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REİS — Efendim, celseyi kuşat ediyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

E l i Üçüncü içtima 

14 Nisan 1927ı Perşembe 

Birinci Celse 

Kâzım Paşanın riyasetleri ile kuşat edilerek zaptı 
salbı'k hulâsası kıraat ve kafoul ve evrakı varide ait 
oldukları mahallere havale olundu. 

İskân Müdüriyeti Umumiyesinin 1926 senesi büt
çesinde yapılacak tahsis hakkında Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası kıraat ve kabul edildi. 

Müteakiben ruznameye geçilerek Nafıa ve Ziraat 
Vekâletleri bütçeleri müzakere ve kabul edilip, cu
martesi günü toplanılmak üzere celse tatil olundu. 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mütalaa 
var mı? (Hayır sesleri) Zaptı sabık aynen kaıbul edil
miştir. 

2, — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
/. — Kamplara iştirak edecek talebe ve muallim

lerin iaşesi hakkında kanun lâyihası. (1/1135) 

REİS — Maarif ve Muvazenei Maliye Encümen
lerine havale ediyoruz. 

2. — Muallim mekteplerine muavenet hakkındaki 
kanuna bazı mevad tezyiline dair kanun lâyihası. 
(1/1136) 

REİS — Maarif, Dahiliye ve Muvazenei Maliye 
Encümenlerine havale ediyoruz. 

Tezkerela: 

1. — Bir zatın İstiklâl Madalyasiyle taltifi hakkın
da Başvekâlet tezkeresi. 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

2. — Bursa'nın Muradiye Mahallesinden Kel Ah
met oğlu Mehmet'in idamı hakkında Başvekâlet tez
keresi. 

REİS — Adliye Encümenine havale edilmiştir. 
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3. — Şûrayı Devletin fiilen teşekkül ve ifayı va
zifeye iptidarına kadftr İcra Vekilleri Heyetince itti
haz olunacak mukarreratın itirazatı melhuzeden ma
suniyetini temin için tefsiren bir karar istihsali hak
kında Başvekâlet tezkeresi. 

REİS — Dahiliye Encümenine havale edilmiştir. 
4. — Mahsubu Umumî Kanununun altıncı mad

desinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi. 
REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encü

menlerine havale ediyoruz. 

5. — Konya Ovası Sulama İdaresi İşletme Mü
düriyetine ait dört arabanın masarifi tamiriyesi hak
kında Başvekâlet tezkeresi. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

3. — MÜZAKERE 

1. — 1927 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

A) TİCARET VEKÂLETİ VE LİMANLAR 
İDARESİ BÜTÇESİ : 

REİS — Ticaret Vekâleti Bütçesinin müzakeresi
ne başlıyoruz. Buyurun Vekil Bey : 

TİCARET VEKİLİ MUSTAFA RAHMİ BEY 
(İzmir) — Efendim, bütçenin heyeti umumiyesi mü
zakere olunduğu sırada Maliye Vekili Beyefendi va
ziyeti umumiyei maliyeden bahis buyururlarken, va
ziyeti iktisadiydi umumiyeyi mevzubahis ederek rüsu
mat istatistikleriyle ithalât ve ihracatımızın hali hazı
rını, derecei inkişafını erkamla tespit olunan tezayüt 
ve salahı beyan ettiler. Bendeniz de aynı noktai na
zarı teyiden dairei iştigalimiz olan hususattan bahis 
bazı diğer erkam zikrederek bu mevzuu ikmal et
mek emelindeyim. 

Ticaret Vekâletinin iştigal ettiği hususat malumu 
âliniz sanayi ve maadin ve ticarettir. Evvelâ maadin 
kısmını arz edeyim : Memleketimizin vaziyeti haki
kiye! madeniyesl hakkında katî beyanatta bulunmak 
müşküldür. Çünkü tam etüt jeolojik yapılmış değildir. 
Bazı ecnebi mütehassısların ve kendi erbabı ihtisasımız 
ve maden mühendislerimiz muhtelif zamanlarda muh
telif sahalarda tetkikatı fenniyede bulunmuşlardır. 
Bunlardan aldığımız malumat hakikaten vatanımızın 
maden serveti itibariyle çök zengin olduğunu göster-
mökte ise de buna tam ve kâmil bir tetkik denemez. 
Çün'kü bir çok sahalar henüz tetkik olunmamıştır. 
Şimdiye kadar elde ettiğimiz netayici fenniyeye göre, 
bilhassa madenlyat içinde bakır, simli kurşun, maden 

I Mazbatalar 
1. — Aydın Mebusu Mithat Beyin, Devlet De

miryolları İstimlâk Kanununun üçüncü maddesinin ta-
I dili hakkında (2/639) numaralı teklifi kanunisinin şa

yanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni maz
batası. 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encümen
lerine havale ediyoruz. 

2. — Trabzon Mebusu Hasan Bey ve rüfekası-
nın; Edirne Merkez Kazasında müsakkafat ve arazi
nin yeniden tahriri hakkında (2/642) numaralı teklifi 
kanunîsi ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası. 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encü
menlerine havale edilmiştir. 

EDÎLEN MEVAD 

I kömürü, linyit, krom, zımpara itibariyle Türkiye'miz 
dünyanın en zengin havzalarına ve yataklarına malik
tir. Borasit, lületaşı gibi madenlerimiz yalnız bizim 
memlekete münhasırdır. Bir borasit madeni Amerika' 
da vardır. Lületaşı dünyanın başka hiçbir yerinde 
yoktur. Manganez hakkında da tetklkata başladık. 

Manganez son senelerde Avrupa'dan çok talep 
edilmekte olduğundan bir çok sermayedarlar mem
leketin muhtelif menatı'kında manganez imtiyazatı al
maya başlamışlardır. Maden vaziyetimiz içinde en 
mühim olan ve halen faaliyette bulunan Ereğli Kö
mür madeni havzası ile Susurluk borasit madeni ve 
bir de Balya'daki simli kurşun madenidir. Ve bir de 
Fethiye tarafındaki manganez madenidir. 

Havzai fanmiye malumu âliniz iki senedir epey 
tarakkiye mazfaar olmuştur. Orada icra edilmekte olan 
belli başlı işler; evvelâ havzanın hakiki hududu fah-
miyesini tespit ederek, bir topoğrafik haritasını tanzim 
etmektir. Bunu ikmal ettik Madenler çok sermaye ve 
fen isteyen bir şubei mesaî olduğu için ve bilhassa 
bizde mevcut mühendis mektebinin maden kısmı mev
cut olmaması ve maden mütehassısı yetiştirmemesi 
itibariyle havzai fahmiyede iki üç sene evvel çavuş 
mektebi olarak, açılan bu mektep elyevm az çok 
memleket ihtiyacını tatmin edecek bir i maden mekte
bi haline ifrağ olunmuştur. Bu mektebin talebeleri 
yetiştikçe bugün madenlerimizde çalışan ecnebi ana
sır yerine tabiatiyle Türk mühendisleri kaim olacak 
ve tabii o nispette istifademiz yükselecektir. Memle
ketimizin vaziyeti jeolojisini bilmediğimiz için bu mek
tep dahilinde bir Jeoloji Enstitüsü vücuda getirdik. 
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Burada mütehassısların yapacağı tetkikat ve ve 
receği dersler, talebenin istifadesini yükselteceği gibi, 
memleket dahilinde yapılacak , tetkik seyyahatlariyle 
memleketin vaziyeti madeniye ve ihtiyacatı, daha fen
nî ve müspet surette temin edilecektir. Bu sene bu 
mektep dahilinde makine, elektrik laboratuvarları yap
mak zaruretinde olduğumuz için bütçeye bir kısım 
tahsisat ilâve ettik. Havzai fahmiyenin bu fenni olan 
tarakkiyatı meyanında hali hazır istismar menatikiy-
le istihsâlatın da artmakta olduğunu görüyoruz. 

Geçen sene (750 000) ton miktarında olan istihsal 
bu sene (1 000 000) tonu geçmiştir. Ve önümüzdeki 
seneler fennî ıslahat ile büyük istismar mıntıkalarının 
faaliyeti neticesinde inkişaf edecektir. Yalnız bir bu
çuk sene zarfında altı büyük istismar mıntıkası imti
yazı verilmiştir. İki imttyaz da derdesti itadır ve bu 
sermayeler faaliyete başlamıştır. Ancak bir iki sene 
kuyular hafri, lavvarlar yapılması gibi tesisatın ikma-
liyle şimdiki istihsâlatın bir kaç misline iblağ edile
ceği tabiîdir. 

Havzai fahmiyenin, Kapısuyu ile Ereğli arasındaki 
malum hududu haricinde; inebolu ile Cide arasında 
ve daha ziyade dahile doğru imtidat eden Söğütözü 
mıntıkasının da tetkikatı ikmal edildi. Bu havalide mü
tehassısın dediği gibi, hakikaten layüfna bir kömür 
definesi bulundu. Bu kömürlerin evsafı iitbariyle Kar-
d'if kömürlerine yakın olduğu görülmüştür. Yalnız bu
ranın sahile altmış kilometre mesafesi olduğu için bel
ki bir müddet için bizim şimdi faal olan kömür ma
denlerimiz derecesinde iktisadî bir netice ve faaliyet 
göstermeyebilir. Fakat; memleket için depo makamın
da bir kömür hazinesidir. Zamanında bundan da ta
biî istifade edeceğiz ve halen de Ankara - Ereğli şi
mendifer hattı buraya bir kol, bir şube ilâve ederek, 
bu havzanın istikbalen işletilmesi esasını şimdiden ih
zar etmektedir. 

Havzai fahmiyenin muhtaç olduğu esaslı işler; 
bilhassa liman, şimendifer, direk ve amele işleridir. 
Bunlardan şimendifer meselesi son yapılan mukavele 
ile haUolunmuştur. Kızılırmak ve onu takiben Çankı
rı'dan geçerek Söğütözü cenubu garbisinden Filyos'a 
gidecek şimendifer hattı, Filyos'tan itibaren tamamen 
havzai fahmiye sahasına girecek ve bütün menatıkın 
kömürlerini alarak sahili takiben Ereğli'ye getirecek
tir. Ereğli limanı Karadeniz'de mevcut tabiî limanla
rın en müsait olanıdır. Burada yapılacak tesisat ile 
en ucuz kömür tahmil ve tahliyesi ve büyük kömür 
depoları inşası tahtı imkâna girecektir. Ve yine bu şi
mendiferler Türkiye'mizin en zengin ormanlarını ihti

va eden menatıkan geçeceği için havzanın muhtaç ol
duğu direkleri, bugün muhtaç olduğu bir buçuk mil
yon değil, belki atİyen on beş milyon direği temin ede
cek ve direk meselesi de bu hatlar sayesinde kendili
ğinden halledilmiş bulunacaktır. 

HaVzai fahmiyedeki amele vaziyeti; daimî amele 
vaziyeti değildir. Vakıa amele kömür İstihsalinin 
muhtelif aksamına ait ameleye ve sanatlara vakıftır
lar. Fakat ekser vakitlerini köylerinde ziraatle geçir
dikleri ve esasen çiftçi oldukları için zaman zaman 
bahusus hasat mevsiminde havzada amele buhranı hâ
sıl olur. Ameleyi orada aileleriyle beraber barındıra
cak mebani ve tesisat mevcut olmadıkça bu gibi hal
ler tabiî devam eder. Bunları ancak büyük sermayeli 
şirketler yapmaya muktedir olurlar. Hali hazırdaki bir 
iki damarı imal hakkına malik küçük ocaklarla bu 
gibi tesisatı yapmaya imkân yoktur. Heyeti Celilenize 
takdim edeceğimiz yeni Maadin Kanunu bilhassa hav
zai fahmiyedeki küçük ocakların hak ve menfaatini 
sıyanet etmekle beraber bunları büyük istismar mer
kezlerinde tevhit ederek, büyük sermaye ve tesisatı 
fenniye ile işletmelerini temin edecektir. Tabiî bu ne
tice o havalideki amelenin de beytutetini ve şeraiti 
sıhhiye ve mederiiyesini temin edebilecek esbabı ih
zar edecektir. 

Ereğli havzai fahmiyesine mahsus olmak üzere bir 
amele kanunu vardır. Bu kanun uzun bir tecrübe dev
resi geçirmiştir. Bu tecrübelere istinaden evvelce tan
zim olunup geçen sene Mecliste müzakere edilen İş 
Kanunu, kaza kısmını hâvi olmadığı ve diğer bazı es
baptan dolayı hükümet taralından geri alınmış ve tet
kikatı ikmal edilerek tekrar Heyeti Celilenize takdim 
edilmiştir. Bu kanun da çıktıktan sonra bu memleket
te sây ile sermaye arasındaki münasebat daha iyi bir 
şekilde tanzim ve tetkik edilmiş bulunacaktır. 

1336 senesinde maden varidatı 300 bin lira iken, 
1926 senesinde bu varidat 1 186 000 liraya çıkmıştır. 
Son dört senede verilen ruhsatnamelerin adedi 153' 
tür. Ve 19 imtiyaz verilmiştir. 

Geçen sene Heyeti Celllenin kabul ettiği bir ka
nunla demir sanayii teşkili için bütçeye tahsisat ko
nulmuştur. Bu tahsisat ile Avrupa'dan celbedilen mü
tehassıslar memleketin muhtelif menatıkında tetkikata 
devam etmişler ve müsait neticeler elde etmişlerdir. 
Bu sene de devam edeceklerdir. Bizim asıl istediğ'i-
miz; kömür ile demirin birbirine yakın olması ve de
mir sanayiinin iktisadî mahiyette işletilmesinin temini
dir. Bu gayeye vusul için bilhassa mütehassıslarımızı 
Kastamonu, Bolu, Sinop, Çankırı, Zonguldak, Ankara 
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vilâyetlerine muhit olan sahada teksif ettik. Buralarda 
tetkikata devam ediliyor. Mamafih, memleketin diğer 
menatikında zengin demir madenleri bulunduğu için 
onlardan da zamanında istifade edeceğiz. 

'Bir mütehassıs şimdi, Anamur havalisinde tetkikat-
tadır. Diğer bir mütehassısımız da Trakya'da Sama-
ko madenlerinin tetkikatı ile meşguldür. Kömür, de
mir ve petrolün bir milletin hayatındaki ehemmiyetini 
nazarı dikkate alan, hükümet bu her üç madeni mem
leketimiz sanayi ve iktisadiyatına feyizbahş olması için 
çalışmaktadır. 

Maden'ler hakkında bu maruzattan sonra sanayi 
kısmını arz edeyim. Bu asırda bir millete medenî ve 
kavî diyebilmek için herhalde o milletin sanayii itiba
riyle büyük bir varlığa, kudrete sahip olması lâzım
dır. Biz bir asır evvel millî bir sanayie maliktik. Bu 
sanayi loncalar vasitasiyle bir inzibat altında idi. Fa
kat teşkilâtı cedidei asriye, bilhassa 19 ncu asırdaki 
makine ve sanayii cesime terakkiyatını takip ve tat
bik edemediğimiz için bu sanayii sagire, milli sanayii
miz mahvu münderis olmuştur. Bizde şimdi garbın ay
nı eslihai sınaiyesiyle mücehhez olmak mecburiyetinde
yiz. Bunun için de henüz yeni bir devrei inkişafta ve 
çok muhtacı himaye olan memleketimiz sanayiini di
riltmek üzere evvelen Teşviki Sanayi Kanunu tadil ve 
mühim muafiyetler ve müsaadeleri ihtiva eder bir şe
kilde Heyeti Celileye takdim ettik. Ticaret Encüme
ninde kabul edilmiştir. Sanayiimizin bu kanun sayesin
de çok feyiz bulacağını tahmin etmekteyim. 

Tabiidir ki sınayide bidayeten sanayii ziraiye-
den başlıyarak mevaddı iptidaiyesi memlekette mebzul 
olanları ve büyük sermayeye tevakkuf etmeyenlerin 
tedricen yükselterek sanayii cesimeyi, yani basitten 
mürekkebe doğru yürümek memleketimizin mena
fi! icaibındandır. Son 3 - 4 senelik istatistikler mütalaa 
olunursa memle'ketin sanayiinin esaslı bir terakkiye 
doğru yürümekte olduğuna şahit oluruz. Memleketi
mizde (1 220) fabrikanın mevcut olduğu tespit olun
muştur. Bunlardan 470 adedi teşviki sanayiden müste
fit olan fabrikalardır. Bunların beygir kuvveti yirmi 
iki bin beş yüz doksan birdir. Memleketimizde sa
nayii taraikki etmeğe başlıyanlar; belli başlı yün sa
nayii, ipökli, mensucat, halıcılık, un fabrikaları, 
zeytinyağcılık, pamuk çekirdeğinden yağ imali, mey
ve ve sebze konserveciliği, şeker, debagat, sabun, tü
tün, ayakkabı, peynircilik, kiremit, çimento, kereste
cilik sanayiidir ki bunlar az çok terakki yolunu tut
muştur. Diğer bazı istihsalât ve sanayiimiz de he
nüz terakki hatveleri pek batidir. Bunlar da pamuk 
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sanayi, ipek kozası ve sanayii, müskirat sanayii, is
pirto, şarap, keten, kenevir, balıkçılık; ve konserve
cilik vesairedir. Bunlar hakkında ayrı ayrı arzı malu
mat etmek pek uzun süreceği için Sanayi ve Maadin 
Bankası hakkında maruzatta bulunacağım. 

Sanayi ve Maadin Bankası, fabrikalarını ele al
dıktan sonra istihsalâtını iki misline çıkarmıştır. Ken
disinin muhtaç olduğu sermaye temin olunmuştur. 
Memlekette sanayii mevcut olmayan bazı istihsalâtı-
mahallî sermayelerle birlikte iplik fabrikaları pirinç 
fabrikaları, debagat fabrikaları inşasına tevessül etti. 
Bunların bir kısmı noksandır. Bunları da bu sene 
zarfında ikmal edeceğimizi ümit ediyorum. Geçen 
sene bütçemizde teşviki sanayi için 800 bin lira ka
dar para vardı. Bu fasıl,, kanunu mahsusla Sanayi 
ve Maadin Bankasına aitti. Bu sene bu parayı koy
madık. İstedik ki, Sanayi ve Maadin Bankası kendi 
yağiyle kavrulsun. Hükümetin daimî yardımı müesse
senin iktisadî vaziyet ve mücadele kudretini akitti 
bırakabilir. Faizle para bulsunlar, çalışsınlar ve ka
zansınlar dedik. Ve bütçeden bu parayı çıkardık. 
Maksadımız bu bankayı tam manasiyle sanayi ve 
maadin bankası haline koymaktır. Halen hükümet
ten müdevver büyük fabrikaları işletmekle ve kısmen 
de erbabı sanayie ikraz ile meşgul olmaktadır. Önü
müzdeki bir kaç sene zarfında bu fabrikaları şir
ket haline kalp ve Anadolu'nun muhtelif kasabala-
rındaki fabrikaları da ahaliye mal ederek, bankayı 
tamamen müessesatı milliyeye, teşebbüsü şahsî île 
vücuda gelen millî fabrikalara para ikraz eder ve 
delaleti fenniyede bulunur bir hale koyrnak emelimiz
dir. Malumu âliniz memleketimizde bu sene ikr bü
yük şeker fabrikası tesis olundu, bu sene ilk defa 
lolarak kendi fabrikalarımızın mahsulü olan şekeri 
yedik, hakikaten bu, fahr ile yâd olunacak bir muva-
fakiyettir. Şeker fabrikaları garbde bile çok sermaye, 
ihtisas isteyen çok ince ve müşkül bir ziraî safhası 
mühim bir şubei sartttır. Bu sene Trakya ovalarında 
40 bin dönüm kadar pancar ziraatının yapıldığını 
mevsüken< haber aldım. Keza Uşak havalisinde, Ala
şehir, Manisa Kasaba, Salihli havalisinde de yirmi 
bin dönüm kadar pancarın zer edildiğini öğrendim. 
Bu sene ümit ediyoruzki, ithal ettiğimiz şekerin hiç 
olmazsa altı da birini bu fabrikalarımızda imale mu
vaffak olacağız. 

Halen Türkiye'nin sanayii en ziyade îzmir, istan
bul, Adana, Bursa menatikında tekasüf, oralarda kuv
vetle inkişaf etmektedir. Uşak, İsparta, Kayseri ve 
Ankara'da da sanayi hayatı yükselmektedir. 
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Ticareti umumiyemizin ithalât, ihracat kısımla
rını geçen gün Maliye Vekilimiz nutuklarında beyan 
buyurdukları için tekrar zikretmiyeceğim, yalnız bazı 
iktisadî teşekküller hakkında arzı malumat edece
ğim. 

Harbi umumiye kadar mecmu Anonim şirketlerin 
adedi (68) idi. 

'Harbi umumîde (70) şirket teşekkül etmiştir. 1335 
sendsinde (12), 1336'da (8), 1337'ıde (4), 1338'de (5) 
şirket teşekkül etmiştir. Lozan Muahedesinin akdin
den sonra memlekette teesls'üs öden sükûn ve istikrar 
ile sulhun dövamı, bu gibi iktisadî teşekküllerin de 
arıtmasına saik ollmuş, 1339'da on bir şirket, 13401da 
(42) şirket, 134ü 'de (50) şirkdt, 1926'da (26) şirket ku
rulmuştur ki, bunların yekûnu 40 - 50 senede teşek
kül elden şirkdtlerin yekûnundan daha fazladır. Bu da 
gösteriyor ki, memldkdtte hakikaten sermaye toplan
makta, fikri tasarruf ve tenlmiye artmakta ve tasarruf 
edilen paralar bankalara, şirketlere teVdi olunarak 
memleketin muhtaç olduğu kredi ve sermaye günden 
güne artmaktadır. Halen mevcut .şirketler, milli şir
ketler 310 adettir. Eendbi şirkdtlerin adedi ise 175'tir. 
Mevcut bankaların adedi 66'dır. Bunların 30'u ec
ndbi, 36'sı yeri bankadır. Yerli bankaların tevdi olun
muş sermayesi 40 milyon liradır. 

Evvelki sene neşrolunan Ticaret Odaları Kanunu 
memleketteki Odaların vaziyeti hukukiye ve maliyele
rimi yükselttiği için yer yer yeni kanun dairesinde (228) 
oda meydana gelmiştir. Bu müessesaltın hizmdtleri 
memlekete çok müfit olmaktadır. 

'Borsaların adedi (30)'dur. Ve mütemadiyen art
maktadır. 

Ticaret mekteplerimtede evvelce İstanbul'da 
(100-150) tatdbe mevcut iken, halkım iktisadi safha
daki faaliyet ve intibahının delili olmak üzere talebe 
adedi (700)'e çıkmıştır. 

Ticareti bahriyemiz; mütardke bidaydtinıde buharlı 
sefâinin mecmuu 15 bin tondu. 1926 senesinde bu se-
-fainin ton mecmuu 17 bine çıkmıştır. Seyrisefainin 
1923*tdki 26 bin tonluk vapurları 1926'da 54 bin 
ton olmuştur. iBu sene alacağımız vapurlarla Seyri-
sefain vapurlarının ton miktarı yetmiş bine baliğ ola
caktır. Seyrisefain bütçesi 1923'te iki milyon lira idi. 
1926'da bu ibütçe dört buçuk milyon liraya bailiğ ol
muş/tur. 

Bu sene heyeti muhteremdye serbest mıntıka, teş
viki sanayi, iktisat Meclisi, Âlisi, iş ve maadin ka
nunlarını ta'kdim ediyoruz. Gelecdk senede Ticareti 
bahriyemizin taraikki Ve taalisini temün için denizci-

ı lere yardım, sefaini ticariye, seyrisdfer, balıkçılara 
yardım, rüsumu bahriyenin tevhidi gibi bahrî işleri
mize ait kanunları takdim etmek fikrindeyiz. 

I Vaziyeti iktisadiyemizddki arz ettiğim salâhın se
beplerini şu yedi sekiz esasta buluyorum: 

I Memldkdîte asayiş ve emniydtin müsltekâr olması, 
I aşarın 'kalkması, bankalar ve sermayelerinin çoğalma-
I sı, tüccar ve zürraın sabıka nispetle fazla miktarda 
I para ve kredi bulabilmeleri, vesaiti nakliyemizin kara 

ve denizde artması, ilim ve fen ve makine kuvvetinin 
I çoğalması, milletin ve hükümdün, iktisadiyatı, bir 

'milletin hayatındaki dhemmiydti fevkalâdesini takdir 
I ederek bu hedefe doğru muhtelif cephelerden mutlta-
I riden sarfı mesai dtaıesi, Büyük Millet Meclisinin aynı 
I maksatlarla kabul ve tedvin ettiği kanunlar, teşviki 

sanayi, yerli kumaş iksası mecburiyeti kanunları ve 
I birçok bankaların tesis olunması, limanlar, Ticaret 

Odaları, Şeker Kanunu ve daha birçok kanunlar hü-
I kümetin birçok seneler müessesatı sınaiyeye ve zürraa 

nakdî muavenetleri ve ticaretmuahedelerinin akdblun-
I ma'sı. 

Bu saydığımı esbap, yalnız memleketin erbabı te-
I şdbbüs ve sermayesi üzerinde iyi bir tesir yapmakla 

kalmamış, ecndbi erbabı sermaye ve teşebbüsü de bu 
I müsait vaziyetten istifade ederek, mıemlekdtimize gel

meye başlamışlardır. Hükümetin takip dttiği şimen
difer siyasetinin ikt'isadiyalt sahasındaki feyiz ve se
mereleri görülmeye başlamıştır. Şark, şimal ve cenuba 

I doğru uzanmakta olan demir kollar, yapılacak son 
I sistem limanlar, memleketin yalnız müdafaasını, kuv-
I vetini, vahddtini tdmin ile kalmayacak, bilhassa ik't'i-
I sadî vaziyetimizi en esaslı vasiıtai itilası olacaktır. 

I Bugün biliyorsunuz ki mıemlekdtiimizin Şarkında 
ve vasatında milyonlarca dönüm arazi işlenmem'dklte-

I dir. Bunun yegâne ve mühim sdbebi vesaiti nakliye
nin fıkdanıdır. Bu şimendiferle, bu mümlbit ve feyyaz 

I ova'Iarı limanlara raptederdk kabili istifade bir hale 
I koyacaktır. Kezalik memleketin şimalinde, cenubunda 
I şarkında vaki nice bakir ve zengin ormanlar yine bu 
I hatlar sayesinde istismar olunacaktır. Erzurum;, Van 

ve Irak hududu pdtrölleri gibi en mühim servet mem-
ballariyle Ergani balkır madenleri, birçok simli kurşun 
madenleri, havzai fahmİyenin şerk aksamı yine bu 

I sayede işleyecektir. Şarkta mdbzulen mevcut olan bü
yük sular ve şelâlelerden istihsal edilecek kuvvetler 

I o havalinin sınai ve madenî tesisat ve tarakiyatında 
çok mühim birer amil olacaktır. Bu vaziyetin güzel 

I bir misalll Aydın Vilâyetinin valzivdti İktisadiyesidir. 
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Eski Aydın vilâyeti ekser kazalarının şimendiferlerin 
birbirine merbut ve İzmir gibi bir limana müntehi 
olması 'sebebiyle ihracatı senevi 70 - 80 milyon lira
dır. Memleketin diğer aksamını da bu vaziyete koya-
calk olursak serveti umumiyemizin ne nispette teza
yüt edeceği bu fiilî tmüsal ile tezahür eder. 

Bu münasebetle bendeniz memleketimizin harekâ
tı iktisadiyssinde dikkat ©dimesi icabeden bazı hu-
susat vardır ki, onlar hakkında bir 'iki söz «öylemelk 
istiyorum: 

Mdmldkdtimizin müteşebbis erbabı sanayi ve zi-
raatinden bazıları hesap ile hareket dtmiyorlar. Ta
sarruf ve hesap ile hareket bu asırda milletlerin mu-
vafakiyatinin en büyük amilidir. Bilhassa ihtisasa ve 
taksim amale kıymet ve eherrtmiyet vermek lâzımdır. 
Bazı zamanlar oluyor ki, hdsapsız bir hareketle mey
dana gelen fabrikalar vesaire yarı yolda sermayesizlik 
yüzlünden muattal 'kalıyor, bu gibi vaziyetlerin hudu-
suna mani olmak için sermayeyi çok hesap ve teenni 
ile dikkatle sarfetmek ve erlbalbı ihtisasın mütalaasını 
aldıktan sonra sarfetmek ve bunu itiyat haline ge
tirmek hepimizin ehemmiyetle nazarı dikkate alaca
ğımız (bir meseledir ve bir de millî mamulât ve mas-
nuata lüzumu derecesinde rağbet edilmemektir. Hal
buki Garp memleketlerinin muvaffakiyatı iktisadiye-
leri erbabından biri ve en mühimi, bu hususta çok 
mutaassıp ve milliyetperver olmalarıdır. Memleketi
mizde tedricen ihtiyacatı temin edecek birçok mevad-
dı iptidaiye ve mamule meydana gelmektedir. Bun
lara gösterilecdk rağbet, inkişafında tabiî büyük tesir 
gösterecektir. Sonra bilhassa haricî ticarette teşkilât 
yaparak müttehit ve mütesanit olmak da, karşımız
daki komşuların, rakiplerin aynı vaziyette olmaları 
dolayısiyle bir zarureti iktisadiyedir. Şimdilik mâru
zâtım bu kadardır efendim. 

KÂMİL BEY (İzmir) — Muvazenei Umumiye 
Kanunu lâyihasının esbabı mucibe mazbatasında ca
libi dikkat bir fıkra var. Bu fıkra bugün müzâkere 
olunan Ticaret Vdkâletinin bütçesiyle alâkadarıdır. 
Bu fıkrada deniyor ki: Servdti umumiyemiz seneden 
seneye tezayüt ediyor, ihracatımız o nispdtte tezayüt 
dtmektedir. İthalâtımız gittikçe noksan olmaktadır. 
Maliye Vekili muhteremi Beyefendi ile Mazbata Mu
harriri muhterem Ali Cenani Beyefendi bir kaç gün 
evvel bu hususta Meclisi Âliye lâzım gelen izahatı 
vermişlerdir. Devlet varidatının ve masarifi umumi
yenin miktarına ait olan, aynı zamanda resmî istatis
tiklere istinat ile bu beyanât, ahvali iktisadiyemizin 

— \1 

günden güne inkişaf etmdkte olduğunu ' gösteriyor. 
Hükümetimiz bu 'sene M eslisi Âliye mütavazin bir 
bütçe getirmiştir. Kezalik hükümdün beyanatı res-
miyesinden de anlaşılacağı veçhile matliubâtını mun
tazam usuller dahilinde istiyfa ve düyunatını da aynı 
suretle tesviye etmesi, hidematı umumiyenin, bütçenin 
vüsati nispetinde yapıldığını ve yapılmakta olduğunu 
gösteriyor. Meclisi Âliden Bütçe Kanunu peyderpey 
kabul ve tasdik edildikten Sonra tatbikata geçilinoe ve 
ithalat ile ihracatımız tevazüne doğru gittikçe şanjı-
mızın istikrarı için hususî tedbir almak meselesi ikinci 
derecede kalır. Çünkü malu'mu âlMeridir ki aslolan, 
hidematı umumiyenin ifasıdır. Masarifin vâktü zama-
niyle tdsviyesidir. Devlet bütçesinde olduğu gibi alela
de bir ticarethanenin bilançosunda dâhi muvaffaki
yetin sırı buradadır. 

Hükümeti Cumhuriyemizin şimendifer siyaseti şa
yanı tebrik ve teşdkkür. Bunun gayelerinden biri de 
şüphesiz M inkişafı Misâdimîzin temininden ibardfitir. 
Kezalik Ticardt Vekili muhteremi Beyefendinin bu
rada ifade buyurdukları veçhile; hükümetimizce İş 
Kanunu ve Teşviki Sanayi Kanununun hazırlanması 
ve İstanbul'da serbest ticardt mıritıkası tesisi için te-
dalbir alınması, inkişafı iktisadiydiniz için yapılan ha
reketlerin şayanı takdir olanlarmdandır. Bütün bun
lardan maksat, iktisadiyatımızın terakki ve taalisidir. 
Memleketimizde seneden seneye artmakta olan mah
sulâtımızı ucuz olarak müstehlik piyasalara gönder-
mdk ve oralarda nakde tahvil ederdk memlekete para 
getirmdk ve bunun için de bittabi ticari teşkilâtımız 
meyanında şayanı dikkât olan mümessillülkleri nazarı 
dikkate almak lâzım gelir. Mümessillerin bu hususta 
hakikaten büyük rolleri vardır. Maltbuâtımızida görü
yoruz ki memaliki ecnebiyeye gönderdiğimiz ticardt 
mümessilleri tarafından vâküt vakit oraların usulü ikti-
sadiyesine, piyasalarına, müstehlik piyasaların Jftti-
yacatıha dair rapor almaktayız ve bu raporları maat-
teşekkür görüyoruz. Yalnız bütçede mümessillerimi
zin adedi pek az olarak yazılmıştır, ıbeş tane mümes
sil vardır. Halbuki memldkdtin iktisadiyatı günden 
güne artmakta olduğuna göre bu kadar mümessilin az 
olduğu bittabi meydana çıkar. Bendeniz ufak bir vaka 
ile bu mümessillerin hizmetlerini arz edeyim: Geçen
de Silifke Ticaret Odasından Ticaret Vdkiline bir şi
kâyetname gelmiştir. Bunda deniliyor ki, «Ambarları
mızda yüz binlerce okka palamut, harnup birikmiştir. 
Rakip milletlerin mümessilleri Avrupa'da çalışarak, 
kapı kapı dolaşarak mahsûllerine talip, müşteri bulu
yorlar. Bizimkiler bulmuyorlar. Bittabi Ticardt Ve-
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kâleti tarafından mümessillere evamiri lâzime ve tali
matname gönderilmiş'tir. 

Bu vakayı İzmir'de intişar eden ve daima piya
sadan haberler veren bir Ticaret Gazetesi haber ver
miştir. Bu ticaret gazetesi aynı zamanda mümessillere 
de gidiyor. Amsıterdam mümessilinin nazarı dikka-
'tinii celbetmiş, ticaret gazetesine cevap veriyor. Ve 
aynı zamanda bu suretle Silifke Ticaret Odasına da 
cevap vermiş oluyor. Diyor ki, «Orada birikmiş olan 
harnuplar, palamutlar için müşteri vardır. Fakat fiyat 
istedik göndermediler. Binaenaleyh bu muameleli ti
cariye olamamıştır.» Bu mıümessil aynı zamanda 
ilâve ediyor ve diyor ki «Silifke'li bir tüccarın malları 
için, mahsulü için 100 ilâ 150 gram numuneyi bir 
zarfa koymak ve 'bu zarfın üzenine kıymetsiz numu
nedir» demek, malın miktarını, fiyatını (Sif) veyahut 
(Foto) çıktığı iskelede mi yoksa vardığı iskelede mı 
teslim olunacaktır. Bu ciheti ve ne kadar müddetle 
bağlandığını ve malın parasını ne suretle almak istedi
ğini bildirmek icabeder. îşte bunlar b'iize bildirildiği 
takdirde biz müstehlik piyasalarda müşteri buluruz 
ve temin ederiz». Onun için mümiesısillik teşkilâtın
dan büyük faydalar zuhura gelmiştir. Memleketimizin 
giıüti'kçe tevessü etmekte olan muamelâtı iktisadi yösini 
yolunda cereyan ettirmek için tabiî resmî ve gayri 
resmî birtakım teşekkülâtımız vardır. Bu teşekkülât-
tan tabiî en evvel gelen Ticaret Vekâletimizdir. Omun 
%in Ticaret Vekâleti bütçesine ehemlrniyet verilmek 
lâzılmdır. Malumu âliniz Ticaret Vekâleti Türkiye 
dahilinde bulunan bütün ticaret odalarının, borsala
rın, hususî ticaret şirketlerinin, sanayi ve Maadan 
müessesatınm ve haltta bazı fabrikaların âdeta mercii 
'gibidir. Bundan başka yeni Ticaret Kanunu Ticaret Ve
kâletine yeni yeni vazifeler de vermiştir. Ticaret Ve
kâletini alâkadar eden hususat arasımda bilhassa bizim 
piyasaların hariç piyasalarla münasebatinı idame ve bi
zini memleketimizde yetişmekte olan mahsulâtın di
ğer memleketlerde yetişen aynı cin's mahsulâtla reka
betini temin için propaganda, teşVikat ve ilânalt yap
mak lâzımdır. 

'Bilhassa bu propaganda meselesi malumu ihsa
nınız çıok mühimidir. Meselâ bizim memleketimizde 
çıkan mahsulâttan bilfarz; üızülm ve imcir Yumamis-ı 
tanıda, Kıolifioırmiya'da ve Avıusturalya'da yetiş
mektedir, ıBizim mahsulümüzüim nefasetiyle bunda-
Tim rekabet edebilmesinin imkânı yoktur. Memıleke-ı 
timizin, küvtvei Amlbatıyesi bunu temin etmektedir. 
Ainoak böyle rakiip memleketler tüccarları kendi 
rntalhsuıllerjini satmak için propagandaya fazla kuvvet 

j veriyorlar. Bunlar malılarını temiz surette Avrupa 
piyasasınla gönderiyorlar. Ve jelatin kâğıtlara sanı
yorlar, kutuların iyi bir halde ofaasmıa itina edü-
yorlar. Şurası şayanı dikkattir kli bu kutuların dleru-
munıa bazı tarifeler koyuyorlar. Bendeniz bunlardan 
bir tanesini göırdüimi. Bu tarifelerde bu ecnebi -tüp-. 
carlan ünümün hassasından bahsettikten sonra di
yorlar ki (îBizim ülzütalerimıiz temizdir. Türkiye'nin, 
üzümleri temiz değildir. Bunu tecrübe etmek isten-' 

I seniz; suyum içine bir miiıkftar Türkiye Üzümlerin-/ 
I den, bir miktar da bizim mahsullerden toyunuz, ya

rım saat sonra bu suları birisinin içinde Türkiye üzü
mü .olanımın rengi tegayyür etmiş olur, diğerinin ki, 
berrak kalır. Bunlar mıabzı araoifitir. Bizim memieke-
timlizin mahsulâtı daha ziyade hassaya maliktir ve 
daha temizdir. Bağlarda güzelce fcuMtuldüktan sionra 
ihracat iskelelerine sevklodunur. Oralarda daha evvel 
bir takım mağazalar hazırlanır ve bu mağazalar 

I doktorların nezareti altında tanzif ettirilir. Ame-
I le haftadan haftaya muayeneye tabi tutulur 
I ve katiyen hastalıklı, malul amele kullamlmaz. 

iBimıanenaleyh ülzülmılerinıiz nefasetçe olduğu kadar 
nezafetce daJhi diğer rakip memleketlerde yetişen 

I mahsulâta faiktir. Bunları arz etmekten maksadım 
I Ticaret Vekâletimin bütçesinde bendemiz; noksanlık 

ıgörüyorum. Tabii dikkat buyurulmıuşıtur. 

I Ticaret Vekâletimin bütçesi bazı mıüdMyeti umıu'-ı 
I mtiye bütçelerimden de noksandır. Fakat mıuhterem 
I Muvazenei Maliye Encümeni bu sene geceyi gümj-ı 

düze katarak çalıştılar. Ve Muvazeneyi temim ettiler, 

I Bumun için bendeniz 1927 senesi bütçesinden do
layı Encümenle hemfilkirim. Yani nokitai nazarlami-
na iştirak ediyorum. Amcak Maliye Vekili Beyafem-ı 

I di geçenlerde bu kürsüden beyanatta bulundular, 
maatteşekıkür dinledik, mıemlıek'etimizim muamelâtı 

I lîmumilyei tioaresi 435 rniyioma baliğ olmuştur dedi
ler, Muamelâtı umuımdyesi bu kadar miktara baliğ 

I olan memleketimizin Ticaret Vekâletinim bütresinin 
I âtiyen o nıisbete iblağ edilmesini gerek Heyeti Geli-1 

ıleden ve gerek Ticaret Vekâletimden rica ederirriv 
I Maruzatım bundan, ibarettir. 

IBESÎM ATALAY BEY (Aksaray) — Arkadaş-
ler; Bugünkü neslin dini, didinmek ve çalışmak ol-

I maiıdıtf. Bugünkü neslin şiarı uğrasjmak ve Ikıazam-
I mak olmalıdır, Hayat bize yanlıiz vazifeler değil, bü

yük büyük fedakârlıklar da tahmil ediyor. Biz ev-
I lâtlanmızım istirahatı içim kendi saadet ve zevkimizi, 

rahatımızı feda etmeye medbuıruiz. Biz değil kâinat 
J bu yola gitmiştir. Harbi urnumıiinlim açtığı derim rah-
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meler, tahrip ettiği sayısız servetler milletleri kendi 
'kendime 'kifayet etmek yoluna sevketmıiştir. Herkes 
yorganıma göre ayağını uzatmak, kendi yağiyle kav
rulmak ihtiyacını duymuştur. Bu yolda en ileri giden 
biir miMet varsa İtalya'dır. Bugün görüyorsunuz ki, 
(buğday seferberliği yapıyorlar. Halka kepekli ekmek 
yedM>yorlaf, Beri taraftan Ticaret hakkında bin 
türlü kıanıunılar neşrediyorlar, İtalyan olmayan bir 
ferde memllekette on paralık ticaret yapmak hakkını 
sermiyorlar., Ayak, satıcılara hakkında bile tahdidat 
•yapılmıştır. Mutlaka İtalyan olacaktır. Ticaret Ve
kâletimin nazarı, dikkatimi celbedenim. Memlekette 
böyle şuradan, buradan toplanmıiş bir takım kimse
ler mıiyon kazanıyor. Bunların biraz, önü alınamaz 
mı acalba?. Sonra Yunanlılar da çok çalışıyor. 
Hatta sabun memleketi olan, eskiden beri 
bütün şarkta sabunlarının nefaset ve kıyme-1 

ti tanınmış ve sevilmiş olan Türkiye'ye bil© 
salbun gönderiyorlar, İstanbul'da Yunan sabun ve 
Yunan imdiileri vardır. Arkadaşlar! Bulgaristan ke
za üç seneden beri Bulgar paralarını İngiliz parası 
•ile beraber baş başa yürütüyorlar. 

Ne bir Leva aşağı, ne bir Leva yukarıdır. Daha 
garibi: Amerikalılar bile İngilizlere her sene verdik
leri (60) milyon liralık kauçuk parasını çdk görüyor
lar, Kendileri kauçuk yetiştirmek için bir milyar do
lar tahsisat koymuşlardır. Her halde biz de kendi ya
ğımızla kavrulmamız ve milli servetimizin dışarıya 
akmasına mani olmamız icabeder. Hatta Fransa'da 
yemeklerin kabım tenziil edecek çareler aramışlardır. 
Bilmem yalan, bilmem doğru, gazetelerde gördüğü
müz havadistir. 

Arkadaşlar: Biz bu kadar sene talihsiz kalmış 
olan vatanın, nasıllki istiklâl mücadelesiinde, büyük 
rehberlerimizin izinden yürüyerek, bin mahrumiyet 
ve yokluklar arasında siyasî istiklâlini temin etmiş 
isek yine aynı büyüklerin nurlu ve feyizli ışıklarından 
yürüyerek (iktisadî istiklâlimizi de temin etmeliyiz. 
Aynı hararet, aynı heyecan, aynı aşk sönmemelidir. 
Bu zaman zaman tenmiye edilmelidir. 'Milletin bütün 
ferdine bir akide olarak .mefkure din olarak para, 
çalışmak, mesai akidesÜ telkin edilmelidir. Bilmem 
bunun zararı olabilir mi? Fakat her şeyin kıymeti 
mladdösiiyUe mukayese edecek bir nıdsil türarıse; zan
nederdim bu da felâkettir. Bazen manevi kıymetlenin 
de yeri var. 

Hayatı memlekette iktisadî bir faaliyet vücuda 
getirilmek için evvelâ sây lâzımdır. Her hangi bir 
miilletin en büyük sermayesi saydır. 

I Arkadaşlar; öyle vatanlar vardır ki altınla dolmuş-
I tur. Vapurlarının direklerini altından ve gümüşten 
I yapıyorlardı. Fakat mesai durdu, netice itibariyle ne 
I kalıyor? Bir şey .kalmamıştır. Vaktiyle padişahlar, 
I sultanlar cariye toplamak, ganaim almajk için dün-
I yayı soyarlardı. Fütuhatın arkası alındıktan sonra 
I memleket ne oldu? Memleket birden bire söndü. 
I Dökme su ile değirmen dönmez. Çünki; fütuhatın 
I ve ga,naimıin arkası alındıktan sonra memleket büs-
I bütün fakra, sefalete yuvarlandı. Zaten Anadolu ih-
I tiyaç içinde idi. Onu düşünmezlerdi. İstanbul'da nis-
I bî bir sefahat, nisbî 'bir servet vardı. Bu da hedaya-
I dan, ganajmden istihsal ediliyordu. Bunun arkası ke-
I sildikten sonra denin bir yokluk husule geldi. 
I Sâyden sonra sermaye geliyor. Eseflerle arz ede

ceğim. Memleketimizde millî sermayedar azdır. Nef-
I sülemirde az mı, çok mu bir şey söylenemez. Bizde 
I pek eski bir temayül vardır. Kadınlar paralarım al-
I tın yaparak üzerinde taşır- Aşaiır ve köylüler çıkın ya-
I parak çuvalın dibine atarlar. Şuraya buraya saklar

lar. Serveti başka surette tenmiye etmek fikri bizde 
I uyanmamıştır. Böyle muattal sermayeleri meydana 
I çıkarmak için tasarruf sandıkları, köy tasarruf san-
I dıkliaırı, kasalba tasarruf bandıkları yapılarak orailaırda 
I namuskâr adamları iş başına getirirsek zannederim 
I çok hayırlı bir iş yapmış oluruz. Harpten evvel mem-
I lekette (200) milyon liraya yakın ecnebi sermayesi 
I vardı. Rıhtım, yol vesair yapmak için memelekete ge-
I lirdi. Tabiî, bugün bu sermaye gelmiyor. Kendi ser-
I mayemizle bu işleri yapmak mecburiyetindeyiz. Böy-
I le olunca yapacağımız (işin birincisi budur. Yani : 
I Halkta muattal ve meknuz kalmış olan serveti çıka-
I rarak tasarruf sandığı yapmak ve bu sermayeleri tek-
I sir ederek istismar etmek lâzımdır. 
I Sermayeden sonra kredi meselesi gelir. Bugün Ti-
I caret âleminde kredi yok gibidir. Arkadaşlar: bir Os-
I manii Bankası vardı. Verdiği para % 20'den aşağı 
I düşmez, diğer mıilllli bankalarım uzun sienmayesıi daha 

layıkiyle inkişaf edemediği için sermayedara lâzım 
I gelen muavenette bulunamıyorlar. Binaenaleyh bu-
I gün kredi yok demektir. Yapılan kredi mal tevdii ede-
I rek mukabilinde para çekmektir ki buna da kredi 
I denmez. Biz Ziraat Bankasını takviye ederek müstah-
I sil olan kısma biraz sermaye, biraz para, temin eder-
I sek iyi olacak zannederim. Tacirler bilirsiniz ki, mal 
i alabilmek için krediye muhtaçtırlar. İhracat taoirle-
I rine çok para lâzımdır. İthalât tacirleri malı alelek-

ser kredi ile alırla;'. 
I O kredi de maalesef dalma Türklere yapılmayan 
I şeydir. Ecnebi tüccarları, Türk tüccarlarını lâyık ol-
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duğu veçhile tanıyamamış, veyahut, kabahat biraz da 
bizde olarak, kendimizi tanıtmamışızdır. Hükümet; 
iktisadiyatın taalisi için şirketlere iştirak ettiği, yol
lar yaptırdığı, kabotaj hakkını Türklere verdiği ve
saire yolunda vukua gelen meşkûr mesaisine zami-
me olmak üzere bir Devlet Bankası vücuda getirirse 
en büyük bir iyiliği, memleketin iktisadiyatında en 
büyük bir salahı vücuda; getirmiş olacaktır. 

Arkadaşlar; Ticaret Vekâleti münasip suretlerle 
Türk tüccarını Avrupa tüccarlarına tanıtmak ve mal
larımızı mahreçlerinde satmak için hemen her tarafa 
numune göndermek, seyyar ticarî mümessiller gön
dermek hususunu temin etmelidir. Her yere daimî 
mümessil göndermeye bugünkü bütçemiz belki müsait 
değildir. Fakat seyyar, memeleketin mahsulâtı ta-
biîyesine ve medeniyetini alarak ufak bir sergi yapıp 
yanında memleketin mahsulâtı sınaiye, mahsulâtı ar-
ziyesinden numune olanı yer yer dolaştırmak - söz 
anamızda - biraz da ecnebi gazetelerine propaganda 
parası vermek bunu temin eder zannındayırn. 

Milli servetin dışarıya, akmaması için lüks eşya
yı men etmek lâzımdır. Bunu Bulgarlar ve Yunanlı
lar da yapmış. Geçen sene burada çok bağırdım. Ar
kadaşlardan bazıları gülüverdiler. Bugün münşerhim. 
Vekil ıBey buyurdular ki kendi mamulâtımıza rağ
bet edersek mahsulâtımız, servetimiz yükselir. Me
murlara, mebuslara yerli kumaş giydirelim dedim, 
bunu kabul etseydik ne olurdu? Duyuramadık. 

Sonra bankalarda mevduat vardır. Türklerin tev
di ettiği paraların bir kısmı (hangi bankalarda? ses
leri) Ecnebi bankalarda. Bir kısmı taşraya gidiyor. 
Bunun çıkması acaba men edilebilir mi? Bu suretle 
serveti millîyenin bir kısmı taşraya gidiyor, ondan ec
nebiler istifade ediyor. 

Sanayiimiz hakkında da bir iki söz arz edeyim. 
Bugün Avrupa,'da sanayi üzerine en çok titreyen bir 
millet varsa o da yine İtalyan'lardır. 

Sanayiine yeni yeni mahreçler arıyor. Mevcut 
sanayii büyütüyor. Mevcut olmayan sanayii tesis edi
yor, parasının dışarıya akmasını men ediyor. Hatta 
arkadaşlar; memlekete otomobil sokmamak karar
larını alıyorlar. Benzin sarfiyatının önüne geçmek 
için bir takım kararlar ittihaz ediyorlar. Arkadaşlar 
yekûnunu 'almıştım. Hatırımda kalmadı, takribi ola
rak 1926 senesinde lüks otomobil için memleketimiz
den çıkan para iki milyon liradan fazladır. Bunun 
benzin parası ayrı, lastik parası ayrı. Öldürdüğü adam 
da ayrı. Rica ederim arkadaşlar! ıBunun önünü ala
lım. Memlekette bir arabacılık sanayii vardı. Ben 

demiyorum kağnı devrine avdet edelim, bu, ben
den sâdır olmuş bir iş değildir, Fakat arkadaşlar, 
zırt zırt her dairenin baş müdürüne bir otomobil, bil
mem nereye lüks bir otomobil, hem de her sene de
ğişmek üzere. Yenisi beş bin lira, eskisi üç yüz lira 
bit pazarına. Yazıktır arkadaşlar!.. Acıyalım. Bü
yük devletleri misal getirmiyeceğinı: İtalya, Bulga
ristan, Yunanistan gibi daha dün yeni adım adamak
ta olan milletler küçük sanayii himayet ederek bu
gün şahidi olduğumuz yola girdiler. Büyük sanayi, 
küçük sanayiin himayesinden doğmuştur. 

Arkadaşlar! Daha Kırım Muharebesinde İngiliz
ler Maraş'tan at eğeri almışlardır. Tarihî kuyudatta 
sabittir. Çerkezlerün Çukurovaya iskânından sonra 
Çukurova'da at nesli kırılmış kalmamış. Buna mer
but olan Maraş'ın eğerciliği, ipekçiliği mahvolup git
miştir. Bu sanat elimizden gitti. Bir kelime il& arz 
edeyim,: Memleketimizde küçük, orta sanayii maale
sef kalkmak üzeredir. Gidiyor. Bunu tutmak lazım
dır. Heyeti içtimaiyeyi tutan bir sınıf vardır. Onlar 
ücretle çalışmaz, fakat ücretle adam da çalıştırmaz. 
Bu mutavassıt sınıftır. Heyeti içtimaiyeyi tutan bun
lardır. Aradan bunu kaldır, ne kalacaktır? Bütçe et
rafında toplanmış yemek yiyenler yani münevver 
kısım. Bir de köylü ve amele kısmı kalır. Her hangi 
bir şevki talihle haklı, haksız bütçe etrafından kovu
lan sınıf, orta sınıf yok ki orada tutunabilsin. Nere
ye gider?: Amele sınıfına, köylüye gider. O sınıfı ze
hirler, nizamı içtimaiyeyi ihlâl eder. Bunun karnını 
doyurmak lâzımdır. 

Müskiratı inhisara al, şunu inhisara al, bunu a,l, 
Bu adamlar ne ile geçinecekler? Bu yüzden memle
kete yapmış olduğumuz zararları biliyor musunuz? 
Bir hafta evvel İzmir'de idim. (10 000) çuval hurda 
incir var. Bu mevsimde o hurda incir 25 - 30 kuruşa 
satılırdı. Bugün tek okka satıldığı yok. Memlekette 
bir müskirat sanayii uyanıyordu. Güzelim lâl şarap
lar yapılıyordu. Bunun yerine bize mendebur, pis bir 
şey içirdiler. Memleketimizin üzümcülüğü izmihlale 
gitti. Bununla yüzlerce aile geçinirdi. Bunlar amele 
sınıfına ekarte edildi. İstidrat olarak arz ediyorum. 
Eğer müskirat inhisar altına alınacaksa bu, icabediyor-
sa bandrol usul'üyte yapıl/maliidır. Bir şey yaparken Ma-
illiyedi gözü ile değill, Hazineye para getirmek gözüyle 
değil;, biraz da memleketteki halika iş 'bulimak gözıiyılie, 
iktiiısatçı gözüyle hareket ©tmıeJJi. Metmlîjekeıtitle sanayici, likltü-
liktıis'aitçı göziyf/e hareket etaeiîli. Mıemlllekette sanayici ilh-
yası için küçük sanayiin himaye edilmesi âzım oldu
ğunu arz etmiştim. Macarlar, bu yolda hareket et-

— 174 — 



İ : 54 16 . 4 . 1927 C : 1 

mislerdir. Avusturya sanayiine karşı âdeta boykot 
yaparcasına kendi aralarında teşkilat vücuda getir-
rriişlerdiir. Hatta Hindistan bile sanayi ile İngilizlere 
karşı mukabele ve mücadele ediyor. El çıkrıklariyle, 
fabrika mamulâtı almıyacağız diye, çalışıyorlar. Her 
vatanperver çıtakla dokunan şeyleri giymeyi millî 
bir mefkure telakki etmişlerdir. Bulgaristan, Yuna
nistan, Roma,nya, İran, Afganistan bile bunu yapmış
tır. Afgan Sefiri üzerindeki elbiseyi Afgan mamulâtı 
diye iftiharla giyerdi. 

Memleketimizde sanayiin ihyası için bir vazife 
dıe Maarif Vekâletine düşüyor. Millî hissin tenmiye-
si lâzımdır. Çocuklar o yolda yetiştirilmelidir ki; ec
nebilere bir metelik giderken yüreği sızlamalı.. Ci
nayet yaptığını anlamalı. Benim ırkım iş bulamazken, 
aç kalırken başkalarının kasalarına atılacak param 
yoktur demel bunu bilmeli ve bunu bir mefkure ha
line getirmeli. 

Arkadaşlar! Sanayiin memlekette ihyası için çok 
fabrika değil; az fabrika yaparak, yapılan fabrika
ları yaşatrnalıdır. Bir fabrika tesis olunurken o mem
leketlin mevaddı iptidaiyesi mebzul mü değil mi ve 
bunun istihsali kolay mı, değil mi gibi mufcteziyatı-
nı daha evvelden düşünmek lâzımdır. 

Bir de Teşviki Sanayi Kanunu bu sene gelirse çok 
iyi olur zannederim. Sonra makine ve aksamının rü
sumdan istisnası meselesi var. Tüccar para götürüp 
depozito etmek mecburiyetindedir. Halbuki fabrika 
yapacak tüccarın çok paraya ihtiyacı vardır. Bu ih
tiyaç meydanda iken sermayenin bir kısmını da gö
tür depozito için depo et demek caiz değiljdir. Ticaret 
Odasından getireceği bir şahadetname ile ona teşki
lât göstermeli. Yahut kefaleti müteselsile suretiyle 
bir teshilât gösterilse daha iyi olur. 

Sonra bazı ufak tefek vergiler müstahsil sınıfı 
eziyor. ıBu da merkez için değil vilâyetlerde oluyor. 
Meselâ: Yol parası, bütçede biraz açık var mı, me
selâ, valinin otomobili bilmem neyin susu diye biraz 
masraf kabardı mı ne yapalım? Yol parası olarak 
alınan beş lirayı on, on iki yapalım diyarlar. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Yol parası 
yola sarf edilir. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Devam
la — Hangi yola? Hangi yol yapılmıştır. Yapılan yol
ların nıe olduğunu size şahitlerle ispat edeceğim. On 
iki lira, yol parası ağırdır. Efendiler! Sonra îş Kanu
nu yapılırken her halde Erbabı sanayi ve ticaretin 
fikirleri alınmalıdır. Çıraklık tensik edilmeli, bir us-
(ta maıiyetlinıe ailldığı çırağı aç bırakıyor, dövüyor. Ya

larca onu lisıtlthdam ediyor. En aşağı üç sene geçmen 
den ona sanat göstermiyor. Vakıa bu yolda bir kanun 
vardır. Belediyelere mahsus vazai'f cümlesindendir. 
Belediyeler bunu tatbik etmelidir. Biran evvel tatbiki 
neye mütevakkıf ise yapılmasını istirham ediyorum. 
îş mecellesinin biran evvel neşrini de rica ediyorum. 

Sanayi sagi reden bahsederken Buldan mensucatı 
hatırıma geldi. Memlekette eskiden beri çok kıy
metli olan bir dokumacılık sanatı vardı. 

Rize ve havalisinin ketenleri ta Hint Denizlerine 
kadar giderdi. Niğde ve havalisinin ipekleri Halep 
pazarlarında lira ile baş başa yürürdü. Bunlar biraz 
himaye edilmeli. Bugün kala kala Kastamonu, An-
tep, İzmir'de, biraz da Bundan ve Sarayköy taraf
larında kalmıştır. Bir buçuk sene evvel Buldan ta
raflarında iki yüz bin lira ile bir çözgühane ve bo
yahane vücuda getirmek için bazı kararlar ittihaz 
edilmişti. Zannederim hâlâ bir şey yapılmamıştır. 
İki yüz bin lira gibi bir para o havalinin şu güzelim 
sanayiini az çok ihya edecektir. 

Bir adamın iş kuvveti beş misli artacaktır. Bütün 
Buldan havalisinde1 bugün istihsal edilen şey senede 

ı (800 000) liralıktır. Bunun ameleye kalanı ancak 
(200 000) liradır. (50 000) kişi çalışıyor. Bunlara 
iki yüz bin lira kalıyor. Artık ne kadar tasavvur 
edersiniz? Bugün memlekette bakiye kalmış olan 
mensucattan beş milyon lira istihsal ediliyor. Hal
buki dışardan gelen pamuklu mensucat elli milyon 
liradır. Kaçakları hesaba katmayın. Biran evvel 
Ticaret Vekâleti muhteremesi Sarayköy'de, Antep, 
M araş havalisinde merkezler tesis ederek buralarda 
boyahaneler, çözgühaneler tesis ederse her halde 
halkın bir kısmı olsun, - biz giyinmeyeceğiz ya çün
kü isteyen yok - köylü olsun onu giyer. Memle
kette paranın bir kısmı halk eline geçmiş olur. 

Fazla vaktinizi almıyayım, sözlerimi hulâsa ede
yim : Bir milletin başlıca sermayesi saydır, çalışmak. 
Sonra «Halıcılık» o da bir dert, bir meseledir. Bazı 
zevat diyorlar ki memleketten halıcılık kalksın. Fa
kat halkın karnını ne ile doyuracaksın? Zor iş, ka
dınlar ' romatizma oluyor, hastalıklı oluyor. Şu olu
yor, bu oluyor. Fakat karını ne ile doyuracaksın? 
İş bul efendim, iş bul. Ne ise halkta gizli kalmış 
paraları tasarruf şeklinde toplatmak (Nasıl olur 
sesleri) Efendim, düşünülsün, aranılsın, bu lâzımdır. 
Halkta işlenmemiş bir takım sermaye vardır. Bu 
Bu gayrı kabili inkârdır. Sonra memlekette mual
limleri iktisadî seferber yapmak, yer yer böyle do
laşarak halka konferanslar vermek halka nesayihde 
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bulunmak, mümkün olursa bazı filimler göstermek, 
sonra memleketin mumulâtını mümessiller vasıtasiyle 
dolaştırmak, memlekete mümkün olduğu kadar za
rarsız olan ecnebi sermayesi getirmeye çalışmak, 
benim düşünebildiğim çareler bundan ibaret. 

Şurasını arz edeyim ki, günden güne ticaret, sa
nat Türkler eline geçmekte, Türkler bu hususta bü
yük liyakatler ve kabiliyetler göstermektedir. Hiç 
bir Türk tüccarı hileli iflas ile mahkûm olmamıştır. 
Hiç bir Türk tüccarı ademi tediyede bulunmamıştır. 
Türk namusiyle tanınmıştır. Hükümet de bunlara 
elinden geldiği kadar zahir oluyor, kanunlar yapıyor, 
kabotaj hakkını Türklere verdiriyor. Fakat buna 
gönül razı olmuyor ki: «Ey aşıkı mihnetzede bul-

Takrirler 

1. — Rize Mebusu Ali Beyin, Rusya'da mallan 
zabt ve müsadere edilmiş olan tüccarlardan ellerinde 
vesikası bulunanların Rusya ile akdolunan Ticaret 
mukavelenamesinde istifade etmeleri için isimlerinin 
listeye takdimen dercine dair takriri. 

Riyaseti Celileye 

Rusya ile münasebatı ticariyede bulunan Türk 
tüccarların Rusya'da zabt ve müsadere dolayısiyle 
duçar oldukları zarar ve ziyanlarının temini zımnın
da Heyeti Vekilei Celile tarafından davaları Rus 
Mahakimince rüyet ve bir neticeye raptedilen zarar 
sahiplerinin zararlarının izalesine mukaddema karar 
verilmiş ve Rus hükümeti tarafından emval ve 
eşyayı ticariyesi müsadere edilerek yedlerinde müsa
dere vesikaları bulunan Türk tüccarların da vesaiki 
Tesmiyelerini hükümete ibraz ve müracaat eylemeleri 
tebliğ ve neşredilmişti. Ahiren Rusya ile akdedilen 
Ticaret mukavelenamesi dolayısiyle Türk tabaasına 
hasredilen istifade permilerinden hükümetin tebligatı 
ahiresi üzerine Rusya'da zarar gören ve evrak ve ve
saiki Tesmiyesini ibraz eden ve Ticaret, Maliye, Ha
riciye Vekâletlerinde duçar oldukları zarardan dolayı 
cereyan eden muhaberat ve muameleli evrakı cariye 
ve mütekaddimeye sahip olanlarının isimlerinin Lis
teye takdimen ve tercihan dere ile istifade ettrilme-

dukça bunarsın» dediği gibi insan buldukça bunuyor, 
fazlasını istiyor. Son söz olmak üzere şurasını arz 
edeyim ki, bir kanunla memurların, mebusların yerli 
mensucat giymek mecburiyetini, hiç olmazsa senede 
bir defa elbise yaptırmak için onların tahtı ızdırar 
ve mecburiyete vaz'ı muvafık olur zannediyorum. 
İlk sözüm son sözüm olacaktır: Bu nesil didinmek, 
çalışmak ve kazanmak nesli olacaktır, didinmek; di
nidir her an bu neslin. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Fasıllara geçilmesini teklif ey

lerim. 
İstanbul 

Hakkı Şinasi 

lerinin ve bu veçhile zararlarının mehmaemken iza
lesinin nazarı dikkate alınmasını rica ederim. 

Rize 
Ali 

2. — Sinop Mebusu Recep Zühtü Beyin, Rusya 
ile akdolunan Ticaret muahedenamesinden yalnız ha
rekâtı milliye esnasında zarara duçar olan tüccarların 
istifade ettirilmesine dair takriri. 

Riyaseti Celileye 
Rus Sovyet Cumhuriyeti ile akdedilen son tica

ret mukavelenamesi mucibince Rusyaya müsaade-
namei mahsusa ile Türkiye'den ithal edilecek eşya 
ve mevaddı ticariyenin ithali müsadenameleri tevzi 
edilirken, bilhassa harekâtı milliye esnasında, hare
kâtı milliyeye müzaharet ve taraftarlığından dolayı 
zarara duçar olan tüccarların nazarı dikkate alınma
sını ve melhrnaemken zararlarının aleddereeat tela
fisine ehemmiyet verilmesini ve ticaretle alakası ol
madığı halde ellerine geçen permileri (bu gilbi vazi
yetlere müterakkip muhtekir Ibezirgânlara kaptırmak
tan başka biır ka'b'ilyeti olmayan kimselerin bundan 
istifadelerine meydan Verilmemesini rica ederim efen
dim. 

1 6 . 4 . 1927 
Sinop 

Recep Zühtü 
•R'EİİIS — Efendim, takrirler temenni mahiyet'in-

dedir. Başvekâlete telvdi ed'i'yoruz. Fasıllara geçiyo
ruz : 

2, — EVRAKI VARİDE (Devam) 
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3 MÜZAKERE EDİLEN MEVAD (Devam) 

A) TİCARET VEKÂLETİ VE LİMANLAR 
İDARESİ BÜTÇESİ : 

Fasıl 

61İ11 Merkez maaşatı 
iRiEtS — Kabul edilmiştir. 

612 Merkez ücuratı 

Lira 

37 860 

54 900 

MUSTAFA FEYZÎ BEY (Konya) — Vekil Beyin 
uzun beyanatı arasında bir ifadesi sebkat etti. Onun 
için Meclisi Afiye izahatta 'bulunacağım. 

Eskiden beri mevcut olan şirketlerin, borsaların, 
fabrikaların adedi 'ticaret mekteplerindeki talebenin 
miktarı ve Meclisi Âliye tevdi edilecek kanunlar 
tadat buyuruldu. Bütçeye nazaran Ticaret Vekâle
tinde eskiye nazaran mucibi meserret olacak faızla 
bir inkişaf görülmüyor. Yalnız geçen sene Meclîsi 
Âlice ta'kdlrat ile kalbul edilen 'bir mesele vardı ki, 
demir sanayii meselesi. Bunun için yüz bin lira tah
sisat verilmişti. Maalesef Vekil Beyefendi beyanatı 
sırasında bu no'ktada buyurdular ki; maadin hak
kında kati beyanatta bulunmak müşküldür. Halbu-
ci geçen sene malumu âliniz demir sanayii hakkın
da ayrıca bir heyet teşkil edilmiş, bir kadro ve 100 
bin lira kalbul edilmiş idi. Raportörün beyanaitında 
da bu noktada deniyor ki, «Geçen sene demir sa
nayii için 100 bin liralık tahsisat vaz edilmişti. 
Bu seneriin dahi mütehassıslar tarafından taharri-
pat ile .geçeceği - maalesef - ve raporların tetkikiy-
le demir sanayii hakkında tebellür edecek kanaate 
göre artca'k gelecek sene zarfında icraata geçilebi
leceği anlaşıldığından bu senelik bu masarifin 39 
bin lira ol'araik tenzilen kabulü muvafık görülmüştür. 

ıRica ederim beyefendiler, çiftçilerin demirlerini 
hâlâ Avrupa'dan mı alacağız? Vatanımıza icabetten, 
iktiza eden demiri memlekötimiızde toprağımızın al
tından çıkarmayıp da hâlâ hariçten mi getireceğiz? 
Ticaret Vdkâleltine vermiş olduğumuz bu tahsisat 
acaba neden sarfolunmuyor? İşte bu ikinci madde
de demir sanayii hakkında 11 040 lira kadar bir mas
raf kabul ediliyor. Ve o da benim anlayamadığım 
bir şekilde kalmıştır. Derriir sanayii denilmiş, kalmış. 
Fakat bu demir sanayiinin neresine sarfedilecek? 
Maaş mıdır, ücret midir? O da malum değil ya... 

İBinaenaleyh bu parayı yine kemafıssabık kabul 
edelim. Geçen seneki ıgilbi bu, demir sanayii ile ih
timam edilsin. Kadrosu teslim edilmiştir. Bu husus
taki Heyeti Fenniye lüzumu kadar çalışsın. Her hal

de demiri istihsal edelim. Toprağın üzerinde geziyo
ruz, altında demir duruyor, biz hâlâ hariçten demir 
getirttiriyoruz. Asıl mesele şudur ki, bu para bu he
yet hakkında bu kadroda maaş olarak kabul edil
memiş, masraf ve ücret olarak kabul edilmiştir. Mü-
diri var ücret veznedarı var, ücret, mühaseibecisi var 
ücret, diğer memurları var, ücret. Acaba bu da'imi 
olmayıp da gelecek: sene külliyen mi bütçeden çıka
cak? Yoksa bu hususta bir heyeti fenniyeye lüzum 
görülmeyip de daire arasında bu para taksimata mı 
uğruyor? Maruzatım budur. 

REİS 
mistir. 

Fasıl 

Başka mütalaa var mı? Fasıl kalbul edil-

613 Vilayat memurini maaşatı 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
614 Vilayat ücuratı 

REİS — Kabul edilmiştir. 

615 Tahsisatı fevkalade 
•REİS — Kabul edilmiştir. 

616 Temsil tahsisatı 
REİS — Kalbul edilmiştir. 

617 Uzaklık 've pahalılık zammı 
REtS — Kabul edilmiştir. 

618 Tahsisatı maktua 
REİS — Kabul edilmiştir. 

619 Mazulin 
REİS — Kabul edilmiştlir. 

620 Merkez ayniyatı sabitesi 
REtS — Kalbul edilrniştÜr. 

621 Merkez levazımı 
REİS — Kalbul edilmiştir. 

622 Merkez müteferrikası 
REİS — Kabul edilmiştir. 

623 Vilayat ayniyatı sabitesi 
REİS — Kalbul edilmiştir. 

624 Vilayat levazımı 
REtS — Kaibul edilmiştir. 

625 Vilayat müteferrikası 
'REtS — Kaibul edilmiştir. 

626 Masarifi mütenevvüa 
REtS — Kaibul edilmiştir. 

627 Dahili, resmi telgraf ücreti 
REİS — Kaibul ediltniştÜr. 

Lira 

55 134 

117 540i 

143 142 

51 250 

26 265 

600 

1 500 

11! 000 

6 500 

4 000 

3 500 

7 000 

2 500 

63 700 

3 000 

177 
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Fasıl Lira 

5 OOO 628 Telifat ve istihbarat 
REİS — Kaıbul edilmiştir. 

629 (Beynelmilel mülkiyeti sınaiye it
tihadına iştirak ^masarifi 1 000 

İKÂZIM IBEY (Giresun) — Bu faslın unvanıma 
ıbir kel'me ilave edilecektir. (Beynelmilel mülkiyeti 
sınaiye ittihadına ve Ticaret Enstitüsüne iştirak ma
sarifi olacaktır.) 
Fasıl Lira 

629 IBeynelmiIel mülkiyeti sınaiye itti
hadına ve ticaret enstitüsüne işti
rak masarifi! 
RJFJS — Bu suretle kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

630 Türk ve ecnebi mütehassısları 
RElS — Kabul edilmiştir. 

6311 Avrupa'da bulunan Ve Türkiye'de 
tahsil ettirilmekte olan talebe ma
sarifi 
REtS — Kaıbul edilmiştir. 

Fasıl 

T 000 

20 000 

155 750 

Lira 

2 000 632 Muavenet 
REtS — Kaıbul edilmiştir. 

633 Zonguldak tahlilhanesı 3 000 
REtS — Kaıbul edilmiştir. 

634 Ticaret ye sanayi müzesi 2 000 
REtS — Kabul edilmiştir. 

635 Ereğli havzai falhmıiyösi masarifi 60 000 
REtS — Kaıbul edilmiştir. 

636 IMaadini saire 4 000 
REtS — Kabul edilmiştir. 

637 Demir sanayii masarifi 39 000 
TİCARET VEKİLİ MUSTAFA RAHMİ (BEY 

ıtftzmir) — Konya Mebusu Mustafa Bey arkadaşımız 
demir sanayini mevzubahis dderken madenlerin 
mevcudiyeti hakkında katli malumatımız yoktur ifa
desinde (bulunduğumu söylediler. Fakat, ıbendeniz 
öyle demedim. Anadolu'nun bütün madenleri hak
kında jeolojik tetkikat yapılmadığı için tam malu
mat sahibi değilim. Birçok madenlerimiz muayyen
dir. iMekşüftur. İşleyenler de vardır. Binaenaleyh de
mir sanayii için söyledikleri gibi bir şey söylemediin. 
Daha evvel, umumi malumat sırasında arz e'ttiğîm 
gilbi birçok mütehassıslarımız istikişafatta 'bulunmuş
lar ve birçok şeyler öğrenmişizdir. Söğüt üzerinde şu
rada, Iburada madenlerimiz vardır. Bunları saymayı 

uzun sürer diye lüzumsuz görüyorum. Bütün Tür
kiye'nin madenleri hakkın'da katiyen malumat sa
hibiyiz diye iddiada bulunmak doğru değildir. Çün
kü, o dereceye gelmemişizdir. Hatta senelerce çalış
sak yine o dereceye varamayız dedim. IBirçok de
mir madenleri bulunmuştur. İsimlerini isterseniz zikre
deyim. Mesela, Ayazmant haval'isinde, Söke havali
sinde, B'olu haval'isinde, Cenup havalisinde ve Trak
ya'da madeniler bulunmuştur. Bunların derecei ser
vetleri ve evsafı hakkında da malûmat arz edebili
rim. Bunlar için çalışılmıştır. Ve mütehassıslar hâlâ 
üzerinde çalışmaktadırlar. Fakat beyefendiler; ma
dencilik öyle diğer işler gibi derhal ayında, gününde 
anlaşılır şeylerden değildir. Bazı zaman olur ki, blir 
malden taharriyatı senelerle imtidat eder. Büyük son
dajlar ve büyük masraflar yapmak lazımdır. Bazı 
yerlerde basamaklar olur ve maden kaybolur. Bu 
uğurdaki masraflar inekler olabilir. Onun için tetki-
katın vâsi sahalarda uzun zaman icra edilmesi icalbe-
der. Mamafih birtakım madenler malumdur. Bun
lar için çok tahsisat Mer. Yüz bin lira ile olmaz, 
milyonlar lazımdır. Bütçenin bu vaziyetinde yalnız 
mütehassıslarımız demirin mevcudiyetini ve bulun
duğu sahaları irae etmişlerdir. Demirin müttehiden 
kiömür sanayii ile beraber icra edileceği mıntıkada 
tetkikat hitam bulduğu zaman bu büyük sermaye 
miavzulbalhis olacaktır. Çankırı, Sinop, Kastamonu, 
iBolu .vilayetlerinin demir vaziyeti kömüre yakın ol
mak münasebetiyle tetkik ediyoruz. Tahsisatın bü
yük kısmı mütehassıslara ve âla't ve edevatı fenniye-
ye verilmiştir. Yalnız merkezde büyük teşkilat ya
pılmaması kabahat değil, bilakis lüzumsuz sarfiyat
tan ictinalb edilmiştir. Çünkü neticei katiye alınma
dan büyük masrafa ihtiyaç yoktur. Ve büyük serma
ye koyup da teşkilatı fenniye ve sınaiyeye başlama
dan kalkıp da birçok memur istihdam ötmek doğru 
değildir. Memurine 300, 500, 600 lira gıM asıl maaş
larını vermek de muvafık görülmedi. Vekâleten üç, 
beş memur istihdam ettik. Mesele bundan ibarettir. 

REİS — Başka mütalaa var mı? 
ı(Yok sesleri) Kalbul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

638 Mektepler masarifi 
REtS — Kabul edilmiştir. 

Limanlar İdaresi IBütçesi 
641 Memurin maaşı 

REtS — Kabul edilmiştir. 
642 (Müstahdemini daime ücuratı 

REtS — Kabul edilmiştir. 

124 470 

51 942 

17 220 
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Fasıl Lira 

643 Tahsisatı fevkalade 131 254 
REİS — Kabul edilmiştir. 

644 (Memurin ihtisas ücuratı 3 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

645 Ayniyatı sabite _. 2 000 
iRFJÎS — (Kabul edilmiştir. 

646 Levazım 5 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

647 Müteferrika İ' 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

648 Masarifi mütenevvıa 10 250 
REM — Kabul edilmiştir. 

649 Dahili, resmi telgraf ücreti 500 
'REİS — Kalbul edilmiştir. 

650 Masarifi miütenevvia 25 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

6511 Fenerler masarifi tamiiriyesi ve 
düyunu müteferrikası 126 458 
REİS — Kabul edilmiştir. 

652 Neşriyat 500 
ıREÎS — Kabul edilmiştir. 

653 Vesaiti nakliye masarifi ve tami-
riyesi 22 500 
REİS — Kalbul ödilmişfir. 

654 Motor mubayaası 9 000 
RFJtS — Kabul edilmiştir. 

655 İskele inşa ve tamiri 15 000 
REİS — Ka'bul edilmiştir. 

656 Ticareti bahriye kaptan, çarkçı 
mekteplerinle muavenet 25 500 
ıREÜlS — Kalbul edilmiştir. 

B) MÜDAFAAI MÎLLÎYE VEKÂLETÎ BÜT
ÇESI : 

REİS — Müdafaai Milliye Vekâleti Bütçesinin 
müzakeresine göçüyoruz efendim. 

'MÜDAFAAİ MİLLÎYE VEKİLİ RECEP BEY 
>(İKütalhya) — Muhterem arkadaşlar! Şimdi mevzuu 
müzakere olan bütçelerimiz kara ve hava ordularımı
zın <ve ona merbut imalatı harbiye ve harita müdüriyet
lerinin önümüzdeki mali sene zarfında ifa edecek
leri vazaif ve mesai için reihiber olacaktır. Ordu ha
yâtı umumiyesi hakkında Heyetli Muh'teremenize ar
zını lüzumlu göreceği esaslı ve yeni malumat yok
tur. Yalnız pek kısa olarak ifade edeyim ki, Cumhu
riyet Ordusu, bütün kendisine merbut olan mües-
sesat, kıtaat ve Teşkilatı Heyeti Umumiyesiyle mil
letin herlhanigli bir gün kendisine tevdi edeceği vatan 

müdafaası Vazifesini, bu vazifenin çok yüksek olan 
şerefini ve çdk ağır olan mesuliyetini müdrik olarak 
ifaya âmâda olacak bir vaziyette mesajisline ve ha
zırlığına devam etmektedir. (Bravo sesleri), (Alkışlar) 

Ordumuzun şimdiki bünyesindeki kuvvet ve ma
hiyet en yakın bir istikbal olan yarından itibaren 
dâhi bu vazifeyi ifaya amade bulunmak ifadesiyle 
izaih olunabilir. (Şiddetli alkışlar) 

İBÜtçerfin erkamı ve teferruatı üzerinde muhte
rem arkadaşlarımın lüzumlu .gördüğü izahatı arz et
mek üzere bu kadarcik maruzatla iktifa ediyorum. 

REİS — Müdafaai Milliye bütçesinin heyeti 
umumıiyesi hakkında söz isteyen var mı? (Hayır ses
leri) Fasıllara igeçiyoruz efendim. 
Fasıl Lira 

3 150 800 701 Maaşat 
REİS — Mütalaa var mı? Kalbul 
edilmiştir. 

702 Ücurat 810 000 
REİS — Kabul edildi. 

703 Tahs'isatı fevkalade 8 050 000 
REt'S — Mütalaa var mı? Kabul 
olundu. 

704 Temsil tahsisatı 133 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

705 Uza'klık ve pahalılık zammı 830 000 
REİS — Kaibul edilmiştir. 

706 Tahsisatı, maktua 1 200 
REİS — Kabul edilmiştir. 

707 iStajiyerier 195 000 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
SAKİR BEY (Çatalca) — Stajiyerler hakkındaki ah
kâmı tâdil edecek yeni bir layihai kanuniye mev
zubahistir. Layihai kanuniye Encümemmize son za
manlarda (gelmiştir. 

Birkaç güne kadar takdim edilecektir. Onunla 
alâkadar olmak dolayısıyla bu faslın tehlirini teklif 
ederim. 
Fasıl Lira 

708 Ayniyatı sabite 
ıRBİS — Kaibul edildi. 

709 Levazım 
REİS — Kalbul edildi. 

710 Müteferrika 
REİS — Kabul ddilm'iştir. 

711 Masarifi mütenevvıa 
REİS — Kalbul edilmiştir. 

168 000 

X86 000 

240 000 

1 343 000 
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Fasıl Lira 

712 Dalhili, resmi telgraf ücreti 
REİS — Kalbul edilmiştir. 

713 İkramiye ve mükâfat 
•REİS — IKalbulı edilmiştir. 

71'4 Tayyare şehitleri için tazminat 
REİS — Kalbul edilmiştir. 

715 Muayyenat 

360 000 

41 000 

20 000 

19 201 400 

IMOVAZENEİ MALİYE ENCÜİM'BNl REİSİ 
SAKİR BEY (Çatalca) — Tayin zammı hakkındaki 
Ibu faslın reye vazının tehirlini rica ederim. 

ıRElİS — Bu faslın reye vazını tehir ediyoruz. 

Fasıl Lira 

4 400 273 716 Levazımı askeriye 
REİS — Kalbul edilmiştir. 

717 Levazım ve teçhizatı harbiye ve 
ifenniye ve tahkimat masrafı 1 747 500 
REİS — IKabul edilmiştir. 

718 Levazımı sılhihiye 299 50O 
REİS — Kaıbul edilmiştir. 

719 Nakliyat 1' 250 000 
••REİS — Kalbul edilmiştir. 

720 Faslı maihsus 1 454 033 

MiUVAZBNEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
SAKİR BEY ((Çatalca) — Efendim, yukarıda tdhir 
edilmiş olan iki fasıl dolayısıyla bu faslın tebed
düle uğraması muhtemeldir. Bu faslın da tehirini 
rica ediyoruz. 

REİS — Pekiyi töhir ediyoruz. 
Fasıl Lira 

721 Manevra masarifi umumiyesû 
REİS — Kabul edilmiştir. 

722 İnşaat ve tamirat 

REİS — Kalbul edilmiştir. 
723 Ecndbi mütehassısları 

REİS — Kabul edilmiştir. 
724 Avrupa harcırahı 

REİS — Kalbul edilmiştir. 
725 Tahsil ve tedavi masrafı 

REİS — Kabul edilmiştir. 
726 'Şehitlikler masarifi 

REİS — Kabul edilmiştir. 
727 Masarifi tesisiye 

REİS — Kabul edilmiştir. 

75 000 

900 000 

150 000 

50 000 

164 000 

100> 000 

10 000 

Fasıl Lira 

728 Haliç şirketine itilafnamesi mucı-
Ibince yerilecek 1927 taksiti 19 715 
REİS — Kabul edilmiştir. 

729 Adana'da mubayaa olurian telsizlin 
1927 senesi taksiti 2 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

73Ö 'Beynelmilel mezarlıklar komisyonu 
masarifi 10 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

7311 1340 ve 1926 senelerinde verilen 
'takdirnameler dolayısıyla tahak
kuk etmiş Olup, tediyesi lazım .ge
len mükâfat karşılığı 4 822 
REİS — Kabul edilmiştir. 

732 Mekâtilbi askeriye masrafı 65 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

73İ3 Askeri müze masrafı 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

734 'Spor masrafı 60 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

C) İMALÂTI HARBİYE MÜDİRİYETİ UMU
Mİ YESİ BÜTÇESİ: 

REİS — İmalatı Harbiye bütçeslinin müzakeresi
ne geçiyoruz : Heyeti umümi'yesi hakkında söz iste
yen var mı? (Hayır sesleri) Fasıllara geçilmesini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

Fasıl 

741 Teşkilatı umumiye maaşatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

742 Müstahdemini daime ücuratı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

743 Tahsisatı fevkalade 
REİS — Kabul edilmiştir. 

744 Uzaklık ve pahalılık zammı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

745 Tahsisatı maktua 
REİS — Kabul edilmiştir. 

746 Tayın Zammı 

Lira 

62 179 

481 020 

139 157 

46 899 

500 

17 1172 

(SÜLEYMAN SIRRI BEY (Btozok) — Derdesti 
müzakere olan kanun dolayısıyla bu faslın tdhlirini 
rica ederim. 
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Fasıl Lira 

747 Ayniyatı sabite 
REİS — Kabul edilmiştir. 

748 Levazım 
REitS — Kabul edilmiştir. 

749 Müteferrika 
REİS — Kabul edilmiştir. 

750 İkramiye 
REİS — Kabul edilmiştir. 

751 Masarifi mütenevvia 
REİS — Kabul edilmiştir. 

752 'Dahili, resmi telgraf ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 

753 Muayyen at 
REİS — Kabul edilmiştir. 

754 Levazımı askeriye 
REİS — Kabul edilmiştir. 

755 Eczayı tıbbiye 3 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

756 Nakliyat 120 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

757 Kutup ve resail 2 000 
REtS — Kabul edildi. 

758 İnşaat ve tamirat 75 000 
REİS — Kaibul edildi. 

759 Ecnebi mütehassısları 100 000 
REtS — Kabul edildi. 

760 Avrupa'da talebe tahsil ve staj ve 
müfettiş masarifi 150 000 
REÜS — Kabul edildi. 

761 Tetkik ve tecrübe ve staj heyetleri 
masarifi 10 000 
REtS — Kabul edildi. 

762 Amele ve memurini fenniye için 
hayat ve kaza sigorta bedeline mua
venet 20 000 
REİJS — Kabul edildi. 

763 Sanayi mektebi 14 080 
REtS — Kabul edildi. 

764 Fabrikalar masarifi umumiyesi 3 560 000 
REtS — Kabul edildi. 

765 Tesisat ve tamirat 107 000 
REtS — Kabul edildi. 

D) HARİTA MÜDİRİYETİ UMUMİYESİ 
BÜTÇESİ : 

REltS — Harita Müdiriyeti Umumiyesi bütçesi
nin müzakeresine geçiyoruz : Heyeti Umumiyesi hak
kında söz isteyen var mı? Fasıllara geçilmesini ka-

1 300 

3 000 

4 000 

8 000 

26 400 

500 

"178 000 

61 250 
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Fasıl 

771' M a aş a ti umumiye REtS — Kabul edildi. 
772 Müstahdemim' daime ücuratı 

REİS — Kabul edildi. 
773 Tahsisatı fevkalade 

REİS — Kabul edildi. 
774 Uzaklık ve pahalılık zammı 

REİS — Kabul edildi. 
775 Tazminat 

REtS — Kabul edildi. 

776 Tahsisatı maktua 
REtS — Kabul edildi. 

777 Tayın zammı 

Lira 

51! 348 

28 200 

123 812 

31 357 

46 000 

500 

18 000 

bul edenler lütfen el kaldırsın... Kaibul etmeyenler 

•SÜLEYMAN SIRRI BEY (IBozok) — Bu faslın 
da tehiri lazımdır. 

REİS — Pekiyi efendim, tehir ediyoruz. 
Fasıl Lira 

778 Ayniyatı sabite 
REtS — Kabul edildi. 

779 Levazım 
REİS — Kabul edildi. 

780 Müteferrika 
REtS — Kabul edildi. 

78V Masarifi mütenevvia 
REtS — Kabul edildi. 

782 Dahili, resmi telgraf ücreti 
REtS — Kabul edildi. 

783 Muayyenat 
REİS — Kabul edildi. 

785 Levazımı fenniye 
REtS — Kabul edildi. 

786 Hayvan bedeli 
REtS — Kabul edildi. 

787 Levazımı sıhhiye 
REtS — Kabul edildi. 

788 Nakliyat 
REtS — Kabul edildi. 

789 inşaat ve tamirat 
REtS — Kabul edildi. 

790 Mütehassıslar ücreti 
REtS — Kabul edildi. 

791 Avrupa talebe tahsil masrafı 
REtS — Kabul edildi, 

5 600 

3 500 

500 

24 055 

200 

86 280 

135 000 

8 000 

800 

8 500 

90 000 

32 500 

8 500 
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Fasıl Lira 

792 Harita mektebi masrafı 17 115 
REİS — Kabul edildi. 

793 Ma'tfbaa masarifi daimesi ve harita 
'mubayaası 6 000 
REİS — Kabul edildi. 

E) BAHRİYE VEKÂLETİ BÜTÇESİ: 
RBİS — ıBahriye Vekâleti bütçesinin müzakeresi

nle başlıyoruz, Heyetli Umumiyes'i hakkında söz iste
yen var mı? 

(BAHRİYE VEKİLİ İHSAN BEY (Cebelibereket) 
— Efendiler, 1927 senesi Bahriye bütçesini Heyeti 
Celi'lenize arz ve takdim etmiş bulunuyorum. Bah
riye, gerek eşlhas itibariyle ve gerek malzernei harlbiyei 
Ibajhriye itibariyle memleketin bir gün kendisinden 
Iheklleyeceği müdafaa vazifesini ıbihakkın görmek için 
kendisine müteveccih şuurlu 'bir mesai ile çalışmak
tadır. (Allah muvaffak etsin sesleri) Bu hususta za
manın ve siai maliyenün mesai süratine tesiri olaca
ğını (bilirsiniz. Bütçenin müzaker'e ve kaibulünü He
yeti Celilenizden rica ederim. 

REİS — Bahriye Vekâleti bütçesinin Heyeti Umu
mi yesİ Ihakkırfda söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) 
Fasıllara geçilmesini kalbul edenler lütfen el kaldır
sın... Kalbul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
'edilmiştir. 

Fasıl 

801 ıMaaşat 
REtİS — Kabul edilmiştir. 

802 [Müstahdemini 'daim'e ücuratı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

803 Tahsisatı fevkala'de 
REİS — Kabul edildi. 

804 Uzaklık Ve pahalılık zammı 
REİS — Kabul edildi. 

805 Tahsisatı maktua 
REİS — Kabul edildi. 

806 Tayın zammı 

Lira 

458 256 

68 760 

1 145 481 

47 467 

600 

164 300 
SAKİR BEY (Çatalca) -

vaf ı'k olan bir fasıldır. 
REİS — Bu fasıl 

Fasıl 

807 Ayniyatı sabite 
REİS — Kabul 

808 Levazım 

tehir 

edildi 

- Reye vazının 

edilmiştir. 

tehiri rnu-

Lira 

8 100 

10 200 

Fasıl 

809 Müteferrika 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 

8 195 

REİS — Kabul edilmiştir. 

810 (Masarifi mütenevtvia 
REİS — Kabul edilmiştir. 

811! Dahili resmi telgraf ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 

812 ! Muayyen at 
REİS — Kabul edilmiştir. 

813 Levazımı askeriye 
REİS — Kabul edilmiştir. 

814 Sefain ve mevaki levazımı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

815 Levazımı harbiye 
REİS — Kabul edilmiştir. 

816 Levazımı sıhhiye 
REİS — Kabul edilmiştir. 

817 Nakliyat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

818 ıKütüp ve re'saili fenniye esmanı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

819 (İnşaat ve tamirat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

820 Ecn'dbli mütehassısları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

821 Boğazlar komisyonu masarifi 
RBİS — Kabul edilmiştir. 

822 Memaliki ecnebiye harcırahı 

75 467 

2 500 

837 000 

256 000 

390 000 

277 320 

10 500 

20 000 

3 000 

5 500 

99 500 

2 000 

90 000 

CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşhane) — Efen
dim, hükümet 'bu fasla sıfır koymuş. Encümense (90) 
bin lira teklif ediyor. Aca'ba bunun selbehi nedir? 

iMUVAZENEt MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim, memaliki ecne
biye harcırahlarını ayrı bir fasılda gösterdiğimizi 
muhtelif vesilelerle Heyeti Celileye arz ettik. Her büt
çede memaliki ecndbiye harcırahı hükümetin tek
lifinde dahili harcırah ile beraber bulunuyordu. Bun
ları tefrik ederek ayrı fasıllarda göstertilk. Bu itibar
la tereddüt hâsıl olmaktadır. Dikkat huyurulursa gö
rülecektir ki 822 nci fasılda gösterilmiş olan doksan 
bin lira ve 810 ncu faslın dördüncü maddesinde 
(40 500) lira ile berajber (130 500) lira eder. Hükü
metin teklifi (138 000) lira idi. Bu iftiharla tenzilen 
kabul edilmiş iki faslın yekûnu hükümetin tekli
finden azdır. 

REİS — Fasıl kabul ec 
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Fasıl Lira 

823 Trabzon - İnönü - Ayyıldız vapur 
ve motorlarını iğtinam edenlere ve
rilecek avait 36 026 

,REtS — Kabul edilmiştir. 
824 Yavuz'un taksiidi 1 300 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 

825 Akümülatıör 261 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

826 Taihtellbaihirlerin nakliye ve sigor
tası 40 000 
REİS — K,a!bul edilmiştir. 

%11 Bahriye matbaası işletme masrafı 10 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F) BAŞVEKÂLET BÜTÇESİ : 

REİS — Efendim; Başvekâlet bütçesi tadil edile
rek geldi. Heyeti umumdyesd hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri). Fasıllara geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
er kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl 

61 Maaşat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

62 Ücurat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

63 Tahsisatı fevkalâde 
REİS — Kabul edilmiştir., 

64 Uzaklık ve pahalılık zammı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

65 Tahsisatı maktua 
REİS — Kabul edilmiştir, 

66 Ayniyatı sabite 
REİS —• Kabul edilmiştir, 

67 Levazımı 
REİS — Kabul edilmiştir, 

68 Müteferrika 
REİS — Kabul edilmiştir, 

69 Maarifi mütenevvia 
REİS — Kabul edilmiştir. 

69/A Dahilî resmî telgraf ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir, 

Lira 

28 020 

6 520 

29 715 

16 545 

600 

9 300 

3 000 

6 000 

3 250 

3 000 

Fasıl Lira 

70 Düsturlar ile Kavanini saire ve ce-
ridei resmiye tertip ve tâbi masrafı 2C| 000 
REİS — Kabul edilrniştiır, 

70/A Külliyat mubayaa -bedeli 15 000 
REİS — Kabul edilmiştir, 

J) İSTATİSTİK MÜDİRİYETİ UMUM İYESİ 
BÜTÇESİ : 

REİS — İstatistik Müdiriyeti umumiyesi bütçesi
nin Heyeti Umumiyesi haıfckında söz isteyen var mı 
efendim? Fasıllara geçilmesini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın..'. Kabul etmeyenler lütfen di kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

71 Maaşat 
REİS — Kabul edilmiştir, 

72 Müstahdemini daime ücurat ı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

73 Tahsisatı fevkalade 
REİS — Kabul edilmiştir, 

74 Uzaklık ve pahalıllık zammı 
REİS — Kabul edilmiştir, 

75 Ayniyatı sabite 
REİS — Kabul edilmiştir, 

76 Levazım 
REİS — Kabul edilmiştir. 

77 Müteferrika 
REİS — Kabul edilmiştir, 

78 Masarifi mütenevvia 
REİS — Kabul edilmiştir, 

78/A Dahilî, resmî telgraf ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir, 

79 Neşriyatı ılhsaiye ve harita masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir, 

80 Ecnebi mütehassısı 
REİS — Kabul edilmiştir.; 

80/A Beynelmilel istatistik enstitüleri 
içtimaına iştirak masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir, 

Bugünkü müzakeremiz hitam bulmuştur 
saat on dörtte içtima edilmek üzere celseye 
veriyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 16,30 

2 880 

7 98Q 

4 755 

2 565 

2 100 

3 800 

1 000 

6 590 

2 000 

3 000 

13 500 

4 500 

Yarın 
nühayet 
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