 
senedir devam eden bir mektebin talebe miktarı beş
tir diyorlar. Mektebi geçen sene açmışlardır. Geçen 
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sene açılan sınıfda neharîdîr. Talebesi 15 - 17'dir. Bu 
sene de yeniden 17 taîebe kaydolunmuştur. Şu hal
de otuza yakın taMbesi olan bir mektebin «talebe 
mevcudu beştir diyerek Muvazenei Maliye Encüme
nine malumat vermek zannederini çok çirkin bir şey
dir. 

(Saniyen efendiler, geçen sene Ticaret Vekili Bey, 
Antalya'ya kadar seyahat etmişlerdir. Mektebin vazi
yeti münakaşa edilmiştir. Mektebin talebemi az gö
rülmüştür, biz de az gördük. Fakat sebebi Antalya' 
nm elinde değiMîr. Müessesenin neharî olmasındadır. 
Malumu âliniz AntaSya; bir mıntıkadır, kazaları var
dır, kazalarından nehari olduğu için talebe gelemi
yor. Leylî olması için Ticaret Odası muavenet demli
de etmiştir. Ticaret Vekâleti de kısmen muavenet de-
ruhde etmiştir. Bu suretle Ticaret Vekili Ali Cenanı 
IBeyefendi ile aralarında muhabere vardı-ve devam et
mekte idi. Ve leylî yapmak esasını da kabul etmişler
di. Şimdi «talebesi beştir» gibi bir sözle Meclisti Âffi-
ye karşı mektebin kapanması cihetini iltizam etmele
rine katiyen bir mana veremedim. Oranın talebesi 
vardır. Heyeti CeSiIenizden rica ederim. Herhalde 
devlet; siyaseten orada bu mektebi leylî olarak idame 
ettirmek mecburiyetindedir- tcabederse masrafına 
memîeket de iştirak edecektir. Yalnız bu mektep ora
da idame edilsin. Çünkü; bizim orada tahsili talî gö
rüp de karşımızdaki unsurlarla mücadelemizi temin 
edecek ve ilmî silahlarla bizi teçhiz edecek başka mü
essesemiz yoktur, Bu müessesenin herhalde kalmasını 
Heyeti Ceîileden rica ederim. 

MUSTAFA ABiDÜLHALlK BEY (Çankırı) — 
Efendim, hiç ümit etmem ki Ticaret Vekâleti bize 
maîumaıî verirken yanlış olarak miktarının daha du
nunda bir malumat vermiş olsun. Acaba Rasih Bey
efendi, geçen sene ihzarı olarak yetiştirmek için alı
nan çocukları da talebe miktarından mı sayıyorlar? 

RASİH BEY (Antalya) — İhzari ne demek bey
efendi? Bir sınıf olarak İhdas edilmiştir. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
İhzari olan sınıfa devam eden çocukları da talebeden 
mi addediyorsunuz? Mektepte bir sınıf vardır ve beş 
talebesi vardır. Onu şimdi Ticaret Vekâleti arz eder. 

(REİS — Bu fasıl hakkında bir takrir var, okuna
caktır : 

Riyaseti Celileye 
Antalya Ticaret Mektebinin ipkasını a*"z ve teklif 

eylerim efendim. 
Antalya 
Rasih 

j RıFjS — Bu takrir, bütçeye zammı tazammun 
eder mi? Encümenin mütalâası nedir? 

RASİH BEY (Antaîya) — Bütçede mevcuttur efen
dim! 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY' (Çankırı) — 
Encümen, mütalâasını arz etti. Yeniden zamma mu
vafakat edemez. 

ıRiE&S — Zam yapılmaksızın bu mektebi ipka ka
bil m'idir? 

MUSTAFA ABÖÜLHALİK BEY ' (Çankırı) — 
Başka bir mektebi çıkarıp oraya nakletmekle kabil
dir, ibıi da Heyeti Celilenin bileceği bir meseledir. 

REİS — Bu malum olduktan sonra reye arz ede
rim. Bu takriri nazarı dikkate alanlar el kaldırsın... 
Nazarı dikkate almayanlar el kaldırsın... Nazarı dik
kate alınmıştır. 

ıMAZMAıR MÜFİT BEY (Denizli) — Hangisi 
kalkacaktır? 

•REİS — Artık onu Encümen tetkik ve tespit eder. 
Fasıl hakkında hükümet ve encümen tarafından bir 
zam teklifi yoktur. Elli imzalı bir takrir de yoktur. 
Fasıl hakkında başka mütalâa var mı? Yoktur. Fa
sıl kabul edilmiştir. 

I ' IB) TİCARET VEKÂLETİ LİMANLAR İDA-
L RESİ : 
| REİS — Efendim; Limanlar İdaresi bütçesinin 

müzakeresine geçiyoruz. Limanlar İdaresi bütçesinin 
i heyeti umumiyesi hakkın soz isteyen var mı? 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Efendim; geçende bir 
| meseleden bahsetmiştim. Maliye Vekili Beyefendi Ti-
I caret Bütçesinde izah etmekliğimi söylediler. Bu mü-
I fîflsebetle arz edeceğim. Ve bir takrir veriyorum. 

Okunmasını rica ederim. 
I Riyaseti Celileye 

Mersin'de hükümetçe eşyayı ticariyeden ayrıca 
(jPo'r Resmi) namiyle bir resim tahsil edilmektedir. 

I Vekâîeti »idesinin bundan malumatı var mıdır? Han-
I gi kanuna istinaden cibayet olunmaktadır? Kanuna 
I müstenit değilse men'i için şimdiye kadar ne yapılmış-
j tır? 

Mersin Mebusu 
I Niyazi 

I ALİ 'CENANİ BEY (Gaziantep) — Efendini, Ni-
| yazl Beyin sual ettiği mesele hakkında malumat arz 

etmek istiyorum. Mersin ve Adana havalisi Fransız 
işgali altında olduğu zaman Mersin limanının kena
rında sahilden bir miktar yeri Mersin'deki (Muvak
kat Ticaret Birliği) d öldürtmüş 120 bin lira sarf etmiş. 

| Bu masarifin karşılığı olmak üzere gelen eşyadan 
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<Por resmi) namjyle bir miktar para tahsiline başla- | 
mış. Mersin idarei milliyeye intikal ettikten sonra bu 
resmin tahsiline rüsumatça devam edilmiş. Bendeniz 
Vekâlete geldikten sonra bu meseleden haberdar ol
dum. Maliye Vekâleti Ceiilesinin nazarı dikkatini cel-
bettlm. Zannediyorum bu, rüsumatça tetkik edilmek
tedir. Tabiî 'bütçede mevcut olmayan bir verginin tah
sili mümkün olmadığı için kaMınlacaktır. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — O halde Maliye Vekili 
Bey izahat versinler. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
(Efendim, refiki muhtereminin sualine cevap verecek 
değilim. Bendeniz böyle bir resmin cîbayetinden ma
lumatlar değilim Hilafı kanun resim cibayet etmek 
kimsenin hak ve salâhiyeti dahiîinde değildir. Kim ci
bayet etmişse tahkik ederim, icabını icra ve neticeyi 
Meclisi Âlinize arz ederim. 

'NİYAZİ BEY (Mersin) — Efendim, geçende ben
deniz bunu rüsumat bütçesi münasebetiyle arz ettim. 
Fakat Hasan Beyefendi gayrı kanuni vergi tahsil edi
lemez. Olsa olsa Ticaret Vekâletinden sorulmak lâzım
dır dediler. Ticaret Vekâletinden soruldu, Ticaret Ve
kâleti namına 'beyanatta bulunan Cenan] Beyefendi, 
rüsumat namına tahsil edilmekte olduğundan bahis 
buyurdular. Rüsumat namına Maliye Vekili Bey be
yanatta bulundular, o da malumattar olmadığım be
yan buyurdular. Halbuki hu resim; S Kânunusani 
1338 tarihinde yani o hayalinin idarei milliyeye in
tikalinden beri tahsil edilmiştir Ve bunun hakkında 
bir çok muhaberat cereyan etmiştir. Fakat nedense, 
- varidat olduğu cihetle -. bir türlü bundan vazgeçile
memiştir. Bendeniz haberdar olur olmaz bunu, Ti
caret Vekâletine, Rüsumat Müdüriyetine arz ettim, 
hatta; Rüsumat Müdürü hayretle karşıladı. Gayrı 
kanunî bir resim nasıl tahsil edilir dedi. Muhabere 
edildi, yazıldı, çizildi ve hâlâ da bitmedi Mersin vi
lâyeti en son defa 4 Kânunusani 1341 tarihinde Ma
liye Vekâletine arz etti. Mersin'de tetkiki hesabat he
yeti 18 Haziran 1341 tarihinde bunu Maliye Vekâ
letine arz etti ve gayrı kanunî olduğunu söyledi. 
Emanet namına kayıt olduğunu ifade etti. Şimdi biz- I 
zat Mersin Defterdarlığı yapan efendi o zaman, tet
kiki hesabat heyeti reisi idi. O zaman bana söylemiş
ti. Fakat maalesef, bizim hükümet teşkilatımızda bir 
noksan vardır, hu mesele bir an evvel intaç edilmek 
icabederken bir çok devairde dolaşır, vakit geçirir, 
vekili aidinin bazan neticeden hiç haberi olmaz. I 

'Efendiler, Muvazenei Umumiye Kanununun 25 nci 
mdddesi şu şekildedir. (Hazine! devlet nam ve hesabı- 1 
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na Muvazenei Umumiye Kanunu ile tahtı mezuniyet
te bulunmayan kâffei rüsum ve tekâlifin tarh ve tah
sil memnu olup, bunun haricinde heri ne nam ve su
rette olursa olsun tarh ve cîbayeti tekâlif hakkında 
emir ita edenler takibatı kanuniye tabi tutuhır.) Şüp
hesiz, Maîiye Vekâleti bunun için eritir vermemiştir, 
fakat Vekil Beyefendi için söylemiyorum. Vekâlet sı
fatı ile Söylüyorum; Vekil Beyefendi kanunsuz mua
mele yapmaktan münezzehtir, buna kanaatim vardır. 
(Handeler) Yalnız kanunu tatbik etmez, bunu bura
c a İtiraf eder, Heyeti Celileniz de sükût eder. O da 
ayrı bir meseledir. Vekâlet bundan mademki haber
dardır, haberdar olmuştur, neden böyle gayrı kanunî 
bu resmin ademi tahsil cîbayeti için emir vererek bu
nu tahsil edenler hakkında takibatı kanuniyede bulun
mamıştır? Devam eden en müspet netice budur. 

RASİH BEY (Antalya) — Ahali nasıl veriyor? 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Rüsumat tahsil edi* 
yor. 

RASİH BEY (Antalya) — Vermesinler. 
TALAT BEY (Ardahan) — Gayrı kanunî bir re* 

simse vermesinler. 
'MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

Efendim, böyle küçük bir resmi hilafı kanun cibayet 
etmek için salahiyet yoktur, vekâletin de böyle bir 
vaziyeti terviç etmesine imkân yoktur. İtiraf etme
liyim ki; Niyazi Beyin beyanatından şimdi h a b e r d e 
o'uyorum, her gün görüşüyoruz, şimdi bana bunu ha* 
ber verdiler. Şimdiye kadar bahsettiğini bilmiyorum, 
bsndeniz böyîe bir resmin hilafı karnin cibayet edil
diğinden haberdar değilim. 

Eğer, IfadeJeri veçhile, emanete kaydedilmek su-
reîîy3e alınmış ise çok memnun oldum. Kimin namı
na alınmıştır, tetkik ederiz, çünkü emanette mukay
yettir. Derhal emir veririm, bu paralar iade edilir, 
mesele bundan ibarettir. Fakat mademki 1338 sene
sinden beri alınırmış ve kendisiyle her gün görüşü
lür, şimdiye kadar buraya geldiği zaman bendenizi 
şifahen olsun neden haberdar etmemişlerdir; böyle bir 
şeye imkân var mıdır? 

VEHBİ BEY (Karesi) — 1(338 senesinden beri ci
bayet edildiğinden bahsediliyor. O günden bugüne 
İcarlar, rüsumat müfettişlerinden, Malîye müfettişle
rinden hiçbir zaiı muMerem Mersin Limanına uğra
mamış mı? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon)" — 
Alınmaması için mahallinden yazılıyormuş, bana vi-
'âyeî yazıyormuş, mahallinin salâhiyeti olduğu halde 
men etmiyorlar. Hayret ettiğim nokta budur. Mama-
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fih tetkik edeceğim, hilafı kanun bir muamelenin 
men'ine doğrudan doğruya memurini maballiye me
murdur. Benim emir vermeikliğîme lüzum yoktur. 
Zannederim belediye ile uyuşmuşlar, belediyenin ha
tırı için bu iş devam ediyor, şimdi benim sezdiğim 
budur. Şîmdli gidip, taih'kük edeceğim, eğer mevzuatı 
kanuniye hilâfında bir şey ise velev belediyenin aîey-
hinde olsun, derhal men ederim. 

MİTHAT BEY (Aydın) — Takibatı kanuniye 
yapacak mısın? 

MALÎYE VEKİLİ « A S A N 'BEY (Trabzon) — 
Lâzımge'enler hakkında takibatı kanuniye yaparım< 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Hasan Bey, Fran
sızların işgali zamanında, oraya Fransızlar bir isikele 
ve bir de vinç yapmışlardı. Bunun inşaat ve idamesi 
için bir ücret alınıyordu. Onlardan müdevver oîaraGk 
acaba, bugün bu İskele ve vinci işletenller, idare eden
ler arasında onun ücreti olmak üzere, rüsum değil, 
iskelenin ücreti olarak bir ücret tabsil edilmiş olma-
sın^ 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Vaziyetin böyle olduğuna şüphe yoktur, Niyazi Bey 
de böyle iza8ı eMIer, Cemani Beyefendi de böyle îzab 
ettiler, Fransızların işgali zamanında oranın denizi 
doldurulmuş ve üzerine rıhtım gibi bir şey yapılmış 
ve vinç konmuş ve 120 öûd lira da para sarf edilmiş, 
zaten belediyelerin hükümetten mezuniyet almaksı
zın denize demir veya tabladan iskele uzatarak, is
kele ücreti namı altında para almaları salâhiyetleri 
dahilindedir. Bu da kanunidir. Bunu memleketin fcer 
limanında belediyeler yapmaktadır. Denize birkaç 
şey uzatır, 300 ilâ 500ı lira kadar bir masraf yapar, 
ondan sonra belediye rüsumu diye bir para alır. Sam
sun'daki iskele rüsumu münasebetiyle - bendeniz eski 
malumatımı arz ediyorum - bu mesele Dahiliye ve 
Maliye, arasında mevzuubahis oîdu. İmkânı kanuni
sinin mevcut olduğu anlaşıldı. Yani belediyelerin 
böyüe bir hakkı vardır. Eğer işlin içine belediye ka
rışmış ise, Mersin Belediyesine varidat diye işi şekli 
kanunlisine uydurmuşlardır. Fakat arz ediyorum ki 
malumatım yoktur. Dosyayı bulup tetkik ederim. 
Nereden geliyor, nasıl oluyor, ne nam ile aîıyor. He
yeti CeKleye arz ederim, hilafı kanun bir vaziyet gö
rürsem derhal men ederan. (Geç olsun güç olmasın 
sesleri) 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Zemini müzakere oldu
ğu için arz edeceğim, ayrıca bir sual takriri vermiş
tirler. Mademki mesele, gayri kanuni tahsil edilen 
bir vergiye aittir, bir sual soracağım: Bunda haberi
niz yokmuş, burada Ankara'da şekercilerden çiko

lata üzerinden istihlâk resnıi alıyorlar. Çikolata üze
rinden inbisar resmi de alıyorlar. Halbuki malumu 
âliniz bundar, inhisara tabi mevaddandır, inhisar res
mini de vermişlerdir. Birisi 270, birisi 380 lira ver
dim dedi. Bunlardan inhisar resmi mi, yoksa istihlâk 
resmi mi alacaksınız? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Ya! Mesele oradadır. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Müsaade buyurunuz. 
Bunlardan aldığımız, cevap üzerine Varidat Müdirî 
Umumisi Beye telefon ettik. Cevaben dediler ki çi
kolata için bir şey düşünüyoruz. Halbuki kanun sa
rihtir. Düşünülecek bir şey yoktur. Dün akşam ço
cuklara çikoıata alırken yine aynı resmi aldılar. Ve 
bir tane de kâğıt imza ettirdim. 

ıMALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Efendim, 
şslkedi nıavad linMsara dahildir. İnlhıisar nedimi verem 

eşyadan aynıca ıMûhîâiki umumî vergisi afensmıaız. Km 
mm sarihfâr değil mi efendiım? Tetkük Ibuyurmıaıdığı-
nız nokta şudıun: Eîycivm dükkân da Ibuflmnan ç'Jkoöa-ı 
tmm inlhisar ne'staıiimi şekerci ıveıumiş ıımidıjr? VenmıeH. 
ım/iş 'mildir? 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Herif yanüıı etti. (Han-
defe) 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Efcmiûm, ye
min ile feoınuşıımuyıoraz. Vesika l e ko'nıuşuytanız. İPalm 
vardıiriiz göndüm. iFalk&ıt söz inbitsar nesmıi verdıigiını'i-
ze dair bir vesûka glörddinlüz ınalü? 'GörmedCniz. Binan 
en^îeyb eskilden ırnövcuii isiolklîMiiır ki flaiıluna'sı'miEimH 
na dıeğlfldıir, Eskilden mevmi olan iısioıklardan lisiliiih-
•îâk resmi mıi alınacaktur, jiîMisar vergisi mi? Mıe&eîeı 
buradadır. Her halde ika vengiiyi birden aîmaik hilafı 
Âtsnıısndıuı*. TaıİMkıalta hata 'cSsIbıİIıir. Dura lda heıke-
sin kanunlara harfi harfline böımesi mümlkün müdür? 
Bir adam inlbiisaır onesmü 'venuriişss, omdan iistffliOâüc nes
ini ıtaüıaiîu 'icalböSmez. Alınmış ise iadesi lâzımı geûh\ 
Kiimiseden gayrı kanunî bir şey aluıaik lüsismuyonuz. 
Zaten böyle bir ş)cyıe £hi£iya!CMiız da yolkliur. Devletin 
vaz ettiği İkanunüanla hazine (hissesine diaşerai alırsa 
kâfidir. İstanbul'da da ofluyun idadiler. MeeeSe İstan* 
Ibıaî'a -da yıaz;2ım.ışiır* 

'REİS — Efeandıkı; şimdi ticaret Vekâöeıli ve liımaaı-
lar bütçesi mıeıvızabalhıisîir. Yoiksa isüihlâlk vergiioi ve-ı 
saire değil* 

[NİYAZİ BEY (Mersin) — EfendJm; MuMar Bey
efendi bumun vinçle alâkası ibî'üna3inden baibaailiSar, 
Bunun vinçle kaıiiyıen aüâkaisı yoktur. Framsazlaran' iş-
jgaîî zaunaınanda biızlim lilki vimolmıMn yanma bûr vûntç 
konmuş. Bu vinç mukabilinde yine kendi tadımı idare-
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lerinde bulunan memurları tarafından gümrük idaresi. 
ie yaptıMan bir (mukavele ile eşyanın tonundan Sbiiar 
ıniktar - uıaaSsısef bundan bir sene ewe2ine kadar -
tahsil edildi. Nihayet hükümeli 'vazıyed elti. Hâ!â 
meseSe halediMıiiş değildir. Bu, (Far) diye aynıca tah-t 
sil oflaman (bir şeydir iki belediye iile alâkası y!oıktur« 
Ve gayri kanunî bir resJmdiii'. Bendenizin bunllaırı ara-
etmekien ımaksadım şudur iki: Gayrî kanının tsilu'A 
edilen Ibaızı resim5eıııin ahnına&na kesifti jûOa edilir edif-
mıaz yapılacak şe<y, uzun uızadıya tetkikata girlişmıek 
değil, derhâl katı Itedalbiir litiUhaz e'tmektir. Yine tet-
kJke kalacakça 'mesele uzayacaktır. Geçen sene anaSı-
suiâh arziye vergisinde de aynı ha1! maalesef vaki 
oGdu. Böyle gayrı kanunî bir vergi meselesi ımeivzulba!-
his olur olmaz ı(lbizzat vekil beyefendi çok kıJkanıç 
davraîijnaîadır.) 

MAZHAR MÜFİT IBEY '(Dçn&ii) — Bu Mceîe 
meseüesfldjr. Çabuk bitmez^ 

(REİS — Efendim, Ticaret Vekâleti iimamîar ida
resi bütçesinin heyeti umumıiyesi hakkında başka söz 
isleyen var mı? 

TAHSİN BEY (Aydaı) — Efendiler! Böyle bir. 
resim İstanbul Limanımda da e'iyevım tsM'Jl olunuyor., 
Geçen gün rüsumat bütçesi müzakere edilirden ıbu 
mâvzulbahıjs öldü. MalOye Vekiii Beyefendi bunun ma
liyeye ciheti taalluku olmadığından bahis buyurdular, 
Şimdi, bunun mevkii müzakeresi olduğundan arz et
mek medbaıriyeiinde kaldım. İstanlbull Rantım Şiıketi 
de malumu âîûnûz rıhtımdan listiüfaie etinıTıyen halta' 
Kasımpaşa'ya çıkan eşyadan da bir resim ahyor. Ma
liye Vekili Beyefendi gecen günkü (müzakere es
nasında «Ibiz rclhtıım şirketi için böyle bir hak tanımı-
yoruz» dedüeır. Vakıa biöyle bir bak tanıımayorlar. Fah 
kat resim foiifüS ahnıyor ve rüsumat idaresi de bun
dan hissesini atıyor. Bu .sutfdSe resmin tahsiline mu
vafakat ediyor. IBu resim, hükümeti mutlaka zaman 
nmda hükümdar tarafından, turuiku ıkanuniyeden geç-
miyerek, sirkatin eiine verihnüş oîan İbik- mektuba is
tinat ettiriliyor. Keyfiyet, muabharan hükümeti meş-
ruteniın niıaSye nazun tarafından da kabul edilmiş ve 
Ibu suretle bugün de devam edip duruyor. Fakat artık 
(bunun haplediîmek zamanı gelmiştir. Ticaret Vekâle
tinin bu bapta düşündüıklenini ve ne yapmak tasav
vurunda bulunduklarını izah etmesini rica ederim. 

REİS — Başka «söz fcıteyeaı »var mu efendim? Fasıl
lara geçilmesini kabul edenler fiiHfen el kaldırsın.. 
Kabul etnuiıyetn&er lütfen el kaSdırisjn... 
Kabul olunmuştur.! 

Fasa! Lira 

581 Memurin ve zabıtan maaşı 54 258 
REİS — İtiraz eden var mı? Kalbul 
edilmiştir. 

582 Memuıûn ve müstahdemini daimdi 
ücuratı 4 620 
REİS — İtiraz eden var nü? Kabul 
ed&nüşiir, 

533 Tahsisatı fevkalâde 138 153 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
ediûnlşlir. 

584 Memurin ihtisas ücuratı 2 856 
REİS — İtiraz 'eden var mı? Kabul 
edi'jmüştür. 

585 Avmıyafa sabite 16 000ı 
REİS — İtiraz eden var nu? Kaba] 
edUmuştür. 

585 L/avazını 5 500i 
RElS — İtiraz eden var nu? Kabul 
edilmiştir. 

587 MütofeMİka 1 500 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
ed'ümüslü". 

583 Masarifi ntıüiefer*Uk& 10 2501 
REİS — İtiraz eden var mı? KabuS 
edilmiştir. 

58> Masarifi müteneıvvia 35 000ı 
REİS — İtiraz eden var mı? Kaba! 
edlmişfîr. 

590 TeMat ve istihbarat 500 
REİS — İtiraz eden var mı? Kaibaî 
ediîiKİşiür. 

591 Ticareti bahriye kaplan ve çarkçı 
mekteplerine muavenet 2 500, 
REİS — İtiraz var mı efendim? Ka-
(bufl edümıiştİTi 

C — ZİRAAT VEKÂLETİ BÜTÇESİ : 
REİS — Ziraat Vekâleti Hbüiiçesînin heyeli umu* 

jniycısi hakkında söz isteyen var un? 
M. VEHBİ «EY (Karasi) Efendin, MaGiye Veki

li Beyefendi geçen gün (ımahallî düşünmeyin) dJye l ' r 
nasihat verdi. Fakat hiç ne evladından, ne balbas 3-
dan, ne amcasından vaz geçemiyor. Tabu nmııi/.»;-
tinden hiç vaz geçemez. Ben ne vaki vaz geçerini; ne 
vakit kj umumu vatan endiişesi olur o zaman &JJÜ 
vaz geçerim. Binaenaleyh bendenizi mazıur görsün-
öea'* 
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Efendim, çiftçilik malumu albenidir ki, falbrika-
«illılk gıllbû değildir. Şuraya Ankara'nın kenarıma bir 
ımemsuıcat falbrikası yapıdır. Bunun çakandığı kuıma-
şın iyti veya kötü olduğumu anlamak içim ilk veya 2 
mcii, 3 mcü kuıimaişıaM gördünüz -indi diyelbii!Sixı.5İni!z iki 
Ibu mıalkunıe iyidir veya femadur. Fakat çiflıçliık öyle 
değil. Yinıe Ankara'nın kenarında bir çiftvik tesis 
edersimiz, Mır çok etmekler çekersiniz, ıbu sene yağmur 
'öînıaz, Yağmıur tflmıaıdığı için hdkîlyecekslmiz. Erfesi 
sene yine yağmur oıîmaız, yine belidi'lyecelkıinöz. Baha 
lejlîeiSi sene bava mutedil gider. Saz çalışauıazsaımz. 
Yine ıhekliyeceıksinıiz. Hulâsa çifilçüükte böyle öfâr sene, 
'iki sene, üç ıseme içimde netice almak imkânı yokiiur* 
Hatla derterki «çiftçinin .karnımı yarmışlar, gelecek 
sene çıkmış» ımemiiiek'eıiiiım Türkiye'min çiftçiliği hak-* 
kında enıeüımem söylemiş, çiftçilik dillerde destan, 
tamuarım tekrarı zait.- Çiftçiyiz, çiftçilik terakki ©de* 

' celk filan fıiıianB. Bütün bu süzfcırim matufu »Sam taraik-
(kiyatı husule ıgetûrmıek için nıemleikciie makteplıer aç
mak lâzımadır. 

Memlekette -ziraatı taraık-kû etlıkımıeik, ziraıatte, fen^ 
mî ıa!ât ve edevattan istifade ©tili'iimıelk için halika yazı 
yazmak, ıslaz söylemek değil, numuneler gösıtei'imıek ve 
onun üzerimde işlemek lâzımıdır. Bunun içindik &u 
m;ii'«i hükümet 'burada teessüs ettikten sonra ve bil
hassa zaferi ıniiiite'ûkip Mahmut Esat Beyin İkiDaaî 
vekâleti zamanında ımemkketin muilıtaıç. oGduğu Zi
raat mektepleri ne kaidar diye tespit olumdu ve açıldı. 
ki bütçe yekûnu Müdafaai Miiüyeikn maada ancak 
30,40 milyon lira içindle idi. Böyle bir za'mamda mem
lekette Ziraat mekteplerimin lüzumuma kanaat geti-
riMi. Ve bir çok mektepler açıidı. Dört senede Kr 
çolk iskelb çeşildl. Avrupa'dan alât. ve edevat geıîiiuOdi. 
Bu mıüessesat da ımdhsu! vermeğe başladı.. îik mah-
suöeri, itk efemdileri çıkardı. İkincilerimi de bu sene 
çJksracalk. Bu seme 'bütçesinde bu 'mekteplerden alıh 
tanesi îağv edİSİyor. 'Bendeniz bilhassa • İsmet Paşa 
Ha'zre&rimden, Reılls bulundukları kabinede böyle 
bir hareketim vücuıduna cevaz verip veıımıiyecckSeriInİ 
«sonsyorumi). Kendileri gaırp cephesi, kumıaadsmı iken, 
o kadar 'zaruretler, sıkıntılar içinde mekteplierıi tslhilye 
ettirmemiş!es1d!i, mekteplerin kapanmaSi'na biç bir veç
hile razı O'lmıamaş'iaııdı. Bugün ondan daha muzda? 
hir vaziyetteımiyiz' ki mıe>m'5ekeıîte mieveut mektepleri 
üaspatmıağa yine onun kalbilmesi cevaz versin! Sonra, 
vaziyeti maliye diolayısiyle deniliyor. Rıiea ed'eıriirn 
'bütçenizde ıMarei mahsusa unvanı aîtındak Bliâyuııa 
Unîı'jıiîiiye üç milyon llııa tahsisat akyosr. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
O, onun değil... 

I M. VEHBİ BEY (Devamla) — Karışıktır. Lâ-
e'kail bir .'buçuk milyon lirası onun meuıuıiaruıa ait-

I tir. İd&reıl mahsusa memurları vardır. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Değil. 

•M. VEHBİ BEY (Devamla) — Niçin değil? Tet
kik ©diniz' 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bizim ınemiuırlarınM'zdiir efendim. 

M. VEHBİ BEY (Devanı!») — Ayrıca MaJiye-
den 'hariç bir idaırei mahsusa memurları vardır. Mek
teplerin ihtiyacı yüz ıbûn liraıdır. Yüz bin lira da mı 
tasarruf ediHmeSi? Sonra harcırah 'alınmış 'bin ika... 
Bilmem ecnebi amütehaösiisEaırdan geçen gün Yaşar 

I Esıy a^kciiiaısımız 'bilıalkkıın floyüedi. Taşra nnektepîe-
Î iride bizim tıalıbükaîını da gördıüğümıüz hatalar hatk-
km'da her hailde h'r • şeyler söylcınueğe hakkumız var
dır. İbiisasa müteallik şeyler hatalar ve ilimler hak-
i î i ida 'blr şey söyliyömeyiz. F^kat, memleketimizde 

I yriptilkiıan haitai'ar hakkında her halde söz soylieımeğe 
îıdk'kîmoz vaMır. Bunlaı'dan hsüiilkatem isüfade eiiıiî-
miyor, helüd mıeî'kead^e iısıilifade edilir, büyük darülfü-
raunbrda isilfaıde ediür, falkat ufak mıcktepilerde, v:i-

I iâyetlerde, Tünkee 'bükmez, muhiiti anlamazlar, bun-
I Tordan ora ia istifade edikımiiyar. Bunilardaın talsar/ruf 

ediEİr ve biz'm mektepüer lidamie eldiiiebi&di. Sonra 
efemıi'im, •'imekıîepSer lağv ediiiilken hiçte tetkik ©dil-
rüJkoiz'n, mtemEekcitln, muhitin ihtiyacatı tetebbu 

. odllimeıden îağv ediıîiyor. 1339 senesi hetabı katisi 
eljmizdedılr. Hasan Jl^y, bendenizi huraida mazur 
görsün. Bu hesabı katiye nazaran İsitaımbui'un 1339 
•iüJTiesi zcıfîmda hazineye verdiği varMatın yekûnu 
7 37C m a liradır. İkinci olanak İzmir gelir. Vari
datı 2 890ı Ci'üıCı liradır, hazineye giren para. 

MUSTAFA ABDÜLIIALİK BEY (Çankırı) — 
I Rfeum&l bariçiir. 

M. VEHBİ BEY (Karasu) — Tahakkukaiıfcam bah-
I ^etıTMİyorum. Riisuuııat hariçtir ve maalesef bu hesa-
I bı katiyi de ©vveüce oMuğu gilbi varidat envai üze

rine de taisMckuk ve tahsili cetveEeri yapıhmaımiiştır. 
I Bunu anaılaııı huliamadiim. Üçün^cü oiaıjak Konya ge-
I llycır, dördüncü Adama, 'beşinci Ankara, altıncı Ba^ 
I Iıkesir ve yedinci olarak Zosıgultlak geliyor. Oaıdan 
I oorarak-Ti miiyondan aşağıdır. 9Cı0 bin,' 8C|Cı bin ilâ... 
I b'Kaenîsîeyh' rallniiöt külfete, külfet ııinıete gfeıe olsa 
I ZomgulîrJk'da ziraat ımektcibi açıümaz. Orada maden 
i 'mtikhbl vardır. Bendenizin dikici fetı'haıblyeım, Sivası 
I Kasîamıoınu... Buralar ziraıat mıemleket'i ve mıekteibe 
I ihtiyacı olan memleketlerdir. Karesi'nin yalnız bu-
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bubat aşar varMatı yekûnunu bir milyon beşyüz yet
miş bin lira dır, üzüm, pakunut, aşarı da ayndır. 
Tütün aşan, üzüm aşan, diğer aşarlar hariç oMuğıı 
halde yalnız hubulbaıt aşan 1 57î> CtfıO liradır. 

Denılek ki çiftçi nıeurâikeıiüdiir. Ve o muhiti bes-
Myen bir mıntıkadır. Esasen nerelerde ziraat, nereler
de ticaret ve n'ereierd'e imalen mektebi açılmak îâzum 
gelyonsa açılmış, avrupa'daın alât ve edevat geâiıü-
miş, taanıMıaneler yapıümış, ona göre tesisat vücuda 
getiriittiilş... Belüvi şimdiye kadar iki, üç yüz bin Eira 
masraf yapıümışîır. Masrafı senevi 36' hin Ura, büt
çesinin yekûnu 30 GıCıö, uradır. Senevi yekûnu otuz bin 
lira için a'jtı mektep kapatılıyor. Demek ki otuzar 
hin iksüasa 18© bin Lira. 18Ci bin lir» için, bütçe ta-
saıınıafatı gayesiyEe bu mektepler kapaıiılıyor. Bende
niz, gerek vekil beyefendiden, Bsşvekli Paşa Hazret
lerinden, gerek Mauiye Vtkiüi beyefendiden rica cü-
yorum, Encümen ile birieşeılek bütçenin yekûnunda 
fazlası vardır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Fazlası laftır. 

M. VEHBİ BEY (Devamca) — Eğer MMçeKİn 
fazOası M 'iste her tarafı da laftır. Şiımdijye kadar toüfi-
çeleıiin ekser'ilsi geçmiiişti'r. Yalanız Müdafaa! Miliiye 
ve Bahriye kalmuştır. Bunun içinden bu fazjaian 
yüz bin lira tasarruf ediüelbilr. Yahut eyyamı ha-
13ye tasamııfatı vardır. Eyyamı haiOye tasarrafatı 
yüz bıin Birayı bulur. İki yüz mıiliyon liralık bir bütçe
nin içinde yüz seksen bin iirıa ile tedviri mümkün 
olan müessesatın sönmesine ne hükümet razı olur 
ne de Heyeti Celileniz razı oSur. Belki bir zaruretle 
buraya gelmiştir. Bendeniz fasıl arın Encümence tet
kik edilerek bir çareühaî buiıünsnasını rica ediyorum. 
Memlekette fiiliyatı iüe, tatbiikaîı ile ziirraa numune 
olacak olan bu amıeOi ziraat nıeiktepisridir. Bu en 
nsfi müesseselerin kapatıîmıaisanı bilhassa istirham 
eyÜerCm efendı'm. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Efendim, Heyeti 
Celîûe 22 Şubat 1926 tariMi ve 752 numaran kanunia 
çiftelere mevaddı müşle ile iıiasMiı ve bunun ctaisı 
hakkındaki esasları tespit etti. Ve bu kanunun icra-
sıtna Maüiye ve Ziraat Vekıilîierıinii memur etti. Bina-
eısaSeyh bu meseleyi Maliye Vekâleti bütçesinde arz 
etmedıiytstk Ziraat Vtkâibtİ Bütçesünde arz eıtmeğe 
âmkân vaıdır. Çiftçilerin şedit ihtiyaçîaırına linlhûsar 
rüsumunun istih'ilâk vernikli resminin ağırlığına nıöb-
ni mak'ne ziraai'iımde görülecek müşkülata m'eÎHiı'd'ir 
ki bu kanun kabul ediildi ve bunun mıüzakeresînldie 
Heyeti Vekile râsbatı vücud etti Ve Maîiye Vekili 

Bey her kısmı için ayrı ayrı beyanatta bimımdu. Ve 
bu kanun hakkında halta en ufak bir itiraz biDe 
vuku buimacîtışhr. Böyle lEkem, haber aiiyoruım ki 
hâiâ çiftçi meanlekeıferde bu kanun mucibince petrol 
ita edüimeniökte veyalhut şu suretle beyanı miita-âa 
edeyim ki, vakti zamanı ile ihtiyacı kâfi mevadidı 
nıüşieile temin ediiimeanektedıir. Edildiği zaunan da; 
kanunun 8 nci maddesindeki sarahate tebaan ve tev
fikan hususî komisyonlar tarafından ita edilen maz-
matalar hâiâ devaM nıajiyece kabul edilmemek
tedir. Tahkikat yaptım; İstanbul'daki »TJhisar idaresi 
kendisine gelmiş olan mazbatadan kabul eid^yor. Fa
kat devairi maüOye bu mazbataları nakit makamın
da kaba! etmiyor. 

Bendeniz geçen sene bir kaç kanun münasebetiyle 
Heyeti Celileye arz ettim ki: Bazı hadiselerden ibret 
alarak kanun vaz-ettiğimizde işbu kanunun suveri ic-
raiyesi bir talimatname ile tanzim edilecektir diye bir 
kayıt koyımyahm. Tabiatiyla hükümet kendisine ait 
bir mesele ile bu talimatnameyi tanzim eder. Fakat 
kanunda böyle bir madde konursa bazen devairi 
aidesi tarafından vakti zamanında ihzar edilmiyor. 
Günler, aylar' geçiyor, ihzar edilmiyor Nitekim geçen 
sene 13 Mart 1341 tarihli kanun da aynı akıbete uğ
radı. Ve nihayet şimdi bir şey oluyor. Bu sene en
dişe ile aynı sual sorulmuştur. Fakat hazine namına, 
Heyeti Vekile namına ifadatta bulunan Hasan Be
yefendi - aflarını çok rica ederim. Bir kaç defadır 

Bundan takriben bir ay kadar evveldi, Maîiye 
Vekâletine, Ziraat Vekâletine müracaat ettim. Diğer 
aik'SüİFşlarda müracaat ettiler. Canım bir taiimât-
namemiz vardı ne oldu dedik. Kimisi gönderdik dedi, 
kıim>lsıi gönderiümedi dedi. Fakat bendenüz biFmıiyo-
rum; bu talimatname yapamadı mı? Mamafih ta'i-
mcinamenin yapılmaması esas itibariyle çiftçilerin üı-
Ityacına tehir edemez. Esasen bu mesele- kanunun 
vrrs'uıida «azan dikkate alınmıştı. Ve i arikadaşlaırdân 
Mcr'ün Mebusu Ali Rıza Bey tarafından vaki o!ain 
bir suale cevaben demişlerdir ki: efendim kanunun 
mevkii meriyete vaz'ı icra Vekillerince tanzim olu
nacak tai'Jınatnamenin ikmaline taîik edilecek değiî-
dir. Kanun vekâüete tebîiğ edildikten sonra tatbik 
olunacriktır. Neşri tarih inden itibaren mevkii meriye
te konacaktı. Erbabı ziraate o esasa göre gaz veaair 
mavaddı müşîeüe tevzi edüecektir. TaHîmatname kısa 
bir zamanda %zar edilir ve ediJiîiektedÜr. Her haülde 
kasımın mevkii icraya koyarız, heyeti Veküeden tan^ 
zlm olunacak taiimatnameye talk edilmiyecektir. 
Meclisin zabıt ceridelerinde aynen ifadesidir. 
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dolayısiyle kendilerine taalluk eden mesail için iti- I 
razda bulunuyorum, çünkü hepsi paraya müteallik 
şeylerdir. - Ne için devairi maliye usulü dairesinde 
ve her türlü suiistimalâta karşı müeyyedat mevcut 
iken, ve bütün eşkâl ve şurutu ve Kavaidi kanunda 
tanzim edilmiş iken, bu mazbataları nakit mukabilin
de kabul etmiyorlar? Efendiler, mesele o kadar basit I 
değildir. I 

Biraz daha izah edeyim: Kabul ettiğimiz İnhisar 
Kanunu ile memleket bütün masarifi devlet namına cid
den mühim bir yük tahammül etmiştir. Petrolün sandığı j 
bugün İstanbul'da 750 kuruşa satılıyor, bazen de se- I 
kiz yüz kuruşa bulunmuyor. Halbuki taşrada bu buh
randan maada daha yüksek fiyatlarla satılmak ne
ticesi hâsıl oluyor. Bugün gazetede bir şey gördüm, 
hemen telgrafla Mersin Belediyesinden sordum. Ga
zetede deniliyor ki: Mersin'de petrolün sandığı 1 500 
kuruş, benzinin filandır. Bunu okuyunca inanmadım, J 
telgrafla sordum. Neticeyi arz ederim. Bin kuruşa ol
masına aklım ermiyor, eğer böyle bir şey varsa biran 
evvel halledilmek icabeder. Fakat şurası belli ki: Ada- I 
na'daki inhisar idaresi Istandardovii'den almış oldu
ğu gazı 1 050 kuruşa satıyor. Yalnız diğer gazlardan 
biraz cinsi itibariyle farkı vardır. Hint başı marka
lıdır. Şu halde İzmir'de gazın sandığı 750 kuruşa 
satılırken Adana'da 1 050 kuruşa nasıl satı- I 
hyor. Daha diğer memleketlerde nasıl satıldığını bil
miyoruz. Eğer İzmir'de 750 kuruşa satılıyorsa cins 
itibariyle biraz farklı olmasından dolayı bunun Ada- I 
na'da nihayet 800 - 820 - 850'ye satılması icabederdi. 
1 050 kuruşa olduğunu düşünelim efendiler, çiftçi, 
vâsi ziraatı makinesiz icra edemezse, traktör işletmek 
zarureti mecvut ise, felahatı azime buna mütevakkıf 
ise, makinelerin işletilmesi de ancak ucuz mevadı müş- I 
teileye muhtaçtır. Çiftçi 1 050, 1 100 kuruşa petrol 
alıp makine işletemez, ziraat durur. Nitekim durdu. 
Halbuki petrolün sandığını 750 kuruşa mal etmek 
kabil idi. 750 kuruşa mal edildiği takdirde kanun 
mucibince; gümrük ve istihlâk rüsumunun baliği olan I 
450 kuruşa tenzil edilirse, çiftçiye 300 kuruşa gaz 
vermek kabil idi. Çiftçi 300 - 400 kuruştan fazlaya 
petrol alıpda makinesini işletemez yani daha fazlası 
iktisatkârane bir hareket olmaz, varidatı masrafını I 
korumaz. Müsaadenizle bu bahse giriştim. Memleke- I 
tin muhtelif şehirlerin de vaziyetin ne olduğunu bil
miyorum. Bununla beraber inhisar idaresinin memle
kette ne suretle petrol tevzi ettiği meselesine girişme- I 
ğe şu bütçe münasebetiyle belki mesağ yoktur. Fakat 
kanunun sekizinci maddesini okuyayım. (Beşinci ve I 
yedinci madde mucibince tanzim olunacak mazbata- | 
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lar muhteviyatı inhisar idaresince ve alâkadar mal 
dairelerince nakit makamında kabul ve maliye büt
çesinde rakamsız olmak üzere kuşat edilecek faslı 
mahsusundan mahsup olunur.) Şu halde vekil beye
fendiden sual ediyorum: Çiftçi, şeraiti lâzime daire
sinden tanzim edilmiş olan bir mazbatayı getirdiği 
vakit bunu İstanbul'daki inhisar idaresi kabul ediyor 
da alâkadar mal daireleri niçin kabul etmiyor? Rica 
ederim. Çiftçi her vakit her sandık için 1 050 kuruşu 
nerden bulup da işini görecek? Eğer mümkünse zi
raat siyasetimiz namına Ziraat Bankasınca bir kredi 
bile jcabeder. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Ziraat Bankası geçen sene onun acısını çekti. 

NİYAZİ BEY (Devamla) — Onu Ziraat Vekâleti 
ile Ziraat Bankasının arasındaki münasebat halletsin. 
O çiftçiye ait değildir. O halde tekrar ediyorum. Ve
kil Beyefendi, bu mazbataları nakit makamında ka
ba! için devairi maliyeye emir verdiler mi, vermediler 
mi, verilmiş ise bu emir tatbik ediliyor mu, edilmiyor 
mu? 

Ziraat bütçesi münasebetiyle Heyeti Celileden ikin
ci ricam : Efendiler her sene bu mevsim, çiftçilerin 
en fazla y&rdıma muhtaç oklukları bir mevsimdir, 
en müşkül devreleridir. Zürraa kısa vadeli ikrazat ya
pılabilirdi. Bu İkıa/Mm temini için vekâleti iadesi ve 
doğnıdaa doğruya hükümet icabeden teşebbüsatta 
bulundu mu, bulunmadı mı? Ve bunun imkânı ciheti 
düşünüldü mü, düşünülmedi mi? Bu noktalan öğren
mek istiyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, Muhterem refikim Niyazi Beyi dinledim. 
Ziraat Vekâletinin bütçesi dolayısıyla bu mesele ile 
alâkası oîmayaa bir sual tevcih ettiler. Belki bütçenin 
içinde böy!e bir fasıl vardır. O fasıllarda sorulması 
mümkün olan bir suali bütçenin heyeti umumiyesi 
dolayısiyle söylediler. Bendeniz çok arzu ederdim ki 
Niyazi Beyefendi petrol meselesini Heyeti Celilenizin 
yakında müzakere edeceği varidat bütçesinin faslı 
mahsusunda, petrol ve mevaddı müştaile inhisarı mü-
ffiîsi betiyle sorsun. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Vakit dar! 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY. (Trabzon) — 

Vakit dar değil, şimdi tekerrür edecektir. Bendeniz 
orada resen söylemeye mecburum. O vakit Heyeti Ce-
liieye bu petrol inhisarı dolayısiyle çok söyîiyecekle-
rini var. Ziraat Encümeni, ziraaite kullanılacak me
vaddı müşiailenin muafiyetine dair olan layihai ka-
nuniyeyi müzakere ederken bendenizi de çağırdılar. 
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Makine ile zürraa hakikaten muavenet mahiyetinde ı 
olacak daha salim bir usul bulunmasını çok arzu 
ederim. Nihayet bu şekli buldular. Kabul ettim. Hatta 
mevzubahis mazbataların nakit mukabilinde inhisar 
idaresince ve alâkadar maliye idaresince kabulünü 
ben rica ettim. Ben teklif ettim. Binaenaleyh sualleri
ne kısa cevap verdikten sonra asıl söyliyecek şeyi söy-
Kyeyim. Vekâlet; gerek inhisar idaresine ve gerek alâ- | 
kadar makamlara bu alelusul tanzim edilmiş olan I 
kuruşlu mazbatalar her hangi bir alacak mukabilinde 
getirdiği zaman nakden kabulü lâzımdır, kabul edi
niz diye tebliğ etmiştir. Ve besi şimdiye kadar hiç bir 
şeye şu mazbatamı kabul etmediler diye kimseden şi
kâyet almadım. Acaba Niyazi Beyin cebinde bir maz
bata mı vardır, bir yere ibraz etti de bunu kabul et
mediler mi? Lütfen orayı tasrih etsinler. 

NÎYAZt BEY (Mersin) — Bendenizin aldığım 
malumat kabul edilmediği merkezindedir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Arz ediyorum ki mazbatamı nakit makamında filan 
Maliye dairesi kabul etmedi diye ben bir şikâyete 
maruz olmadım. İlk defa sizden işitiyorum. Böyle bir 
mazbata var da ibraz edildi de alınamışlarsa çok te
menni ederim ki bunu bana göstereydiler, benim teb
liğime nazaran hangi mal dairesi almamış, binaenaleyh 
böyle bir şey gayrı varittir. 

Arkadaşlar, biz burada vaziyeti maliyeyi ıslah için 
petrol gibi mevaddı zaruriyeden olan bir maddeyi 
tahtı inhisara aldık. Petrolün bizim limanlarımıza ka
dar maliyet fiyatı altı yedi kuruştur. Elli para güm
rük resmi var, altı kuruş istihlâk resmi var; etti yedi 
on para, sekiz kuruş da inhisar resmi var, mînhaysel-
mecmu on beş kuruş on para gümrük ve istihlâk inhi
sar resmi diye kilo başına resim var. Petrol ve tahtı 
inhisarda bulunan beınzin memleket dahilinde bir 
katre istihsal edilmediği için tamamen bize başka 
memleketlerden ithal edilen maddedir, bir iki kum
panya vasıtası ile ithal edilen maddedir. Binaenaleyh 
zaten bir inhisarı fiilî altındadır ve yaptığımız inhisar 
Kanununda esbabı mucibesi bu inhisarı fiilîdir. Baş
kasının yaptığı inhisarı biz hazineye alalım dedik, j 
gümrüğün son istatistiklerine nazaran - tamamen 
memleketin istihlâkatını ifade eder - Bu memleketin 
gaz ihtiyacatı kırk dört milyon kilodur. On iki mil
yon kilo da benzin istihlâkatı vardır. Minhayselmec-
mu elli altı milycaı kilodur. Elyevm memlekette mev
cut traktörlerin ve bunların nev'i cinsine göre buhar 
kuvvetlerinin sarfına mecbur oldukları mevaddı müş-
teilenin miktarını, Ziraat Vekâleti on sekiz milyon J 
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küsur bJn petrol ve üç milyon küsur bin benzin ol
mak üzere takriben yirmi, yirmi bir buçuk milyon 
kilodan ibaret olduğuna dair Maliye Vekâletine bir 
defter vermiştir. Şu halde on beş kuruş on para he
sap edilecek olursa - ki vasatisi esasen budur - üç 
nsiryon küsur bin lira memlekette Ziraatte sarfedilecek 
olan mevaddı müşteilenin muhtelif resimleri yekûnu 
olarak bir muavenet yapıyoruz. İnhisar resmi olarak 
üç milyon lira tahmin ettik. İhtiyacatın yekûnu na
zarı iiibare alınarak dört milyon lira bütçemize koy
duk. Şu halde petrol inhisarından alacağımız varida
tın hepsini Ziraat muaveneti, teşvikat diye makine 
ile icrayı ziraat edem erbabı ziraate, hazinece nakit 
mukabilinde verilecek olan kuruşlu mazbatalar mu
kabilindeki manzarayı arz edeyim : Sırf sahillerdeki 
depolarda gazı erbabı ticarete satmak ve dahilde gaz 
ve petrol ticaretinin, benzin ticaretinin tamamen ser
bestisini muhafaza etmek üzere bar kanun kabul bu
yurdunuz. 

Bu kanun 7 nisanda mevkii meriyete girdi. Şu hal
de idarei Imhisarıyenin teşekkül ettiğinin kırkıncı gü
nüdür. İdarei inhisariyenin teşekkül edip işe başlıya-
cağı güne kadar zürraın ihtiyacı olup verilmesi lâzım 
gelen gazı tedarik edip vermek hükümete ait bir iş 
değildir. İdarei inhisariye işe başladıktan sonra bittabi 
zarurî olan malî mubayaa etmek, az çok teşkilât yap
mak, şura ile, bura ile muhabere yapmak gibi bir ta
kım zarurî olan bir zaman geçmiştir. O zamandan 
bsri, nisan iptidasından beri devam eden tazyiklerden 
sonra vesairelerîe ihtiyacımız çoktur, gaz bulamıyoruz 
diyenlere mümkün mertebe elimizde olan teshüân 
yaptık. Borcumuz olmadığı halde, yani erbabı ziraa
t t ı ayağına kadar gaz götürüp satmak, yaptığınız ka
nun mucibince hükümetin vazifesi değiMir. Sahildeki 
depolarda ben gazı her erbabı ihtiyaca satacağım, on
lar da alıp dahilde istediği yere sevkedecek ve istediği 
yerde satacaktır. Sorarım size efendiler, bu memle
kette henüz makine ile icrayı ziraat için yirmi bir 
milyon k:Io mevaddı hüşîeile sarfediliyor mu? (İki 
milyon bile değil sesleri). Mardin, Diyarbakır ve bü
tün havalide, Adana'da tenvir için sarfolunan gazın 
miktarı, bilir misiniz, kaça inmiştfr? Otuz tenekeye. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Yanlıştır. 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

Rica ederim, yanlıştır demek kolaydır. Hakikat mey
dandadır. Tahkik edersiniz. Otuz teneke ne olmak
tadır? Bütün erbabı ziraatın mazbata mukabilinde 
Eîdıkîarı tenekeler Ticaretle satılmaktadır. (Umumi 
söyleme sesleri). 
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YUSUF BEY (Denizli) — Bunun için kananda 
mevaddı cezaiye vardır. Fvîüddciuinı;mi!cdn takibat 
yapmass. lâzımdır. 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN BEY (Trabzon) — 
Cezayı çekmesi lâzım gelenler çeker lâzım geieıı tat
bikat yapılır. Hükümet lâzım gelen şeyi * yapacaktır. 
Mardin'de Diyarbsîdr'de, bu havalide gazın fiyatı İs
tanbul'dan ucuzdur. Çünkü kiloda on beş kanış OH 
para fark vardır. Kim yapıyor, nasıl yapıyorlar? Bu
nun için tahkikat yapılmaktadır. İnşallah banan ne-
taykini Heyeti Celbenize arz ederim. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Himmetirılzle inşal
lah. 

MALİYE VEKİLÎ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bu kanunla memleketle makine ile Ziraatın çoğala
cağına Heyeti Ccîlleniz kani midir? Bendeniz yapı
lan muavenetin tamamen aksi neticeye müncer ola
cağına iman ettim. Hatta bendeniz: de iki tane en 
büyük traktör alacağım. Fakat toprakı sürmek için 
değil, ahırda saklamak için... Ona isabet eden seııvî 
ihtiyacı, on beş kuruş on para farkla idarei inhisar!-
yeden alacağım, artık ondan sonra ne yapaca-ğem ma
lûmdur. (Handeler alkışlar). Müsaade buyurunuz., 
şimdi bana iki makinenin istihkakı olmak üzere altı 
yüz, sekiz yüz teneke gaz temin bayurursamz j-Jtı yüz 
teneke gaz, dokuz bin kilo, bunu onbeş ile darbedi-
niz, bu menfaati hesap edeniz. Bir de o alüyüz tene
ke gazı makineye koyup topraka sa?:fedip topraktan 
çıkarması muhtemel olan mahsulden kazanacağınız 
para İle 'darbediniz, görürsünüz kü gazı satmak Zi
raat ile iştigal etmekten çok evladır. Bu kadar mad
dî bir menafaat avucu içinde dururken su götürdü, 
rüzgar aldı, dolu vurdu diye bu serveti topraka ek
mek her baba yiğidin harcı değildir. (Bravo sesleri). 
Binaenaleyh kabul edilen usulü himaye arzumuz olan 
makine i.îe ziraatı teşvik değil, hayvanla öküzle müm
kün mertebe ziraat edip makineler için istihkakı olan 
gazı satmağı intaç etmektedir. Menfaat buau am'r-
dir. Binaenaleyh bu mesele böyle devanı etmemeli'-
dit'. 

Yekûn itibariyle' ne uluyoruz? On beş kçıru.ş on 
para efendiler, ben beş kuruşa razıyım. Kaldu-ıntz 
bu muafiyeti, herkes seyyanen gaz alsın, çare budur. 
Binaenaleyh refiki muMeremim Niyazi Beyin -suali
ne müsbet surette cevap veriyorum : Mazbataların 
nakit makamında olarak kabulünü encümene bende
niz teklif ettim ve samimiyetle tatbik ediyorum. Ve 
bir yerden de; şu mazbatam nakit makaanuukt kabi'd 
edilmemiştir diye bir şikâyet almadım. 
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İkinci sua! zannederim bendenize değil, Ziraat 
Vekaletine taalluk eden Şimdiden Heyeti Ceiüenize 
arz edeyim ki; ziraatte ssrf edilecek mevad ile ten
vir için kullanılacak mevaddı müşîeüenin rengi bo
yanarak müfettişler vaa:tasiyla bu ziraatı nıihaniki-
yen'n tekasüf ettiği ye-ıc;rde ne kadar mazbatalar 
üo^.rnmîşlii". Kimler mazbata vermiştir, tarlası işer
dedir, çifti ilerdedir. Çubuğu nenledir. Hak :katen 
oraya sarfediyor mu, etmiyor mu diye bu suiistima
lin önüne geçmeğe çalışacağım. Fakat inşallah Teşri
nisani de Meclisi Âli açtkhğı zamae (daha evvel ses
ler?) ycgâîîe yol; resmi indirelim, herkes kanun na
zarında müsavi olsun. Resmîn yüzde altmışını, yet
mişini hasredelim, Ahmet'in, Mehmet'in evinde ya-
kstcsğı grr? için, ben ziraatte 'kullanacağım diye aklığı 
gazı satarak cebine atmasın. (Behemahal sesleri), Va
ziyeti hakikiye bundan ibarettir. Hepiraiz zürraız, 
ben de zurnam. Anadan babadan doğma zürraım. 
Hepimiz muavenete, teşvike muhtacız, Fakat bu mu
avenet ve teşvik için tutacağımız yollar öyle yol ol-
mak-rıır ki; takip ettiğimiz gayenin istihsaline hadim 
c\:::m. Halbuki tuttuğumuz yol bcııdemzce aksi bir 
yoMar. Binaenaleyh züvraa muavenet için samimi 
o'arak yapılan kanunu samimi olarak tatbik etmek 
için Maliye Vekaleti vüs'u dairesinde çalışmaktadır. 
Buîî'd.i'in fazlasını yapamam. 

REŞİT BEY (Malatya) — Bir şey sual edeceğim. 
Bu mazbataların alındığı memleketteki maliyeye mi 
ibrazı lâzımdır. Veyahut inhisar idaresi bulunan de
polardaki maliyeler mi kabul edecektir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
inhisar idaresi kabul eder. Fakat siz gazı tüccardan 
a'acak olursanız tüccarlar bittabi mazbatayı kabul 
cimez!ci\ Onlar nakden parayı isteyebilir. Sonra mal 
s:-îif'kğı da kabul eder. Fakat Mal sandsğı da hava-
ikîis kabul etmez, bir alacağa mukabil kabili eder de
ğil m'!'' Mal Sandiğma borcunuz ob.K, mazbataları 
getirirsin alır. Başka türlü kıcbııl edilmez. Yani aS bu 
mazbataları da paramı ver derse olmaz. 

REŞİT BEY (Malatya) — Al şu mazbatayı ela pa
rasalı ver demeyeceğiz, Yeni memleketinde aldığı bir 
mazbatayı getirir de her hangi bir borcuna karşj la
lettayin bir maliye idaresine tevdi ederse o daire maz
batayı kabul edecek mi? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY — Efendim; 
bizim maksadımız şudur. Kuruştu mazbataları nakit 
Kiiiksbjiiîiîle zürrauı alacağı gazlara mukabil kabul 
edeceksiniz diye yazdık. Nitekim de kabul edilmek-

, tetlir. 
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ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Efendim, Maliye 
Vekili muhteremi -. beyanatından anlaşıldığı üzere -
mademki gaz meselesindeki suiistimalatı pek acık su
rette teşrih ettiler. Bunu bir sene sonraya tehir et
mektense bugün için kaldırmaktaki müşkülat nedir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Tatbikat meselesidir. Bakalım biraz tatbik edelim de 
fiiliyatı daha bariz misallerle Heyeti Celilenize arz 
ederim. Bakalım bir tetkik edelim, belki bu iş böyle 
olmıyacak diye mesele anlaşılır. Bir kaç ay tatbik 
ederiz. Hakikaten mahalline sarfetıneğe başlarsa tet
kik ederiz. Nasıl olsa bunu halledeceğiz. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, suiistimal 
olduğunu zatı aliniz beyan buyurdunuz. Madem ki 
suiistimal var; neden tadil etmiyoruz, tehirine sebep 
nedir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
O, Heyeti Ceiilen'iî bileceği şeydir. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim, çiftçilik hak
kında Heyeti muhteremeden merhamet dileyeceğim 
sırada Hasan Beyefendi çıktı, bütün çiftçileri hırsız 
yaptı. Şu halde demek ki, Maliyede bir idaresizlik 
var. Şu halde bugün bu muafiyeti kaldırırsak memu
ru çalacak demek! Çünkü vazifesine bakmıyor. Bak-
mıyan memurlar çaîdırabiliyor. Şu halde bu muafi
yeti kaldırırsak bu defa da memurlar çalacaktır de
mektir. Tam bir merhamet dileyeceğim sırada çifçüer 
hakkında böyle bir ithamda bulunulacağım taüınln 
edemiyordum. Her halde bunu tashih etmelerini Ha
san Beyden rica ederim. Çünkü ben de ziraatçıyım. 
Faksî erbabı namusdanım. Bir dirhem gaz satmam. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Erendim, erbabı namusa laf yoktur. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Çiftçiler meyanînda 
biz herkesi pâk görmek isteriz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —' 
Bütün milletlerde vasiyetten istifade edenler olur. 
Bu dünyanın her yerinde vardır. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Efen
dim, ceza vardır. Bir dirhem satamaz. 

EMİN BEY (Devamla) — Şimdi efendim, Ziraat 
Vekâleti deyince; memleketin müdafaasını, memleke
tin imarını, memleketin saadetini nazım olan b?r mü
essese olduğunu hepimiz kabul ediyoruz. Esas itiba
riyle kabul ettiğimiz halde maalesef bütçesi meydan
da, gerçi devlet umumî siyaseti maliye noktasından, 
vergi, siyaseti noktasından ziraata büyük bir nefes al
dırmıştır. Yani hali hazırda fazla görülen vergiler 
zürraa tahmil edilmemiştir. Bu, zürra için bir muave

net şeklinde kabul edilebilir. Bendeniz hepsini bıra
karak bu para ile de memlekette bir ziraat teşkilâtı 
vardır. Dedirtmek imkânını görüyorum. 

Şimdi efendim, Ziraat Vekâletine ne kadar para 
verdik ise yani bendeniz Ziraat Vekâleti bütçesini 
baştan aşağıya kadar her tarafını okudum. Acaba 
devlete millete fayda verir yeri var mı diye baktım. 
Hiç bir rakam bulamadım. 

TUNALI HÎLMİ BEY (Zonguldak) — Binaena
leyh ilk iş Ziraat Vekâletinin ilgası! 

EMİN BEY (Devamla) — Halbuki; Türkiye 
Cumhuriyeti demek Ziraat Vekâleti camiası altında 
yaşar demektir. Yani, Müdafaai memleket de ancak 
bununla kabildir. Çünkü askerin karnım doyurur. 
Meydanda bir baytar teşkilâtı var. Bendeniz Vekil 
Beyden soracağım; hangi çiftçinin hayvanının topal
lığını iyi etmiş? Hangi tarlada, hangi bahçede bir 
hastalık ohnuşda orası iyi olmuş. Ortada bir kurak
lık var, yağmursuzluk. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Allah yakında inşallah yağdırır. 

EMİN BEY (Devamla) — Allah yağdırmaz; ne
hirde buradan akarsa ben buradan bakacağım. Yani 
bana derler ki, fena bakmak, nehir buradan akarken 
ben buradan bakmam. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Siz yaptınız 
mı? 

EMİN BEY (Devamla) — O kadar basit usuller 
vardır ki; bendeniz bir tane yaptım. Her hangi bir 
yerde de bu suretle memleketin yüzde sekseninin su
lanacağına kaniim. 

Adi bir derenin önüne sed çektim. Üç yüz bin 
metre mikâbı su aldım ve tarlamı sulattım. Bu mem
leketi zararlara duçar etmeğe lüzum yoktur. Ve bu 
vaziyetle değiliz. Bendenizce bu vaziyette Ziraat Ve
kâletini kapamak kârdır. Ya kapamalı veyahut bu
nu yapacak bir hale getirmeli, bendeniz heyeti muh-
tereme'erinden istirham edeceğim. 

Bugün bu müzakereyi tehir edelim, en sona koya
lım. Bir baytar teşkilâtı, bir ziraat teşkilâtı vardır. 
Alîaiı için söyleyin, bunların memlekete on para fay-
dnsı var mıdır? Her vilâyette var, hepimizin başında 
bir ziraat teşkilâtı vardır. Rica ederim, bu baytar 
memurlarının memlekete on para faydası olmuş mu
dur? Kabiliyetleri mi azdır? Haşa!,. Bu adamlar iş 
görmek için iyi sevk ve idare edilmemiştir. Maale
sef onlar da hader olmaktadır. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Çok yanlış! Vebayı ba-
kari macadelesindeki muvaffakiyetleri meydandadır. 
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EMİN BEY (Devamla) — Bilhassa bu muhitte 
tiftik keçilerinin yavrularının yüzde altmışı ölür. Ben
deniz Baytar Müdiriyeti Umumiyesine müracaat et
tim. Biz (ötürük deriz). Dizanteri denilen hastalık 
hayvanlarda vardır. Bunun çaresi nedir dedim. Hay
vanları telef ediyor, bunu ne yapacağız dedim. Bizim 
kitap bunu yazmaz, dedi. Avrupa'da bir şey bulursa 
yazar dedi, Bu hastalık ya Avrupa'da yoksa?... Av
rupa'm» kitabında tetebbuatını yapacak, ondan son
ra bana gelecek... Bu efendileri burada böyle otur
tacağımıza bir ağılda oturtsak bunları bellerler de ve 
fiilen hiç olmazsa bir şey yapmış olur ve Türklerin 
kıymetli evlatları bu gençler heder olup gitmezlerdi. 
Ve bugün bizim karşımızda hepsi müstehliktir. Ve 
maalesef müttehem bir vaziyettedir. Sonra bunları 
toplayalım diyorum, bendeniz, geçit yerlerine bun
ları tekasüf ettirelim. Belli başlı birer iş verelim. Has
talıklarla meşgul olsunlar. Burada muhite göre tctki-
kat yapsınlar! Hiç olmazsa böyle kütle halinde işleri
nin hedeflerini tayin eden hastalık tayini ile uğraşa
caksınız deriz. Bunların şayet bilemedikleri varsa f ki 
biîmediklerin? zannetmem, çünkü ecnebi mütehassıs
larını da gördük. Bunlar yalnız bizim hayalimizde 
büyüyorlar » öğretelim. Bunlar bu işi yapacaklardır. 
Yalnız sevk ve idare edilmiyorlar. 

Ziraat memurlarına gelince; beyefendiler, bende
niz şu muhitte görüyorum, İzmir'de öyle, İstanbul'da 
öyledir, vilâyatı şarkiyede ise daha fenadır. 

Bunların vazifesi 'memlekette meclisi idareye gi
dip vali beyefendiye (Allah ömürler versin) demek, 
sorutan suale cevap vermektir. Yarii bu gençleri de 
heder ediyoruz. Hiç olmazsa gitsin çiftçi olsun, ken
di başına bir dönüm yer eksin. Bendeniizce esaslı dü
şünerek, tetkik ederek vekâletin bütçesini tayin etmek 
için müzakeresini tehir edelim. En sonra o bütçeyi 
müzakere edelim. 

REFET BEY (Uıfa) — Öyle şey olur mu efen
dim? 

EMİN BEY (Devamca) — Ziraat Vekâletinin va
ziyetini bildikten sonra acımamak kabil değildir, zi
raat mekteplerine gelince; bunlar eski mektep halin^ 
de değildir. Biraz daha canlıca oluyor. Biraz daha 
himmet edilse onlardan çok istifade edecektik. Mek
tepleri kapat, haydi fakat Ziraat Vekâleti ne yapa
cak? 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Zaiıâiiniz, 
şimdi Ziraat' Vekâletini kaldıralım dediniz. 

EMİN BEY (Devamla) — Affedersiniz beyefen
di biz öyle demedik, var olsun dedik, kalksın demi

yoruz. Ziraat Vekâleti var olsun diyorum. Böyle yok 
olaraik var olsun demiyorum. Bendeniz umumi müza
kereden sonra Ibeş yüz bin lira mekteplere tahsis edil
mesini mıntaka, mıntaka birkaç sene içinde bize 
lâzım olan hayal adamlarını yetiştirmek için bu mik
tarın bütçeye ilâvesini istirham edeceğim. Sonra umu
mi olarak Ziraat Vekâletinden birkaç sual soruyo
rum. Ormanların kendisi sahibidir. Memleketteki in
şaatta bütün kereste sarf edilecek yere demir kulla
nılıyor. Kereste mi yoktur? Ormanlar mı ihtiyaca 
kâfi değildir? Ne, gibi tedsîbir alınmıştır. Memleketin 
servetinin harice gitmesinden beis görmemiş midir? 
Ziraat siyaseti umumiyesl hakkındaki teşcbbüsatı ne
dir? Ziraatın İslahından ümidini kesmiş midir? Ben
deniz bunların cevabını istiyorum ve bütçesinin, di
ğer bütçelerin müzakeresinin hitamına kadar talikini 
ve esaslı surette bir veçhe verilmesini Heyeti Celile-
den istirham ederim. 

Riyaseti Ceiileye 
Heyeti umu m iyesi hakkında müzakere kâfidir. 

Maddelere geçiîmesini teklif eylerim efendim. 
Uffa 

Ref et 

(Kâfi değil sesleri) 
İNÎYAZt BEY (Mersin) — Kifayet aleyhinde söz 

istiyorum* 
BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Kâfi değil, 

itiraz edeceğim, 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Vekil Beyefendinin 
biimünasebe daha dün yaptığımız Mevaddı Müşiaile 
Kanunu hakkındaki beyanatını dinledim ve hepimiz 
dinledik. Bendeniz, ifadelerinin gayri vazıh ve gayrî 
kâfi ve bazı noktalarının yanlış olduğunu zannediyo
rum. Bir kere memlekette on sekiz milyon petrol, üç 
milyon benzinin zirai ihtiyaç için sarf edildiğini söy
lüyorlar ki; baliği yirmi bir milyon eder. Efendiler; 
yâinız petrol her traktör basma altı bin kilo isabet 
ettiğine göre, memlekette Uç bin traktörün olması 
icalbeder. Halbuki bin ikiyÜz elli, bin beş yüzden faz
la makine yoktur. Bu noktadan dolayıdır ki; Ziraat 
Vekâletinin bu kadar fazla ihtiyaç görmesi esasata 
ve hakikate gayri muvafıktır. İnşallah memleketi
mizde bu kadar petrol sarfiyatını istilzam eder ma
kineler meydana gelir. (İnşallah sesleri) 

İkinci nokta da filan yerde şu veya bu gibi suiis
timaller olduğundan bahsettiler. Bu da gayri varit
tir. İfadelerin esası zannederim şudur : İstandart 
kumpanyasının vekili bilmünasebe geçen sene filan 
memlekette satmış olduğu sandıkların baliği otuzdur 
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demiş ve beyefendinin ifadelerinin menşei budur. 
Bendeniz de işittim de bunun için söylüyorum! 

Efendiler; {standardın aynı zamanda inhisar ida
resine Yermiş olduğu istatistik bendenizin yanında
dır. Bütün memlekettte petrol sarfiyatı hakkında ver
miş olduğu yanlışlık bariz ve isatistik o kadar yan
lıştır ki, yalnız istandardın satmış olduğu petrolün 
baliği - her hangi bildiğim memleketler için muka
yese ederek söylüyorum - bundan çok fazladır. İstan
dardın belki ayda otuz sandığı satılmış olabilir. Es
babına gelince, AdamaMa satılan petrol (Hint başı) 
denilmekle maruf markalıdır ki, ziraaatte kullanılır. 
Esasen çiftçi Ziraat Bankası vasıtası ile bu ihtiyacım 
temin etmekte bulunduğu cihette, ayrıca şüphesizdir 
ki, hariçten de fazlaca petrol almağa ihtiyacı yoktur. 
Yoksa efendiler! İçimizde tüccar vardır. Ticaretle alâ
kadar olan zevat vardır. Rica ederim, hangi memle
kette çiftçinin gaz ihtiyacı bu kadardır? Serbest yani 
Ziraat Bankası haricinde satılmış olan petrol yirmi 
teneke etsin? insaf? Esas itibariyle vekâlet henüz bu 
bapta bir sene geçirmemiş olduğu cihetle kâfi derece
de malumatı haiz değildir. Bütün malumat maalesef 
ihsaiyattan mahrum olan devairin yarım yamalak 
vermiş olduğu notlardan ibarettir. EvveJbeevvel ihsa-
üyat dairesinin takviyesi, tanzimi lâzımdır. 

Sonra, serdedileu bir noktaya bilhassa cevap ver
mek ihtiyacındayım. Efendiler! Dün yapılan kanun 
hakkında bu kadar endişeye, bu kadar bir şüpheye 
düşmeğe kimsenin hakkı yoktur. Rica ederim, her 
hangi bir kanun yapılırken çok esaslı tetkikat yapıl
sın! Bütün itirazat, bütün mütalâa, bütün endişeler, 
hepsi açık, vazıh olarak Heyeti Oelileye arz edilsin. 
Heyeti Ceh'le önünde kanun müzakere olunurken, 
bu bapta itiraz serdedilmediği, tenvir edilmediği hal
de bilâhare aleyhinde idarei kelam etmek, daha he
nüz tatbikine girişilmeden onun aleyhinde söylemek, 
onun tatbikatında müşkülat olacağını ve yürüyemi-
yeceğutt söylemek, zannederim ki; umuru maliye ile 
çok meşgul olmuş olan muhterem arkadaşım Hasan 
Beyefendiden sadır olmamak icabederdi. Muhterem 
Maliye Vekilimiz emin olsunlar ki, bu kanun esaslı 
bir ihtiyacın mahsulüdür, inhisar vergileriyle artmış 
olan fiyatlara karşı, memleketin ziraatına karşı bir 
teşvik mahiyetindedir, doğrudan doğruya fırkamızın, 
meclisimizin, bugünkü Hükümetimizin esasatını teş
kil eden siyaseti ziraiyedir. Eğer suiistimal varsa ge
çen seneki gibi değil, kanunda hapis var, ceza var, 
bir daha ademi ita vardır. Bunlar tetkik edilir ve son
ra cezalar tatbik edilir. Ve zannederim şimdiye kadar 

böyle suiistimal hakkında bir rapor almamışlardır. 
Binaenaleyh bunu tashih etmelerim rica ediyorum. 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Sanman) — 
Efendim, kifayeti müzakere takriri verildiği için, uzun 
uzadıya izahatla Heyeti Muhteremenizi rahatsız et-
miyeceğim. Yalnız sual sormuş olan arkadaşlarımıza 
muhtasaran cevap vereceğim. 

Vehbi Beyefendi, mekteplerden bahsettiler. Ha
kikaten efendiler, mektep kapamak Ue müteessir ve 
mütehassıs olmamak imkânı yoktur. Bir irfan mües
sesesinin kapısına kilit takmak bilmem ki; herkes için 
kolay bir mesele midir? Şüphesiz bu vekil için de bü
yük bir meseledir. Fakat efendiler, müessesatı tetkik 
ederken yalnız hissiyata tabi olmıyarak diğer ahval 
ve şeraiti de teemmül etmek lâzımdır. Evvelâ, bili
yorsunuz ki, bir zarureti maliye karşısındayız. Zaru
reti maliyenin hakimiyeti, hisse, iradeye ve her türlü 
temenmiyata hakim ve kadirdir. 

İkincisi efendiler; mektepler hakkında bazı maru
zatta bulunayım. Bugün hakikaten bazı ziraat mek
teplerine malikiz. Fakat efendiler, mektepten gaye 
ve maksat; o mektebin mevzuatı tedrosiyesi ne ise 
onu bihakkın vücuda getirmektir. Size kemali tees
sürle arz edeyim ki, bazı mekteplerimiz kendilerin
den intizar olunan faidei ilmiyeyi temin edecek bir 
şekilde değildir. Bunlar, bulundukları arazi veyahut 
binaları itibariyle tedrisata kâfi değildir. Halbuki Hü
kümetin vazifei asliyesinden birisi de her yerde mek
tep açarak, bir zahiri tesisi değil, hakiki ilim ve ir
fanı vücuda getirecek müessesatı temindir. Bunun için, 
bitaraf hane ve icabatı tedrisata göre düşünülecek 
ohırsa, bazı mekteplerimizin velevki müzayaka! mali
ye de olmasa tevhidi yahut tahvili zarureti katiye idi. 
Meselâ Sivas Mektebi, şüphesizdir ki, Sivaslılar mek
tebin vücuda geldiğini pek ziyade temenni ederler, 
mektebin inkişafını, terakkisini isterler ve bu doğru
dur. Lâkin mektebin toprağı mektebe müsait değildir. 
Binaenaleyh Sivas'da bir mektep vücuda getirseniz, 
isterse elinizde milyon paranız olsun, hiç şüphesiz bu 
mektebin kapısına kilidi takacak, başka yerde mektep 
arıyacaksınız. 

Aksi takdirde, bütün paralarınız ve bütün mesai
niz ve bilhassa orada bu paranızdan ve mesainizden 
çok kıymettar olan gençlik heder olmuş olur. 

Sonra efendiler, Ziraat Vekâletimin mektep kapa
ması, ziraat tedrisatını ihmal etmekte veyahut ona 
darbe vurmakta olduğu tarzında telakki edilmesin, 
bütçenizde göreceksiniz, efendiler; Ziraat Vekâleti
nin en büyük endişesinden birisi, memlekette ziraat 
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tesisatım tersidir. Ziraat tesisatım tevsi deyince bu, 
üç yüz çocuğu okutmaktan İbaret değildir. Efendiler, 
bir de asıl zumun esasını teşkil edecek, eden kitleyi 
tenvir etmek iktiza eder. Ziraat Vekâletinin takip et
tiği veçheden biri de zürraı doğrudan doğruya ten
vire matuf olacaktır. Zannederim ki; bir iki mekte
bi terhis suretiyle veyahut atiyen aher bir yerde, 
memleketin daha mükemmel, daha müsait bir yerin
de yapmak emeliyle bugün orta bir yerde hıfzedecek 
olursak, daha esaslı daha vâsi daha şümullü ve daha 
âm olmak üzere bir tedrisat temin edilmiş olacaktır. 

Niyazi Beyefendi, gaz meselesini buyurdular. Efen
diler, Ziraat Vekâleti gaz meselesine vaktinde vazıyed 
ederek icabatına tevessül etmiştir. Kanunun mukteza-
sma göre vâsi bir talimatname elde etmek icabedi-
yordu. Fakat bu, zamanı icabettirdiği için, zürra bel
ki zarurete maruz kalır endişesiyle muvakkat bir tali
matname ile mahdut bir miktarda petrol verilmesi 
yolunda talimatname yapmış ve bunu icabedenlere 
tebliğ ederek zürraın menfaatini temine çalışmıştır. 
Ve kanunun icabatına göre, icabeden ikinci talimat
nameyi İhzar etmiş, o da birincisi gibi tatbik edilmek
te bulunmuştur. Ve zannederim ki, fazla tafsilata lü
zum yoktur. Maliye Vekili Beyefendi uzun uzadıya, 
vâsi bir mikyasta teşrih ettiler. Unutmayınız ki, efen
diler petrol inhisarı teşkilâtı henüz mebtedindedir. 
Bir teşkilâtı yirmi dört saat zarfında vücuda getirmek 
imkân ve ihtimali yoktur. Belki zürra biraz zarardîde 
obnuştur. Fakat bu bir kastın neticesi değil, ancak 
yeni teşkilâtın ihtiyacatı zaruriyesi neticesidir. 

Niyazi Beyefendi, ikinci bir sual irat ettiler. Zürraa 
ne suretle yardım ediliyor? Karz suretiyle efendiler, 
sizi temin ederim ki, zürraa haddi azamîde memleke
tin müsaadesi nisbetinde ikrazatla yardım edilmiştir. 
Ziraat Bankasının sermayesi olan 17 milyon tamamiy-
le zürraın ihtiyacına terk ve tahsis edilmiştir. Fakat 
efendiler, memleketin ihtiyacatı o kadar vâsidir ki 
17 milyonla değil, birkaç on yedi milyonla bile te
min edemeyiz. Onun için ihtiyacı mevzubahis eder
ken, ihtiyacatı mutlakayı nazarı itibare almayarak 
zarurî olan ihtiyacatın her halde temin edilmiş oldu
ğuna emin olunuz. 

Emin Beyefendi; hakikaten müthiş bir hücumla, 
müthiş bir heyecanla, vekili değil, vekâleti heyeti 
umumiyesi ile süpürmeğe karar verdiler. Fakat bil
mem ki Emin Beyefendi züraa fartı muhabbetleri ne
ticesi olarak, hislerinin neticesi ve heyecanı olarak 
mı arz ettiler, yoksa tetkikatla mı? Eğer bazı teşri-
hata girişmemiş olsalardı, ben tetkikatlarına müste

niden söylediler zannedecektim. Fakat efendiler, tet-
kikatlarının neticesinde değil, tetkikattan ziyade his
siyatlarına tebaan bunu söylemektedirler. Hayır efen
diler, Ziraat Vekâleti bugün vazifesini görmektedir 
ve emin olunuz ki, her vakit de görecektir ve memle
ket Ziraat Vekâletinin vücudundan her vakit istifade 
edecektir. İstifadesi var mıdır? Teşrih edeyim. 

Efendiler, bilhassa memlekette cidden fedakârane 
çalışmış olan bir sınıfa desti taarruzlarını uzattıkların
dan dolayı kendilerine cevap vermiye kendimi mec
bur addederim. Efendiler, baytarları pek istihfaf ile 
telâkki ettiler. Hayır efendiler; baytarlar böyle de
ğildir, size çok rica ederim vaziyeti hâzıramızı tetkik 
ederken mükerreren istirhamda bulundum. Nazariya
ta gitmeyin; önümüzde yığınlarca gelmiş olan ihmal 
devirlerini cumhuriyete tekaddüm eden devrenin 
memleketteki vaziyetini ve hadisatın netayici umu-
miyesini düşününüz! 

Efendiler! Memleket serapa hastalığa maruzdur. 
Memleketin bir ucundan öbür ucuna kadar on beş, 
yirmi nevi maraz tahribat icra etmektedir. Efendiler! 
Bir şarbon mikrobu vardır. İki sene toprak üzerinde 
yaşıyor ve iki sene sonra yapıştığı öküzü yere vurup 
öldürüyor. Düşününüz ki : Bunların tahribatı ne ka
dar elim ve ne kadar müthiştir. Önümüzde efendi
leri Baytarların o fedakârane uhdesine tevdi edilmiş 
mühim bir vazife olarak vebayı bakarı mücadelesi 
vardır ki, bir cehennem hududu içerisinde mücadele 
etmektedirler. Bunların birincisi efendiler; Suriye, 
ikincisi; Irak, üçüncüsü; îran, efendiler bu üç mem-
bağ vebayı bakarinin zeval bulmayacak görünen pu-
vayelerin, merkezleridir. Memleket her an sirayete 
maruzdur. Sonra hiç şüphesiz Emin Beyefendi çiftçi, 
rençber içinde yaşamış bulunmak itibariyle bilir ki 
ziraatimizin - kemali teessürle söyliyeceğim - bir ha
leti ruhiyeleri vardır. Ketumdur, çekinir, biçare bay
tar işte bütün mücadelatı esnasında kış kar ve soğuk
ta, yazın sıcağın altında bir merkep bulunmamak şar-
tiyle mücadele etmektedir. Baytarların ifa ettiği va
zifenin kıymetini arz etmek için bir de rakam arz 
edeceğim. Memlekette 280 baytarımız vardır. Ama 
Emin Bey buyuracak ki iki yüz sekseni iki yüz seksen 
bin yapıyorsunuz! Maalesef bizim elimizde öyle bir 
kudret yoktur. Bir baytar uzun senelerin mahsulü 
olarak yetişir kıymettar bir unsurdur. Fabrikaya ıs
marlamakla vücuda gelecek metağdan değildir. 280 
baytar memleketin vüsatini nazarı itibare alınız. Her 
kazada, her nahiyede ve hatta bazı köylerde baytar 
bulmak ihtiyacatı umumiyesini düşününüz ve şimdi 
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memleketin mühim noktalarına taksim ediniz, bu iki 
yüz seksen baytar ne derece düşmüş bulunur? Bu 280 
baytardan 140'ı efendiler, geçen sene ve bu senenin 
nihayetine kadar ailelerinden mahrum olarak Şarkta 
ve Cenupta vebayı bakari mücadelesiyle uğraşmak
tadırlar. Sonra gelen bir kısım arkadaşlar da elimiz
de mahdut bulunan iki müessesede haddi azami de
recede vebanın icabettiği mualecatı ihzar için gece, 
gündüz çalışmaktadırlar. Sizi temin ederim ki efen
diler, işte bu sınıfın mesaisi ve idaresinde noksanlık 
telâkki eden Emin Beyefendi Vekâletin rüesasının, 
arkadaşlarımın eseri himmeti ile bu sene mücadele
sine on dört bin kilo vebayı bakari serumu ihzar et
tiler, bunun ehemmiyetini takdir buyuranlar bu me
sainin ne kadar mühim olacağım takdir buyururlar. 
Binaenaleyh bu sınıfın faaliyetinin ne kadar yüksek 
olduğunu tasdik ederim. Zannederim efendiler fela
ket yalnız vebayı bakarinin değildir, vebayı bakarinin 
yanında şarbon vardır, tşte Ankara, uzak yerlerin 
baytarlarını tetkike gitmesinler, Ankara'da merkezde 
ikamet buyuruyorlar. Baytarların kaç tanesi dört gün
de bir evinde yatmaktadırlar? Her birisi köylerde şar
bon hastalığı ile uğraşmaktadır. 

Hepsi bir köyde, hepsi bir tarlada öküzün kuy
ruğunda şarbon hastalığı ile barbun hastalığı ile uğ
raşmaktadırlar. Sonra efendiler, ziraat memurlarına 
da bir miktar tarizlerim lütuf buyurdulra. Onları da 
müdafaayı vazife addederim. Efendiler, Suriye'den 
gelen çekirge orduları sekiz on vilâyetimizi müthiş 
bir tehlike altında bırakmaktadır ve bunu zannederim 
ki o vilâyetlerde bulunan mebus arkadaşlarım pek 
güzel takdir buyururlar ve burada da kemali teessürle 
arz edeyim ki, ahali tarafından lâzım gelen muave
net diriğ edilmiştir. İşte o ihmal edilen biçare ziraat 
memurları sahralarda bir elinde zehri, bir elinde çin
kosu gece gündüz uğraşmaktadırlar. Sonra ziraat me
murları iş görmüyorlar... Bunu Heyeti Muhteremeniz 
içinde zannederim, pek çok arkadaşlarımızın temen
nisi ile tekzip edeceğim. Çünkü birçok arkadaşlarım -
aman filan yerde memurumuz yoktur. Bize memur 
gönderiniz dediler. Eğer ziraat memurları gayri nafi 
bir unsur olmuş olsaydı bunların vücuduna neden 
ihtiyaç görülecekti? Sonra bu ziraat memurları va
zifelerini göremiyorlarsa zannetmeyiniz ki ademi ka
biliyetlerinden mütevellittir. Hayır, uhdelerine te
rettüp eden vazaifin kesretine adetleri kifayet ede
mediğinden dolayıdır. Bir taraftan zeytin, bir taraf
tan pamuk, bir taraftan portakal mücadelesi ve pa
muk emrazı karşısında biçarelerin ayrıca bazı zevatı 

memnun etmek ve bazı ufak tefek ihtiyaca koşmak 
için zamanlan kalmamıştır.. Emin olunuz. 

Zannederim ki bu husustaki maruzatım, kâfi ol
duğu için tafsil etmiyeceğim. (Kâfi sesleri), hariçten 
niçin kereste girdiğine dair arzı malumat edeyim. 
Efendiler, içinizde, hariçten bir ecnebi malının girme
sine taraftar var mı ki ben de taraftar olayım? Hat
ta ben taraftar olsam bile Heyeti Muhteremenizin iti
madını istihsal için onların arzusu hilafına hiç hare
ket edebilir miyim? Ne yapayım ki sermayedarları
mız gelip ormanlarımızdan kâfi derecede kereste is
tihsal edemiyorlar. Sonra bu vesile ile de keresteciliği 
müdafaa eden arkadaşımıza arz edeyim ki keresteci
lerin bugün ormanlardan haddi azami on liraya on 
beş liraya istihsal ettikleri keresteleri, tahtaları sırf 
yangın yerlerinde, düşmanların ayakları altında kalan 
biçare vatandaşlarımıza seksen liraya satıyorlr. (Çok 
doğru sesleri) bilmem ki bunlrı muahaze mi etmek 
lâzım gelir, yoksa Ziraat Vekâletini tenkit etmek mi 
icabeder? Zannederim kâfi derecede arzı malumat 
ettim. 

ALÎ SUURİ BEY (Şarkikarahisar) — Benim arz 
edeceğim mesele sual ve temenni mahiyetindedir. Zi
raat Vekâleti ile beraber Maliye Vekâleti de alâka
dardır. Heyeti Celile tahattur buyurur ki bazı arka
daşlar takrir vermişlerdir. Bazı mıntıkalarda tütün 
zeriyatı men edilmiştir. Bilâhare bendeniz de bir tak
rir verdim. Çünkü Suşehri ve Karahisar mıntıkala
rında da zeriyat men edilmiştir. Şimdi bu zeriyatın 
usule muvafık olup, olmadığını münakaşa etmeyi ben 
faideli görmüyorum. Ortada bir vakıa vardır. Bu 
tütünler bitmiştir. Bunları men etmek, zeriyatı kal 
etmek şarsi zarardan başka umumî menafiî iktisadi-
yeye de münafidir. Binaenaleyh bu hususta vekil bey
efendi ne düşünüyorlar? Temenni ediyorum ki velev 
bu senelik olsun istihsale müsaade etsinler ve bu mez-
ruat temin olununcaya kadar da kal olunmaması için 
serian emir versinler. Çünkü bir haber alıyorum, Su-
şehri'nden bir telgraf aldım diyorlar ki; kal'ine baş
lanmıştır. Zannediyorum ki Hükümet kararı katisini 
henüz vermemiştir. Kararı katiyi verip de icabeden 
mahallere tebliğ edilinceye kadar memurini mahalliye 
tarafından kal edilmesin. Bunu temin etmelerini biran 
evvel rica ediyorum. 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY — Efendim, za
ten bu mesele için Maliye Vekâletime müracaat et
tim. Hali müzakeredeyiz. Fakat taalluku itibariyle 
Maliye Vekili Beyefendi daha muvafık cevap verebi
lirler ve itimat buyurunuz ki bu meseleyi ben de ta
kip ederim. 
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MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, elyevm mevkii meriyette bulunan tütün 
zeriyatı nizamnamesi mucibince tütün zeri için evvel 
emirde ruhsatname almak lâzım gelir. Reis Vekili 
Muhtereminin mevzubahis ettiği Suşshri'ndeki zeriyat 
bilâ ruhsat vuku bulan zeriyattır. Haizi ehemmiyet 
değildir. Biz bilâruhsat vuku bulan zeriyatı kal etme
dik, mahsulünü zürra alsın diye emüsaade ettik, muh
telif mıntütalardan bu yolda müracaat vakidir. Kon
ya'dan, Kayseri'den, Tokat'dan, Kozan'dan ve muh
telif daha bir çok mıntıkalardan ki : Biz tütün zerede-
ceğiz, bize müsaade edin diye gerek mebus bey ar
kadaşlara, gerek makamata müracaat mevcuttur. 
Bendeniz bütün bu müracaatleri topladım, umumî 
olarak bir karar istihsal etmek üzere Heyeti Yekileye 
takdim ettim. Ziraatın men'i ağır geliyor. Zaten is
tikametimiz de bu değildir. Heyeti Celileye arz edil
mek üzere hazırladığımız bir takım lâyihalar vardır. 
Eski kanunların tadilini mutazammın olan o lâyiha
da serbestli ziraat esasını ittihaz ettik, Yakında zan
nederim ki mevzubahis edeceğiz ve müzakere etmek 
mecburiyetinde kalacağız. Yalnız şunu arz edeyim ki 
Konya, Kayseri, Yozgat, Tokat ve emsali havali bi
ze tütün zeri için müsaade verin diyorlar. Yerlerin 
irtifaını nazarı itibare alırsanız bunların içinde bin 
metreden dun olan hiç bir yer yoktur. Mürtcfi bir 
mıntıkada yetişecek olan tütün mahsulü. Tütüncüler 
iyi bilirler ki cinsi, keyfiyeti, kemmiyeti vesairesi 
itibariyle hakikaten onu meydana getirmek için vuku 
bulacak sarfiyata mezahime tekabül etmez, fakat 
halk bilmiyor, tütün çok pahalı satılan bir mahsûl
dür, kilosu cHi kuruşa gidiyor. Bazen yüzelli bazen 
üçyüze gidiyor diyor» Zavallı fcoylü bilmiyor ki Kay
serilin bilmem ne köyünde ekerse onun tütününü 
böyle yüzelli kuruşa, üçyüz kuruşa alacak adam çık
mayacak. Halbuki memleketin tütün mahsulü miktarı 
eli ilâ altmış milyon kilodur. îstîhlâkâtı dahiliye için 
bunun on, onbeş milyonunu mubayaa edebiliriz. Üç 
rdh*unu harice satmak zaruretindeyiz. Bu harice sat
makla muhtelif şirketler vasıtasîyle oluyor. Muhtelif 
talipler, memleketimize gelip tütün mubayaa edip 
'harice ihraç ediyorlar. Bittabi bu şirketler birbirleri
ne rekabet edip tütün zürraına fazla para verme
mektedir. Bilhassa üç şirket elbirliğiyle ittihat edip 
zumun elinden ucuz mal almak için ne yapmak lâ
zım geliyorsa yapıyorlar. 

Şimdi bu mevkiin vaziyeti coğraffiyesinin icabatı 
ticareti hariciyeye elverişli tütün yetiştiremeyen yer
lere de ruhsat verilirse zaten İhracat için buhrana ma
ruz mahsulâtımızı yenli bir kısım Istibsalat ile daha 

ziyade buhrana maruz bırakacağız. Arkadaşlar, Kon
ya'da çıkacak olan tütüne Kayseri'de çıkacak tütü-' 
ne Tokat'ta yetişecek olan tütüne itimat buyurabilir-
siniz ki ne bu şirket talip olur ve ne de bunu Tütün 
îdarei İnhisariyesi satın ahr. Şu halde bu tütün, zür-' 
ram elinde ne olacak? Mahsul kemale gelecek, idarei 
inhisariye bizim tütünümüzü alsın diye veya hükü-
kümet bizim tütünlerimizi satsın diye müracaat ede
cek. Bunlardan da ümidi kesildi mi kaçakçılık başla
yacak, başka mahreç yoktur. Ya dahilde istihlâk et
mek üzere Îdarei İnhisariye bunu alacak, yahut hariçte 
satılmak üzere bir şirket satın alacak veyahut zürra 
bunun müstehlikini kendisi bulacaktır Çünkü bu ka
dar emekle meydana getirdiği mahsulü zürra yakıp 
da dumanım seyredemez. Buna imkân yoktur. Bina
enaleyh gerek istihlâkâtı dahiliye üzerinde olan tesi
rini ve gerek nefis tütün yetiştirmekle maruf olan 
muhallerimizin istihsaiatını istihsalatı umumiyenin 

fazlalığı dolayısiyfe vahim bir rekabete maruz bırak
mamaya mecburuz. Esasen hariçte de rakiplerimiz 
var. Bulgaristan, Yunanistan gayet vâsi ve iyi tütün 
yetiştiren mahallere maliktirler. Bu vaziyet memle
ketimizin umumî menafinle muhalif görülmektedir. 
Fakat meseleyi ehemmiyetli gördüğüm için yalnız ba
şıma karar ittihaz etmedim. İcra Vekilleri Heyetine 
arz ettim. Alınacak olan kararı umumî olarak tebliğ 
edeceğim arkadaşlar! Ümid etmeyelim ki yetiştirdiği
miz tütünler yekûn itibariyle kırk milyon ise, bu, alt
mış milyon okluğu vakit elimize geçecek para daha 
fazla olsun. (Doğru sesleri) İstihsalatı yüz milyona çit 
karırsanız hariçten koparacağınız para yine kırk mil
yonun getirdiği paradan daha fazla olmayacaktır. Şu 
halde yazık değirmidir ki serveti milliye noktai naza
rından kırk milyon kilo ile hariçten almış Olduğumuz 
parayı, altmış milyon kilo tütün istihsal etmek için 
fazla emek, mesaî sarfederek kırk milyon kilonun ge
tirdiği parayı alalım. Bunda menfaati umumiye mev
cut mudur? Bendeniz zannediyorum ki meseleyi serin
kanlılıkla düşündüğümüz zaman memleketin menafii-
ne muvafık Olan şekli takip etmek zarurî olur. Nite
kim arkadaşlar! Söylediğim hayalat ve nazariyat de
ğil, aynı vaziyete Yunanistan geçmiş, Bulgaristan geç
miştir. Bulgaristan'da bandrol usulü cari olduğu hal
de bugün tütün zer etmek için ruhsat alan mıntıka
ların miktarı evvelkilerin yüzde altmışadır, tahdidat 
vardır. 'Binaenaleyh memleketin menafii umumiyesi-
ni, zürram menafii umumiyesini nazarı itibare ala
rak buna göre bir karar vermek muvafık ohır kana
atindeyim. Bunu İcra Vekilleri Heyetinden rica et-
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tim. Bu sene yetişen tütünleri veievki ruhsatsız otsun 
kal* ettirmemek için bendeniz bu kararı alıp tebligat 
yapmak taraftarıyım. Nitekim tdarei tnhisariye Mü
dürü buna mütealfik ve dSğer mesai} için çağrılmış, 
bugün boraya gelmiştir. Bu seneye mahsus olmak 
üzere zer edilmiş olan tütünleri kal* etmesinler. Bu 
emri vereceğiz. Fakat atiyen bu mıntıkaya daimî zer-
riyatta bulunmak müsaadesine gelince, bendeniz İcra 
Vekilleri 'Heyetinin ne karar ittihaz edeceğini bilmi
yorum, fakat kanaatim şudur ki memleketin menafii 
umumiyesi bunu âmirdir. Maruzatım budur. 

REİS — Efendim daha onüc zat söz almıştır. Beş 
de sual Sormak isteyen vardır. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Efen
dim, söz alanlar lehte ve aleyhte tefrik edilir. Hep 
Vekaletin aleyhinde söz söylenmiştir. Bendeniz le
binde söz istedim. 

REİS — Kifayet takriri yardır. 
TUNAUI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Kifayet 

aleyhinde söz isterim. 
REİS — Kifayet aleyhinde de söylendi. Müzake- -

reyi kâfi görmezseniz yine müzakereye devam edilir. 
Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldıran... Kâfi 
görmeyenler lütfen el kaldırsın... Müzakere kâfi gö
rülmüştür. Fasıllara geçiyoruz. 
FasJ Lira 

601 Merkez maaşatı 33 900 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edilmiştir. 

602 Merkez ücuratı 8 060 
BIEftS — İtiraz eden var mı? 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu)'— Arkadaş
lar, Ziraat Bütçesinin umumî müzakeresi dolayısryle 
bir takım terikîdat ve bir çok münakaşat vukubuldu. 
Arkadaşlar yalnız Ziraat Vekâleti memuririimn hizmet 
etmemesinden değildir iş, bizim bu memurlara baka-
mamazlığımızdan mütevellittir. Bugün bendeniz zira
atın kara sapanına yapışarak traktörle çift sürecek ka
dar çiftçi olmakla müftebir bir arkadaşınızım. Bende
niz ziraatın terakki ve tealisinin fen ile kaim okluğu
na kaniim. Fakat tenkit etmemekle beraber ihdas edi
len bir vekâletin rehbersiz, programsız, veçhesiz yü
rüdüğüne sükût edecek kadar düşüncesiz çiftçilerden 
de değilim. Arkadaşlar, bilumum vekâletlere yapılan 
samahat ve fedakârfak yerindedir. Fakat Ziraat Vekâ
leti bütçesine gelince pek hasis davranıyoruz. Ziraatın 
terakkisi yalnız Ziraat Vekilinin himmetiyle mi ola
cak? Bunu geçen seneki bütçede acizane rica ve is
tirham etmiştim. 

Ziraat Vekâleti bihakkın vazifesini yapmıştır. 
Zira Hükümetimizin umdei esasiyesindedir ki çift
çilerin halatı ve refahı düşünülmüş ve bu arzu ile Zi
raat Vekâleti ihdas edilmiştir. Fakat maatteessüf bu 
vekâlet bir veçhe mi yapamadı. Yoksa bir program mı 
tespit edemedi, hulâsa bir doğru yoldan gidemedi. 
Heyeti Celile de bunu itiraf ederler. 

Arkadaşlar, ziraat bütçesinde yapılan imsak ve fe
dakârlıktan dolayı söz söylemiyeceğhnL Evvelâ va
tan lâzımdır. Hükümetin tespit etmiş okluğu feda
kârlıkla gayesine isal için çok tenzilatlar yapacağız. 
Fakat veçhesiz yürümeyeceğiz. Umde ile hareket ede
ceğiz. Efendiler, dün Ziraat Meclisi Âlisi diye bir ka
nun geldi. Çıktım lüzumunu söyledim. Ziraat Vekili 
B«y kanunun lüzumundan bahsettiler. İtiraz vaki 
olunca derhal tesahübünden döndüler. İşi Meclisi 
Âliye terkettiler. Sabit bir karar sahibinin, meslek sa
hibinin mesleğini böyle Heyeti Celileye bırakması 
doğru değildir. Lâzım ise lâzım, değil ise değil deme
lidir. Arkadaşlar! Fen memurlarını tuzumu kadar 
takdir ve terfih etmeli. Bunlara veçhe vermeli. Mec
lisi Âli olmasa bile mutlaka mahalli ve amelî ve na
zarî çiftçilerden toplanacak bir heyet ile her tarafın 
mahallî ihtiyacatı tespit edilmeli. 

Vekil Beyefendi dosyalardan bahsettiler. Bende
nize göstersinler, hangi vilâyetin toprağı hangi işe 
yarar? Hangi vilâyette ne ağacı yetişir? Bunlar yok
tur efendiler. Bu sözlerim Vekil Beyefendinin şah
sına değildir. Esasen böyle bir program tespit edil
memiştir. Hükümeti cumhuriyeden yüzde seksen olan 
çiftçi halk memnun ve müteşekkirdir. Çok lütuf gör
müşlerdir. Fakat gösterilen lütuf diğer suretle ten-
kidatla onları da rencide etmemelidir. Bu vatanın öz 
evladı olan çiftçiler hiç bir vakit hile ile hüd'a ile iş 
görmezler. Ufacık bir kanun ile bir kolaylık göste
riyoruz diye makinesinde kullanılacak yağ gümrük
ten muaf imiş de bundan dolayı çiftçileri hırsız yap
mak doğru değildir. Bunu reddederim. Bunu Hükü
meti cumhuriyemiz reddeder. Arkadaşlar; yaptığı ka
nunun icrasından Hükümet aciz değildir. Yapanları 
bilfiil gösteriniz, isbat edilir, ceza görür, diğerlerine 
de ibret olur. Herkes de bir daha o yolda yürüyemez. 
Rica ederim. Vekili aidi mesleğine, vazifesine sahip 
olmalıdır. Sonra ziraat memurları hakkında söylemek 
zaittir. Memurları terfih edelim, yürüsünler. Ziraatin 
fen ile kaim olduğuna kani olanlardanım. Mamafih 
memurin maaşı faslında bunları takdir ederek refah 
ve saadetlerinin teminini Heyeti Vekileden temenni 
ederim. 
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HEÎS — Faslın yekûnu hakkında mütalâa var mı 
efendim? Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmiyenler el kaldırsın... Kabul edildi. 

Fasıl Lira 

603 Vilâyetler memurları maaşatı 449 430 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edildi. 

604 Vilâyetler ücuratı 240 044 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edildi. 

605 Mazulin maaşı 4 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edildi. 

606 Tahsisatı fevkalâde 1175 256 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edildi. 

607 Vilâyatı baideye gönderilecek fen 
memurlarına verilecek farkı maaş 20 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edildi. 

608 Merkez ayniyatı sabitesi 5 600 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edildi. 

609 Merkez levazımı 2 800 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edilmiştir. 

610 Merkez müteferrikası 5 500 

ALİ RIZA BEY (Mardin) — Efendim, ziraat me
murlarının leh ve aleyhinde hatip beyler söz söyledi
ler. Müsaade buyurursanız bendeniz de yakında zi
raat memurluğundan ayrıldığım için bir kaç kelime 
arz edeyim. Müterekki olan memleketlerde ziraatın 
usulü idaresi ile ziraat memurlarının tavzif edildiği 
vazife ile bizdeki vazifeyi karşılaştıracak olursak biz
de her bir şeyin Hükümete mevdu olduğunu görürüz. 
Hükümet tedavi edecektir, Hükümet biçecektir. Halk 
kendisince hiç bir teşkilâtı nazarı itibare almıyor. 
Halk toplanalım, Hükümete yardım edelim demiyor, 
bu kelime yoktur. Müterakki milletlerin ziraat teş
kilâtında amisokumlar, komisokumlar, ziraat odala
rı, sendikalar, kooperatifler vardır. İşte bunların nez-
dindedir ki ziraat memuru Hükümetin kontrolörü 
vazifesini görür ve Hükümetin bu teşkilâtı nezdinde 
fen memurudur, müşaviridir, bizdekilerin vazifesi vi
lâyet veya kazalarda idare heyeti azası, bazı yerlerde 
askerî veya mülkî komisyonların azası, tadadı eşcar, 
tefvizi arazi komisyonları azası, Ziraat Vekâletine ait 
umur veya İskân Müdiriyeti Umumiyesine ait vezaif 

ve umur ve meselâ İskân Müdiriyeti Umumiyesi pul
luk alacak, ziraat memuru bu pullukları gümrükten 
çıkaracak, sevk edecek, mahallerine gönderecek. Zi
raat Vekâleti yine buna müşabih bir takım evamir 
tebliğ eder. Beyefendiler düşününüz! Bir tüccar güm
rükten eşyasını çıkarmak için o tüccar mahiye 150 ilâ 
200 liralık adam tutar, tahmil vesaire için de böyle 
yüksek maaşlı memur tutar, halbuki ziraat memurları 
mekâtibi âliyeden veya taliyeden çıkmış hayatın ne 
demek olduğunu anlamış, senelerce dirsek çürütmüş, 
bunlar hem gümrük işiyle, hem tahmil ve tahliye işiyle 
hem de öbür tarafta herkesin bağ ve bahçesine gi
dip ekmesini veyahut hastalıklarla mücadelesini gös
terecek, tabiîdir ki bir insana bu kadar şey tahmil 
edilecek olursa yapamaz. Buna rağmen bunlar vatan
larına karşı olan merbutiyetleri ve meslek gayretleri 
dolayısıyladır ki kendilerine tebliğ edilen vazifeyi yap
mışlardır ve ziraat memurları böyle olduğu gibi, bay
tar memurları ve orman memurları da böyledir. Bu
gün Şark ve Cenupta bütün hudut açık, mücavir hü
kümetlerde teşkilât yok, her daim oralardan hastalık 
geliyor. Bunların arkasından baytar memurları koş
mak vazifesi ile muvazzaftırlar. Vekil Beyefendinin 
buyurdukları gibi, Suriye'den, Irak'tan her sene uçup 
gelen çekirgelerle mücadele ile muvazzaf ziraat me
murlarıdır. Ve Fransızların maalesef orada yapama
dıkları ve kendilerinin de itiraf ettikleri teşkilâtı bu
gün Türkiye Hükümeti yapmıştır. Günlerce ailelerin
den uzak ve ateşin ovalar üzerinde uğraşan ve yev
miye de nihayet iki ilâ ikibuçuk lira falan alan - ki 
ancak otel parasıdır - memurlar için vazifelerini yap
mıyor diyecek olursak hakikaten insafsızlık etmiş olu
ruz. Onun için bendeniz vazifelerini tamamen yap
tıklarını Büyük Millet Meclisinin kürsüsünden ilân 
etmekle beraber diğer memurine nazaran az maaş al
dıklarını arz edeceğim. Ziraat memurları bir odada 
oturmuyorlar. Arz ettiğim gibi güneş altında, yağmur 
altında koşuyorlar. Ziraat memurları ile aynı sırada 
ahzı mevki eden Sıhhiye, Nafıa vesair vekâletlere ait 
memurların maaşları dört-bin, beş bin olduğu halde 
ziraat memurları bin beş yüz ilâ iki bin kuruş maaş 
alırlar. Kendilerine tahmin edilen yük pek yüksek 
olduğu halde yapmış oldukları külfete karşı gösteri
len nimet dundur. Binaenaleyh Heyeti Celileden 615 
nci fasılda bulunan ve birinci ve ikinci maddeleri tes
pit eden emrazı müstevliye! nebatiye ve ıslahatı ne
batiye ve hayvanatı muzzıra itlafı maddelerinden on 
biner lira kat ederek merkezdeki memurlara beş bin, 
vilâyat memurlarına yirmi beş bin lira ikramiye ola-
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rak tahsisini rica ederim. Ve bu ikramiye de başka I 
vekâletlerde mevcuttur. Nitekim Posta ve Telgrafta 
207 ve 204 ncii fasıllarda ikramiye var, jandarmada 
224 ncii fasılda ikramiye var, adliyede 440 ncı fasıl
da ikramiye var. Bunun için de bir tahrir takdim edi
yorum. Bir taraftan tenzil, diğer tarafa ilâvedir. Ve
kâleti Celileden rica ederim, muvaffak buyursunlar. 

Riyaseti Celileye 
615 nci fasıldan (30 000) lira tenzili ile Ziraat 

ve Baytar ve Orman Memurin ve mualliminine ikra- I 
miye olarak 610'a merkez ikramiyesi 613'e vilâyetler I 
ikramiyesi fasılları tahtında tefrikini ve birinci fasla I 
beş bin ve ikinci fasla yirmi beş bin lira tahsisini arz I 
ve teklif ederim. 

Mardin I 
Ali Rıza 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY — 30 bin lira 
tenzilâta imkân yoktur efendim. I 

Riyaseti Celileye I 
1926 bütçesinde memurini baytariyeye hiç bir gü-

na zammiyat icra edilemediği anlaşıldığından vebayı I 
bakan mücadelesinde bir seneyi mütecaviz zamandan 
beri geceli gündüzlü fartı mesaî ile ve cüzî maaşlarla 
çalışmakta bulunan memurini mumaileyhimin bir ta- I 
raftan istifa etmekte ve hariçte daha fazla maaşla 
vazife bulmakta olmalarına mebni buna mahal kal
mamak üzere 1926 bütçesinde 615 nci faslın 3 ncü 
emrazı müstevliyei hayvaniye tertibinde mevzu I 
260 000 liradan 20 000 liranın bittefrik memurini bay
tariyeye hizmetleri derecesinde ikramiye suretiyle ita
sını teklif eylerim. 17.5.1926 

Malatya 
Mahmut Nedim 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Beyan buyurulan fasıllardan tenzil etmek imkânı ol- I 
saydı Heyeti Muhtereme emin olsun ki Encümeni her I 
halde tenzil ederdi. Tenzil edilmek istenilen fasıllar I 
emrazı hayvaniyedir. Yarın hastaluc olursa tahsisatı 
munzamına istenirse verecek misiniz? Sonra Hükü- 1 
met bize diyecektir ki; siz bütçeyi müzakere ederken I 
bu fasıldaki tahsisattan bir kısmım filan fasla naklet- I 
tiniz. Binaenaleyh verin, 40 bin lira, verin 100 bin 
lira. Binaenaleyh fasıllardan tenzilât yr_: mak demek, I 
tahsisatı munzammayı şimdiden kabul etmek demek
tir. Encümen 615 nci fasıldan tenzilât yapılmasına ta- I 
raftar değildir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Daha o fas
la gelmedik. j 
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REİS — Encümen kabul etmediğine göre arz edi
yorum. Tahsisat ilâvesi elli imzaya mütevakkıftır. Bi
naenaleyh reye koyamıyacağız. Başka itiraz eden 
var mı? (Hayır sesleri) Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

611 Vilâyetler ayniyatı sabitesi 42 800 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edilmiştir. 

612 Vilâyetler levazımı 16 700 
REİS — İtiraz eden var mı efendim? 
Kabul edilmiştir. 

613 Vilâyetler müteferrikası 4 800 
REİS — İtiraz eden var mı efendim? 
Kabul edilmiştir. 

614 Masarifi müştereke 226 100 
REİS — İtiraz eden var mı efendim? 
Kabul edilmiştir. 

615 Tedavi ve ıslah 582 000 

YAŞAR BEY (Saruhan) — Efendim, 615 nci fa
sılda bulunan emrazı müstevliyei nebatiye ve ıslahatı 
nebatiye ve hayvanatı muzzıra itlafı maddeleri mü
nasebetiyle bazı maruzatta bulunmak istiyorum. Em
razı müstevliyei nebatiyeden maksat, nebatata arız 
olan bir takım mantarların vesairenin itlafı; hayvana
tı ımızırradan maksat, sinek mücadelesi için bazı sar
fiyattır. 

Bendeniz bu iki maddedeki sarfiyatın memleketin 
doğrudan doğruya istihsalâtına âmil olamıyacağı iti-
kadındayım; Bilhassa zeytin sineği meselesi bir kaç 
seneden beri vekâlette deveran edip gidiyor. Vekâ
letin başhca gayesi nebatata arız olan emraz ve ha
şaratı itlaf oluyor. Halbuki neticede bir şey görülmü
yor. Neticede birşey görülmeyince Meclisi Âliniz dai
mî surette ziraat memurları aleyhine temayül buyu
ruyorsunuz. Halbuki esasta memurların kabahati 
yoktur. Mesuliyet memurlan nazarî sahalarda istih-
salât üzerine icrayı tesir edemiyecek surette sevkeden-
lerdedir. Bendeniz bizzat emrazı nebatiye teşkilâtında 
bulundum. Bilhassa zeytin sineği mücadelesinin mem
leketimizde kabiliyeti tatbıkiyesi olmadığından dolayı 
o vazifeyi kabul etmedim. Bu zeytin sineği için iki 
seneden beri yüzbinlerce lira sarfedilmiştir. Netice 
tamamen sıfırdır. Memleketimizde bulunan zeytinleri 
hesap edecek olursak adedi otuz milyondur. Bu otuz 
milyon adet... 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Biz in
sanların adedini bilmiyoruz, nerede kaldı zeytinlerin.; 
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YAŞAR BEY (Devamla) — Rica ederim, sözü
mü kesmeyin. (Şaşırma sesleri) Ne yapalım biraz da 
müptedilik var. (Handeler) 

REİS — Devam ediniz. 
YAŞAR BEY (Saruhan) — Söz söylerken bir şey 

söylemeyiniz. Söylediğim, teknik meselelerdir. Rica 
ederim gürültüye getirmeyiniz. Bu otuz milyon zeytin 
ağacı memleketimizin muhtelif noktalarında darmada
ğınık bir haldedir. Öyle bahçe halinde etrafı duvar
larla ihata edilmiş vaziyette değildir. Mühim kısmı 
dağlarda bayırlardadır. Aydın ve Karasi vilâyetleri
nin bir çok zeytinlikleri öteye beriye serpilmiştir, gay
rı mazbut bir haldedir. O halde ki elyevm emvali 
metruke zeytinliklerine kimse sahip değildir. Bugün 
Ayvalık, Edremit havalisinde yüzbinlerce ağaç mev
cuttur ki sahibi yoktur, henüz mübadillere verileme
miştir. Binaenaleyh sahibi olmadığından dolayı tah
rip edilmektedir. Bir taraftan muhacirine verilmekte 
olan bu zeytinlikler zeytinyağım sevmediklerinden ve 
hoşlanmadıklarından dolayı kal edilerek başka yer
lere mahrukat gibi nakledilmektedir. Bendenizin zey
tin mücadelesinde gördüğüm pratik nokta, amelî 
nokta evvelâ zeytinleri insanların tahribatından kur
taralım. Yoksa alelade bir sinek, sivrisinekler kadar 
küçük bir sinekle mücadele için otuz milyon ağaç 
üzerinde tulumbalarla dolaşmak ve tulumbalarla ağaç
lar üzerine ilaç serpmek hali hâzırda memleketimizde 
kabili tatbik bir nokta değildir. Bu, ancak ziraatı te
rakki etmiş Fransa, İtalya gibi, bahçeleri duvarla iha
ta edilmiş mazbut ve adedi muayyen ve herkesin zey
tinlerin tımarına riayetkar olduğu bir mahalde ola
bilir. Biz de nerde fennî bir zeytinlik vardır? Nere
lerde zeytinlere bakıldığı vardır? Zeytinler için hiç 
bir şey yapılmaz, zeytinlerde ameliyat yapılmaz, zey
tinlikler doğrudan doğruya tabiatın bahşayişine terk 
edilmiştir. Tabiat bir sene mahsul verir, bir sene ver
mez. Yermediği sene sahibi biç zeytinliklerin yanına 
uğramaz bile. Yerdiği sene gelir, zeytinini alır, ağa
cın daimi bile kesmez, altında bir ameliyatı harf iye 
yapmaz. Bu ameliyatı yapmazken nasıl olur da bir 
takım tulumbalarla, bir takım teşkilâtla, bir takım 
memurlarla bu iş becerilebilir? Bendeniz tekrar arz 
ediyorum. İzmir Ziraat Başmüdüriyetinde bulundu
ğumda bunun bir faydası olmadığını anladım. 
Bu, memurlan halk nazarmda küçük düşürmek
ten başka bir netice vermemiştir. Bunu kemali 
teessürle arz ediyorum. Bu gibi vaziyetlerdir ki 
bir kısım memurlarımıza size iş yapmaz', maddî iş 
göstermez vaziyetinde göstermiştir. Bendeniz bîr iki 
misal arz edeyim, bu otuz milyon ağaç üzerinde eğer 

bir mücadele teşkilâtı yapacak olursak iki yüz ağaç 
için senede yedi kilo pekmez, iki kilo arsenikiyetisut 
ve iki amele lâzım olduğuna göre, otuz milyon ağaç 
için yüz bin lira kıymetinde bir milyon kilo pekmez, 
yüz otuz bin lira kıymetinde üçyüz bin kilo zehir, 
üç yüz bin lira da amele ücreti vermek lâzımdır. Ne
ticede bir kaç milyon lira para tutuyor. 

Bir taraftan zeytin sineklerini öldürmek için para 
Veriyoruz. Diğer taraftan her memlekette ziraatın te
rakkisine müessesaı ziraiyede başlandığı halde bizde 
henüz açılmamış ve 3, 4 seneden 'beri faaliyette 'bulu
nan müesseseler1! kapıyoruz. Bendeniz MetfM Âliden 
çok rica ederim. Zeytin sineğine mevzu parayı mek
teplere tahsis edelim. Tekrar arz ediyorum, ziraat 
mektepleri bilfiil ziraatimizde âmil olacak vaziyette-
div. Ziraatimize bilfiil âmil! olmak için her hailde mü-
essesatı ziraiyeden adam yetiştirmeye mecburuz. Biz 
evvelâ fenni ziraatı temsil etmiş efendileri yetiştire
lim. O efendileri fazMaştıralım. Bilâhara o efendi
lerin yapacakları birtakım propagandalarla ve bil
hassa bilfiil teşebbüsü şahsiye atılmaları sayesinde 
ilerde yapılacak birtakım mücadeleler vesaireler mey
dana gelsin. Hali hazırda bu teşkilâtla hiçbir şey ol
mayacağı kanaatindeyim. İkinci bir mesele daha arz 
edeyim. Bu emrazı nebaüyeye karşı malumu âliniz 
bir de göztaşı mücadelesi vardır. Sürme, rasthk has-
taüığma karşı birçok yerlerde tohumları ilâçlarlar. 
Vekâlet güya tohumlan ilaçlatıyorum diye bîr sürü 
muakkipleri, bir sürü memurları köylerde dolaştırı
yor, köylü memurdan korkusundan doğrudan doğ
ruya göztaşım ilaçlamak üzere alıyor İlaçlayacağım 
diye yanına koyuyor, yakında bağ mmtakası varsa 
oraya, bağcılara satıyor. 

İkinci bir icraat olmak üzere ıslahatı nebatiye 
gelir. Vekâlet kalbur makineleri için teşkilât yapmış. 
Bendeniz vekâletin kalbur makineleri celbi hakkın
daki teşebbüsatını şayan» şükran görüyorum. O ci
hetten vekâleti takdir ederim. Fakat kalbur makine
lerini çevirmek için köylere memur gönderip köylü
lerin başında memur bulundurmayı anlamam. Kal
bur makineleri esasen basit bir makinedir. Köylü 
esasen bunu çevirmesini bilir. Ziraat Vekâletinden 
şunu rica ederim ki köylülere yalnız kalbur makinesi 
versin, kalbur makinelerini çevirmek için teşkilât ya
pıp birçok memurlarla, muakkipler bulundurmasın! 
Kalbur makineleri her köye tevzi edilirse tabiatiyle 
tohumluklarımız ıslah edilecektir. 

İlaçlanma keyfiyetine gelince : Zürra menfaatini 
her şeyden evVel takdir eder. Bir kere çiftçiye Jfâçlan-« 
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manın faydalı okluğunu gösterelim. Esasen sürra 
ona takdir eder. Ne hacettir ki memurlara bu husus
ta bir sürü harcırah verelim aynı zamanda memur
ları da gülünç vaziyette bırakalım? Bendeniz çok 
rka ederim. Kalbur makhıeîerimıı küçük sistemini 
almayafem. Ayı» zamanda bu makinelerin büyük 
sistemi de vardır. Büyük sistemlerini alalım, her ta
rafa dağıtalım. Hali hazırda vekâletin kalbur maki
nesi ile tohumları tathir ediyorum diye ortaya çıkar
dığı terane pek büyüktür. Fakat hakikate yapığı işi 
gaye küçüktür. Eîde mevcut olan beş yüz kalbur 
makinesidir, yedi yüz kalbur makinesinden beş yüz 
tanesi faaldir. Rica ederim beş yüz fcaöbur makinesi 
milyonlarca kilo tohumu temizlemeyi nasıl temin ede
bilir? Ve bunun için istihdam edilen memurlara ve
rilen para!. Bendeniz hesap yaptım ve şu netceye va
sıl oldum ki masarif tohumların kıymetine tamamen 
muadil oluyor. Yani kalbur makinelerinden geçirilen 
ve ilaçlanan tohumların masarifi tohumların kıyme
tine tamamen muadil oluyor. Şu halde bundan ne 
fayda beklenebilir?.. Bendeniz çok rica ederim, maki
neyi teksif edelim ve köylere gönderelim. Nasıl çev

rilir diye köylülere hususi adam göndermeye lüzum 
yoktur. Esasen ziraat memurları vardır. Ziraat me
muru o ciheti takip eder. Ayrıca muakkip namı al
tında altmış yetmiş lira ücretle köylerde adam tut
maya lüzum yoktur. Heyeü Ceîîferiizden çok rica 
ederim. Altı yüz on beşimd fasılda (Emrazı müstevli-
yei nebatiye ve ıslahatı nebatiye, hayvanatı muzırra 
itlafı) namı altındaki maddeler... Emrazı müstevîiyei 
hayvaniye için bir şey demiyorum, o çünkü doğru.. 
dan doğruya vebayı bakariye aittir. Aynı zamanda 
emrazı müstevliyei hayvaniye kısmında Çekirge kıs
mı da vardır. Çekirge kısmı ile vebayı bakari müca
delesine ait kısım çıktıktan sonra yüz otuz bin lira
nın müessesatı ziraiyenin idamesi için 628 ne] fasla 
naklini Heyeti Celüenizden çok rica ederim. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim, tohumların 
ıslahı meselesi deyince köylüleri hiç bir şey bilmez 
şeMinde kaba' etmek doğru değildir. 

Hepiniz pekâlâ bilirsiniz ki; köylüler böyle mah
sul az olduğu senelerde eline ne geçerse çavdar gibi, 
sünter gibi tohumu az giden şeyi ekerler. Feyzi bere
ket iki sene çok olunca onu başaktan ayırarak kendi 
kendine danelerler. Esaslı tetkik neticesi, fevkalâde te
tebbu edilmiş filan cins tohum toprağa mütehammil
dir, falan cins daha mütehammildir. Diye Vekâlet 
cidal eder, çalışır ise makuldür. Lalettayin makine 
göndereyim de bunu çalkasın diyecek olursak köylü 

bu vazifeyi başaktan da kendi kalburundan da geçir
mek suretiyle bunları yapmaktadır. Yani bunda bir 
fardei ameliye görülürse çok zaittir. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Makinenin 
çok faydası vardır, bittecrübe sabittir. Nöktai naza
rınızı tashih ediniz! 

EMİN BEY (Devamla) — Efendim, benim üç tane 
makinem var iken, Çorum'a yeni teşrif etmiştir. 

İSMAİL BEY (Çorum) — İki tane de benim var. 
'EMİN BEY (Devamla) — Makine muhtacı tav^ 

siye bir şey değildir. Arz ediyorum. Köylerinize git
tiğiniz vakit bakın bizzat tecrübe edin, makinesi bol 
çiftlik sahibi olanlar için, bin kile, iki bin kile sahibi 
olan adam için lâzımdır. Umumiyet itibariyle bunu 
düşünmeydim. Size bin kile lâzım. Bol tohum eki
yorsunuz, size makine lâzım olabilir. Sen çevirmesini 
de bilirsin.'Onun için ziraat memuruna gitmeye de lü
zum yok. Ziraat Vekâletine bâr obuaya lüzum yok. 

Hayvanatı muzırra itlafı meselesine gelince : Ben
deniz Ziraat Vekâleti hakkında lağvına kadar git
mekteki sebebim işin ıslahına gidilmiyor. Sinek avı
na gidiyor. (Handeler) Bu tarafta kurt, orada da hay
vanatı vahşiye varmış?.. Memlekette ağnam, mevaşi 
sahiplerine zarar vermektedir. Hayvanatı muzırra it
lafı defince efendiler, İngilizler buradan tiftik aldık
ları vakit, tiftik damızlığı aldıkları vakit Ümitbur-
raı'na götürmüşler, orada da böyle muzır hayvanatı 
vahşiye varmış, bunlara hücum etmeye başlamış. Ta
nesine evvelâ beş lira demişler, azaldıkça on lira de
mişler. Tanesini yüz liraya çıkarmışlar. Kökünü kes
mişler. Bugün kelp besliyorum. Sırası geliyor ki kür
tün yüz tane, ikiyüz tane hayvan telef ettiği vakidîr. 
Çobanın uyuduğu zamanda Allah esirgesin, ikiyüz tane 
birden telef eder. Bendeniz böyle şevki idare ile az ser
maye ile nafi işler olacağına kani değilim. Anlarım 
her tarafımızda modern teşkilât olsaydı, kırk milyon
luk Ziraat bütçemiz olsaydı tayyare ile tohum serpti
rir idim. (Maşallah sesleri) «'Handeler» 

TUNALI HİUMt BEY (Zonguldak) — Eskişehir 
Mebusu Muhteremi! Lütfen (Modern) in ne demek 
olduğunu söyler misiniz? 

EMİN BEY (Eskişehir) — Maliye VekiK Beyden 
öğreneceğim. Hayvanatı muzırra itlafında memlekette 
esaslı bir çığır açmalı, hiç olmazsa bundan böyle pa
ralan sinek mücadelesine değil, kurt mücadelesine 
tahsis etmeli. Emin olunuz ki serveti milliye üzerinde 
ani olarak teskini gösterir. Halkı bir taraftan sevket-
meli. İsterseniz halka bu sebeple bir de vergi tarh 
edelim. Hayvan başına, koyun başına bir miktar para 
alalım. 
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Emrazı müstevliye] hayvaniye maddesine geliyo
rum. Burada da efendiler, bendeniz baytar memur
larına çalışmıyorlar demedim, çok çalışıyorlar. Fa
kat iş göremiyorlar dedim. Ve kabiliyetleri vardır. 
Onlardan, ecnebi mütehassıstan daha ziyade istifade 
edilebilir dedim. Bunlar toplu bir halde sevk ve idare 
edilmiyor. Bu da şekil itibariyle Türkiye Cumhuriyet 
tinin Ziraat Vekâletinin baytar teşkilâtı var denil
sin... 

Alelusul rapor gelsin, şöyle geldi, böyle gitti de
nilsin tarzında bir teşkilâttır. Bugün elimizde hepi
mizin istifade edeceğimiz kitap yoktur. Çünkü zevatı 
âliye tahsillerini Avrupa'da yapmışlar. Bizim muhi
timizin şeraitine vakıf değillerdir. Onun için bunlar 
böyle bir muhite canlı bir iş, esaslı bir iş gösteremez
ler. Baytar Müdüri Umumisi Beyi muvacehei âlileri
ne davet ederim. Bendenizin müteessir olduğum has
talıklar hakkında cevap veremez. Bunun sebebi onun 
ilmi fazlının noksanlığından değildir. Bu muhite gö
re sevkedilmemiş o esas üzerine lâzım gelen malumat 
İhzar edilmemiştir. (Sizin kadar 'bilirler sesleri) Ben 
şahsen konuştum. Bugün memleketimdeki hastalığın 
nev'ini bilmezler. 

•YAŞAR BEY (Saruhan) — Sizin tabiratınızı bil
mezler. Fakat hastalığı bilirler. 

'EMİN BEY (Devamla) — Orman harikkri me
selesine gelince : Vekil Beyefendi de tasdik buyurur
lar ki orman teşkilâtı bu sırf kuru bir teşkilâttan iba
rettir. Hiç Olmazsa bir tarafını hükümet ormanı şek
linde muhafaza edecek bir teşkilât da değildir. Demin 
Vekil Beyefendi buyurdular ki keresteyi seksen liraya 
kadar satıyorlar. Pekâlâ, kendilerine sorarım : Or
man mebzuldür. 'Bunu halka neden ucuz vermiyor
sun? Bu kahahat bendenizde değil, ormanı olan ve
kâlettedir. Bugün eminim ki memleketin her tarafın
da buyurdukları fiyatın % 60 noksanına verilebilir. 
Fakat bunun manii nedir, böyle yapılamamasının se
bebi nedir? Bu tetkik edilmiyor, İstanbul'dan laletta
yin devrolunan teşkilâtı sürüp gidiyor. Bendeniz canlı 
madde üzerinde yürünmesini teklif ediyorum. Bu 
maddede hiçbir fayda yoktur. 

ZİRAAT VEKİLİ SABKİ BEY (Saruhan) — 
Efendim, gerek Yaşar Beyefendinin, gerek Emin Bey
efendinin beyanatına uzun uzadıya cevap vermek is
temem. Esasen buna lüzum da yoktur. Heyeti, muh
tereminiz ziraatı, hayvanatı ve bunların maruz kal
dığı ahvali pekâlâ takdir buyurursunuz. Yalnız mad
delerin isimlerini zikretmek kifayet eder. Yaşar Bey
efendi zeytin mücadelesinin nafi olmadığından bah

settiler. Fakat efendiler zeytin mücadelesi sahaların
dan teşekkür gelmiştir. Teşekki gelmemiştir. Aman 
bu sene de zaman geçirmeyerek mücadeleye devam 
ediniz diye talep vaki olmaktadır. Amma mücadele 
kısmen idare olunamamış bilmiyorum efendiler, sıtma 
mücadelesine de memleketin her tarafında başlanma
mıştır. Tabiî bunlar basit şeyler olduğu için müdafaa
dan müstağni addediyorum. 

Emin Beyefendiye gelince : 'Bir noktada cidden 
çok haksızlık ediyorlar. Bahsettikleri Müdüri Umumi 
Bey mesleğinin tamamen vakıfı ve âlim adamıdır. 
^doğru sesleri) Rica edenim, efendiler! Bugün Avru
pa'da da pek yüksek olarak bir mütehassıs görüröü-
nüz ki ihtisası dahüilndie olan sahanın bilcümle emra
zına tamamen vakıf değildir. Memleket tetkik oluna
cak, hatta tetkikle (başlandıktan on sene smıra be'iki 
diyecek kıi filan emraza daha yenli tesadüf edfiyoruzj 
Binaenaleyh Emûn Beyefendıimin bu ısözîeriinli kalbul 
edemem. Müdıiri Umumi Bey mesleğine vakıf fok' 
zalıhi". 

Orman işlerine gelince: Efendiler! Bilirsiniz ki or* 
man işletmesi hakkında işittiğim mütalaa, büyük or
manları parça parça yapınız, on paraya verıünıiz. Or
manlar tahrip edilsin. Fakat Vekâlet bu suretle ida
renin tamîtaın değildim Vekâlet ormanların nasıl ida
re edileceğini, memlekete nafi Olmak şeklinin neden 
ubareü olduğunu pek âlâ bilir. Bahis buyurdukları 
tenzilâtın imkân ve ihtimali yoktur. Bilakis 3 ilâ 4 
misli tezyit edilmesi icaheden bir maddedir. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Efendim, vekil bey
efendiden bir ısual soracağımı: Ormıan ihalelerinin ne 
kadarı merkezce, ne kadarı mülhakatça yapılıyor? 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY — Efendim, 
şjmdüye kadar bir usul mevcut idi. Malhaülıerlindeı 
kaza meclisi idareleri toplanır, bir milyonluk orman 
iki gazetede ilân ve derakab ihale okunurdu. Bu na
zarı dikkatimi ceibetti. Emir verdim, dedim ki: Bun
dan sonra yaptığınız müzayedeyi merkez tetkik ve tas
dik edecektir. Bu tedbirin neticesi orman ücreti der
hal yükseldi. Sonra göndüm ki büyük orauan'laıa 
mahallinde küçük küçük parçalara teftik ederek İha
le ediyorlar. Bu tetkikatıımla bunun da önlüne geç
tik. Bu tedbirlerle ormanların nasıl bir tahripten kur
tulduğunu arza lüzum yoktur, ısanıırıtm. Büyük orman
lar ancak şeraiti fennliyeye tevfikan işletiSimeısi taah
hüt edildiği zamanda verilir. Yoksa her taClübe, her 
münakaşa talep edene büyük orman verilemez efen
diler. Halita şunu arz edeyim ki tarifede en Bira :!kem» 
şeraiti fennliyeye riayet edilmezse metre mikâıbLKa 
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yüz lira verse yine veremeım. iBendenizce asıl olan 
şeraiti fenniyedir. Çünkü memleketin hayatı ormana 
mütevakkıftır. İşte orman olmıyan sahalardaki gör* 
düğümüz miişkilat. 

ŞÜKRÜ HEY (Bolu) — Vekil Beyefendiye bir sual 
soracağım;, Bolu'da bir şaılısa bir onman ihale edüm'iş-
tir. Mukavelesi de teati edüdl 

REİS — Efendim, sualinizin bu fasla 'taalluku 
yoktur. Faslı geldiiği zaman sualinfizi sonarsınız efen-
dini. 

ŞÜKRÜ BEY {Bolu) — Efendim, bendenizden 
evvelde sual sordular, 

REİS — Efendim, faslı geldiği zaman soransınız. 
Efendim, müzakerenin kifayeti hakkında takrılr 

vardır. Okunacaktır. 
Riyaseti Ceölîeye 

Müzakere kâfidir. Faslın reye konulmasını teklif 
eylerim. 

Sinop 
Recep ZüMfü 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Reis Paşa; 
Sualim var. 

ALİ RIZA BEY (Mardin) — Efendim, 615 n d 
faslın ikinci maddesinde hayvanatı muzurra ilSaffı için 
190 OOlO lira kadar bir para konmıuştua Hayvanatı 
muzuma itlafı deyünce çekirgenin de ilâvesi lâzımdır. 
Çünkü çekirge mücadele®] de vardır. 

REİS — Efendim, müzakereyi kâfi görenüer lütfen 
el kaldırsın.'. Kâfi görmüyenler lütfen el kaldırışın.. 
Müzakere kâfi görülmüştür. 

Riyaseüi Oelüeye 
Ziraatın terakkisine her meımHekeite Ziraat mek

tepleri ile başlandığına ve ba meıktep&ıün bazı mvm-
leketlerde teşkilâttı ziraiyeyi temsil eylemesine na
zaran esasen hakikaıite müsbat bir faide ve hali hazır 
teşkilâtımızda kati bir netice vermıiyen emırazı m* 
batiye ve haşarata tahsis kılman mdba iğden 615 fa
sıl (130ı) bin lirasının ziraat mekteplerine masraflarım 
haJvi 628 nci fazla ilâvesi ve müesses mneıkteplleırin ip
kasını telkİif eyleılim efendim, 16 Maıyıis 1926 

Sarulıan 
Mehmet Yaşar 

REİS — Efendim, şimdi iki şey vardır. Biri bu 
fasıldan 130 bin liranın tenzili, bunu reye koyarız. 
İkincisi diğer fasla 130 bin liranın zammı, bunun için 
de Maliye Vekâletinin ve Muvazenei Maliye Encüme
nin muvafakat etmesi lâzımdır. Takrir bu suretle iki
ye ayrılıyor. Evvelâ yüz otuz bin tiranın tenzilini re
yinize arz edeceğim, sonra diğer fasla zammedebilmek 

için Maliye Vekilinin Ve encümenin muvaffakatı lâ
zımdır. 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Saruhan) — Efen
dim, bu fasıldan on para tenziline imkân yoktur. Ge
çen sene (270) bin lira sarf edilmiş iken, bu sene yüz 
otuz bin lira sarfediliyor. Efendiler, bu sene Suriye'den 
müthiş çekirge hücum etti ki çekirgeleri ve tohum
larını önümüzdeki sene imha edebilmek ve vilâyetleri
mizi kurtarmak için üç yüz bin liraya ihtiyaç vardır. 
Katiyen bu maddenin tenziline imkân yoktur. 

YAŞAR BEY (Saruhan) — Efendim, bendenizin 
arz ettiğim 615 nci faslın birinci maddesidir. Maksa
dım yanlış anlaşılmasın. Çekirge ile alâkası yoktur. 
Doğrudan doğruya emrazı nebatiye için kullanılan tah
sisattır. Yani nebatata arız olan mantarlar vesairenin 
ihtilafı vesairedir. 

REİS — Efendim, birinci maddedeki yüz otuz bin 
liranın tayyı teklifini nazarı dikkate alanlar el kaldır
sın.. Nazarı dikkate almıyanlar el kaldırsın.. Nazarı 
dikkate alınmamıştır.. Faslın yekûnu hakkında başka 
itiraz var mıdır. Faslın Yekûnu kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

616 Teşvik 11 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul edilmiştir. 

617 Amenajman ve teşcir 15 000ı 
ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim, iki seneden be

ri amenejman için iki grup çalışmaktadır. Tahkikatı
ma göre bu gruplardan birisi Akşehir'e gayet yakın 
olan ve köylere ait bir takım korulara müteallik bu
lunan ormanlarda on yedi bin hektar üzerinden ame
najman yapabilmiştir. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — 616 nci fasıldayız. Daha 
o fasla gelmedik. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Geldik, 617 nci fasılda
yız. Bir de Silifke ve Antalya ormanlarında olmak üze
re (32) bin hektar amenejman yapılmıştır. Şimdi ben
deniz diyorum ki Vekâlet amenejman yapmak istedi
ği ormanların vâsi katiyata mütehammil olanların
dan başlarsa, bir takım koruluk, çalılıkları terketsede 
bunlardan başlasa daha müsmir olmaz mı? Bugün 
bütün ve adi planlarla mütekâsif ormanlarda katiyat 
yapılmaktadır. Bendeniz iki seneden beri iki grubun 
elli bin hektar ormanın amenajmanmı yapabilmesine 
hayret ediyorum. 

Fakat daha bu amenejman yapılan ormanların ka
tiyat miktarı, teşcir miktarı, hiç birisi gösterilmiş de
ğildir. Yoktur, bunlar bile ihmal edilmemiştir. Bende-
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»izce meselâ Çangal ve Ziııgal Ormanları gîbi Kibrit 
inhisarı şirketine verilmiş olan gayet vâsi ve mühim 
olan ormanlara bu heyetleri gönderseler de bu amenej-
man orada yapılsa ve ondan sonra katiyat, o anıenej-
man yapılan ormanlarda usul ve fen dairesinde tatbik 
edilse daha nafi olmaz mı? Vekâletten bunu soruyo
rum. Henüz bu mühim ormanlara bu heyetler gelmi
yor. Diğer ikinci derecedeki ormanlarda çalışıyor. 
Bendeniz bu ciheti vekâletten soruyorum. 

Kibrit İnhisar Şirketine gayet vâsi Çangal ve Zin-
gal ormanlarında bu tatbikat icra edilmemektedir. Ve 
buna benzer ihale ettikleri hasisi ormanlar vardır, on
larda niçin tatbik etmemektedirler? Bir de efendiler; 
Köylülerin intifa hakkı kanunu mucibince her sene 
ticaret için kat edecekleri eşcar verilirdi. Bu sene Ve
kil Beyefendinin verdiği bir emir mucibince bu men 
edilmiştir. Bugün Ya'banabat ve Gerede üzerinden 
kereste gelmemesi yüzünden Ankara'da kereste yet
miş liraya fırlamıştır. Demin de seksen liraya keres
te satıyor dedikleri tüccarlar bugün fırsat bulmuşlar-
dır.Ahali burada maişetini temine münhasır orman
lardan istifade etmemektedir. Bunun sebebi nedir? Ve
kil Beyefendi cevap versinler, sonra Heyeti Vekileden 
sadır oîan b:r taJIırıâtaams i'Se köylerde buluııan şe-
meler ve hayvanatın su içmesine mahsus olan oluklar 
jandarmalar vasıtasiyle tahrip ediliyor. Bunun esbabı
nı sordum. Dediler ki Düzce'nin bilmem neresinde 
Ruam hastalığı varmış. Bu Ruam hastalığının vası-
tai sirayeti de su oluyormuş, buradan su içildiği za
manlarda Ruam hastalığı oluyormuş. Onun için tah
rip ediyorlarmış. Bütün köylerin içinde ahaliye ait 
olan şeyleri tahrip ediyorlar ve o talimatnamenin tat
biki için ahalinin hayvanlarını sulaması için kova taşı
maları mecburiyeti hasıl olmuştur. Bendeniz zanne
diyorum ki elli tane hayvanı bulunan bir adamın ya
nında kova taşıması için iâekâl beş tane beygir ica-
beder. Sonra iki yüz ilâ üç yüz davan olan bir ada
mın da iki yüz ilâ üç yüz tane kovası olması lâzımdır. 
Çünkü her davar ayrı bir kaptan su içebilir. Bir ko
va ile bunları sulamak imkânı yoktur. Binaenaleyh 
iki yüz ilâ üç yüz davarı olan bir adam mutlaka ya
nında o nîsbette kova taşıması icabeder. Akan sula
rın kâffesi bozulmuştur. Binaenaleyh şimdi mesele ne 
olmuştur? O memba sulan aşağıda çirkeflere karışı
yor ve hayvanat da o mülevves sudan içiyor. Ve da
ha ziyade vasıtai sirayet oluyor. 

Bendeniz Vekili aidinden rica ediyorum. Bu ciheti 
ıslah etsinler. Bendeniz bunda bir yanlışlık olduğu za-
habındayım. Köylerin çeşme oluktan kamilen tah

rip edilmiştir. Şimdi hayvanat su içecek yer bulamı
yor. Bahusus davar. Efendiler tekrar ediyorum, içine 
su akan çeşmelerin yalakları tahrip edilmiş hiç bir şey 
kalmamıştır. Hayvanat da o çirkefe akan mülevves 
sudan içmek mecburiyetinde kalmıştır. Bunda herhal
de bir yanlışlık vardır. Gerç] benden talimatnameyi de 
gördüm. Böyle diyor. Fakat efendiler düşününüz, bir 
köylünün hayvanatına su içirmesi için yüz, yüz elli 
kadar kova taşıması imkânı var mıdır? Ve bu nasıl 
tatbik edilir; 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Davar dereden su içer. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu - Devamla) — Efendim da
vara kelebek alır diye, her dereden su içirmezler. 
Okluklar vardır. Yalaklar vardır. Oradan içirirler. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Davar dereden su içmez mi? 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Zamana göre içer. Fakat 
çoban her dereden su içirmez Memba suyu bulmak 
mecburiyetindedir. Binaenaleyh halk bu hususta çok 
izdirap çekmektedir. Bunun ıslahı çaresini düşünmek 
lâzımdır. Ahali diyor ki bu oluklar mikroplann has
talığın vasıtai sirayeti oluyorsa emretsinler, bunlan 
ilçlamak suretiyle tathir edelim. Elimiz koynumuzda 
kaldı. Diyorlar. Çaresi varsa bu suretle tathir yapıl
masını vekil beyden çok rica ediyorum. 

VEHBİ BEY (Karasi) — Efendim, burada bir teş 
cir kelimesi var. Bendeniz hatırladığıma nazaran.. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Türkçe-
sirii söyler misiniz? 

VEHBİ BEY (Karasi) — Ben ondan bahsetmiyo
rum. Onu sana bıraktım. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Teşekkür 
ederim, ağaçlama. 

VEHBİ BEY (Karasi - Devamla) — Elimizde bu
lunan düsturlardan en iskisi olan orman nizamname
si, talimatnamesi vardır. - Hatırımda kaldığına naza
ran bin iki yüz seksen altı tarihli - şu halde kırk se
neye yakın zamandan beri bizim memlekette bir Or 
man Nezareti, bir Orman teşkilâtı mevcuttur. Ve Hal
kalı Ziraat mektebinden ve bir aralık açılan orman 
mektebinden bir çok efendiler çıkmış ve hâlâ da yeti
şiyor. Her yerde de bir memuru, müdürü bulunuyor. 
Eskiden teşkilât bugünden daha fazla idi, yani bugün
kü orman teşkilâtı eskisinden zayıftır. Halbuki, en 
vâsi ormanlanmız vilâyetimiz dahilindedir. Gezdik 
gördük. Alaçatı Ormanlarından bahsetmiyorum. Hiç 
bir mıntıkada ne çam ormanının ne meşe ormanının, 
ne gürgen ve hatta ne de kestane ormanlarının hiç bi-
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risinde kesilerek yeniden yetiştirildiğini ve muhafaza 
olduğunu bilmiyorum. Kesilen yerlerde hiç teşçir ya
pılmıyor. Bu, böyledir. Mademki lâzım değil, teşçir 
diye buraya neden bir fasıl koyduk? Bendenizin maiy-
yet memurluğundan beri bildiğim ormanlıklar vardı 
ki bugün düz ova olmuştur. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Her yer öyle olmuştur. 

VEHBİ BEY (Karası - Devamla) — Evet, 1320 
senesinden bu tarafa on sekiz sene içerisinde düz ova 
olmuş yerler vardır. Yine emek çekip teşçir edeceğiz. 
Bendeniz vekil beyden buraya teşçiri koyacağına, teş
çir kelimesi yerine çıkan fidanların muhafazası için 
sıkı sıkı emir vermelerini rica ederim. Ormandan 
başka işe yaramıyacak bazı yerler vardır. İstanbul'a 
giderken hepimiz görüyoruz - İçimizde İstanbul'a 
gitmeyen arkadaş yoktur - Lefke Boğazı vardır. Ora
da ormanlar fenni surette kesiliyor. Pek alâ!.. Fakat 
fenni surette kesilmek var, ondan sonra da kesilen 
yerlerde yine fenni surette ağaç yetiştirilmesi var. Çün
kü: Orada Ziraat olmaz. Mera olmaz. Ancak orman 
halinde muhafaza edilecek olursa memlekete daha 
nafi bir şekilde kullanılmış olur. Öyle mıntıkalar var
dır ki oraları yalnız muhafaza etmek, hayvan sok
mamak ve yetişen filizleri yedirmemek kâfidir. Teş-
cirin filan lüzumu yoktur. Buna himmet etsinler, bun
ları muhafaza etsinler, kâfidir! Bunu arz edeceğim. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Efendiler! Hatırı âiiniz-
dedir ki bundan üç sene kadar evvel İzmir'in istilasını 
müteakip ahalinin istihsal ettiği üzümleri avrupaya 
sevketmek için muhtaç olduğu kutuları yapmak üze
re «ide tahta bulunmadığından bir çok feryat olmuş
tur. Meclisi Âliye bir çok şikâyetler, hükümete bir 
çok hücumlar.. Nihayet hükümet, o vakit kutu imal 
edilmek üzere Avrupa'dan ve omanya'dan getirilecek 
tahtaları getirecek olan tüccar üzerine hiznımet kay-
diyle ihracına müsaade etmiş idi. Tüccar getiriyor ve 
ihtiyaçlar tatmin ediliyordu. Ve bu müsaade devam 
ediyordu. Çünkü müsaade etmezse tekrar aynı buhran 
hasıl olur. Hükümet devam ediyor, biz de sükût edi
yoruz. Çüflki; başka çare yoktur. Fakat onun üzerine 
biraz bir kanun çıkardık ve dedikki: En seri vasıta ile 
lâzım gelen teşebbüsatı yapsınlar ve kereste çıkarma
ğa başlasınlar. Ye gelecek sene için bu zorluğa rast 
gelmiyelim. O kanun çıktı. Tahsisatlar verildi, bütçe
ler kabul edildi, seneler geçti, fakat hâlâ bir şey ya
pıldığı yok. 

Bolu Mebusu Şükrü Bey biraderimiz, ifayı vazife
ye devam etmekte olan iki amenajman grubunun, bi
risi Antalya'da, birisi Akçaşehir'de uğraşmakta oldu

ğundan ve asıl kibrit inhisarı şirketine verilmiş olan 
muazzam orman dururken böyle ufak işlerle uğraştı
ğından dolayı hükümete bir hitapta bulundular. Hal
buki, bendeniz zannederim ki hükümet bu bapta pek 
isabetde bulunmuştur. İnhisar Şirketi büyük bir or
man aldığı için ve muazzam bir şirket olduğu için 
onunla yaptığı mukavelede amenajmanı yapmağa şir
keti mecbur ettiği için ve onu daima kontrol edeceği 
için o şirkete tahmil edeceği bu külfeti ne için kendi
si ihtiyar etsin ve şirketin bu hususta yapacağı masra
fı kendisi yapsın. O, esasen şirketin mukavelesi dahi
lindedir. Şirket yapacaktır ve hükümet ondan kurtu
lacaktır. Bunun sebebi budur. 

İkinci sebebe gelince: Hepimiz diyoruz. Hükümet 
ne için fabrika yapmıyor, ne için tesisatını yapmıyor, 
ne için kereste çıkarmıyor ve ne için ahali yetmiş, sek
sen liraya kereste almağa mecbur oluyor?! İşte orman 
idaresi buna mehmaemkejı sureti seriada çaresaz ol
mak için sahile en yakın bulunan yerlerde amenaj
man yapıyor. Ye onu gerek muntazam bir şirketle, 
gerek yerli ashabı teşebbüsten vuku bulacak bir tale
be cevap vermek ve makta göstermek için yapıyor ve 
yine tahsisat alırsa, yeniden kendisi büfiil ihracata 
başlayıp, ihtiyacata çaresaz olmayı da düşünmüştür 
ve teşebbüs almıştır. 

Antalya'da Şükrü Bey biraderimizin ehemmiyet 
vermediği, istisgar ettiği ormanlar, zannettiği gîbi çalı 
ormanları değildir. Antalya ormanları da bugün bi
ze milyonlar getiren ve sureti muntazamada tesisatı 
yapılıp fenni bir surette işletilecek olursa senede bir 
kaç milyon lira temin edecek ormanlardır. Binaenaleyh 
Şükrü Bey biraderimizin bu baptaki mütalâalarını 
bendeniz doğru bulmuyorum. Yalnız temenni ederim 
ki hükümet mümkün mertebe bunları süratle ikmal 
elsin. Çünkü: Malumu ihsanınız kutuları yapmak için 
izahatta bulunurken ve tahsisat verirken ve Karadere 
Ormanı gayet büyük bir orman okluğundan, bunun iş-
7eti'mesi için ufak bir dekovil yapılmak üzere tahsisat 

vermiştik. Sonra başka şekifler meydana çıktı ve iş 
bu şekiMe kaldı. Hükümet, şimdi zannederim, ufak 
bir dekovil ile keresteleri yakın mıntıkalara sevkede-
b'lmek ve iş görebilmek için teşebbüsatta bulunmuş
tur. Yalnız efendiler! Bu kalemde amenejman ve teş
çir de dahil olduğu hakle tahsisatın on beş bin lira 
olarak bırakılmasından müteessirim. Antenejaıan; 
ormanların fenni bir surette işletilmesi ilmi demektir. 
Şimdi erbabının mukayesesine göre, senede bizim pa
ramızla kırk elli milyon İka temin eden Fransa or-
manlarına muadil olan ormanlarımızdan bizim de atiyea 
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müstefit olabilmemiz için bu ormanlar bir taraftan 
işletilmekle beraber diğer taraftan neşvi nema bulma
sını da temin etmek lâzımdır. 

Şükrü Bey biraderimizin arzu ettikleri ormanları 
tahribattan kurtarmak için amenejman denilen fenni 
usulün tatbikinden başka çare yoktur. Ve bunu kabul 
etmek mecburiyetindeyiz. 

Vehbi Bey biraderimiz; altmış seneden beri bizde 
orman teşkilâtı olduğundan ve bununla beraber or
manların günden güne harap olup otlakiyeye inkılap 
ettiğinden bahsettiler. Beyefendiler! Biz de altmrş se
neden beri bir orman idaresi teşekkül etti. Fakat ora
ya fen girmemiştir, çünki: Amenejman kabul edilme
miştir. 

Ziraat Vekili Beyefendi; ormanlardan ufak kıtala
rın mahalli meclisi idare kararları ile bir takım ufak 
mültezimlere ihalesini men etmiştir. Ve bunda pek 
büyük isabet vardır. Beyefendiler! Bugün Orman Mü-
diri Umumisi, Roma'da büyük bir sergiye davet olun
muştur. Ve hükümetimiz tarafından da memur edil
miştir. Bu sergiden gaye nedir biliyor musunuz? Dün
ya ormanları, yalnız matbuatın sarfiyatına tekabül 
edemiyeceği için bunlar hakkında bir tedbir tasavvur 
etmişler Ve bir hesap yapmışlardır. Bugün dünya or
manlarının bir senelik tezayüdü haşebiyesi dünya mat
buatının bir günlük kâğıt ihtiyacının hamuruna te
kabül ediyor. Şu halde bütün Avıupanın bu kadar 
ehemmiyet verdiği ormanları, bizde bir çoban geliyor, 
Şükrü Beyin davarlarını sulamak için yalak yapaca
ğım diye kesiyor. Öteki bilmem ne için kesiyor, bu 
surette ormanlar tahrip ediliyor. 

Sahri Beyefendi bir Alman mütehassısı celbettiler. 
Hakikaten gejcn mütehassıslar içinde aradığımız mü
tehassıslardan birisi de odur. Bihakkın mütehassıstır, 
ormancıdır. O dedi ki: «Evvelâ ormanlarınızı muha
faza ediniz. Edemezseniz hiç bir şey yapamazsınız!» 
şimdi ayda altı, yedi yüz lira maaş verip getireceğiniz 
mütehassısın bize tavsiyesi budur. Şimdi biz bu nasi
hati ya tutacağız veyahut herife yöl verelim gitsin! 

Beyefendiler! Bizde şimdiye kadar ormanlar mu
hafaza edilmemiştir. Çünkü: El'an biz amenejman için 
on beş bin lira koyuyoruz ki içinde teşcir de dahildir. 
Beyefendiler! Bugün şurada gazi paşanın çiftliğinde 
bir orman kıtası vardır. Onun kaç bin liraya mal ol
duğunu tasavvur ederseniz teşcir kolay değildir. Bu
nun içinde yani bu on beş bin liranın içinde hem teş
cir, hem amenejman dahildir. Beş sene evvel yine bu 
meclîsi âlide bir bütçe müzakere ediliyordu. Teşcir 
masarifi olmak üzere, bin lira konulmuştur 

Beyefendiler!. Bin lira ile Teşcir ne demek
tir? Teşcir demek bütün Türkiye ormanlarını 
bir bahçe haline koymak demektir. Bu böyle bir me
seledir. Böyle on beş bin lira ile olur bir mesele değil
dir. Bunun için bu senelik bütçenin tasarruf zarureti
ne mebni böylece kabul «delim, fakat gelecek sene 
her halde daha fazla tahsisat verelim. Çünki bu or
manların amenejman tesisatı için senede iki milyon 
lira tahsisat verirsek on sene sonra yirmi milyon 
varidatımız olur. Beyefendiler! O zaman bir takım rü
sum ve tekâlif tarhiyle tüccarı, zürraı ve sanayii dar-
balamağa mahal kalmaz. Biz, beş sene evvel lâzım ge
len tahsisatı verip hakiki teşcir ve amenejman teşkilâ
tını da kabul ederek tatbik etseydik, bugün başka va
ziyette bulunurduk. Binaenaleyh bugün bendeniz ve
kil beyefendiye himmetlerinden dolayı bilhassa teşek
kür ederim. 

Sonra beyefendiler, geçen gün burada müzakere 
esnasında bir söz cereyan etti. Mütehassıs yok denil
di. Bilmem kimin tarafından söylenildi. Beyefendiler! 
Bizde pek büyük mütehassıslar vardır. Ve bunlar, pek 
cüzi bir maaşla mahza mesleğe, memlekete aşkların
dan dolayı ifayı vazife ediyorlar. Bunlar ancak, Türk 
milletine mahsus olan necabeti ruhiye ile vatanperver
liklerinden dolayı çahşnyorlar. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Eskişehir 
Emin Beyin kulakları çınlasın! 

TAHSİN BEY (Devamla) — Bir taraftan mütehas
sıs getiriyoruz. Mütehassıs müdiri umumiye diyor ki, 
siz ne alıyorsunuz, yetmiş beş lira alıyorum diyor. 
Herif hayret ediyor. Biz bugün bu mecliste onlar hak
kında lisanı takdir kullanacağımız yerde, bizde müte
hassıs yoktur diyoruz. Bugün yok dediğimiz adamlar, 
Avrupada Reisi sanı intihap ediliyor. Demek oluyor 
ki, bizde orman mütehassısı vardır. Oradan buradan 
bir takım tecrübe görmüş insanları mütehassıs diye ge
tiriyoruz, onlar da mademki gelmiştir, istihdam edil
melidir, fakat bir taraftan onları getirirken diğer ta
raftan kendi memurlarımızın - onların zarureti halle
ri malum fakat bütçenin müsaadesizliğine mebni az 
bir maaşla hizmet vazifesini ifa ederken - kadrini bi
lelim, onları rencide eetmiyelim, yazıktır. Günahtır. 
Kendi adamlarımızın, kendi mütehassıslarımızın kıy
metini bilmezsek her vakit avrupalı mütehassıslara 
muhtaç kalırız. (Bravo sesleri), (Alkışlar) 

REÎS — Fasıl hakkında başka mütalâa var mı? 
Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

618 Artezyen 10 000 
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YAŞAR BEY (Saruhan) — Ziraat Vekili Beyden 
bir sual soracağım. Efendim, artezyen mütehassısı ola
rak bir zat bulunuyor. Mahunualiniz artezyende esas, 
tabakat noktai nazarından araziyi tetkik ederek su 
çıkarmaktır. Acaba mütehassısı tabakata ait malu
matla mücehhez midir? Yoksa, doğrudan doğruya 
yalnız araziyi delerek su çıkarmasını mi bilir? Zannet
tiğime göre gelen müteh£,?sıs yalnız araziyi delmesini 
bilir. Şimdiye kadar gayrı müsait yerlerde granitti tra-
hitli arazide su çıkarmağa teşebbüs etmiştir. Ve su da 
çıkmamıştır. Burada mevzubahis olan para bir kaç 
seneden beri heder olup gidiyor. 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Saruhan) — Ge
tirilen mütehassıs artezyen ilmi mütehassısı değildir. 
Avrupa'dan alınacak artezyen makinelerini kullana
cak makine mütehassısıdır. Bir kaç kuyu açmış/tır, Ve 
suyu da gelmiştir. Ve bir kaç tane açmağa muvaffak 
olacaktır, kendisi montördür. 

YAŞAR BEY (Saruhan) — Artezyen açmak için 
ayrıca araziyi anlamak lâzımdır. Bendenizce artezyen 
için bilhassa sudan anlar bir adam lâzımdır. 

REİS — Başka itiraz eden var mı? Kabul edilmiş
tir. 

Fasıl Lira 

619 Masarifi mütenevvia 600 
REİS — Mütalâa var mı? 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Bendeniz 
söz söyliyeceğim. Nasıl söyliyeyim. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Terkipten 
bahsedecektir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Hayır efen
dim! (Gürültüler) Benim ziraatla filan alâkam yoktur. 
(Gürüîtüler) rakamlara dikkat ettim, öyle tenzilât ya
pılmış ki, şaştım kaldım. Zaten ben en son olarak söz 
istiyeceğim. Ve baklayı ağzımdan kaçıracağım. O bak- I 
layı ağzımda tutuşumda yanılmamışım, çünkü dikkat 
buyurunuz, elli bin yerine on, yüz bin yerine bin, yüz 
bin yerine bin, yüz yetmiş yedi bin yerine on yedi bin
dir. 

REİS — Efendim, bunlar geçti. I 
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Müsaade 

buyurunuz nisbet zikrediyorum. 
Sonra burada ücreti huzur diye bir kalem var, iki 

bin liraya mukabil yüz lira! Arkadaşlar, mantık ne
rede, nisbet nerede? En son olarak söz istiyeceğim ve 
baklayı ağzımdan çıkaracağım. Alâ, daha aşağıya ge
lince, Belgrad Ormanlarım işletmek üzere hükümet bir 
şey teklif etmemiş, Encümen iki yüz lira veriyor. Ar-
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kadaşlar, ben iki haftada iki yüz lira ile geçinemiyo
rum. Rica ederim dün limanlar dolayısıyle söz istemiş
tim, limanın temizlenmesi için ben Silivri Kaymaka
mı iken Beş yüz lira gönderilmişti, onun denize atıl
maması için iddia etmiştim ve o parayı geriye gönder
miştim. (Gürüîtüler) Lütfen Vekil Bey izah buyursun
lar bu, yüz iki yüz lira ile ne yapacaklardır? 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Saruhan) — 
Faslî muhafaza ediyoruz, inşallah senei atıyede daha 
fazlasını ilâve edelim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Binaena
leyh Ziraat Vekâletinin ilgası.. (Bravo sesleri,) (Bak
layı çıkarttınız sesleri) 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Bazı maddeler vardır ki, bütçede görülüyor. Onları ta
mamen çıkartmaktansa ufak bir miktar konulur. Ge
çen gün müzakere buy utulan Ziraat Encümeni kanunu 
vardı, belki kabul edilirse, gelecek sene bir fasıl ko
yabilmek ve bütçeyi bozmamak için konmuştur. 

REİS — Başka itiraz eden var mı? Kabul edil
miştir. 
Fasıl Lira 

620 Ecnebi Mütehassıslar 120 000 
YAŞAR BEY (Saruhan) — Heyeti Celilenizden 

çok rica ederim, beş on dakika müsaade buyurunuz. 
Memleketimiz için hayatî bir meseleden bahsedeceğim. 
(Beş dakika sesleri) Belki on dakikada biter, ecnebi 
mütehassısları meselesi memleket için hayatî bir me
seledir. Her şube için herhalde mütehassısa ihtiyacı
mız vardır, fakat öyle mütehassısa ki, bulunduğu ma
halde bilfiil ifayı vazife eden iş yapan, eseri görülen 
mütehassısa.. Bendeniz doğrudan doğruya mütehassıs 
deyince bu gibi zevatı kavrıyorum. Halbuki Ziraat 
Vekâletinin mütehassıs olarak getidriği zevatın -
umumî - olarak bir işe yaramadığını misallerle izah 
edeceğim: 

Birincisi: Pamuk mütehassısı olarak bir zat geti
rilmiştir. Bu zat yeni gelmiştir. Tercümei halini tet
kik ettim. Bu zat asanda bulunduğu mahalde asistan 
imiş, Alman olduğuna nazaran - malumu âliniz Al
manya'da bugün pajtnuk ziraatı yoktur. - Olsa olsa 
beJkî müstemlekelerinde, Afrika'da pamuk hakkında 
tetkikat yapmış olabilir. Halbuki Ziraat Başmüdürlü
ğünde bulunup bilâhare Amerika'ya giden ve orada 
seneîerce pamuk hakkında tetebbuda bulunan ve el
yevm Adana pamuk İslahı büzur istasyonunu idare 
eden Celâl Bey isminde bir zat vardır, bu zat, vesait 
olmadığından, tahsisat olmadığından dolayı elyevm 
faaliyete geçememiştir. Bendeniz çok rica ederim; 
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mütehassıslar getirilirken memleketimize ait olan uta- I 
mu âîiyei ziraiyeyi tahsil ettikten sonra berayı ihtisas I 
Avrupaya gönderilen efendileri de nazarı dikkate ala- I 
Iım. Böyle efendiler elimizde varken ne hacet, hiç pa- I 
muk ziraatı ile alâkadar olmıyan bir mıntıkadan I 
mütehassıs getirelim? Binaenaleyh ben bu mütehas- I 
sisin celbinde de hiç bir isabet göremiyorum. I 

İkincisi: Burada bir kimya labratuvarı vardır. 
Burada mütehassıs olarak getirilmiş bir kimyager mev- j 
cuttur. Bu kimyagere (250) lira maaş verilmektedir. I 
Geleli iki sene olmuştur. Elyevm labratuvar faaliyette I 
değildir. Mesdut bir vaziyettedir. Daha teşkilâtla meş- I 
güldür. Binaenaleyh iki senedir labratuvar bir tahlil I 
bile yapamamıştır, gelen mütehassıs ayda iki yüz elli I 
lira aldığı halde neden dolayı bunun vazifesine şimdi- I 
ye kadar nihayet verilmemiştir. Bendeniz bu zartan I 
daha yüksek olmak üzere memleketimizde kimyager 
olduğunu izah edeceğim, Avrupa'da bendenizle bera- I 
ber kimya tahsil etmiş ve Ziraat Vekâletinden takdir 
göremediğinden dolayı Maarif Vekâletine intisap I 
etmiş, elyevm Kabataş Lisesinde ve diğer liselerde 
muallimlik eden ve bir çok kitaplar yazan Nakiyüttin 
Bey isminde bir zat vardır, bunu Avrupaya Ziraat Ve- I 
kâîeti gönderdi. Kendisine icabeden maaş verilse idi, I 
gelecekti. Çünkü bizim mütehassıslar mevzubahis ol- I 
du mu, 50 ilâ 60 lira mevzubahistir. Ecnebi mütehas- I 
sisi. mevzubahis oldu mu, 400 ilâ 500 ilâ 600 liradır. 

Bendeniz bilhassa labratuvar hakkında arz ediyo- I 
rain. Bu labratuvar iki seneden beri müessestir. Bel
ki şimdiye kadar, iki yüz bin liradan fazla para sarf- I 
olunmuştur. Eîyevm labratuvarda bir tahlil bile ya- I 
pıümEnuştır. Vekil bey lütfen izah buyursunlar, hangi I 
tahlil yapılmıştır? Katiyen, hiç yapılmamıştır. Geçen I 
gün buyurdular ki ben topraklarımızın tahlilini yap- I 
tıracağım, sonra ziraatımız tarakki edecektir, Ziraatı- I 
mızda program husule gelecektir. Efendiler bu kati- I 
yen doğru değildir. Bendeniz esasen toprak tahlilini I 
nazarî görüyorum. Toprak tabMli Ziraatı terakki et- I 
mis, ziraatı tekâmül etmiş olan memleketlerde cari- I 
dir. Bizim gibi, 750 milyon dönüm araziye malik olup, I 
elli milyon dönümü zer edilen ve ziraatı mütevessia I 
usulünü takip eden bir memlekette (tahlili turab na- I 
zariyattan ve sem'e hoş gelecek bir takım ifadattan I 
ibarettir. Eîyevm tahlili turab tamamen nazarî vadide I 
kalmıştır. Bugün toprağı anlamak için başka teknik I 
usuller vardır. Binaenaleyh diğer memleketlerde ayrı I 
teknik usuller varken toprağı tahlil ettireceğim diye I 
burada büyük bir labratuvar vücuda getirmeye çahş- I 
mak ve iki seneden beri de bunun muattal bir halde | 
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bırakmak ve bu labratuvarda da küherçilenin terkibi
ni bile bilmekten aciz olan bir kimyageri bulundur
mak çok beyhudedir. Kimyagerin küherçileyi bilme
diğini izah ve ısbat edeeeğim. Geçenlerde bâr komis
yon oldu. Bu komisyonda bendenizde bizzat bulun
dum. Komisyonda müzakere ceryan ederken memle
ketimizin küherçilerinden ne suretle istifade edileceği 
mevzubahis oldu. Küherçilenin terkibini bu zat ka
tiyen doğru söyliyemedi. Büyük bir hata ile anlattı. 
Bu büyük bir hacaletrir. Berideniz bunun böyle oldu
ğunu imalâtı harbiye kimyagerini işhad ederek arz 
ediyorum. İmalâtı harbiye kimyageri de aynı komis
yonda mevcut idi. Tekrar ediyorum, bu gibi müte
hassıslar katiyen memleketimizde müfit olamazlar. 
Beyhude para alıyorlar. Üçüncüsünü arz edeceğim: 
Ziraat Mektebinin elyevm çiftliğini idare eden, tecrü
be tarlalarını idare eden (gani) isminde bir mütehas
sıs vardır. Bu adamın hakkında yaptığım tahkikata 
nazaran kendisi hukuk doktoru imiş. Yalnız çiftlikte 
çalışıyormuş. Bunları getirmeye giden zevat bunu Zi
raat Mütehassısı diye getirmişler. 

Muallimler bu hali görüyorlar. Muallimlerden 
fazla maaş alıyor. Halbuki hiç bir malumatı yok. 
Muallimler dilgir oluyorlar. Bendeniz tekrar ediyo
rum maruzatımda mübalağa yoktur. Hakikati arz edi
yorum. Maddi delillere istinat ediyorum. Bu adam tec-
rüb2 tarEasını idare etmek üzere bir işe atılmıştı. İda
re edemedi. Geldi, bendenizden plan istedi. Verdim 
Fakat tatbik edemedi. Tütün eker gibi pancar ekmiş. 
Pancarın, malumu âliniz, bir tohumunda 3 ila 4 ta
ne pancar tohumu vardır. Bir tohumda 3 ila 4 pan
car tohumu olduğuna intikal edememiş doğrudan doğ- x 

rüya ekiyor. Arazi üzerinde tütün fideliği gibi sırf 
bir manzara husule getirmiş. Oraya gidilirse tabii gö
rülür ve bazı zevat şahidi olur. Bu zat bazı nebatatı 
ekmeye teşebbüs etmiş, bu nebatattı yazın ekmek lâ-
ZMiı gelirken kışın ekmiştir. Ziraat Mektebinin çiftçi
liği gayet müzehzer bir haîdedir. Bu zat, burada bu 
kadar nimete nail olunca bunlara Macaristan'da maz-
har oîamıyacağım düşünerek Türk Tebaası olmaya 
da teşebbüs etmiştir. Çünkü burada gördüğüm lütfü 
muaveneti tabii kendi memleketinde göremiyecektir. 
Diğer bir mütehassıs Adana'da ziraat tecrübegâhın-
da bulunuyor. Bu mütehassıs yaptığı tecrübeleri be-
cerememiş ve bir netice alamamış. Ona mukabil, İs
tanbul'da bendenizin yanımda çalışarak ameli yetişen 
bir efendi tecrübegâhı idare etmiş, bugün Adananda 
tetkik edilsin, bu efendinin yaptığı tecrübegâh gayet 
güzel bir şekildedir ve o mütehassısın yaptığı tecrü-
begâhta ise bir şey yoktur. Bir de hayvan mütehassı-
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sından bahsedeceğim: Mecmua yanıltıdadır beyefendi
ler; Üç defadır memleketimize hayvan mütehassısı 
geliyor. Bir sene evvel de Lehistan'dan Şükrü Kaya 
Bey efendi bir mütehassıs getirmişlerdi. Aynı zaman
da bu mütehassıs profesördü. Mukayese ediyorum 
da o profesörü şimdi gelen mütehassıstan gayet yük
sek buluyorum. Bu gelen mütehassısın Baytar Mec
muasında tercüme! hali vardır. Ve intakı hak kabi
linden orada yazılmıştır. Mütehassıs diyor ki «Ben 
Landersberg Yüksek mektebinden mezunum.» Ben
deniz Almanya'da bulundum. Landersberg'de Yüksek 
mektep yoktur. Landersberg'deki ziraat mektebi talî 
derecededir. Demek orta ziraat mektebinde muallim 
oîan bir mütehassıs buraya geliyor ve bu zata, baytar 
ve HaMı Ziraat Mektebi Alilerinde Müderis bulu
nan ve memleketimizde fevkalâde tetebbuu ile iştehar 
eden ve kendisi ile bihakkın iftihar ettiğimiz Abidin 
Bey terfik ediliyor. Âdeta maiyetine verilmiş gibi.. Fa
kat iş burada kalmıyor. Abidin Bey derslerinden alını
yor beyefendiler, iki mektebi âlimiz vardır. Ziraat, 
Baytar mektepleri.. Abidin Bey bu mekteplerde Fen
ni mevaşî dersini tedris etmektedir ki bu ders her iki 
mektebin de en esaslı dersidir. Rica ederim, acaba ne 
gibi müstacel ve mübrem bir mesele vardı ki müder
rise dersleri yüz üstü bıraktırılarak hatta imtihanlara 
bir buçuk ay kaldığı bir zamanda celbediliyor ve bir 
kıymeti ilmiyesi olmıyan bir zata o terfik ediliyor ve 
seyahata' çıkarılıyor. Bundan evvel gelen mütehassısın 
raporu ne oldu? O zat gayet muntazam bir rapor ver
mişti. Bendeniz o raporu da gayrı kâfi buluyordum. 
Fakat bu son mütehassısı görünce şimdi evvelkisini 
deraguş edecek vaziyete geliyorum. O mütehassısın 
verdiği rapor üzerine bir şey yapılmadı. Acaba ne 
mecburiyet hissedildi ki tekrar mütehassıs celp olun
muş?.. Vekil bey buyurdular ki etin acılığını tetkik 
edecek ve nerede acı et varsa onu tatlı yapacak. (Han
deler) Rica ederim acı et, tatlı et diye bir şey yoktur. 
Mutahassıs acı eti tatlı et yapacakmış!!.. Tekrar arz 
ediyorum. Bu gelen mütehassısın katı bir kıymeti il
miyesi yoktur. Tali bir ziraat mektebinde hocadır. 
Talî bir mektepte hocalık yapan bir adam, alî bir 
mektepte müderrislik yapan ve memleketimizi yakın
dan tanıyan bir zata terfik edilerek, o zatın da dersleri 
yüz üstü bırakılarak gönderiliyor. Vekil Beyefendi 

«icabederse mektepler kapansın, fakat bu zat onunla 
beraber gidecektir» demişler. Sonra vebayı bakarı 
için bir mütehassısı geliyor. Beyefendiler! Vebayı ba-
kari memleketimizde mevcuttur. Avrupa'da, Alman
ya'da vebayı bakari yoktur. Tekrar arz ediyorum. 
Gayet muktedir, mütehassıs baytarlarımız vardır. 

Avrupa'da tahsil etmişlerdir. Emin Beyefendinin de
dikleri gibi hastalıklardan anlamaz değil; gayet iyi 
bilirler. Bu muktedir zevat ihmal ediliyor da vebayı 
bakarı ile mücadele etmek için Avrupa'dan bir mü
tehassıs getiriliyor. Bendeniz vebayı bakarı için Al
manya'dan mütehassıs getirilmesini anlamam. Mem
leketimizde yetişip, tahsili âliyi ikmal etmiş, Avrupa' 
da tetkikatta bulunmuş ve gelip tekrar memleketimiz 
hakkında tecrübelerde bulunmuş baytar mütehassıs
larımız vardır. Bu mütehassıslarımızla bu mesele pek 
alâ hallolunur. Mücadele yapılabilir, fakat bunların 
vesaiti yoktur beyefendiler! Maaşları azdır, miktarı 
azdır. Arz edeyim; sekiz yüz bin kilometre murabbağı 
bir sahada, yalnız bu sahada kırk milyon reis hayvan 
hesap ediliyor. Bu kırk milyon reis hayvandan behe
rini on lira tahmin edersek dört yüz milyon liralık bir 
sermayeyi milliye vardır, elimizde hayvanat cihetin
den bu dörtyüz milyon liralık sermayeyi milliyeyi mu
hafaza için 280 baytar istihdam ediyoruz. Bu iki yüz 
seksen baytara mukabil yalnız Bertin şehrinde bunun 
iki misli vardır. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Bunları nereden aldınız, 
Yaşar Bey? 

YAŞAR BEY (Sarühan) — Sahih istatistiklerden, 
bendeniz, en mevsuk yerden aldım. Tabii memleketi
mizin vesaikine nazaran.. Memleketimizde bulunan 
hayvanat mevcudu - Tiiyuru ehliye hariç olmak üze
re - alelumum hayvanat, yani hayvanatı bakariye, 
ganemiye, bütün hayvanatı tespit ettim, miktarı bu
dur. Bunu katı demiyorum, yüzde yüz hakiki diyemi
yorum, fakat en hakiki ihsaiyata müsteniden arz edi
yorum. 

Bir mesele arz edeceğim: Memleketçimizde daimi 
surette; memurlarımız bir iş yapmıyor, baytarlar bir 
İŞ yapmıyor, diyorlar. Yanlışlığı bir misal ile arz edi
yorum. Bizde 280 baytar mevcuttur. Bu miktar bay
tarın iki misli yalnız Berlin şehrinde vardır. Ziraat 
memurları için de aynı mesele vardır. Bendeniz öyle 
diyorum ki, böyle taK derecede mütehassıslar gelmek
tense vasaitimizi kuvvetlendirelim, daha fazla takviye 
edelim. Bilâhare daha fazla tetkikat için yüksek pro
fesörler getirelim. Fakat memleketimizin vasaiti o ka
dar mahdut ve nakıştır ki mevcut olan elemanları
mızla, mevcut vesaitimizle kabil olduğu kadar bir çok 
dertlere çare bulabiliriz. Hemen her zaman her ge
len vekil, her bir program yapışında dışarıdan mü
tehassıs getirirse memleketin emin olun ki katiyen 
esaslı bir ziraat programı meydana gelmiyecektir. 
Berideniz müsaadenizi fazla israf etmiyeyim, bugün 
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aynı bir mütehassısda doğrudan doğruya Ziraat Mü-
diri Umumiliğini ifa ediyor. Müdiri Umumilik mev
kiini işgal eden bu zat geçenlerde İzmir havalisine git
miştir. Yaptığı tetkikat, orada ziraatın tarakkisi, üzüm 
ve incir için kooperatif yapmayı istilzam ediyormuş. 
Acaba bu muzlim bir hakikat midir? Herkesçe malum 
bir şeydir. Esasen bizde kooperatifler bir kaç seneden 
beri meydana gelmiştir. O gelen zat verdiği raporda 
kooperatiflerden ehemmiyetle bahsediyor. Vekâlet de 
bunlar yapılsın diye tamim ediyor, çünkü, gelen mü
tehassıs söylemiştir. 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Saruhan) — Va
kit pek geç olduğu için.. Değil.. (Kısa söyleyiniz ses
leri) 

Efendiler! Mütehassıslar meselesini müdafaaya ce
saret ederim. Şimdi Yaşar Beyefendi, kendi tezlerini 
müdafaa ederken ve mütehassıslarımızın beş para et
mediğini anlatırken, muhterem arkadaşlarım, gittim, 
gördüm, dediler. Profesör cidden mütehassıs ve mes
leğinin ehildir. 

YAŞAR BEY (Sanman) — Orman için söyleme
dim, Bendeniz bu ormana aittir. 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Saruhan) — 
Çünkü orman mütehassısı ile temas etmiş, şayanı 
takdir bir zat, yalnız onu mevzubahis etmiyorlar. 
Eğer diğer mütehassıslarımla temas etmiş olsalardı, 
diyeceklerdi ki, ben bundan bahsetmiyorum, emrazı 
hayvaniye mütehassısı, vebayı bakari için mütehassıs 
gelir mi? Efendiler, bir defa vebayı bakarı için müte
hassıs getirmedik. Emrazı hayvaniye için mütehassıs 
ve baytar getirilmiştir. Gelen baytar Almanya Hükü
metinin Afrika'da uzun zamanlar tetkikat ile meş
gul olmuş bir zattır. Hatta Avrupada veba yokmuş, 
diyor. Ne diyeyim tetkikatsız ifadata?.. Harbi umumi 
nihayetinde, Belçika hududunda zuhur eden vebayı 
bakar inin itfasına Almanya hükümeti tarafından bü
yük mütehassıs olmak itibariyle bu zat memur edil
miş, başka ikincisi değil efendim. Diğer mekteplerde 
mütehassıslardan bahsettiler. Usta başlar var, tavla 
başlar var. Mekteplerde böyle muallim mütehassısla-
larımız yoktur, usta başlarımız, tavla başlarımız var
dır. Eğer bunu bir zarafeti ifade olarak, Heyeti muh-
teremenin bu husustaki malumatsızlığından istifade 
(bırak sesleri, gürültüler) Mektep mütehassısı getirme
yi temin edeceğim. O doğru değil, rica eder, canım 
mektebimdeki teşkilâtı biliyormusımuz? Heyeti muh-
teremenize arz ederim ki (A. sesleri) Rica ederim 
beyefendiler, sözlerim yanlış telakki buyurufmasın. 
Mekteplerimizin teşkilâtı hakkında Heyeti Muhtere-
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menizj malumatı yoktur. Usta başı mütehassıs ile 
karıştırılmıştır. Nitekim demin artezyen kuyusunda 
olduğu gibi. Hayvanat mütehassısına gelince: Efen
diler, kendisi doktor Unvanını haizdir. 

YAŞAR BEY (Saruhan) — Tali mekteptendir. 
ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Saruhan) — 

Doktordur. Almanya'da bulundunuz. Doktorun ne 
demek olduğunu zannederim bilirsiniz. Heyeti muh-
teremeye izaha lüzum görmüyorum. Rica ederim, bir 
tezi müdafaa edeceğim, diye hakikati tahrife girişmi-
yelim. Yaşar Beyefendi! : 

Tetkikat için geçen gün istemediğim halde ve 
veçhi münasebeti yok iken Ziraat mektebi âlisi müna
sebetiyle izahatımda dedim ki: Memleketimiz hay
vanatının cinsi umumisi hakkında, bunların cinsleri
nin, mahiyetlerinin, nevileriniri, evsafı mümeyyizleri
nin ne cihetlerinin kabili ıslah olduğu hakkında 
malumatı lâzıme yoktur. Rica ederim efendiler, meç
hul bir sahada hareket olunur mu, tedbir ittihaz olu
nur mu? Ben ne yapmışım, bir ecnebi mütehassısı 
getirtmişim, baknız ikinci bir tedbir daha etmişim, 
onu yalnız memur etmemişim. Çünkü onun kendi 
memleketi, kendi ilmi, kendi tetkikatı başkadır. 
Memleketimizi bilen profesörü cem etmişim ve iki
sine de demişim ki: El ele vereceksiniz, iki sene bu 
memlekette bir tetkikatı ilmiye yapacaksınız ve sizin 
tetkikatı ilmiyeniz, bir kere mekteplerdeki tedrisatı 
temin edecektir. Bugün memleketimizde hayvanat ve 
mevaşi dersi okutuyoruz. Fakat sorarım. Memleketi
mizin bu gençlerinin bütün malumatı nedir? Memle
ketimizin hayvanatı nedir, emva ve ecnası ile, evsafı 
ile öğretecek bir eserimiz var mıdır? Bugün tefrik et
tiğimiz o muallimin bir kaç eseri vardır, tetkikatına 
ait olan eserlerden ibarettir. Heyeti umumiyesine ait 
ağm ve şamil olarak tetkikat yoktur. Nitekim o efendi 
de terfik ettiğim zaman; gayet doğru karar veriyor
sunuz, gerçi sevdiğim dersimi bırakıyorum; fakat bu 
takip edeceğimiz emel ve yapacağımız tetkikat, haki
katen memleket için çok nafidir dedi. Diğer rüfekam 
da o.muallimi muhteremin mektepten iki sene gayu-
beti, tabiidir ki kış zamanında devam ermiyecektîr. 
Bazen tedrisat zamanında vaki olacak gaybubetini, 
yapılacak tetkikatın ehemmiyeti noktai nazarından, 
onlar da kabul ettiler ve bu kararı vermekle Yaşar 
Beyefendinin söyledikleri gibi bir hafta değil, memle
ketin hayvanatı itibariyle atisine ve istikbaline ait en 
metin hatveyi atmışımdır. Kim bilir belki bir gün 
vekâletten infisal edersem ve ayrılmak mukadder olur
sa haleflerimden rica ederim ki.. Efendiler, en mühim 
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meselede hep meçhulattan bahsedildi. Meçhuiah ida
me edersek hiç bir şey yapamayız. Vekillerin ilk vazi
fesi, vazifei asliyesi icraattan ziyade, kemali serbesti 
ile arz ediyorum, ilmi tetkikatlan ikmal etsinler! Ih-
timaîki beş sene, üç sene kaybederler, fakat her saha
da bunları eline aldıktan zaman hem kendi icraatları
nı tesil etmiş olurlar, hem de kendilerinden sonra ma
kama gelecek haleflerine her türlü suhuleti temin et
miş olurlar. Zannederim ki, bunlar gayet bedihi me-
saildir. Ziraatın başına getirdiğim zatın, yani Ya
şar Beyefendinin bu kadar az ve çok yakından temas
ta bulunduğu bu zatı böyle tetkik ettiğine hayret et
tim. 

izmir'den geçerken kooperatifler teşkilini teklif 
etti, fakat bu zat dedi ki: Ben memleketi tetkik et
meden, tetkikatımı etrafı ile yapmadan, size ziraat 
hakkındaki yapacağım veçhi istikameti tabiidir ki tes
pit edemem. Sonra Ziraat Müdiriyeti Umumiyesinin 
başına getirdiğimiz bu adamın ikinci bir meziyeti de; 
çok vâsi bir görüşü vardır, kendisi müşaviri malidir. 
Almanya hükümeti tarafından Meksika Ziraat İkti
sadiyatını tetkike memur edilmiş bir adamdır. 

YAŞAR BEY (Saruhan) — İktisadiyat başka, Zi
raat Müdiri Umumiliği başka.. 

ZİRAT VEKİLİ MEHMET SABRİ BEY — 
Rica ederim, iktisat demedim, Ziraat iktisadiyatı di
yorum, dikkat buyurunuz! Muhtelif memleketlerde 
Ziraat ve ziraat iktisadiyatı hakkında vasi tetkik ve 
tetebbuatta bulunmuştur. Rica ederim, böyle bir zatı 
getirmek hata mıdır? 

Sonra efendiler; İkinci bir mesele var: Ben getir
diğim mütehassısların muhakkak layuhti olmadıkla
rını, behemaha! isabet edeceklerini iddia etmiyorum 
belki teütifcatım bana gösterecektir ki intihapta hata 
etmişimdir, rica ederim efendiler! Bîrden bire tam 
mütehassıs getirmek kudretini hiç bir vakit iddia et
medik. Ve etmek niyetinde de değiliz, Bu hususta 
sarfedilen paralar heder değildir, bin, on bin sarf edi
lir. Bu suretle memlekete lâzım olan mütehassıslar in-
tehap edilir. Ve onların temin edeceği fevait o sarfe
dilen paranın yüzbin kere fevkinde olur. Zaten müte
hassıslar hakkında Heyeti Celilenin kanaati malum 
olduğu için fazla teşrihata lüzum görmüyorum. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim! Sabrİ Beyin 
sözlerinde tenakus vardır. Bendeniz hürmetle yâdet-
tiğim kendi gençlerimizin yapabileceği işlerdir dedi
ğim halde, şimdi de teçhil ediyor ve mütehassıs cel-
bediyor, acaba böyle bir para verip de tecrübe et
mişler midir ki bizim mütehassıslarımız bu işi yapa

mamışlardır? Bendeniz canlı bir misal görüyorum; 
Gazi Paşa Hazrtlerinin Çiftliği! Ecnebi Mütehassıs
lar mı getirdi? Hayır ve işte yaşattı. Ecnebi mütehas
sısına arzı iftikar etmedi. 

Mesele şudur: İşte sevk hatası ve idaresizlik var
dır. Bendenizce bu işin çareî selameti; gazi paşadan 
rica etsek de üç beş sene bu vekâleti idare etse!.. Yani 
işte sevk hatası ve idaresizlik vardır. Yoksa bu mem
leketin evladına verin o parayı, o zaman onlardan da
ha iyi yapacağına kaniim. Nafıa da temime etti, şeh
remaneti de tecrübe ediyor.' 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Bence Emin 
Bey varken başka mütehassısa hacet yok. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Zatı âliniz daha ziyade 
layıksınız, rica ederim. Bendeniz Ziraat Vekâleti de
yince bütün memlekti gözümün önüne getiriyorum. 
Onun için hepinizin meşgul olmasını temenni ederim. 
Bunun çıkacak yolu, canlı bir yom vardır: Dört mil
yon lira heder olacaktır. Bu memleketin evladı bunu 
başarabilir. 

YAŞAR BEY (Saruhan) — Müsaade buyurulur-
sa bir iki dakika kadar cevap vereceğim. (Hayır ses
leri) Çünki vekil beyefendi meseleyi tağlit ediyorlar. 
Efendim: Vekil Beyefendi buyurdular ki; gelen müte
hassıs değildir. Meclisi Âlinin ademi malumatına isti
naden bir şey çeviriyorlar, usta başıdır diyorlar. Ay
nı zamanda buyurdular ki getirdiğim adamlar doktor
dur. Doktor olunca vekil beyin nazarında her şeyi bi
lir bir mütehassıstır. Mademki Vekil Beyefendi dok
toru mütehassıs kabul buyuruyorlar. Bendeniz, usta 
başı diye ileri sürülen Ziraat Mektebindeki zatınki 
bin lira alıyor. Doktor olduğunu söylüyorum. Usta
başı diyemem, beHci ustabaşılar faslından para alıyor. 
Çünkü mütehassıstır. Doktordur. Eğer doktora ehem
miyet veriliyorsa mektepteki adam doktordur, doktor 
olan adam da mütehassıstır. Aynı zamanda Ziraat 
mekteplerine gelen mütehassıslar vardır. Beyefendiler; 
bir sene evvel dört ziraat mektebine on tane müte
hassıs getirildi. O mütehassıslar eb/evm mevcut değil
dir. Şunu da ilâve edeyim ki mektepte maaile ika
met eden ve maaile iaşe edilen o mütehassıslar Ada
na mektebinden de Ziraat mektebinden de, diğer mek
teplerden de tekrar geldikleri yerlerde iaşe edilmişler
dir. Bunlar avdet azimet için harcırah almışlardır. Ay
nı zamanda tazminat da almışlardır Bendeniz müte-
hassıslardaki isabetsizliği bu cihetle delil olarak arz 
ediyorum. Ve tekrar soluyorum ki bu mütehassıslar 
gibi memleketimizde mütehassıslar vardır. Binaenaleyh 
böyle derme çatma mütemassıs tetirip, memurini 
fenniyeyi dilgir etmiyelim. Vekil Beyefendi maiyetle-
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rindeki Türk memurlara itimat buyursunlar, onların 
izzeti nefislerini cerihadar etmesinler. Bendenizin arz 
eetmek istediğim budur. Ve öyle görüyorum ki vekâ
lette doğrudan doğruya memurların kıymeti yoktur. 
Vekâlet memurini tamamiyle tali derecede mütehas
sıslar getirilmesinden difeir olmuştur. 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Saruhan) — 
Bir sözlerini reddedeceğim. O da Türk Mütehassıslar 
hakkındadır. Efendiler, memurlarıma hürmet, ede
rim. Nitekim Yaşar Beye ilmini takdiren (150) lira 
bütçe müşkülatına rağmen vermekle bu hissiyatımı is-
bat etmişimdir ve lâzım gelen makamlara getirmişim-
dir. Buradan onlar karıştırılmasın. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) 
kili aidi nasıl para vermiş? 

Bütçe haricinde ve-

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, böyle mucibi hararet bir şeye cevap verilir
ken söylenen bir kelimenin.. 

TALAT BEY (Ardahan) — Manasına bakılmaz 
(Handeler) 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Bütçe harici para sarf ediliyor ve vekil bey ağziyle 
itiraf eyliyor diye söz almakta mana yoktur. Heyeti 
Celilenizin kabul ettiği kanun mucibince bazı devai-
re maaş ve tahsisatından hariç olarak mütehassıs üc
reti diye bir şey kabul edilmiştir. Mevzubahis olan 
para bu paradır ki bunu Heyeti Celile kabul etmiş
tir. Vekil Beyefendi maaş ve tahsisat harici demek is
temişlerdir. Mesele Bundan ibarettir. 

REİS — Efendim! Fasıl hakkında başka itiraz 
var mı? (Hayır sesleri) Kabul edilmiştir. 

Fasıl 

621 

622 

Lira 

Memaliki ecnebiyedeki talebe 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

Kongreler ve beynelmilel çekirge 
istihbarat müessesesi hissei iştira
ki 
REİS — itiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

40 000 

7 000 

Fasıl Lira 

623 Roma Beynelmilel ziraat müessese
si delege ücreti maktuası ve iştirak 
düyunu müterakimesi ve 1926 senesi 
iştirak tahsisatı 7 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

624 Dahil ve hariç memleketlerde seya
hat edecek talebe ve muallimin mas
rafı 6 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka-< 
bul edilmiştir. 

625 Tetkikat ve neşriyatı ilmiye 20 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

626 Belgrad Ormanı işletme masrafı 200 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

627 Orman mektepleri masrafı 40 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

628 Ziraat mektepleri masrafları 494 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

MUSTAFA ABDÜLHALÎK BEY (Çankırı) — 
Efendim, bu faslın müzakeresini bütçenin hitamında 
rica edeceğim. Eğer bütçenin nihayetinde biraz varidat 
fazlalığı zuhur ederse buraya bir miktar koymak im
kânı kalmış olur. (Çok güzel sesleri) 

YAŞAR BEY (Saruhan) — Bendeniz bu fasılda 
bir kelime arz edeyim. 

REİS — Efendim, bu faslın müzakeresi tehir edil-
miştir. Müzakere edileceği zaman söylersiniz. Takriri 
de aynı zamanda tehir ediyoruz. 
Fasıl Lira 

629 145 000 Baytar mektepleri masrafı 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka

bul edilmiştir. 
Efendim, Ziraat Vekâleti bütçesinin bir faslını En

cümen almıştır. Vaktimiz gecikti, yarın saat on üç bu-< 
çukda içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; saat: 19.40 

» • « 
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