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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
Kâzım Paşanın riyasetlerile aktolunarak 1931 senesi 

bütçe kanunu lâyihasının müzakeresine devamla Sıhhiye, 
Adliye ve Nafıa Vekâletleri bütcelerile Maarif Vekâleti 
bütçesinin 555 inci faslından maadası ve 558 inci faslı 
30 350 lira ilâvesile kabul edildikten sonra teneffüs için 
celse tatil olundu. 

İkinci celse 
Kâzım Paşa tarafından açılarak İktisat Vekâleti büt

çesinin heyeti umumiyesi hakkında bir müddet müzakere 
cereyan ettikten sonra cumartesi günü toplanılmak üze
re inikada nihayet verildi. 

Reis Kâtip Kâtip 
Afyon Karahisar Denizli 

Kâzım Ruşen Eşref H. Rüştü 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 —- 19 - V - 1930 tarih ve 1617 numaralı kanuna 

merbut (1) numaralı cetvelin tadili hakkında kanun lâ
yihası (Maarif ve Bütçe Encümenlerine) 

Tezkereler 
2 — Eylül - teşrinisani 1930 aylarma ait raporun 

takdim kılındığı hakkında Divanı Muhasebat Riyaseti 
tezkeresi (Divanı Muhasebat Encümenine) 

Mazbatalar 
3 — 1/92 numaralı Ankara Şehri İmar Müdürlüğü

nün 1931 senesi bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encü
meni mazbatası (Ruznameye) 

4 — Harcırah kararnamesile müzeyyelâtının yol ve 
aile masraflarına müteallik hükümlerinin tadili hakkın
da 1/137 numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe 
Encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

5 — 1/91 numaralı Devlet Demiryolları ve Limanları 

lâyi-Uraura Müdürlüğünün 1931 senesi bütçe kanunu 
hası ve Bütçe Encümeni mazbatası (Ruznameye) 

6 — 1/104 numaralı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhi
sarı Umum Müdürlüğünün 1931 senesi bütçe kanunu 
lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (Ruznameye) 

7 — 1/111 numaralı Tuz İnhisarı Umum Müdürlü
ğünün 1931 senesi bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encü
meni mazbatası (Ruznameye) 

8 — 1/107 numaralı Tütün İnhisarı Umum Müdür
lüğünün 1931 senesi bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (Ruznameye) 

9 — 1/95 numaralı Seyrisefain İdaresinin 1931 se
nesi bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazba
tası (Ruznameye) 

10 — 1931 senesi bütçe kanunu lâyihasına bir madde 
ilâvesi hakkında 1/136 numaralı kanun lâyihası ve Büt
çe Encümeni mazbatası (Ruznameye) 

Kâtipler 

HİRİ!\Cİ CELSE 
Açılma saati : 14 

Reis — Re/et Bey 
Avni B. ( YOZGAT ), Ziya Gevher B. ( ÇANAKKALE 

Reis — Celse açılmıştır. ' iniz daralmışt ı r . Münasip görürseniz bu iki eneü-
Hükûmet t en ma tbua t kanunu lâyihası gönde- j men muhtelit olarak bu lâyihayı tetkik etsinler 

ri lmiştir . Malûmu âliniz bu lâyihayı Adliye ve Da-] (Muvafık scsUri). Bu teklifi kabul edenler etmi-
lıilive Encümenleri, te tkik edecektir . Faka t vakti-1 veriler . . . Kabul edilmiştir. 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

/ — 1931 senesi bütçesi hakkında 1/80 numaralı 
kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatan 

A - İktisat Vekâleti bütçesi : 

Reis — tktısat Vekâleti bütçesini müzakere edi
yoruz. Söz Bursa Mebusu Rüştü beyindir. 

Rüştü B. (Bursa) — Muhterem a r k a d a ş l a r ; ge
çen gün Dahil iye Vekâlet i bütçesi müzakere edi-

lirken huzuru âlinizde; söylediğim bir kaç söz ara
sında Rumeliye has olan bir tabi r i , yani (hizmet
kâ r ) kelimesini kul lanmışt ım. Sözüm yanlış te lâk
ki edildi. Şahsî münakaşa la ra mahal vermiş ol
mamak için mukabelede bulunmadım. Runıelide, 
dör t beş yüz sene, efendilik beylik yapmış Türk 
milleti (h izmetkâr) tabir ini ku l l anmakta hakl ıdır . 
Nasıl k i ; eski bir nazırımız, arasıra İm kürsüden 
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(nazır) kelimesini kullanıyor, ben de hizmetkâr 
kelimesini kullandım. Fakat Türk milleti hakkında 
hiç bir zaman (hizmetkâr) demek aklımdan geç
memiş ve geçmiyecektir. İnkilâbı doğuran, mem
lekete zafer, istiklâl kazandıran en büyük inkilâp-
çılann bulunduğu bu mecliste, memleketin en bü
yük ediplerinin, memleketin en büyük askerlerinin, 
en kıymetli siyasî şahsiyetlerinin huzurunda söz 
söylerken, değil yanlış kelimeler, yanlış fikirler 
ve yanlış mütalealar serdedilebilir. Burada bu kür
süde ben isterim ki, kelimelerin değil, fikirlerin 
münakaşası olsun ve bundan hakikat doğsun, bunu 
memleketini çok seven bir insan sıfatile Meclisi Â-
liden rica ediyorum. 

Dünya buhranından bir nebze bahsedeceğim. 
Nasıl başlamıştır. Nasıl bitecektir. (Gürültüler). 
Çok kısa keseceğim. Harbi umumi başlamıştı, her 
şeyin fiyatı normaldi, harbi umuminin başlaması 
üzerine şeker gibi ve diğer ihtiyacatı zaruriye gibi 
bazı şeyler birden bire pahalılaşmağa başladı. 

O zaman elinde şeker bulunanlar kazandı. Buğ
daylarını ihraç edemıyenler kaybetti. Kaybedince 
bir daha ekemedi. Memleketin genç uzuvları harp 
cephelerinde çalışıyordu. O zaman ekmiş olanlar 
çok kazandı. Fiyatlar yükselirken bazı metalar da 
çok kazandı. Bazılarında da çok zarar edildi. Bu 
harbi umuminin sonlarına kadar devam etti. Sonra 
sulh tekarrür etmeğe başlayınca fiyatlar da bitta
bi düşmeğe başladı. Binaenaleyh paramız da yük
seldi, yükseldi, onun da düşmesi lâzımdı. Şimdi 
para düşerken ne olacaktır ? çıkarken nasıl olduy
sa, yani bazıları kâr, bazıları zarar ettise, düşerken 
de ayni vaziyetin hasıl olması gayet tabiîdir. Yani 
bazıları kazanacak, bazıları da kaybedecektir. 

Bu buhran bazı memleketlere kâr temin edecek, 
bazılarını da zarara sevkedecektir. Bizim memleke
timizin bundan, daha zararsız bir şekilde çıkmasını 
ümit ederim. 

Buhranın önüne geçmek için bütün devletlerin 
aldığı tedbirlerden başka, bizim için hususî tedbir
lerin dahi alınması lâzımdır. 

Matbuatımız haklı ve haksız hücumlarına de
vam etmektedir. Yeni çıkacak matbuat kanunile 
bunların çığırtgan seslerine nihayet verileceğini 
ümit ederim. 

Memlekette cebrî tasarruf, cebrî şayi düşünmek 
lâzımdır ve bu şayanı münakaşa bir mevzudur. Si
nemalar saat on bire hatta on ikiye ve bire kadar, 
diğer bazı müessesat ta sabahlara kadar açıktır. 
Halk oralarda vaktini tenbellikle geçiriyor. Sayin 
normal bir şekilde tanzim edilmesi için tetkikat 
yapmasını, kiymetli vekilimizden isterim. 

Cebrî tasarruf belki tarih kitaplarında görül
memiş bir şeydir. Fakat böyle fevkalâde bir buh
rana ve bütün milletleri tehlikeye koyacak olan 
millî sıkıntılara dahi tarih kitaplarında ender te
sadüf edilir-, onun için her istiyenin, istediği metaı 
memlekete sokmasına dikkat etmek lâzımdır. 

Memlekette, bütün devlet memurlarına misal ol

ması lâzım gelen İktisat Vekâleti; memurlarını ikti
sadî vaziyetimizin icabına göre tanzim etmekle mü
kelleftir. 

Küçük iken mektep sıralarında okuduğumuz 
iktisadi; zenginlik ve tasarruf diye anlıyorduk. 
Memurun zihniyeti nedir? bu memurları; meyve 
bahçelerinde, gümrüklerde vergi tahakkuklarında 
ve daha bu gibi bir çok yerlerde, tetkik etmek 
lâzımdır. Bilhassa memur, memleketi millileştir
mek sahasında yakından görmek lâzımdır. Türkçe 
bilmiyen, fakat Türk vatanının ekmeğini yiyen 
bir insan, bir Türk memurunun huzuruna geldiği 
zaman heman işi kolaylaştınlıyor, bir tercüman 
bulunuyor. Halbuki ecnebi memleketlerinde ken
di lisanlarından başka bir lisan konuşan insanlara 
zorluk gösterirler. Memurlarımızın da böyle hare
ket etmelerini istiyoruz. Zihinlerini ıslah etmekle 
muvazzaf bulunan memurlarımız; iktisadî ve malî 
sıkıntılar devrinde bulunduklarını yakinen an
lamalıdırlar. işte buna misal, iktisat Vekâleti 
memurlarıdır. Bilhassa tasarruf sahasında dikkat 
ettim. Meclisi Âlinin ilk açıldığı zaman bütçede 
çok münakale yapılıyordu. Bütün sene bu paralar 
sarfedilmemiş, sonra aman nereye sarfedecğiz diye 
telâş edilmiş, üç beş gün içinde işin çokluğundan 
bahisle bir masa ihdası düşünülmüş, memura ihti
yaç olduğu gösterilmiş, daire âmiri de memleketin 
uzak bir yerinden gösterilen bu ihtiyaçlara peki 
demiş. Fakat o âmir, kadroya ilâve etmiş olduğu 
masanm lüzumsuzluğundan dolayı mes'ul olmamış
tır. Mesul olmak için yeni bir tarz, yeni bir fikir 
lâzımdır. 

Muhittin Nami B. (Muş ) — Bu nasıl olur 
efendim, kadro Meclisten çıkıyor. 

Rüştü B. (Devamla) — Lüzum gösteriyor, 
vekâlet kabul ediyor Meclisi Âli de itimadı dola-
yısile tasdik ediyor. 

Gümrük himayesi: memleket muvazenesini 
temin eden en mükemmel bir vasıtadır. Gümrük 
himayesi ve Meclisi Âlice kabul edilen kanunlar, 
bilhassa oktruva kanunu ile memleketin yerli malı 
himaye, edilmek istenilmiştir. Oktruva resmi bazı 
belediye ve vilâyet merkezlerince istenildiği şekil
de tadil ediliyor, bu usul iktisadiyata rahne ve
recek şekillerdir. Bunlara meydan verilmemesini 
muhterem vekillerimizden rica ederim. 

Ak akçe kara gün içindir. Köylü bu milletin 
sıkıntılı devirlerinde hayvanlarını sattı geçindi, 
buğdayı para etmedi, afyonu {40) liradan (5) li
raya düştü, her meta ucuzladı buna rağmen hay
vanlarını satarak ihracat yaptı ve geçindi ve ver-
gisini verdi. Binaenaleyh memlekette hayvancı
lığa fevkalâde ehemmiyet vermek lâzımdır. Hal
buki bizim tuttuğumuz yol; memlekete mütema
diyen otomobil ithal etmek oldu. Memleketimizde 
su ile kuvvei muharrike istihsaline ehemmiyet ver
miyoruz alabildiğimize mazot sarfediyoruz. 

Memlekette şimendiferler vardır. Şimendifer
ler bir taraftan gidiyor, otomobiller de ayni yol-
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dan gidiyor. Memleketin kömürünü yakan bütün 
tesisatile muntazam işliyen şimendiferleri körleti-
yor, paramız Avrupaya gidiyor. Bunun için mut
laka bir had koymak lâzımdır. Başka yerlerde iş-
liyebilir, fakat şimendifer hattına muvazi istika
mette işliyen otomobiller için sureti mahsusada faz
la vergi koymalı ve bu suretle onları tahdit etme
lidir. 

Kâzım Pş. ( Diyarbekir ) — Nasıl olur, tica
ret serbestirl 

Rü^tü B. (Devamla) — Ticaretin serbestisini 
buradan buyurursunuz, efendim. Şunu arzetmek 
isterim ki, memleketin Malî ve iktisadî vaziyeti
nin ehemmiyetini düşünür ve fevkalâde tedbir
ler alınırken bu; çok görülmemelidir. Kabul etmek 
lâzımdır ki; Sıvastan Samsuna yapılmakta olan 
şimendifer yolu daha bitmeden, otomobiller onu 
tehdit ediyor. Ödemişten lzmire incirleri şimendi
ferle naklediyorlar. Bursadaki demiryolu, rekabet 
yüzünden, üç yüz bin liralık tesisatı elli bin lira
ya satmağ mecbur oldu (Daha iyi ya sesleri). Fa
kat yarın devlet idaresinde bulunan bütün demir
yolları bıı vaziyete düşecektir. Başka devletlerde 
mukayese etmemelidir, bizde otomobillerin lâstiği, 
demiri, makineleri ve bütün aksamı memleket hari
cinden geliyor. Memleketimizde bir habbesi bile ya
pılamıyor, bütün levazım için para Avrupaya gidi
yor. Petrollar dahi böyle.. Halbuki diğer taraftan 
köylünün hayvanatı memlekettedir ve bunun, beş 
paraya satılan samanı, altmış paraya satılan arpa
sı, buğdayı bu memlekettedir ve bize bir kuvvet 
bir millî servet olabilir. 

Sonra bir takım emlâkvar, evkaf emlâki,muha
sebe] hususiye emlâki, emlâki milliye vesaire. Dev
letin mülk ve mal idare etmesi doğru değildir. 
(Ne yapalım sesleri). Bunları işliyen kollara, çalı
şan ellere vermek lâzımdır. Bunları satmalı (Kim 
alacak sesleri). Ucuz satılırsa alınır. 

Dokumacılığın ehemmiyetini bir kaç defa hu
zuru âlinizde arzettim. Bir de neşriyattan bahse
deceğim. İstanbul kütüphanelerini dolaştım. Bir 
boyacılık, bir dokumacılık kitabı aradım, bulama
dım. Bir kütüphaneye yanlışlıkla iki defa gitmi
şim. Dediler ki; evvelce gelmiştiniz, dedim ki; bu 
sefer edebiyat kitabı arıyorum, var mı! istediğiniz 
kadar var, cevabını verdiler. (O da lâzım sesleri.) 
Edebiyat var, fakat sanat ve meslek kitabı yok. 

iktisat Vekilimizden bu hususta neşriyat yap
malarını bilhassa istirham ederim. 

Fransızca bir eser 180 - 400 liradır. Hiç bir Türk 
okumacı bu parayı verip alamaz. Bunun mühim 
kısımlarını risaleler halinde tabetmelidir. (Türk 
parasüe. mi bu 400 lira sesleri). Evet, Türk lirası
dır. Dört, beş cilttir. Nadiren okunur. Fakat çok 
kıymetli malûmatı havidir. Fransız Konsoloshane
sinde bu kitabı gördük, resimlerine baktık, maale
sef içine giremedik. 

Dokumacılık için bu milletin atfetmesi lâzım 
gelen ehemmiyet, çok büyüktür. 

Memleketimizde dokumacılık uğrunda yüz bin

lerce liramız her sene dışarıya gidiyor, bunun için 
memlekette dokumacılık mektebinin tesisi lâzımdır. 
Oradan yetişecek olan talebeler mektepte dokuma
cılık sanatını kolaylıkla tamim etmiş bulunacaklar
dır. Onun için böyle hususî sanatları ve bilhassa do
kumacılık sanatını mekteplerde tesis ederek ve önü
müzdeki sene bütçeye bunun temini için bir para 
konmasını ve bu mektebin lâyikile teşkilinin temin 
edik«-aaiüi muhterem İktisat Vekilimizden rica ede
rim. Bilhassa önümüzdeki devrei içtimaiye içinde 
teşviki sanayi ve iş kanunlarının geleceğini işittim. 
Bunun için çok memnun oldum. Fakat şurasını söy-
lemekliğim lâzımdır ki; bu teşviki sanayi kanunu 
bilhassa Avrupadan alındığı şekilde gelmesin. Mem
leketimizin ihtiyacatına ve hususiyetlerine tevafuk 
edecek şekilde tadilât yapılarak gelsin. Çünkü; 
icra ve iflâs kanunu doğrudan doğruya Avrupadan 
olduğu gibi tercüme edildiği için memleketin bu 
buhranlı devrelerinde çok fena tesirler yapmıştıı. 

Devletin yapmış olduğu bütün himayekâr ka
nunlar, (lümrük siyaseti, Türk milletinin refahını 
temin etmek içindir. Yani demek istiyorum ki; bu 
memlekete hariçten gelecek ecnebi parasına hepimiz 
arzukeşiz, bulunsun alınsın deriz. Fakat efendiler, 
onu bizim memlekete sokmak doğru değildir. Çünkü 
bu memlekette inkişaf etmiş bir çok sanatlar vardır. 
Onların yapmış oldukları kazancı çok gören Avru
palılar, Türkün göstereceği bu inkişafa mani olmai-: 
için memleketimize gelirler, bize rekabet yaparak 
para kazanırlar ve bu suretle bizim bir çok paramı
zın da Avrupaya gitmesine sebep olurlar. Zanneder
sem bunların yapmış oldukları hareket doğru bir 
şey değildir. 

Yani demek istiyorum ki; ecnebi sermayesi gel
diği zaman çok yakından ve müdekkikane tetkik et
mek lâzımdır. 

Sonra dikkat ettim, vekâlet bütçesinde ecnebi 
mütehassıslar faslı vardır ve buna çok para ayrıl
mıştır. Bundan bir kaç sene evvel Bursaya ipekçi
lik mütehassısları gelmişti. Memleketinde ne ipek, 
ne böcek görmüş. Zannederim ki bir tanesi 1200 
lira aylık alıyormuş. Bu gibi mütehassıslar geliyor
lar, böcek, koza nasıl şeydir onun hakkında nasıl 
rapor yazacağız diye soruyorlar. Biz böyle müte
hassıs istemiyoruz. Zannedersem, Adapazarmda bir 
patates tohum ıslah yeri vardır. Orada da ecnebi 
mütehassıslar vardır. Oraya da anladığıma göre, 
50 bin liradan fazla masraf yapılıyor. Hesap yap
tım, Adapazarı için lâzım olan tohumu hep dışa
rıdan satın alacak olursak ancak bu kadar para ve
ririz. Onlardan daha evvel İslah edilecek niee işler 
vardır, bu ecnebilere vereceğimiz paraların değil 
çoğunu, habbesini esirgemek lâzımdır. Çünkü bir 
zaman gelir ki bir tek paramız, zafer kazanır, bir 
vatan korur. 

Remzi B. (Sivas) — Mütehassıs lâzım değil mi? 
Rüştü B. (Devamla) — İşaret ediyorum efen

dim, patates için ... Bütün ecnebi mütehassısların 
getirtilmesini istemiyor değilim, yalnız ecnebi mü
tehassıslar getirilirken paramızın habbesini dahi kıs-
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kanmak lâzımdır. 
İhracat işlerinde memurlarımızın bilhassa çok 

kolaylık göstermelerini, vesaiti nakliyemizin çok 
ucuz olmasını temin buyurmalarını muhterem veki
limizden rica ederim. Bilhassa zeytinlerimizi ihraç 
ederken onlardan tuz inhisar resmi diye epeyce 
çok bir para alıyoruz. İhraç edilen zeytinlerin tuz 
resminin iade edilmesi lâzım gelir ki, başka mem
leketlerin ihracat yaptığı mmtakalarda muvaffak 
olabilelim (öyle bir şey var sesleri). Yoktur efen
dim. Ben zeytin mmtakasmda oturuyorum, yok
tur böyle bir şey, başka memleketler iki kuruş tuz 
resmi veriyorlar. Bizimkiler bir sürü para verdik
leri halde zeytinleri kavuzlarında çürüdü gitti. 

Sonra kabulü muvakkat usulünü de biraz teşmil 
lâzımdır. 

Meselâ, yemiş yetiştiren bu memlekette konser
ve fabrikaları yoktur. Vardır fakat ehemmiyetsiz
dir, ihracat yapamıyorlar. Bizde şekerin okkası 
elli kuruşa, cfiğer memleketlerde on beş kuruşadır. 
Nasıl ihracat yapılır. Teneke için de bir çok resim 
alınıyor. Binaenaleyh pahalıya mal olduğu için 
konserve ihracat yapılamıyor. Onun için konserve
leri ihraç edecek fabrikalara kolaylık göstermek lâ
zımdır. Teneke ve şeker gibi mevat için verilen 
resimler iade edilmelidir. Ayni zamanda da me
murlar tarafından teşvik edilmeli ve suhulet göste
rilmelidir. • 

Afyona gelince: afyonun vaziyeti acınacak dere
cededir. Eskiden memleketimize on milyon lira ge
tiren bu mahsul bu gün iki milyon liraya düşmüş
tür. Binaenaleyh Avrupa devletleri arasında ya
pılmakta olan şey hakkında Vekil Beyefendi izahat 
versinler. 

Ziraat ve ticaret odalarından da bahsedeceğim: 
borsalarımız da ayni vaziyettedir, yanlış malûmat 
ve istatistikler neşrediyorlar. Bu yüzden tüccarlar 
ve binnetice memleket zarar görüyor. Bu odalar 
anka kuşu gibidir. İsimleri var, fakat eserleri yok
tur. 

İpek hakkında da izahat vereyim; evvelce be
yazlar ve karalar siyaseti vardı, üç kara, üç be
yaz siyaseti meşhurdu (Eskiden sesleri). Beyazlara 
bir daha ilâve etmek lâzımdır. İpek. İpeğin husu
siyeti unutulmuştur. Memlekette bir zamanlar -
18,5 milyon lira ki; bu günkü para ile otuz mil-
yin ilra - kıymetinde servet temin ediyordu. Bu 
gün dünyada çıkan ipeklerin üçte ikisini Japonlar 
çıkarıyor. Yarısından fazlasını İtalyanlar, müteba
kisini bizim gibi, Bulgaristan, Yunanistan, gibi kü
çük devletler çıkarıyor. Pransada ipek mahsulâtı 
günden güne azalmaktadır. Memleketimizde; Ja
ponların tatbik ettiği esasları, usulleri tatbik et
sek, on on beş sene sonra muvaffakiyetli neticeler 
alırız. Belki yüz milyon lira memleketimize girebi
lir. Yüz milyon olmasa bile en aşağı hesapla alt
mış milyon lira girer. Bu işi ben yakından tetkik 
ettim. Katiyetle iddia ediyorum. Para getirecek o-
lan mahsulü, ötedenberi çok ihmal ettik. Sekiz se

ne zarfmda Yunanistan yüz bin kilo raddesinde çı
kardığı kozayı şimdi iki buçuk milyona iblâğ etmiş
tir. Biz sekiz sene zarfında üç yüz bin kiloyu iki 
mlyona iblâğ edebildik, Dünya buhranından ipek
çilik te müteessir olmuştur. 

İpekçilik en büyük partisini kaybetmiştir. 
İpekçilik karşısında dünya buhranından başka 
bir de sunî ipek rekabeti vardır, bu rekabet bütün 
dünya ipekçiliğini tehdit ediyor. Fakat bütün 
dünya ipeğinin üçte ikisini çıkaran ve bu sayede 
satvetini temin eden Japonya, bütün dünya sunî 
ipekçiliğine karşı 80 milyon lira miktarında bir 
para vazediyor ve bu sayede Japon ipekçiliğini 
kurtarıyor. Japonya; bütün bütün dünya ipek
çiliğinin milyarı vaziyetindedir. O ipek fiyatını 
isterse Amerikada yükseltir, isterse Avrupada 
azaltır. Sunî ipekçiliği batırmak için Japonya 
tabiî ipek fiyatını o kadar azalttı ki ; bütün dünya 
ipekçiliğinde 63 şenedenberi görülmiyen bir ucuz
luk oldu- Onun bu rekabeti dünyanın en büyük 
sunî ipek fabrikasını iflâs ettirdi. Senede dünyada 
bu gün 140 bin ton ipek istihsal ediliyor, bu işi 
yapan sekiz on büyük devlettir. 40 bin ton kadar 
da sunî ipek çıkıyor. Sunî ipeğin bir kilosu, 2,5 
lira, tabiî ipeğin ise 18 liradır. İpek fiyatları, gö
rüldüğü üzere, normal bir vaziyet almıştır. Tabiî 
ipek geçen senekinden çok fazla olduğundan bü
tün dünya ipeğe karşı rağbetsizlik gösterdi. En 
noksan istihsal yapan Fransa ile Türkiyedir. Bu 
devbletler geçen seneye nazaran yüzde 40-50 nis-
betinde, başka devletler de yüzde 30-40 noksanlık 
göstermişlerdir. Bizim Hükümetimiz gümrük hi
mayesi sayesinde ipekçiliğe hayat ve inkişaf ver
miştir. Bilhassa ipek dokumacılığında görülen in
kişaf memnuniyet verecek bir haldedir. Memleke
timizde iki milyon kilo koza çıktığı halde, bu se
ne bir milyon çıkmasının sebebini arzettim. Dev
letin bu himayesi sayesinde; memlekette inkişaf 
eden kumaşçılık seksen misline yükselmiştir. Dün
yanın hiç bir yerinde bu kadar fazla inkişaf ol
mamıştır. Bununla bu gün memleket ve Hükümet 
iftihar edebilir. 

Dokumacılığımız böyle bir inkişaf gösterince 
memleket için koza ihtiyacı baş göstermiştir. 
Memleketimizde evvelce iki milyon kilo koza sar-
fedildiği halde, dokumacılığın bu suretle inkişa
fına nazaran, bu sene lâakal üç milyon kiloya 
ihtiyacımız vardır. Bu; dört milyondan fazla para 
tutuyor. Bunun yarım milyonu Bursadan, diğer 
yarım milyonu da diğer vilâyetlerden alınmak su-
retile, diğer kısmın hariçten getirilmesi lâzımdır. 
Bu; ya koza olarak gelir veya ipek olarak gelir. 
Koza ve ipek gelirse ikisinin de gümrük himayesi 
aynıdır. Aynı olduğuna göre; Bursada on sekiz 
fabrika ve bunların iki dine yakın amelesi vardır. 
İpek çıkaran bu fabrikaların işçileri işsiz kalacak
tır. Binaenaleyh gümrük himayesini değiştirmek 
lâzımdır. O zaman memlekete ipek değil koza ge
lecektir. 
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Emin B. ( Eskişehir ) — 0 zaman dahilde inki

şaf olmaz. 
Rüştü B. ( Devamla) — Arzedeceğim. Bir kilo 

kuru koza üç kilo yaş kozadan hasıl olur. Bir kilo 
kozadan 120 kuruş gümrük almıyor. 15 kuruş nak
liye masrafı vardır. 135 kuruş eder. 10 kuruş ta 
kâr ilâve edilirse 145 kuruşa baliğ olur. Avrupada 
ise bu gün kuru koza 180 kuruştur. 145 kuruş daha 
ilâve edersek, 325 kuruş eder. Demek ki ; bizim 
memlekette 325 kuruşa olan koza Avrupada 180 ku
ruştur. Memlekette koza pahalıdır. Kozanın gümrü
ğünü artıralım demiyorum. İpeğin gümrüğüne zam 
ediniz diyorum. Böyle olursa; kozadan ipek çıkaran 
müesseseleri kurtarmış olursunuz,koza müstahsil
lerini de teşvik etmiş olacağız. Bunun için muhte
rem vekilimizin; bu işi himmetle tetkik etmelerini 
ve bu hususta acilen bir karar verilmesini isterim. 
Maruzatım bundan ibarettir. 

îsmail Hakkı B. (Şebin Karahisar) — Efendim; 
dün Sivas Mebusu Remzi Bey arkadaşımız; İktisat 
Vekâleti bütçsi münasebetile beyanatta bulunurlar
ken, memlekette gümrük himayesinin kifayetsizli
ğinden bahsettiler. Halbuki misal getirdikleri şey
lerde, bendeniz isbat edeceğim ki; gümrük himaye
si lüzumundan fazladır. Kaputu misal getirdiler. 
Bir top kaput bu gün on, on buçuk şilin, yani bizim 
paramızla 515 kuruştur. Muamele vergisi vesaire 
370 kuruştur. Onun için bunun himayesi lüzumun
dan dahi fazladır. Mürekkepten bahsettiler. 30 
gramlık mürekkebin 12 para resmi vardır. Bunun 
esasen mürekkebi 20, 30 paradır. Ekserisi şişe pa
rasıdır. Bazı fabrikaların iyi çalışamadığından ve 
yahut surum yapamadığından ve bunun da; hima
yesinin zafmdan ileri geldiğinden bahsettiler. Hal
buki öyle değildir. 

Bu fabrikaları ben de gezdim. Kusur kendileri-
de dir. Teknik hususları noksandır. İçerisinde öyle
leri vardır ki, nesiç kudreti çok zafa uğramıştır. 
Bunlardan bazılarının mekik atmak kabiliyeti alt
mışa kadar düşmüştür. Halbuki son icat edilen ma
kinelerde (450) ye kadar çıkanlar vardır. Bu şera
it dahilinde ve bu kadar aykırı farkla çalışan bizim 
fabrikalarımızdan bazılarının bocalaması gayet ta
biidir. Bunların daha ziyade teknik noksanları var
dır. Himayenin şiddetlendirilmesi, bendenizin noktai 
nazarına göre, doğru değildir. Bu memleket aynı 
zamanda maddei iptidaiye memleketidir. Memleket
te himayeyi arttırırken memleketin maddei iptida-
iyesini dahi düşünmek lâzımdır. Yani biz hiç bir 
şey satmıyacağız diye düşüneceksek mukabil taraf 
da tabiî ayni vaziyeti düşünecektir. Maruzatım; 
himayenin fazla olmosı sanyiin lehine değil bilâkis 
aleyhine netice verir ve memlekette umumî bir buh
ran tevlit eder. 

Sanayi memlekette nasıl terakki edecek mesele
sine gelince, teknik noktalarımız muhakkak ki nok
sandır. Pamuktan mensucat ithalâtı geçen sene çok 
yapıldı, seksen milyon kadar olduğu vakidir. Bu
nun hepsini biz yapabilir miyiz ? hayır. Bir kısım 

ince mensucat vardır ki; mısır pamuğundan, diğer 
bir kısmı da amerikan pamuğundan, bir kısmı da 
bizim pamuklarımızdan yapılır. Ayrıca aşağı yuka
rı 15-20 milyon liralık pamuk mensucatı da bu 
memleket pamuğundan yapmak imkânı vardır. 

H ükûmetin fabrika yapmasını biç tavsiye etmem. 
Kredi noksanlığı vardır. Sanayia yardım yapılmı
yor . . . . 

Remsi B. (Sivas) — Gümrük resmi kâfi midir 1 
îsmail B. (Devamla) — Kâfidir. Yalnız, kaput 

üzerinde değil pamuklunun diğer kısmı da dahil 
olduğu halde, % 25 ten aşağı değildir. Gümrük ta
rifesi yaptığımız zaman 20 - 22 tutuyor. Fiyatların 
düşkünlüğü üzerine 30 - 32 ye çıktı. Kredi meselesi
ne gelince, çok ümit ederiz ki bu memlekette, Dev
let Bankasının teşekkülü ile, her halde sanayi erbabı 
üzerinde de, yani küçük sanayicilere yardım ile on
ların inkişaf ve terakkisi temin edilir. 

Burada bir noktayı arzetmeden şeçmiyeceğim. 
o da muamele vergisidir, bu vergi hakikaten sana
yiin terakkisine büyük bir engel olmaktadır. 

Heyeti Gelilenizin malûmu olduğu üzere, bu 
mesele uzun münakaşalara sebebiyet vermiştir. Bu
nun fenalığı kabul edilmiştir. Sanayiin inkişafına 
mani olduğu muhakkaktır. Heyeti um um iyeye bir 
lâyiha gelmişti, bu lâyiha Muhtelit Encümene ha
vale edildi. Aşağı yukarı yirmi gün kadar oluyor. 
Günde, yarım saat bir saat kadar çalışıldığı için in
taç edilememiştir. Onun için huzuru âlinize çıkma
mıştır. Bu meseleyi Meclis, kapanmadan evvel bu 
devrede bitirsin ve sanayia inkişaf verecek kabi
liyetini versin. 

Hacı Memet B. (Kütahya) — Muhterin arkadaş
lar; perşembe günkü celsede Halil Beyefendinin; 
dünya kırizi ve iktisat mesaili hakkındaki beya
natım dinledik. Beyanatlarına cevap vereeek de
ğilim, yalnız kendilerinden evvel Meclisi Alinize 
maruzatta bulunan Sırrı Beyin ısrarla talep ettiği 
istikraz aktini Halil Bey de tekraren musırrane 
talep etmiştir. İstikraz, bu memlekete para getir
mek sık sık mevzubahs oluyor. Bu iki arkadaşı
mız da bilhassa bunu mevzubahs ettiler. Kendile
rine muhterem Maliye Vekili Beyefendi cevap 
vermişlerdir. Hükümet istiklâli malisinden bir 
zerresini de feda etmiyecektir. Bize teklif edi
len istikrazlar ya bir kısım varidatımızın terhini 
suretile veyahut her hangi bir imtiyaz suretile 
teklif ediliyor, istiklâli malimizi muhil hiç bir 
teklifi Hükümetin kabul edemiyeceği bu kürsüden 
mükerreren söylenmiştir. 

îsmail Kemal B. ( Çorum ) — Millette kabul 
etmez. 

Hacı Memet B. (Devamla ) — Tabiî millet te 
kaimi etmez. Hiç kimse kabul etmez.. Şu halde 
Halil ve Sırrı Beylere sorarım. Her hangi bir malî 
grup bize ikraz teklif etmişte Hükümet kabul et
memiş midir? böyle bir şey mi vardır efendiler? 
ben zannederim ki yoktur. Olsaydı tabiî Hükü
met bundan istifade ederdi. Para alınmaz olur- • 
mu? Hükümet tabiî ister ki alsrn. Mnahaza düşü-
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nülnıeden yapılmış istikraz mukavelelerinin, ka
ranlık mukavelelerin doğurduğu düyunu umumi
ye denilen bir beliye vardır. Bu mesele halâ hal
ledilmemiştir. Arkadaşlar; zaman zaman Hükü
metin ve Heyeti Celilenizin karşısına çıkanlar; 
hakkını fazlasile aldığı hakle doymak bilmiyen, 
haksız bir alacaklı vaziyetindedirler. 

Muhterem Başvekilimiz Lozanda bizim bir çok 
mesailimizi, cihanşmul mesailimizi hallettiği halde 
bu girift mesail halledilememiştir ve edilememek
tedir. Binaenaleyh bu işi, işte borç alınan paralar 
çıkarmıştır. Geçen gün bir çok arkadaşlarımız bu 
bapta, heyecanlı beyanatta bulundular. Bendeniz 
tekrar bu meseleye rüeu etmek istemezdim. Fakat 
bu iki arkadaşa, mukni cevap verebilmek için bun
dan bir parça bahsetmek isterim. Lütfen tarihçe
sini arzetmekliğime müsaade buyurunuz arkadaşlar. 

Muhterem millet vekilleri. Istanbuhla minelka-
dim bir takım Galata saraflan vardır. Bunlar tip
leri itibarile'hırsız \e hayasız insanlardır. Bunlar 
Osmanlı tebaası namı altında yaşarlar ve her vesile 
ile Osmanlıyız efendim derler. İşte bu adamlar 
bundan 60 - 70 sene evvel saray kadınlarına yüz
de. beş yüz faizle para ikraz etmeğe, başlamışlardır. 
Bu ikraz muamelesi yavaş yavaş harem ağalarına, 
kadm efendilere ve nihayet izansız sultanlara kadar 
dayanmış, faiz yekûnları kabardıkça saray kapula-
nnm kendilerine açıldığını gören ve tarafı şahane
den bir çok rütbelere sahip olan Nikola, Avram ve 
Buhuryan efendiler, Saadetin, Devletlû Agup Pa
şalar, Portakal Paşalar, bilmem buna mümasil bir 
takım adamlar, devletlû, inyetlû. h;<rem ağalanma 
delâletlerde, dişili, erkekli sultanlarla temasa baş
lamışlardır. Tam bu sıratla idi ki ; Avrupanm da 
kurnaz sarraf lan işe müdahale etmişlerdir. Bu on 
sene kadar böyle devam ettikten sonra nihayet ar
kadaşlar 93 harbi olmuştur. 93 harbinden sonra 
Devletin nüfuzu zafa uğrayınca, yine ecnebi te-
siratile Portakaloğlu nammdaki herifin riyasetin
de. türk olmıyan insanlardan bir komisyon teşekkül 
etmiştir. Bu komisyon bu sarrafların alacaklarını 
teshile başlamış ve nihayet taplolar, hesaplar 
tanzim edilmiş ve menhus komisyona kumanda 
eden Avrupanm kurnaz sarrafları, Devletin ehem
miyetsiz bir iki varidatını birleştirmek suretile, o 
zamanki formüllere nazaran bir Osmanlı müesse
sesi vücude getirmek ve bu suretle varidatların 
terakkisini de elde etmek vadile işe başlamışlar
dır. Bu bapta arkadaşlar; Osmanlı Bankasının da 
düyunu umumiye teşkilinde müzahereti olmuş
tur. Bu tatlı vaitlere, sultanlar ve saray halkı 
kolaylıkla para alacaklarına zahip olarak, buda
laca inanmışlardı. Artık ondan sonra istikrazlar 
başlayınca, neticede yavaş, yavaş, parça, parça, 
azar, azar Devlet varidatı da oroya tevdi edilmeğe , 
başlanmıştır. Bu evvelâ rüsumu sitte idaresi iken; 
98 senesinde ismine (Düyunu Umumiyei Osmaniye 
İdaresi ) namı verilmiştir. Sultan Aziz zamanında 
başlıyan bu muamelât ile iştigal eden ve daima 
Avrupadan gelen malî heyetlere zagarlık vazife-1 

j sini ifa eden bir çok yerli Osmanlılar 98 senesinden 
sonra Sirkecide (Köprülü Han) namile maruf olan 
hana yerleşmişlerdir. Devleti Osmaniyenin düyu
nu umumiye namı altında teşkil ettiği dairede 
bulunan adamlar fırıldaklarını çevirmeğe başla-

|mışlardır. Rüsumu sitte meyanmda bulunan; tü-
Itün öşrü vesilesile Rejinin teşkiline muvaffak ol-
1 muşlardır. 

Aziz arkadaşlarını; Şu suretle Osmanlı Bankası 
daha iki idare doğurmuştur ve bunlar icrayı faa
liyete başlamışlardır. Osmanlı Bankası direktörü 
Düyunu Umumiye Meclisi İdaresinin âzayi tabiiye-
sindendir. Rejinin komiserliğinde yine Düyunu 
Umumiyeden bir levanten bulunuyordu. Velhasıl 
bu üç idare bir birine bağlanmıştı. Reji böyle hay-
rıhah bir idare şeklinde Hükümetle müşterek bir 
varidat menbaı şeklinde yaşıyor ve Osmanlı Ban
kası da Devletin hazinesi vazifesini görüyordu. 
Artık sultanlar kolaylıkla para ikraz edeceklerine 
kani olarak bu üç merkezi idare eden mülevves 
adamlara müşirlik rütbesini vermekten bile utau-
mamışlardı. Bu suretle ecnebiler memleketimizde 
bu borçlar dolayısile senelerce hükümran olmuş 
ve memleketin her tarafına girerek icrayi melanet 
etmişlerdir, (iûya borçların bir an evvel ödenme
sini ist iyen bu idare muharrem kararnamesile 
doksan dokuz sene yaşamak hakkına malik olmuş
tu. Bu sarraflar doksan üç muharebesinde bazı 
sandıkların açıklarını . . . (bu tabir Düyunu Umu-
miyenin koyduğu tabirdir) meselâ; bazı vilâyetle
rin aşan Düyunu Umumiyeye tevdi ediliyordu. 
Bunun ismine o vilâyetin sandık açığı deniliyordu. 
sonraları buna da lüzum görülmedi. Doğrudan 
doğraya tevdi edilmeğe başlandı. 

35 sene zarfında ödenemiyen bu borçlar meşru
tiyete kadar sürüklenmiş ve nihayet meşrutiyet 
gelince Düyunu Umumiye yine işini uydurmuştur. 
O zamanın yetiştirdiği zeki ve kurnaz bir Maliye 
Nazırı onun mazhariyetine nail olarak Düyunu 
Umumiyeden derhal azemetli bir istikraz daha 
yapmıştır. Bu dört yüz milyon liralık altın istik
raz memleketi çok fena bir hale sokmuş, vergilerin 
hepsi Düyunu Umumiyeye Devredilmiştir. Hükü
metin elinde pek ufak tefek varidat kalmıştır. Bu 
istikraz Halil Beyefendinin malûmu olduğu üzere, 
memlekete hiç bir fayda temin etmemiştir. O ka
binelerde ahzi mevki etmiş olan Halil Beyefendinin 
de bunda da hissei mesuliyeti vardır. Harbi umu
miden sonra Devlet evrakı naktiye çıkarmağa baş
ladı, bu işi de Düyunu Umumiye üzerine aldı. Bu 
meselede de bir çok suiistimal yaptı. 

Son günlarde bile evrakı naktiye muamelesin
den bir çok suiistimallerin vukua geldiğini elbette 
işitmişinizdir. Bu mesele tabiî ayrıca maliyece takip 
edilmektedir. Millet Almanyanm tahtı esaretine 
girerken düyunu umumiyenin nüfuzu da mütema
diyen yükseliyordu. Nihayet hepimizin bildiği veç
hile harp mağlubiyetile neticelendi. O zaman bu işi 
idare edenler derhal faaliyete geçerek devletin umu
ru maliyesini kontrol etmek küstahlığına kadar var-
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dılar. Hatta o zamana kadar devletin maliye na-
zaretine girmemiş olan gayri müslimler kontrol va
zifesi aldılar. Bu meyanda şunu da derhal ilâve 
edeyim ki; Düyunu Umumiye' Meclisi İdare âzasın
dan Halaçyan Efendi de meşrutiyeti idarede bazı 
bazı maliye nazaretini ele almıştır. 

Aziz arkadaşlar; Sırrı Bey arkadaşımıza derim 
ki; bize böyle istikrazların lüzumu yoktur. Halil Be
yefendiye de bu neticelerden bir hissei mesuliyet 
ayırmak isterim. 

Şimdi Hükümetin vaziyetinden bahsedeceğim; 
kahraman milletimizin tarihi cihana destan olmuş 
olan kahramanlığı ve cesareti ve büyük halaska
rımızla onun kıymettar muavinlerinin basireti sa
yesinde memleket kurtulmuştur ve yine bu sayede 
teessüs eden Büyük Millet Meclisi ve onun Hükü
meti vazifelerini yok yüksek bir dikkat ve itina ile 
görmüşler ve görmekte bulunmuşlardır. Tabiî onlar, 
her şeyde olduğu gibi, burada da millî menfeati gö
zetecekler ve istiklâli millî ve malîyi edna derecede 
bile rencide edecek müzakerelerden içtinap edecek
lerdir. Tapacakları işi ölçerler, biçerler ve ondan 
sonra hallederler. Şimdiye kadar askerî ve siyasî 
işleri bu suretle ve muvaffakiyetle intaç etmişlerdir. 
Mazideki hükümetlerin yaptığı gibi neticesi meş
kûk, hayalî proje ve fikirlere sapmamışlardır. îşte 
biz fırkamızla ve fırkamızın çok şerefli efradile li
derlerine bunun için candan merbuttu ve itimat 
ederiz. Tabiî Hükümete olan itimadımız da bu vesi
le ile daimîdir. 

Mademki dünyada buhran vardır ve emniyeti 
ticariye sukuta uğramıştır, biz nereden ve nasıl 
para alabiliriz 1 Onlar; biz kendilerinden para ister
ken hali hazırın şeraitini takdir etmiyecekler midir ? 
Tabiî ağır şerait teklif ederler. Bilhassa bu sırada, 
bu buhran zamanında daha ağır şerait teklif eder
ler. 

Sadri Maksudî B. ( Şebin Karahisar ) — Avru-
pada para çoktur. Avrupadaki buhran para buhra
nı değildir. 

Hacı Memet B. ( Kütahya) — En basit bir ze
kâ dahi takdir eder ki; bu düyunu umumiye beli-
yesi halledilmedikçe istikraz yapmak doğru olmaz. 
Çünkü istikraz yapmak istersek; bunlar yine bir 
takım kontrollarla para vermek isteyeceklerdir. 
İşte bunun içindir ki ; bu iki arkadaşın bu husus
taki fikirlerine bir türlü mana veremiyorum. Aca
ba Avrupa bize her hangi iyi şerait dahilinde para 
vermek niyetindedir de bunu Hükümet bilmiyor 
mu? 

Sırrı Bey arkadaşımız ikide bir Yunan istikraz
larından ve ticaretinden bahsediyor. Acaba Yunan
lıların ne şerait dahilinde istikraz yaptıklarını bi
liyorlar mı? 

Muhittin Nami B ( Muş ) — istiyorlar ki biz 
de o şerait dahilinde istikraz yapalım. 

Hacı Memet B. ( Devamla ) — Yunanlılar dün
yanın her tarafında ticaretle meşgul oluyor. Hatta 
Hindistanda ve Yemende bile. 

Arkadaşlar', Heyeti Celilenize bir fikir verebil
mek için arzedeyim: Bir seyahat esnasında Mısıra 
uğramıştım, orada arapça öğrenmiş bankacı bir în-
gilizle görüştüm. Bu adara bana, ekseri ecnebilerin 
dediği gibi, esnai mükâlemede - o zaman Osmanlı 
imparatorluğu devri idi - müslümanlar hiç çalış
mazlar. Bu kadar Rum burada ticaretle uğraşmış 
ve zengin olmuştur, halbuki burası ile en ziyade siz 
alâkadarsınız böyle olduğu halde islâmlar buraya 
gelip ticaret yapmıyorlar, gelip gitmiyorlar dedi. 
Kendisine dedim ki; Rumlar filvaki çalışıyorlar ve 
İngiliz müstemlekelerinde müzaheret görüyorlar, 
fakat islâmlar böyle değil. Balkan Hükümetlerine 
müsait şeraitle para ikraz ediyorsunuz, fakat bize 
ağır şeraitle para vermeğe mtızafakat ediyorsunuz. 
Cevaben dedi ki; mesele öyle değildir. Dünyanın 
her tarafında ticaretle iştigal eden Rumların İngiliz 
bankalarındaki mevduatları dolayısile onlara sık sık 
para veriyoruz. İşte Yunanlılara nasıl para verdik
lerini daha o zaman anlamıştım. Mahaza bendeniz 
şahsan yenv ecnebilerin bizden ziyade gayri müs-
lümlere mütemayil olduklarına kaniim. Şunu da 
Sırrı Bey arkadaşımızdan kemali samimiyetle rica 
ederim ki; mütemadiyen Yunan ticaretinden, Yu
nan iktisadiyatından bahsedeceklerine; daha bitaraf 
bir memleketi bizimle kıyas ederlerse zannederim 
ki; Meclisi Âli kendisini daha ey i dinler. 

Bendeniz şuna kaniim ki; şimdiye kadar akte-
dilen istikrazların hepsi bir beliyye doğurmuştur. 
Binaenaleyh bendeniz ve Heyeti Celileniz tabiî bu 
suretle hiç bir istikraza razı değilsiniz ve Hükümet 
te bunu yapmıyacağını mükerreren söylemiştir. Hü-
kûmetimize eğer hariçten müsait şeraitle para verir
lerse alacaktır ve onunla işimizi göreceğiz. Yoksa 
denildiği gibi para vermişlerde biz almamışız. Böyle 
bir şey olduğunu zannetmem. Her halde böyle mü
sait şeraitle para verirlerse şüphesiz ki Hükümeti
miz de alır. Maruzatım bundan ibarettir. 

Emin B. ( Eskişehir ) — Bendeniz arkadaşları 
yormıyaeağım gayet kısa arzedeceğim. 

Kâzım Ps. ( Diyarbekir ) — Tarih söylemeyin-
de. 

Emin B. ( Devamla ) — Tarihle alâkanı yok
tur, hakikatten ve hayattan bahsedeceğim. 

Efendim ; cümlemizin ilmine ve vukufuna hür
met ettiğimiz İktisat Vekili Muhteremi Mustafa 
Şeref Beyefendi, bu seneki vaziyeti umumiyeye 
nazaran uhdesine alacağı veyahut bizim kendisine 
yüklediğimiz mesuliyetin ağırlığını şüphesiz ki 
müdriktirler. Bendeniz izam ediyorsam kendile
rinin nüfuzu nazarları vardır. İşin içindedirler, 
söylerler, müstefit oluruz. Bendenizin gördüğüm 
şu oluyor; vaziyeti umumiyeyi hepimiz ciddî bir 
şekilde mütalea ediyoruz. Ortada bir buğdayı
mız vardır. Bunu satacak yer bulamıyoruz. Tü
tünümüz var, ayni vaziyette, pamuğumuz var ay
ni şekilde. Tiftiğimiz var, ayni şekilde. 

Nihayet Türkiyede mevadı iptidaiye namı
na ne varsa, zamanın icabı, ihracat yerleri 

- 1 7 2 -



I : 3 0 1 8 - 7 - 1 9 3 1 C : 1 
kapandığı için yeni vaziyete göre tetkik 
edip esaslı etüt ettikten sonra hakikî tedabir al
mak lüzumu' hasıl olduğunu görüyorum. Asıl te
lâş ve tasdi etmek istediğim şey; gelişi güzel, gün
lük kararlarla eyi bir neticeye vanlamıyacağı kor
kusudur. Fırkamızın umdesinde, her şeyin fev
kinde; iktisadı kabul ettiğini biliyoruz. Bende-
nizçe, Sırrı Beyin dediği gibi, İktisat Vekili, ve
killerin müzahiri değil, İktisat Vekili diğer vekil
lerin amiri olacaktır. Diğer vekillere direktif ve
recek vaziyettedir. 

Muhittin Nami B. (Muş) — Yok öyle değil. . . 
Emin B. (Devamla) — Buna senin aklın er

mez. 
Muhittin Nami B. (Muş) — Aklım erer, böyle 

saçma söylersen . . . . . 
Emin B. ( Devamla ) — Şimdi buğday işi, bu 

işte gördüğüm manzara şudur! Hakikaten bizim 
Hükümetimizin bütçesi memleketimizin vaziyeti 
buğdayımızı himaye edecek vaziyette değildir. An
cak gelecek seneki vaziyeti bilmiyoruz, harp ola
cak mı, olmıyacakmı bilmiyoruz. Bunun atisini ko
rumak İçin hükümet bir yerden 1 0 - 1 5 milyon ka
dar para bulabilir de muhafazası mümkün olan 
yerlerde buğdayları stok halinde saklıyabilirse çok 
eyi olur. Bunu gelişi güzel bırakacak olursa, her 
ne olursa olsun gelecek sene zeriyat yarıya inecek
tir. Evvelce memlekette tevali eden kuraklıklar 
gözümüzün önündedir. Buhranın arkasından bir 
de kuraklık geldi mi elim bir vaziyet olur. 

Avrupada buğday konferansı diye bir konferans 
var, beynelmilel para topladı, buna Hükümetimiz de 
iştirak etti zannederim, Ziraat Bankasının bir me
muru bu konferansa müteaddit defalar iştirak etti. 
Bu konferans Türkiyeye de bir hisse ayıracak mı, 
buna ümit varlar mit 

îstanbula 24 vagondan fazla buğday gitti mi, 
derhal fiat düşecektir. Eğer yüz vagon giderse 
mal sermayeden daha aşağı düşecek ve bu vaziyet 
üzerine tüccar da navlun parasına verip bırakıp 
kaçacaktır. Hükümet buna Nafıa Vekâleti ile be
raber müşterek bir tedbir düşünmelidir. îstanbul-
fiatını daima muhafaza edebilmek için her halde 
bir çare düşünülmezse bilâhare kendi kendine bu 
çareyi aramak mecburiyetindedir ki, o vakit te iş 
işten geçmiş olacaktır. Ziraat Bankasının, alaca
ğının yerine, buğday kabul edeceği rivayetini ma-
aşşükran işittik, hakikaten buğdayın okkası îs-
tanbıüdâ sekiz kuruştan aşağı düşerse memleke
timiz için vahim bir yara olur. Malûmu âliniz 
çiftçinin bütün serveti şehirden ve saire gibi 
başka yerden aldığı eşya bütün menkul olacaktır 
ve Hükümet her zaman bundan istifade edebilir. 
Meselâ, tiftik işinde ihracat bütün bütün kesilmiş
tir. Ne olacaktır. Onu esaslı tetkik edip, acaba 
dahilde mi istihlâk edelim, hariçte mi yapalım? 
Yoksa bu çıkmaz yol mudur? Eğer çikmaz yolsa bu 
işlerle uğraşanlar» anlatmalıdır ve birader; hay
vanatını yavaş yavaş elden çıkar demelidir. 

Süleyman S i m B. ( Yozgat ) — Dahilde kul
lanalım. 

Emin B. ( Devamla ) — Dahilde sarfedeceksek 
muhtelif suretlerle çareler varsa, bunlar nelerdir? 
tiftik işleri 20 - 25 vilâyette vardır, bu suallerin 
cevaplarını Hükümet ağzından şifabahş bir şekilde 
işitmek çok memnuniyetbahş olur. Afyon tahdit 
ediliyor. Bunu anlamadım. Avrupa zehirli gaz 
yapıyor, bir hareketle bir şehri harap ediyor, bu 
muzur değildir de bizim afyonlarımız muzur oluyor ? 
Bu işte de Hükümetin son derecede düşüneceğinden 
eminiz. Afyon memleketimizin büyük bir ihracat 
eşyasıdır. Son bir şekli itilâf var. Afyonun tahdidi 
cihetine gitmemesini Hükümetten rica edeceğim. 

Pamuk meselesinde Hükümet her halde sanayi 
bankasını biraz takviye ederse memleket dahilinde 
biraz kaba dahi olsa, imalât yapılır, biz de giyeriz 
ve bu suretle memleket haricine 20 - 30 milyon lira 
çıkmaz. 

Mutahassıslar meselesi; Hakikaten bir çok de-
vairin getirdiği mütehassıslar iyi randman vermemiş
lerdir. Bununla hiç bir vakit istisası inkâr edecek 
değilim. Buna muhtacız ancak, meselâ örmen işle
rinde amanejman ve sairede, hariçten gelen müte
hassıslara nazaran bizim mütehassıslarımız dalıa iyi 
netice almışlardır. Bu hususlarda muhtaç olduğu
muz cihetleri ayırmalı ve kendimize de itimat etme
liyiz. Orman işinde istihlâk pazarlarile anlnşmasını 
Hükümetten rica ederim. Bittabi bununla, bu iş 
nazarı dikkate alınmamıştır demiyorum. Mısır se
kiz yüz metre mikâbı kereste istihlâk ediyor. Orman 
işinde kâfi teknik ve sermayemiz mevcuttur. 

Rüştü Bey bir şey söyledi. Arkadaşlarımın ho
şuna gitmedi, fakat hakikaten şayanı nazardır. 
Şimendifer yapılan yerlerde hatlara muvazi kam
yon işlemesin dedi. Bendeniz Amasyada şahit ol
dum. Amasya - Samsun, Çarşamba - Samsun ara
sında bu görylüyor. Vakıa lokomotifi de hariçten 
alıyoruz, fakat hiç olmazsa hayatı 40 - 50 sene de
vam eder. Halbuki kamyonlar 3 - 4 sefer yaptı mı 
harap olup gidiyor ve bir çok adamlar da bu kam
yon yüzündön mahvolup gidiyorlar. Şuursuz ve 
hareketsiz ve zamana göre iş bulamıyan bir şoförün 
sözüne kapılarak üç dört bin lirayı kamyona veri
yor ve bu suretle mahvoluyorlar. Zannederim ki, 
memlekette benzinli kamyon meselesine karşı hükü
met esaslı bir tedbir alırsa, bundan da halk i»« ifade 
eder. Amasyadan Samsuna kadar şimendifer gidi
yor, Orada bulunan kamyonlar da şimendifere re
kabet yapıyorlar. Hükümet bu hatta şimendifer ta
rifesini indirmeli ve kamyonlardan da ağır resim 
almalı ki kamyonların rekabetine mani olabilsin 
Hükümet bittabi bu şekli düşünür. Bendeniz bu 
kamyonların tahdidine taraftar olduğum gi
bi, bunun memleket için de faydalı ol
duğuna kaniim. Şimendifer tarifesinde geçen 
lerde bir tadilât oldu. Her şeyimizi iktisat Vekilin
den beklediğimiz için, bendeniz kendi kendime, bu 
tarife meselesi Heyeti Vekilede görüşülürken, bil
hassa şu zamanda, bizim mümessilimiz olan İktisat 
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Vekili Bey, niçin müdafaa etmedi diye kendi ken
dime söylendim. Bu sırada her şeyde tenzilât olduğu 
halde anadolu hattında tarife yükselmiştir. Mem
lekete her halde şu vaziyette iyi bir şey yapılma
mıştır. 

tstanbulda bir Rıhtım Şirketi vardır. Rıhtım 
parası alıyor. Halbuki rıhtımdan hiç istifade yok
tur. Bu rıhtım şirketinin rıhtım yapmadığı halde 
de her hangi bir şahıstan para alması doğru değildir. 

Şayet mukavelenamede böyle bir madde va?sa 
bunun ıslahının imkânı yok mu? Bunun için de 
iktisat Vekili Bey in nazarı dikkatini celbederim. 
Esasen bendeniz her şeyi İktisat Vekili Beyden 
beklediğim için, bunun takibinden de İktisat Vekili 
Beyi mesul görüyorum. Bittabi şerefi de kendisine 
aittir. 

Arkadaşlar; sözüme nihayet verirken müsaade
nizle arzedeceğim bir şey daha vardır. Japonlar her 
sene beş milyon liralık kadar bize eşya gönderiyor
lar. Halbuki bizim de buna mukabil her nasılsa 
2 - 3 yüz bin liralık eşyamız Japonyaya gönderilmiş
tir. Bu nasıl olmuş"? bilmiyorum. Zoraki olmuş. Ar
kadaşlar bu zamanın dostluğu maddileşmiştir. Ja
ponya dostum diye, parası velev ki ucuz dahi olsun, 
memlekete 4 - 5 milyon liralık eşya girmesine 
nasıl müsaade ettik? Mukabilinde bize acaba bir 
şey yaptı mı ve yapacak mı? Bizim dostlukları
mız Türk ülvüeenabı maalesef daima suiistimal 
edilir. Nitekim Rus ticaret muahedelerinde de bir 
çok vakitler aldanmışızdır. Ruslar dostumuzdur, 
kara günlerimizde yardım etmişlerdir. Türkün asa
leti ruhiyesi bunu muhafaza etmeğe mecburdur. 
Fakat ; her halde mütekabil samimiyet olmalıdır. 
Biz suiistimal etmiyorsak onların da bizim dahil 
ve hariçteki pazarlarımızı kapatarak dostluğumu
zu suiistimal etmemeleri lâzım gelir. Bize dahil 
ve hariçte pazar olacak yerler Ruslar korusunlar, 
böyle yapmazlarsa ben onların dostluğunun samimî 
olmadığına şahsen kani olacağım. İktisat Vekili 
Beyefendiden, Hariciye Vekili vasıtasile bunu ya
kışır bir sureti halle raptetmesini rica edeceğim. 
Geçen sene buraya «Karahan» geldi ve üç milyon 
liralık kadar bir eşya alacağım dedi, teessüs etmiş 
bir şirketi de bıraktı. Hükümet ona o kadar müsa
maha gösterdi ki; onu da aldı mı almadı mı bilmi
yorum. 

Refik B. (Konya) — En kuvvetli mevzua te
mas ediyorsun, bravo. 

Emin B. (Devamla) —' Mustafa Şeref Bey bil
sinler ki ; kendisi bu memlekette herkesin sevdiği, 
herkesin, ilmine ve vukufuna emniyet ettiği bir zat
tır, vaziyeti ço,k ağırdır. Tiftiği, pamuğu, afyo
nu, ormanı yani memlekette ne varsa bunların bir 
cetvelini yaparak dünyanın vaziyetine göre nasıl 
adım atacağını, ticaret meselelerinde ne deneceği
ni, mukabil cevaplara ne diyeceğini şimdiden ha
zırlamasını, memleketin âli menfaati namına gay-
yet zarurî görüyorum. Bu hususta mesuliyeti ağır-
dir. Bu teşkilâtın kâfi geleceğine kani ise bizde ina

nırız. Şayet kani değilse bütçe meselesi bitmeden 
evvel buna ait tekliflerini duymak isteriz. Değilse 
biz de Almanlar gibi hercümerce uğrarız. Bizi tu
tan da olmaz. Her şey zamanı hazırın vaziyetine 
göre tesbit edilip bütün milletçe ve bilhassa Meclisi 
Âlice bilinerek görülmeli. Bendeniz hükümetin bu 
günkü teşkilâtının bu esaslı neticeye varacağına ka
ni değilim. Beyefendi kanişe kendilerine teşekkür 
ederiz, değilse zaman geçmeden teklif buyursun
lar. 

Remzi B. (Sivas) — Muhterem arkadaşlarım; 
bendeniz evvelki gün memleketimizde henüz kâfi 
derecede gümrük himayesi görmiyen sanatlar ol
duğundan bahsettim ve misallerle fikrimin, dü
şündüğümün doğru olduğunu izah v ispata çalıştım. 
Şimdi İsmail Beyefendi arkadaşımız bendenizin 
söylediklerimi tekzip yolunda bir iki de misal zikre
derek mütaleada bulundular. İfadelerinden anladı
ğıma göre; bu gün memlekette himayeye muhtaç 
hiç bir sanat yokmuş. Halbuki bendeniz evvelki 
gün olduğunu misallerle arzettim. Şimdi icap eder
se yine bir çok misal erzederim. Zikrettikleri mi
sallerle; pamuklu mensucatın gümrük resmi kâfi
dir, dediler. 

Muamele vergisinden de bahsettiler. Anlama
dım ; muamele vergisi alınırsa memlekette imal edi
len mensucattan da alınmaktadır. Binaenaleyh te
kabül eder. O mevzubahs olmamak lâzım gelir. Me
sele yalnız gümrük resmine inhisar eder. Pamuklu 
mensucattan bahsederken İsmail Beyefendinin ayni 
zamanda manifatura tüccarı olduğunu yanımdaki 
arkadaşlar söylediler ve daha eyi bilmesi icap eder, 
dediler. O halde ben kendilerinden, salâhiyetim 
olmamakla beraber, anlamak isterim, bir metre ka
put bezine kaç para düşer. Bunu pek eyi bilmeleri 
lâzımdır. Bir kiloda kırk beş kuruştur. Binaen
aleyh bir kiloya kaç metre bez düşer? Tahminimize 
göre iki kuruş düşer. Almakta olduğumuz gümrük 
resmi gâfi ise bunda anlaşılacaktır. O vakit diye
cek bir şey kalmaz. Pamuklu mensucatın memle
ketimiz için büyük bir ehemmiyeti vardır. Bir kaç 
sene evveline gelinciye kadar senevî yetmiş milyon 
liralık pamuklu mensucat ithal edilirdi. Şimdi pek 
bilmiyorum. Bu sanatı memlekette inkişaf ettir
mek lâzımdır. 

Bizde şemdikinden daha sıkı bir gümrük hima
yesine şiddetle ihtiyaç vardır. O vakit bu sanat 
da ipekçilik gibi terakki eder. Zaten şimdiye ka
dar terakki etmemesi de himaye görmediğine de
lildir. Binaenaleyh bu ehemmiyetle tetkika muh
taçtır. Gümrük himayesi olsa olsa, Avrupadan 
mal getirtip satan tüccarların işini muvakkaten bo
zar. Bunun ise, evvelkisi kadar zararı yoktur. 

Üçüncü misal olarak mürekkep 1 erden bahset
tiler. Beş kuruşluk bir şişede on iki paradır. Tez
yit edilirse o zaman halk 15 kuruşa Avrupadan 
gelen pelikan mürekkebi gibi şeyleri almaz. Beş 
kuruşa olan memleket malına rağbet gösterir. Di
ğer misaller zikrederek şişelerden de bahsettim. Yüz 
kilosundan üç lira alınıyor dedim. Bir kimse fab-
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rikasmı açmak istese bunu görünce sarfı nazar eder. 

Daha fazla uzatmıyayım. Her halde kendileri
nin dediği doğru değildir. Kanaatimce bu mesele 
ehemmiyetle tetkike muhtaç bir iştir. 

tsmaü Hakkı B. ( Şebin Karahisar) — Efen
dim, mensucat mevzubahs olunca, kendileri de iti
raf ettiler ki burada benim ihtisasım vardır. Aar-
kadaşımın söyledği gibi şahsan manifatura ticare-
tile meşgul değilim. Vaktile bu hususta iştigal et
mekte idim. ' ' Tilkinin dönüp avdet edeceği yer 
kürkçü dükkânıdır,, misaline hakikaten şu meslek
ten ayrılırsam yegâne zevk aldığım o mesleğe 
döneceğim. 

Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — Ticaretle uğ-
raştınsa günah işlemedinya! pek âlâ yaparsın. 

İsmail Hakkı B. ( Devamla ) — Kendileri de, 
ben tetkik etmedim diyorlar. Arzu ettiklerini söy-
liyeyim. Bir top kaput 10 şilin, 10 şilin 2 filinik 
eder. Bizim para ile aşağı yukarı bir topu 175 
kuruş tutar. Bunun üzerinden üç kuruş resim alı
nırsa elbette doğru bir şey olmaz. Himaye mesele
si hakikaten düşünülecek bir meseledir, olur olmaz 
işler için gümrük himayesi teklif ediliyor, bu doğ
ru değildir dedim. Fena söylemedim zannediyo
rum. Söylediği doğru değildir, tetkik edilmelidir, 
diyorlar, dedikleri doğrudur. Ama bunu da tetkik 
ettikten sonra söylemeleri lazımdır. (Doğru ses
ler). 

İktisat Vekili Mustafa Şeref B. ( Burdur ) — 
Muhterem Beyefendiler; bütçenin gerek heyeti 
umumiyesi, gerek İktisat Vekâletine ait kısım üze
rinde söz alan hatipler dikkatlerini bilhassa baş
lıca bir noktada teksif ettiler. O da dünyanın bu 
gün muztarip olduğu iktisadî buhran karşısında 
Cumhuriyet Türkiyesi iktisadiyatının mukavemet 
ve tahammül derecesi nedir? Bu mukavemet ve 
tahammülü emniyet altına almak için ne gibi ted
birler ittihaz edilmesi lâzım gelir? Bu nokta üze
rinde ısrar ettiler Bilhassa müstakil mebuslardan 
Enver Beyle Halil Bey idi ısrar ettiler. Enver 
Bey yaptığı tahlilde - bir az sonra izah edeceğim 
veçhile - fazla telâşla, endişe ve betbinlik göster
dikten sonra kurunu vusta kırallarınm, sıkıntı 
zamanlarında meskukâtı toplatarak tağşiş ettik
ten sonra yeniden darbedip meydanı tedavüle sevk 
etmelerine müşabih olmak üzere, elli milyon liralık 
karşılıksız kâğıt basarsak tedavüle konması hu
susunu ; endişelerini, telâşlarını tatmin edecek bir 
tedbir olmak üzere gösterdiler. 

Halil Beyefendi ise vaziyeti daha sükûnetle tah
lil ederek kendi noktai nazarlarına göre buhranın 
uzun müddet devam edeceğini söyledikten sonra 
ona karşı buhrana mütehammil addettikleri eşya
nın üzerinde himayekâr tedbirler almamızı, fakat 
bu da meseleyi esasından halletmiyeceği için, niha-
yetüiemir istikraz suretile memlekete para celbet-
meğe çalışmamızı tedbir olarak gösterdiler. Filha
kika bu gün bütün millet ve matbuatın lisanında, 
dünyâ, buhranı, esaslı ve hemen her günün meselesi 

haline geçmiş ve daima ondan bahsedilmekte bıi* 
lunmuştur, 

Buhran karşısında; memleketin iktisadiyatına 
itimatsızlık gösterilir surette, karanlık ve endişeli 
tasavvurlar yapılmakta devam edilmektedir. Bu
nun için şu iki mesele üzerinde tevakkuf ederek 
vaziyeti ve işin içinde bulunan ve mesuliyeti üze
rine almış olduğu için dikkat etmek lâzım gelen 
Hükümetin tahlilini arzetmek çok faydalı olacak
tır. tki hatip arkadaşımın bu mevzua temas etme
lerinden istifade ederek bendeniz Cumhuriyet Tür-
kiyesi iktisadî hayatının mukavemet ve tahammül 
derecesini göstermek için bazı izahat arzedeceğim. 
O izahatı arzettikten sonra kendi görüşüme naza
ran dünya iktisat buhranının esbabmı söylemeğe 
çalışacağım. O esbaba karşı alınması düşünülen 
tedbirlerin ne olabileceğini arzedeceğim. 

Cumhuriyet Türkiyesinin iktisadî mukaveme
tini anlıyabilmek için, aynı hudut dahilinde bulu
nan memleketin, Cumhuriyet ideresine geçmezden 
evvel iktısaden hal ve vaziyetini göz önüne getir
mek, meseleyi en emin surette teşrih edebilmek 
için elzemdir kanaatindeyim. 

Beyefendiler; Türklerin tarihinde bir Kıran 
muharebesi vardır. Bu muharebe Türklerin siyasî 
hayatında pek derin değilse de nazara çarpacak 
bir dönüm noktası olmuştur. Aynı tarih Türklerin 
iktisadî hayatında da bir dönüm noktası teşkil 
ediyor. Kırım muharebesine gelinceye kadar bu 
hudut içinde oturan halkın, esaslı bir muvazeneye 
müstenit bir iktisadiyatı mevcuttu. Mahal mahal 
istihsal merkezleri teşekkül etmiş, küçük istihsal, 
harf et dediğimiz esasa müstenit sınıflar mevcut 
bulunmuş, bunlar memleketin ihtiyacı olan mad
deleri istihsal ederek bu günkü iktisadî siyasette 
çok esaslı addolunan istihsal ile istihlâk arasında
ki muvazeneyi temin etmekte bulunmuşlardır. O 
zamana gelinceye kadar devletin iktısaden hariçle 
münasebeti çok mahdut olduğu için hariçten ge
len eşya ile harice çıkan, memleket mahsulâtı, eş
ya tekabül ederek memleketin iktisadî muvazenesi 
açıksız idare olunur giderdi. Kırım muharebesüe 
devlet Avrupa ile tam bir temasa geldiği gibi, o 
vakte kadar Avrupada inkişaf etmeğe başlamış 
olan büyük istihsal ile de temasa geldi. Avrupa 
terakkiyatı neticesinde kurulmuş olan makine ik
tisadiyatı, mamulâtını memleket dahiline gönder
meğe başladı. Bunun karşısında, bir az evvel ar-
zettiğim yer yer sanatlar mukavemet edememeğe 
başlacb. Bunun için himaye eder tedbirler almak 
ve bu tedbirler sayesinde bir taraftan bu küçük 
sanayiin çabuk eriyip gitmesine mani olmak, diğer 
taraftan da memleketin iktisadî muvazenesini te
sis için dahilde büyük sanayi yaratmak icap edi
yordu. Yalnız o vaktin zimamdarlarına; bu günkü 
anladığımız şekilde iktisat siyaseti derpiş edilmiş 
ve kafalarında yer etmiş değildL Hatta öyle bir 
malûmata malik olsalar da o zamanm beynelmilel 
Türk istatükosu olan kapitülâsyonlar, bu yolda 
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tedbirler konmasına mani idi. Binaenaleyh hiç bir 
himaye tedbiri almaksızın Avrupanın büyük istih
sal masnuatı memlekete akın etmeğe başladı ve o 
andan itibarendir ki bu memlekette ticareti hari
ciye açığı kendini gösterdi. 

Yine aynı tarihten itibaren memleket tarihinde 
iktisadiyatta yeni unsurlar müessir surette kendi
ni göstermeğe başladı. Bu unsurlar evvelâ; ecne
biler ve ondan sonra, tabiî o vakitki Türk hayatı 
teşkilâtına göre, ecnebilerle ilk temas edebilecek 
ve onlarla tesanütle birleşebilecek olan yerli gay
rı türklerdir. 

Türkün sanayii, arzettiğinı veçhile, sönmüş ti
careti ise; Avrupadan gelen masnuatı memleket 
pazarlarına tevzi etmek üzere bu iki unsurun eline 
geçmişti. Nafıa işleri gibi, maden işleri gibi, esa
sında küçük sermayelerin bir araya gelmesile bü
yümesi ve büyüdükten sonra vücuda gelen teşek
küllerle idare edilmesi lâzım gelen iktisat şubeleri 
ise Türklerin ihtisası ve becerebileceği işler hari
cinde görülüyordu. Binaenaleyh, bu gün hududu
muz dahilinde bulunan vatandaşlara iktisadiyatın 
yalnız rençperliği düşmüştü. Bunda da komisyon
cu Türk olmıyanlardı. Her sene daha ziyade açık 
veren ticaret muvazenesinin açığını rençper Türk 
kapatıyordu. Çünkü zaten bir memleketin ticaret 
muvazenesinin açığını o memleket dahilinde yaşa
yanlardan daha az kazananlar öder. Çünkü çok 
kazanmış olanlar, haddi zatında ferdî, şahsî istih
sal ile istihlâklerini tevazün ettirdiklerinden, on
ların menkul kıymet stoklarından ayrıca ticaret 
muvazenesi için hiç. bir şey ayrılmaz, açık için 
ayrılan yine zatî hayatında istihlâki ile istihsalini 
karşılaştıramıyan, kazancı ile masrafını denk geti-
remiyen kimselerin menkul kıymet stokundan ay
rılır. O zamandan beri devam eden açık Türk 
milletinin menkul kıymet stokunun sarfile kapa-
tıla gelmiştir. Bu suretle Cumhuriyet Türkiyesine 
gelinciye kadar Türkiyemizde meskûn olan bu 
günkü vatandaşlar sanattan mahrum, ticaretin 
menafimden mahrum ve yalnız rençperlikle meş
gul, bunda da komisyoncusu gayri Türk, yani sat
tıktan sonra her ne beyan ederse onu kabul etti
ren bir komisyoncu elinde idi. Bundan başka men
kul kıymet stoku da her sene açık veren ticareti 
hariciye muvazenesini tesis etmek için sarfedilmiş 
bir vaziyette idi. Memleket dahilinde hemen bu gün
kü manasile iktisat şubeleri Türk olanlardan baş
kalarının ellerinde tekarrür etmiş, diğer taraftan 
da Türkün asırlardan beri biriktirmiş olduğu men
kul kıymet stoku da haricî ticaret açığını kapatmak 
için sarfedilmiş bulunuyordu. Bir memleket için 
menkul kıymet stok aslî sermayeyi temin eder. Men
kul kıymet stokları bitmiş olan memleketlerde yal
nız işçilik bulunmuş olur. Hakikaten harbi umumi
ye tekaddüm eden zamana kadar Türklerin vaziyeti 
yalnız işçilik vaziyeti idi. 

Cumhuriyet Türkiyesi evvelâ Devleti millileştir
di, millî bir Devlet vücuda getirdi. Bu millî Devle

tin vücuda gelmesi gayri Türk olan anasırın mem
leketten ayrılmasını icap ettirdi. Ötedenberi onların 
elinde toplanmış olan menkul kıymet stoku da on
larla beraber gitmiş oldu. bundan başka, biraz ev
vel de arzettiğinı gibi, hem dahilî pazarların biri 
birile bağını hem de bu pazarların hariçle olan ra
bıtasını bu unsurlar eline almış bulunuyordu. Bu 
unsurun memleketten gitmesi hadisesi, onların elin
deki ticarî teşkilâtı da büsbütün açıkta bıraktı. 
Cumhuriyet Türkiyesinin eline; menkul kıymet 
stokundan tamamen mahrum, arazi itibarile harabe
ler gösteren ve iktisadî faaliyet itibarile her noktai 
nazardan mümaresesiz fakat azimli vatandaşlar
dan başka bir şeyi olnuyan, iktisadî muvazene iti
barile geniş mikyasta açık veren bir Türkiye ülke
si, Türk iktisadiyatı geçti. Cumhuriyet Türkiyesi 
iktisadiyatının mahiyetini, kuvvet ve mukavemetini 
tetkik ederken bu noktayı daima göz önünde tutma
lıdır. Bu nokta ihmal edilecek olursa Cumhuriyet 
Türkiyesinin iktisadiyat hususunda göstermiş oldu
ğu - biraz sonra tadat edeceğim - yüksek kuvvet ve 
kabiliyetlerin kıymetini takdir etmeğe imkân bulu
namaz. Böyle bir vaziyette yani ülkesi harabezar 
iktisadî muvazenesi açık, menkul kıymet stoku bit
miş, vatandaşları da iktisadiyat itibarile hiç bir mü-
mareseye malik olmıyan bir vaziyette iş başına ge
çildiğinde ne yapılır? vehleiulâda hatıra gelen, ev
velâ memleket dahiline menkul kıymetler stoku sok
mak, yani istikraz; Cumhuriyet Türkiyesi bunu da 
yapmadı. Onu yapmadığında isabet var, esbabını 
biraz sonra söyliyeceğim. Fakat; bunu yapmamakla 
beraber diğer bir nokta üzerine teveccüh etti. O da: 
memleketin istihsal kuvvetini arttırmaktır. Her hal
de bir memleket dahilinde malik olunan emvalin 
iktisat itibarile büyük ehemmiyeti vardır. Zaten 
menkul kıymet stoku dediğim de bu suretle malik 
olunan emvaldir. Fakat; yalnız bu, başlı, başına 
memleketiniktısadî hayatının rasaneti noktai naza
rından hiç bir şey ifade etmez, iktisadiyatta esas 
olan, memlekette istihsal kuvvetlerini yaratmak, 
artırmaktır. Çünkü bu istihsal kuvvetleri sayesinde
dir ki menkul kıymetler yenilenebilir ve 
devam ettirilebilir. Cumhuriyet Türkiyesi 
istikraz yapacağı yerde istihsal kuvvetle
rinin tenmiyesini muvafık gördüğü için oraya kuv
vetini verdi ve istikraz için harice müracaat etmedi. 
Buraya kuvvetini vermekle ne gibi neticeler elde 
etmiş oldu. Bir kere evvelki günkü nutuklarında 
Halil Beyefendinin de söyledikleri gibi, istihsal kuv
vetini temsil eden memlekette lâakal 500-400 mil
yonluk bir kıymet, bir iktisat serveti, iktisat kuvve
ti vücuda getirdi. Yollar, şimendiferler, kabotajdan 
sonra vücut bulan millî nakliye vasıtalarının, 
memleketin garp ve şarkında harabezara dönen 
mahalleri mamureye çevirmesi, bunları temsil eder. 
Bunların her birinin iktisadî yaratmakta ayrı ayrı 
müessiriyetleri vardır. Cumhuriyet Türkiyesi bu 
suretle iktisatta esas olan istihsal kuvvetlerine gay
ret ve dikkatini sarf ettiği gibi, yine aynı semere
den olmak üzere, kendisinin iktisadî temamiyetini 
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temin edecek hususlarda da bütün kuvvet ve ehem
miyetini sarfetti. Bu sayededir ki ; bu memlekette, 
çiftçi memleketi denmesine rağmen hiç bir zaman 
vaki olmıyan bir netice hasıl oldu. O da artık Tür
kiye, yiyeceğim hariçten getirmiyor, buğdayını ve 
sairesini istihsal ediyor vaziyete geldi. Bunun bir 
millet için ehemmiyeti, pek büyük ve mühimdir. 
Biraz evvel tasvir ettiğim gibi, memleket harap, 
menkul kıymeti stoku bitmiş, vatandaşlar da ikti
sadiyata karşı mümarese hasıl olmamış bir vaziyet
te idi. 

Sanat olmamasına, ticaret olmamasına karşı, 
yiyeceğini de hariçten getirirse o memleket nihayet 
müstemleke haline düşer. Cumhuriyet Türkiyesi 
yiyecek hususundaki ihtiyacım memleket dahilinde 
istihsal etmemize medar olacak tedabiri almış ve o 
neticeyi tamamen elde etmiştir. Bu, o dereceye gel
miştir ki, memleketin 14 milyon nüfusuna karşı 
vasatı olarak senede 150 kilo üzerinden ihtiyacı 21 
milypn kental buğday iken, bu seneki tahminler 
bunu , 3 3 - 3 4 milyon arasında göstermektedir. Ya
ni memlekette buğday istihsali vaktile istanbul ve 
izmir gibi merkezlere hariçten getirilirken Cumhu
riyet Türkiyesinin iktisadiyatında dahilî ihtiyacı 
yüzde kırktan ziyade olmak üzere geçmiş bir vazi
yette bulunmaktadır. 

Yine. Cumhuriyet Türkiyesinin aldığı tedbirler 
sayesindedir ki ; 1927 de memlekette fabrika ma-
mujşrtı 19 milyon lirayı gösterirken, 1928 de 39 
milyon lira, 1929 ve 1930 da 60 milyon liraya çık
mıştır. Bu neticeler bu memlekette alınan tedbir
lerin ; memleketin, vatandaşların iktisadî haya
tında ne güzel neticeler ve semereler verdiğini gös
termeğe kâfidir. 

îş . bankası gibi, Ziraat bankasının son aldığı 
inkişaf gibi büyük bankalarımızı ve kendi sahasın
da çalışan Sanayi ve Maadin Bankası gibi banka
ları, ; hesaba katmadığım halde, son altı sene zar
fında millî bankalar teşekkül etmiş ve bunlara tev
di edilen sermaye 11 milyonu geçmiştir. Kıymetli 
mal stokundan mahrum kalmış olan millet, bu su
retim hareketli sermaye stokunu vücuda getirmiş ve 
ona lâzım olan tesisatı meydana koymuştur. 

Ormanlarda, biri ecnebi olmak üzere, sekizi mü
tecaviz labrika tesis edilmiş ve bunların imal kuv
vetleri dahilî ihtiyacı tatmin ettikten sonra harice 
mal ihraç edebilecek bir vaziyette bulunmuştur. Bu, 
şunu gösterir: iktisadiyatta mümaresesi olmıyan 
vatandaşlar çok esaslı teşebbüslere girecek kudreti 
almışlar ve bu cesareti göstermeğe başlamışlardır. 

Kabotaj millileştirilmiştir. Kabotaj millileşti-
rilmeden evvel sevahilimizde işliyen, hepimiz bili
riz ki, eenebi vapurları idi, Bu gün bu memle
ketin kabotaj ihtiyacı, tamamen millî bayraklarla 
temin,, edilmektedir. Bu netice (5) sene zarfmda 
vücut bulmuştur. 

Maadin hususunda da; bu gün hesabı» aldım, 
6 senedenheri yalnız şirket halinde (16) milyon li
ra, ecnebi sermayesi, madinin işletilmesine yatırıl
mıştır. Demek ki beyefendiler, bunlar; Cumhuriyet 
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I Türkiyesinin her noktai nazardan iktısaden, hezale 
uğramış denilebilecek bir mirası eline almış iken, 
bu gün arzettiğim gibi, iktisadiyatın her şubesinde 
esaslı ve maddî terakki delili olan iktısaden muka
vemet vasıtalarını elde etmiş olduğunu gösterme
mektir. 

Bu saydıklarımın yanında bir noktayi da ehem
miyetle nazarı dikkate almak lâzımdır kanaatinde
yim, o da: vaktile bu memlekette her hangi bir na
fıa işi ecnebilerin imtiyaz ve inhisarları altında idi. 
Cumhuriyet Türkiyesinin nafıa hakkında koyduğu 
program karşısında bu gün yüzlerle kilometrelik 
şimendifer yollarının inşasını teknik ve finanslarile 
üzelerine alan Türk müteahhitleri yetişmiştir. Mem
leket iktisadiyatı demek, bu gibi kuvvetleri topla
mak ve bunları memleket dahilinde teksif ederek 
işletmektir. Bunların her biri iktisadiyatımızda; 
telâşa, endişeye, bedbinliğe düşmeğe değil, az za
manda elde ettiğimiz şu neticelere bakarak, kendi
mize kuvvetle itimat etmeğe bizi mecbur edecek 
delillerdir. 

Halil Beyefendi, 1930 muvazenemizi tahlil ede
rek bunda da iktisadiyat itibarile bir zaaf gördük
lerini söylediler. Bendeniz huzurunuzda ayni blân-
çoda muvazene suretile tahlil yapacağım. Bu tah
lilden de yine ümit ve itimat çıkarıyorum. Malûmu 
âliniz 1930 senesinden, biraz evvel arzettiğim gibi, 
Kırım muharebesinden beri bu memlekette vaki 
olmıyan, bir iktisadî hâdise vukua gelmiştir. O 
da ticaret muvazenemizin lehimize olması keyfi
yetidir. 147 milyon ithalât yapmışız 151 milyon 
ihracatımız var. Filvaki bu ithalâtla ihracat ara
sındaki lehimize olan farkın husulü kısmen geçici 
müessirlerin tesiri altındadır. Onunla bereber 
ihracatımız itibarile, arzedeceğim veçhile, her hal
de dünyanın mustarip olduğu büyük buhrana rağ
men heras ve endişeye düşecek bir vaziyet yok
tur. İthalâtın 147 milyona inmesinin sebebi: bir 
kere evvelki sene, 1929 teşrininde yeni tarife ka
nununu mevkii tatbika koyduk. Yeni tarife ka-
nunile yükselmiş resimden kendilerini kurtarmak 
için bir kısım tüccar buna tekaddüm eden 
iki ay içinde mühim miktarda stok yaptılar. 
Bu iki aylık stok mukayese edilerek tesbit 
edilmek istenirse 20 - 30 milyon arasındadır. 
İthalâtın azalmasında bunun tesiri vardır. Fakat 
esaslı tesiri, bir az evvel arzetmiş olduğum veç
hile dahildeki sanayiin inkişafı, hariçten ithal 
edilmek suretile elde edilen bir çok ihtiyacın da
hildeki mahsulâttan elde edilmiş olmasıdır. Bu; 
1930 senesi içinde artmış bir vaziyette bulunmak
tadır. Sonra vatandaşların yerli malı giymek 
hususunda gösterdikleri rağbetin de buna tesiri 
vardır. Hükümetin millî parayı istikrara mazhar 
etmek için aldığı tedbirlerin de tesiri vardır. Şu 
dört sebebin birincisi, yani geçen seneden stok 
bulunması meselesi geçici bir tesirdir. Fakat 
millî sanayiin inkişaf ile ihtiyaçlardan bir kısmını 

I dahilden tedarik edilmesi, paranın istikran, devam 
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giyinmek arzusunu idame ettikçe, millî sanayi 
üç senedenberi takip ettiği inkişafa mazhar olduk
ça, ithalâtın, ihracattan yüksek bir miktara ge
çeceği kabul edilemez. Bunun yalnız bir noktada 
tesiri vardır. O da ithalâtla ihracat yekûnu, her 
memleketin iş volümünden, iş hacminde mevki 
tutar, ithalât böyle 40 - 50 milyon azalınca iş te 
azalmış demektir. Bu itibarla bu içlerle memleket 
dahilinde müteveggil olanlardan bir kısmı hiç şüp
he yok işsiz kalabilirler. Fakat bir milletin ikti
sadî hayatında böyle dönüm noktalarını teşkil 
eden vaziyetlerde bu yolda fertler daima mahru
miyetlere uğramışlardır ve bu uğramak ta gayet 
tabiidir. Çünkü eğer bir memleket dahilde sana -
yiini inkişaf ettirerek hariçten gelen mala bir had 
Çekiyor ve bu yüzden bir kısım efrat işsiz kalıyorsa 
bu o,memleketin inkişafında arzu edilen tekâmülü 
iktisadisinin bir neticesidir. Fakat buna mukabil 
dahilde sanayi inkişaf ettikçe, o sanayiin artması 
da diğer kısım işsiz vatandaşlara zaten iş tedarik 
etmekte ve bu suretle muvazene tesis edilmiş bu
lunmaktadır. Binaenaleyh, iktisadî muvazenemi
zin, ticarî muvazenemizin ithalât kısmı tahlil edil
diğinde, netice itibarile kimseyi endişe ve telâşa 
düşürecek bir vaziyette olmadığı görülür. .İhracat 
kısmı ise, 151 milyondur ve ithalâta nisbetle dört 
milyon fazladır. Yalnız bundan evvelki senelere 
nisbetle bu seneki ihracatta bir düşkünlük vardır. 

1926 da 186 500 000 
1927 de 158 000 000 
1928 de 173 000 000 
1929 da 155 000 000 
Şükrü B. ( Bolu ) — Mütemadiyen iniyor. 
iktisat Vekili Mustafa Şeref B. (Devamla) — 

Mütemadiyen iniyor. Çünkü memleket dahilinde 
sanayi teessüs ediyor, bu günkü buhrana tekad
düm eden senelerde me vadi iptidaiye fi atının 
yüksekliğinin de müessiriyeti vardır. Zaten biraz 
sonra izah edeceğim veçhile buhranın görünüşleri 
fazla istihsal noksan istihlâk olup işbu fazla is
tihsali temin etmek için 1929 senesine tekaddüm 
eden senelerde hatta 1924 ten itibaren me-
vaddı iptidaiye artmış bulunuyor. O itibarla ih
racatımızın o senelere ait kıymet fazlalıkları bu 
günkü buhranı hazırlıyan fazla istihsal için me
vadı iptidaiye kıymetinin artmasından mütevellit
tir. Bu meseleleri hesaba katmasak bile, bir mu
kayese yapmak için senelerin vasatisini almak 
lâzım gelir. Bu dört senenin vasatisini aldığı
mız vakit, her seneye isabet eden 158 milyon ih
racata mukabil, bu sene 151 milyondur. Bunun 
üzerinde dünya buhranının da tesiri nisbetini ta
yin edelim. O tesir eşyamızın mevadı iptidaiye 
teşkil eden kısmı üzerinde gayet açıktır. 

Pamuk: 1929 senesinde 16 milyon 370 bin kilo 
ihraç edilmiş, buna mukabil kıymet olarak 10 mil
yon 800 OOObin lira memlekete girmiştir. 930 sene
sinde 32 milyon 400 000 kilo ihraç edilerek buna 
mukabil 16 milyon 300 000 lira kıymet alınmış ki; 
kilo itibarile bir misli fazla ihraç edilmişken kıy

met itibarile ancak nısfı'derecesinde fazlalık var
dır. 

Yumurta: 1929 da 11 milyon 165 bin ihracata 
mukabil 6 milyon 500 bin lira kıymet girmiş, 1930 
da ise 17 milyon sekiz bin ihracata mukabil yalnız 
7 milyon 9 yüz bin lira kıymet girmişti k i ; ihracat 
miktarı artmışken kıymet düşkünlüğünden dolayı 
daha az bir kıymet memlekete girmiştir. 

1929 da 4,150,000 kilo tiftik ihraç olunarak mu
kabilinde 4,304,000 lira girmişken, 1930 da 3,160,000 
kilo ihraca mukabil, yalnız (2,870,000) lira gir
miştir. 

1929 da 4,300,000 kilo yapağı ihraç edilerek 
3,800,000 lira girmişken, 1930 da 3,000,000 kilo 
yapağı çıkmış 1,40,000 lira girmiştir. 

Bu izahatlardan anlaşılan neticeler şunlardır: 
Pamuktan maada tiftik, yapağı gibi mevadı ip-

tidaiyemizde hem ihracat azlığı, hem fiyat düşkün
lüğü vardır. Pamuk ihraç edilmişti. Fiyat düş
künlüğü vardır. Yumurta ihracatımız artmıştır, 
fiyat düşkünlüğü vardır. Fakat bu düşkünlüklerin 
yekûnu umum ihracatımıza nazaran yüzde beş de
recesindedir. Çünkü 1930 senesine tekaddüm eden 
dört senenin vasatisini alırsak, ihracat şehevî vasa
timiz 158 milyon eder. 1930 un 151 milyonunda 
düşkünlük, yüzde azamî beştir. Demek buhrandan 
ihracatımız % 5 müteessir olmuştur. 

Bu vaziyet karşısında ümitsizliğe düşecek, telâş 
ve endişe göstereck haklı hiç bir sebep bulunamaz. 
Bunun içindir ki; iktisadî blânçomuzun tetkik ve 
tahlilinde iktisadî mukavemet ve tahammülümüzün 
eksikliğini ve eksildiğini göstermeğe medar büyük 
bir delil bulunamaz. Bununla beraber Cumhuriyet 
Türkiyesi Hükümeti, Halil Beyefendinin tavsiye et
tiği tedbirlerden istikrazdan gayrisine, zaten teşeb
büs etmiş ve bir çoğunu başarmış vaziyettedir. Ha
lil Beyefendi « tasarruf eyidir, Hükümet buhranı 
karşılamak için yalnız tasarruf tedbirinde kalmış
tır, bu kâfi değildir, buna mukabil buhrana 
tahammül eden ihracat eşyamız vardır, onlar üze
rinde çalışmak lâzımdır, bunlardan hayvanatımızı 
sebze ve meyvemizi, zeytinlerimizi ihraj edebili
yoruz. Sonra şarap yapılacak üzüm bağlarının te
sisi bizim için ehemmiyetlidir, buna da dikkat 
etmek lâzımdır » diyorlar. 

Cumhuriyet Hükümeti, hayvanatın ıslahı için, 
adedinin artması için, kıymetlendirilmesi için, has-
talıklarile mücadelesi için esaslı surette tedbirler 
almıştır. Çok dikkatle çalışılmaktadır. înekhaneler 
vücude getirilmiş, orada bir taraftan yerli neslin 
kendi janr (genre) i içinde istifasını temin etmek, 
diğer taraftan yerli nesille hariçten getirilen damız
lıkların tasallübünden vücude gelecek yeni nesil ye
tiştirmekle meşguldürler. Bundan maada Aziziye-
de, Sultan Suyunda, Çifteler Çiftliğinde numu
ne ağılları vücude getirilmiş, koyun cinsinin ısla-
hile meşgul olunmuştur. Aygır depolarmi - ra
hatsız etmemek için isimlerini ve yerlerini söyle
miyorum - yedi aygır deposu vücude getirilmiş, bun
larda eyi neslin memlekette tamimi için çalışılmak-
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tadır. Bilirsiniz ki vilâyetler idarei hususiyeleri-
nin de kendilerine mahsus aygır depoları vardır. 
Bunun gibi hayvan hastahklarile uğraşmak üzere 
Ankarada, Istanbulda, Erzincanda, Mardinde se
rum istihzar evleri yapılmış, bunlarla daima hay
van hastalıklarını takip ederek mümkün olduğu ka
dar hastalıktan masun bulundurmak hususunu »te
mine çalışılmaktadır. 

Ziraatte de toprağımızı eyi tanımak, tohum 
cinslerini ıslah etmek için çok esaslı tedbirler alın
mıştır. Bunun için de enstitüler, ıslah istasyonları, 
laboratuarlar, fidanlıklar vüeude getirilmiştir. 

Gerek kendilerinin istedikleri gibi üzümlükleri 
artırmak ve gerekse diğer meyvelikleri ıslah etmek 
için, muayyen yerlerde asma fidanlıkları tesis edil
miştir. Alınan tedbirlere göre bu fidanlıklardan 
iki sene sonra senevi beş milyon asma fidanı tevzi 
edebilecek vaziyet temin edilmiştir. 

Zeytinden bahsettiler. Zeytin için edremitte 
bir enstitü vüeude getirmek tekarrür etmiş ve de
dikleri gibi zeytinlikler için çok mühim olan usul 
dairesinde budama esasmı temin etmek üzere Ital-
yadan iki budama ustası angaje edilmiş, taahhüt 
altına alınmış, gelmeleri bütçenin çıkmasını bekle
mektedir. 

Bundan sonra pirinçten bahsettiler. Pirinç için 
bir kere evvelki tarifede kilo basma 13 buçuk ku
ruş bir himaye resmi konmuştur. Bundan başka 
pirinç ziraati tabiî sıhhiye ile alâkası olduğu için 
o noktai nazardan, bazı manialar olduğu beyan 
ediliyor. Onları bertaraf eder surette Sıhhiye Ve-
kâletile müşterek bir pirinç kanunu lâyihası tan
zim edilmiştir. Teşrinisanide takdim edilecektir-
O lâyiha çıktıktan sonra bu hususta da dermeyan 
edilen mahzurlar bertaraf edilmiş olacaktır. Bina
enaleyh Halil Beyefendinin istikraz haricinde te
vessülüne lüzum gösterdikleri tedbirler zaten alın
mış ve tatbik sahasına geçilmiş bir vaziyette bu
lunmaktadır. 

İstikraz vaziyeti kalıyor. İstikraz vaziyetini 
Hükümet çok geniş olarak nazarı dikkate almış 
ve tetkik etmiştir. Halil Beyefendi; Hükümeti is
tikraz meselesinde dar düşünür zannetmiş olsalar 
gerektir k i ; liberal mekteple himayekâr mektebi 
kendilerince tarif ettikten sonra bu meselede ge
niş düşünülmek lüzumunu ayrıca serdediyorlar. 
Eğer geniş düşünmek, memleketin kanunları da
hilinde vatandaşlarla müsavi muamele gören ec
nebilerin memleket dahilinde müessesat yapabil
meleri ise, Halil Beyefendinin bu ihtarları yap
mazdan evvel kanunlarımızı ve memleketteki tat
bikatı göz önüne getirmesi icabeder. Çünkü güm
rük kanunları yerli, ecnebi her kim tarafmdan 
memleket dahilinde smaî müessese vüeude getire
bilirse, onu himaye eder. Gümrük kanunlarımız 
da himayekârdır. Teşviki sanayi kanununda yerli, 
ecnebi farkedilmez. Her hangi bir ecnebi memle
ket dahilinde hariçten sermaye getiripte sınaî mü
essese kuracak ise, vatandaşın istifade ettiği ve 

Türk hazinesi için bir fedakârlık teşkil eden bu 
teşviki sanayi muafiyetlerinden aynen istifade 
eder. Her memleketle ikamet mukaveleleri yap
mış olduğumuz için, ecnebiler de yerliler kadar 
vücuda getirdikleri sınaî müesseseleri itibarile ka
nunların, mahkemelerin ve idaremizin himayesi 
altındadır. Biraz evvel arzetmiş olduğum gibi, yal
nız madenlere son beş altı sene zarfında şirketlere 
ait olmak üzere ecnebiler 16 milyon lira bu mem
leket dahiline plase etmişlerdir. Fakat şirket ol-
mayıpta efrat olanlar da vardır k i ; bunlar bu 
hesaba dahil değildir. Bunun gibi beş milyon li
rayı mütecaviz bir sermaye orman işletmek üzere 
ecnebi memleketten gelerek teessüs etmiştir. Bunun 
gibi bu gün Istanbulda bir buçuk milyon liraya 
yakın sermaye ile bir mensucat fabrikası ecnebi
lerin teşebbüsile yapılmaktadır. Demek oluyor ki 
ecnebi sermayesi tesisat vüeude getirmek için hiç 
bir mani karşısında değildir. 

Kanunlar vatandaşlar kadar onları da himaye 
etmektedir ve zaten bunu anlıyan ecnebiler, memle
ketin muhtelif yerlerine paralarını getirmiş işlet
meğe teşebbüs etmiş bulunmaktadır. Fakat anlaşı
lıyor ki, Halil Beyefendinin istikrazdan kaydettik
leri bu kısım değildir. Çünkü Türkiyeye parasını 
koyacak ecnebi, o parasını nereye sarfedeeeğini bil
mek ister, yani parasının murakabesini yapmak 
ister. Bunun için ecnebi mütehassıslar getirelim, 
onlara program yaptıralım ve bu program daire
sinde ecnebilerden para gelsin diyorlar, ben bun
dan şunu anladım; bir program yapılacak, ecnebi 
piyii salar dolaşılarak bu program dahilinde, geli
niz Türkiyeye para getiriniz denecektir. Arzettiğim 
gibi bu tesisatı vüeude getirmek için buna lüzum 
yoktur. Çünkü sermayesini getirecek kimse ken
di programını daha eyi yapar. Bu memlekette 
hangi mahsulât daha eyi vüeude gelir ve hangisi 
daha ziyade sürüm temin etmektedir ve hangi 
mahsulâtın sürümü çoktur. O bunu eyi bilir. Hal
buki bunun haricinde himayeden maksat; herkesin 
anladığı şekilde bir istikraz ise, o istikraza Hükü
met taraftar değildir. Çünkü Lozanda vakaya şa
hit olanların derin hayretini mucip olacak surette 
Türkün tam istiklâlini istihsal için asabiyetle me
tanet gösteren İsmet Paşanın karşısında, fikirleri* 
ni kabul ettiremiyen murahhaslar, demişlerdir k i : 
memleketiniz harap, menkul kıymet stokunuz yok
tur, iktisadiyatın ne demek olduğunu bilmezsiniz. 
Varın bize istikraz yolile müracat edeceksiniz, ve 
bu gün inatla istihsal etmek istediğinizi o vakit pa
ra vermek için elinizden alacağız demişlerdir. İşte 
bizi böyle bir neticeye isal edecek, Türkün hürri
yet senedine Lozandan ecnebilerin koydukları im
zayı oradan kaldırtacak bir istikrazı hiç bir suretle 
kabul etmeyiz ve onu kabul edenleri de vazifele
rini görmemiş olarak telâkki ederiz (Bravo sesleri, 
alkışlar). İstikraz hakkındaki noktai nazarımı bu 
suretle izah ettikten sonra, Halil Beyefendi ile bi
raz da ekademik görüşeceğiz: 

O nokta da; âlemi iktisadî buhranmm sebeple-
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ridir. Bendeniz bu iktisadî buhran hakkında iki 
senedenberi pek çok söz söylemiş olduğum için ar
tık kürsüden konferans tarzında böyle bir şeyden 
bahsetmeği hiç düşünmemiştim. Fakat Halil Beye
fendi kürsüden noktai nazarlarını beyan ettikleri 
için ona karşı görüşlerimi arzetmeği de her ne ka
dar ekademik ise de- lâzimeden addediyorum. Bu
nun neticesinde amelî bir noktaya varacağım, o da 
buhrana karşı alınması lâzım gelen tedbirlerin ne 
olduğuna dair istihsal edilecek neticedir. Halil Be
yefendi,. buhran meselesini iktisadiyattaki ilk ve 
iptidaî kaide ile arz ve talebe istinat ettirdiler. Pa-
risfce çıkan Tan gazetesi vardır. Her hafta (Tan 
ekonomik), (Tan finansiye), (Tan agrikol), (Tan 
kolonya!) diye birer yaprak, hususî nüshalar var
dır. Yani iktisadî Tan, Malî Tan, müsamereler 
için Tan, ziraî Tan. 

•6 nisan tarihli iktisadî Tan nüshasında (iktisadî 
buhrana karşı-nasıl mukavemet etmeli) diye bir 
makale vardır. 

Bendeniz o vakit okumuştum. Halil Beyefendi 
iktisadî buhran hakkındaki noktai nazarını serde-
derken o makale hatırıma geldi. Esbap hemen 
aynen o makaleden alınmıştır, yahut bir tevarüt 
var. -ı 

Onda diyordu ki; aynen Halil Beyefendinin 
söyledikleri gibi müstahsiller; harbi umumiden 
gelen stok noksanım nazarı itibare alarak büyük 
bir elan ile işe koyuldu ve müstehliklerin vazi
yetini nazarı itibare almadılar. Fazla istihsal, na
zarı itibare almmıyan müstehliklerin absorpsiyon 
kabiliyeti haricinde oldu. Bundan bu günkü ikti
sadî buhran meydana geldi. Bunu koyduktan son
ra kendisince bir takım netayiç çıkarıyor. Zaten 
bu netayici göz önüne getirmekle makaleyi yazan 
zatın, o neticeleri bulmak maksadile bu sebepleri 
göstermiş olduğu anlaşılıyor. Bundan şu neticele
ri çıkarıyor: gümrük duvarlarını yükseltmekle bu 
iktisadî buhran bertaraf edilmez. Binaenaleyh bir 
takım devletler kendilerini âlemden tecrit ederce
sine gümrük duvarlarını yükseltiyorlar. Halbuki 
bu doğru değildir diyor. Hakikaten Almanya gibi, 
Fransa -gibi sanayii ilerlemiş olan memleketler için 
istenen şey, sanayii onlar kadar ilerilememiş olan 
memleketlerin gümrük duvarlarını indirmesidir. 
Gümrük duvarları • indikçe mahaliî, millî sanatlar 
yetişmez. Onların sınaî müesseselerinin sermaye
leri amorti edilmiştir. ötedenberi devam ettikleri 
için maliyet fiyatlarını düşürmüşlerdir. O, rekabet 
karşısında kuvvetlidir. Binaenaleyh' kendi menfa
atleri temin etmek ve' ona göre bir propaganda zemi
ni hazırlamış olmak için o sebepleri zikrediyor. Bu
nu müteakip ikinci bir sebp te; kredi vasıtasile 
de bu huhranm önü alınamaz diyor. Çünkü niha
yet ilemir-kredi denen şey; büyük milletlerde bu 
gün buhrandan evvelki zamana nisbetle daha bol
dur. ^Bilhassakısa vadeli krediler pek mebzuldür. 
Bunun için kredi vasıtasile buhranın önüne geçmek 
istemek de kabil değildir diyor. Bu da bu günkü 
elîm vaziyete düşen Almanyada krediyi arttırma

nın meni yolunda bir propagandadan ibarettir, 
Bunlar buhranın menşe ve sebepleri değildirler. 
Buhranın görünüşü, tarzlarıdırlar. Buhran faz-
lai istihsal, (su konsümasiyon) denen istihlâk az-
lığile tezahür ediyor. Fakat asıl buhranın menşe 
ve sebebi bu değildir. Buhranın menşei; muasır ik
tisadiyatın bünyesindeki, uzviyetindeki küsur ve 
noksandır. Muasır iktisadiyatta « ekol liberal » 
m vazetmiş olduğu rakabet kanunu hâkim kılın
makta devam ediliyor. Fakat rekabet kanununun 
serbest şahsî teşebbüs üzerine tesir yaparak na
zındık rolü ifa etmesi devri geçmiş görünmektedir. 

Serbest sayüamel teşebbüs üzerine tesir yapa
rak nazımlık rolünü ifa etmesi devri geçmiş görün
mektedir. Bu gün hiç bir vakit sipariş üzerine 
mal yapmağa imkân kalmamıştır. Makinenin 
konmuş olduğu faprika daima maddei iptidaiyeyi 
yemek ister. Maddei iptidaiye onun ağzına atıl
dıkça müessisin zararına işler durur. Onun için 
fabrika kurulduktan sonra maddei iptidaiye ister. 
İstihlâk pazarlarile, diğer fabrikalarla münase
beti ve rabıtası düşünülmeksizin daima işlemek 
zaruretini ortaya atmaktadır. Halbuki iktisadi
yatta bugün zamanla vaziyetler değişmiş bulun
maktadır. Zaten tarihin tekâmülünde bu hâdiseyi 
görüyoruz. Hususî menfaat dediğimiz şeyler de
vam ettikçe sahaları genişliyor. Bir çok kütleleri 
şamil ve onların arasında müşterek menfaat haline 
inkilâp ediyorlar. Liberal ekol rejimi dahilinde 
idare edilmekte olan ve hususî menfaat mahiye
tinde muamele gören bir takım menfaatlerin dai
releri genişliyerek müşterek, şamil, umumî men
faat haline gelmiştir. Bu umumî menfaatler bu 
günkü iktisadî rejimin bünyesinde hususî menfaat 
muamelesi görmekte ve bir kısım zararına olarak 
ferdi menfaatların teşekkülleri tarafından istis
mar edilmektedir. Bu yolda bir menfaat şümulle-
nip bir çok fertler arasında müşterek hale gelinee 
şüphesiz bunun kıymeti artıyor. Bu müşterek men
faatlerin ekserisi ferdî menfaatlerin idaresine mah
sus teşekkül eden anonim şirketlerin eline düşmüş
tür. Sanayi kapitali de banka kapitallerinin tc-
gallübü altına girmiştir. Bunlar iktisadiyatta arzet-
tiğim gibi sahası gcnişliyen müşterek âm ve şamil 
mahiyet gösteren menfatleri ferdin hudkâmlığından 
ilham alarak idare etmek vaziyetini tevlit etmiş
tir. İşte bütün buhranın esası buradan çıkmış
tır. Halbuki bu günkü iktisadiyat, bilhassa millî 
hudut dahilinde bir ahenk ve yekdigerile uzlaşma
yı te'saııüdü istilzam eder. Sonra iktisadiyatın 
sahası o kadar genişlemiştir ki, artık millî iktisa
diyatta bir birile tesanüt eder bir hale gelmiştir. 
Anarşik vaziyette bulunulmasından istihlâk ile is
tihsal arasındaki muvazene kaybolmuştur. Filha
kika menşe ve sebep muasır iktisadiyatın uzviye
tindeki bu anarşik esastan çıkmıştır. Binaenaleyh 
buhranın izalesine doğru yürümek için anarşik 
esası kaldırmak ve her tesanüdün istediği müey-
yedeyi bu tesanüde dahil uzviyetlerin iştirakile 
vücude getirip teşkilâta bağlamak icap eder ve 
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bunun içindir ki ; Akvam Cemiyetinde bu mesele
den bahsedildiği zaman, sebep olarak üzerinde it
tifak edilen nokta beynelmilel teşkilâta ehemmiyet 
verilmesini ve o teşkilâtı tevsi etmek suretile ik
tisadiyatın yürümesinin şuur altında ve bir veçhe 
altında bulundurulmasını tavsiye etmiştir. Filha
kika Halil Beyefendinin dedikleri gibi buhran de
vam edecektir. Fakat buhranın devamı fazlai 
istihsal ile az istihlâk neticesi değildir. 
İktisadî bünyedeki şu arzettiğim anarşik vazi
yettir. Ona karşı gelmek için millî iktisadî bir vah
det altına toplıyan bu gün tefehhüm ettiğimiz bü
tün iktisadî kuvvetleri bir birine bağlıyacak teşkilâ
ta raptetmek icap eder. Hükümetinizde bu nokta ü» 
zerinde çalışmakta, millî iktisada vahdetini vermek 
için tedabirini hazırlamaktadır, önümüzdeki içti-
mada bunların bazılarını takdim edeceğimizi ümit 
ediyorum. Millî iktisada teşkilât verdikten sonra
dır ki, pek yakın olan beynelmilel iktisadî teşkilât 
için hazırlanmış olacağız. Eğer millî iktisat kendi 
hududu içinde taazzu ettirilmiş bir halde buluna
cak olursa, beynelmilel iktisatlarla karşılaşmak ve 
bağlanmak daha kolay olur, zaten buhran ancak 
beynelmilel (konlaborasyon) yani elbirliğile çalış
makla alınacak tedbirlerle bertaraf edilebilir. Bu
nu bu yolda izah etmekten maksadım, Hükûmeti-
mizin hakikaten devam edeceğini arzettiğim bu 
iktisadî buhrana, dünyanın anladığı veçhile, millî 
iktisadı uzuvlandırmak suretile mukavemet etmek 
cihetini düşünmüş ve bu yola girmek üzere hazır
lanmağa başlamıştır. 

Kendilerinin tavsiye ettikleri tedabir ise lâel-
yakiıı bu günkü iktisat rejiminin tatbik ettiği ted
birlerdir ki arzettiğim gibi meyvalarımızm ısla
hının temini gibi söylediği tedbirler tamamen alın
mış ve o yola girilmiştir. 

İstikraz meselesinde ise, ecnebilerin sermaye 
getirmeleri için kapılarımız açıktır. Yerli müteşeb
bislerle, ecnebi müteşebbisler arasında hiç. fark gö
zetilmemektedir. Eğer bu istikraz memleketimize 
para versinler diye hususî rejime tabi tutulacak-
sa - buradan açıkça söylüyorum - böyle bir istikrazı 
kabul etmiyoruz. Bu suretle Halil Beyefendiye a-
it olan cevaplarımı icmal etmiş bulunuyorum. 

Sırrı Beyefendinin sililerine cevap vereceğim; 
on beş sual tevcih buyurdular. 

Karadenizde her şeyden evvel biz sahillere sa
hiptik, bu sahillere meselâ Bulgaristan şimdiye ka
dar iki liman yapmış olduğu halde biz niçin liman 
yapmadık 1 Liman yapılır, fakat liman ya dahilden 
gelen eşyanın çıkması, ya hariçten gelen eşyanın 
girmesi içindir ve ekseriya limanlara hatlar jrapı-
lır. Demir yollarının münteha noktaları deniz ola
cağına göre, oralarda limanlar yapılır, Hüküme
timizin programı dahilindeki şimendifer hatları 
bittikçe, onlara müntehi olan limanlar da yapılacak
tır. 

Türk denizciliğinin inkişafı hakkında ne düşü
nüyorum? Seyrisefainin mevcudiyeti bu inkişafa 
mani oluyor mu? Sualin birisi de budur. Türk de

nizciliği biraz evvel arzettiğim gibi kabotajın mil-
lileştirilmesinden hakikaten yüksek bir tarakki gös
termiştir. Kabotaj milnleştirilmeden evvel gemi, 
uğrağı olmıyan bir çok iskelelere bu gün gemi uğ
ruyor. 

Gönül isterdi ki, kabotaj ihtiyacını millî müte
şebbisler tamamen başarabilsinler ve imkân olsun
da, Seyrisefain memleketimizin haricî ticarî nakli
yatını idare etsin, bu bizim için hedeftir, gayedir, 
fakat buna varrlmak üzere lâakal on milyon liralık 
bir deniz ticaret bankası yapmalı; yani alman ge
miyi ipotek mukabilinde para ikraz edebilmeli. Bu-
suretle Seyrisefain kabotajların çekilmesinden ha
sıl olacak boşluğu, bu bankadan para alarak gemi 
tedarik eden millî mücehhizlerle temin etmeli. 
Sonra haricî ticaretimiz namına zarar etse de Dev
let bütçesinden sübvansiyone ederek eşyamızı ken
di gemilerimizle nakledelim. Hedefimiz budur. 
İmkân buldukça bunların tahakkukuna çalışaca
ğız. Nitekim bu gün İskenderiye seferine başla
nılmış bulunmaktadır. 

Diğer bir sual de İstanbul limanı, son zaman
larda yanlış tedbirlerle vücude getirilen şirket 
idame ettirilecek mi? deniyor. Bendeniz diğer bir 
vesile ile bu şirketin vaziyetini izah etmiştim ve 
o izahatımda şirketin; kendinden evvelki vaziyete 
nisbetle eyi bir hatvei terakki olduğunu arzetmiş 
tim. Bu gün bu kanaatim değişmiş değildir. He
defimiz; bu hususta İstanbul limanı hidematını 
bir elde toplamak, müstakil bütçe sahibi, müsta
kil idare sahibi ve yalnız bu işle uğraşır bir amme 
müessesesi kurmaktır. Bu lüzum perensip olarak 
vekâletçe takarrür etmiştir. Buna ait kanun lâ
yihası tanzim edilmiştir. Yalnız gayet mühim 
bir mesele olduğu için mücavir devletlerin bu yol
daki liman idarelerine ait, kanun, nizamname, ta
limatname ve tatbikata ait ne gibi mevat varsa 
onları toplattırıp onlarla da tetkikatı teçhiz ettik
ten sonra, bu lâyihayı sevkedeeeğiz ve ümit ede
rim ki, teşrinisani celsesinde böyle bir lâyiha tak
dim edeceğiz. 

Diğer bir sual de inhisarlar, halkçı bir Hüküme
tin prensiplerine uyar mı? İnhisarlarla Hükümetin 
halkçılığı arasında, af buyursunlar, bendeniz bir 
münasebet göremiyorum. İnhisarlar, ya malî inhisar
lardır ki, o vakit vergiyi temsil ederler. Bu günkü il
mi malî üzerine yazı yazanlar bilvasıta vergilerin en 
eyi tahsil şekli, malî inhisarlardır diyorlar. Bende
niz de bu fikirdeyim, yahut inhisarlar idaridir. 
İdarî inhisarlar bir amme hizmetini görmek için 
yapılır. Amme hizmetini Devlet inhisar suretilc-
mi üzerine alacak, yahut efrat ile müştereken mi 
yapacak! Bu mesele nazariye itibarile mücerret şe
kilde halledilecek bir şekilde değildir, her madde
de o maddeye ait kanun göçerken ( opportünite ) 
ayrıca derpiş edilip muvafık olup olmadığı tekar-
rür ettirilecek bir meseledir. Binaenaleyh, bu gi
bi idarî inhisarlar alelitlak doğru değildir veya 
alelıtlak doğrudur diye bir söz söyleaemez. İdarî 
inhisarın kanunu geçerken (opportünite ) si tet-
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kik edilmelidir. Üçüncü kısım inhisarlar da vardır. 
Bunlar meselâ, memleket müdafaasını temin için 
umumî sıhhati vikaye için ttjsis edilmiştir. Bu gibi 
inhisarların da opportünitesi .yine, tesisi zam amuda 
düşünülebilir. 

Binaenaleyh, inhisar meselesile Hükümetin 
halkçılığı meselesi arasında bir münasebet gör
memekteyim. Eğer münhasıran kıp kızıl 
liberal mektebe mensup iseniz o meslekte alelitlâk 
inhisarlar makduh görüldüğünden o vakit bir fark 
bulunur. 

Diğer bir sual. Çiftçilerin sigorta edilmesi me
sailini düşündüler mi? hakikaten hayatta gaye em
niyeti tesistir. Emniyetin en mühim, en kuvvetli, 
en büyük temin sebebi de sigorta şeklidir. Bundan 
ise çiftçilerimiz bu gün mahrumdur. Bunun üze
rinde Ziraat Bankası eyi tetkikler yapmaktadır 
ve bendeniz de kendimce bir kolaylık da düşün
düm. O da hayvan hastalıkları için her sene dev
let bütçesine mühim miktarda para koyulmaktadır, 
bunu sigorta şekline kalbederek devlet tarafından 
oraya yatırmak kabildir. Buna asıl alâkadarlar da 
karşılıklı veya bir anonim şirketi şeklinde iştirak 
ettirilirler. Bu suretle bunda faide sahası gayet 
genişletilmiş olur. 

Tefecilerin elinden çiftçiyi kurtarmak için Zira
at Bankasının aldığı tedbirler maksadın husulüne 
kâfi midir ? bizde hakikaten büyük bir itimatsızlık 
vardır. O itimatsızlığın pek nabeca olduğu, bu 
memlekette bu gibi eyi neticeler verecek ve alâka 
darların menfaatlerini, kendilerinin de iştirakini 
eyi bir surette temin edecek tşekküllerin eyi kabul 
görmesile sabittir. Bunun da misali, kredi koope
ratifleridir. Malûmu âliniz bu kredi kooperatifle
rinin kanunu neşredildi henüz bir sene oldu. Buna 
rağmen 191 kredi kooperatifi şirketi teşekkül etmiş
tir. 

Buna (20170) ortak dahil olmuş iki milyou beş 
yüz bin lira sermaye taahhüt ettirilmiş, (800) bin 
lira sermaye de tahsil edilmiştir. Bu gibi husus
lardaki çekingenliğimiz göz önüne getirilirse, şu 
alınan neticenin hakikaten çok şayanı memnuniyet 
ve iftihar bir netice olduğu teslim edilmek lâzım 
gelir. 

Hayvanların teksir ve ıslahına dair tedbirler, 
zootkeni ve baytarı kısmı arzederken bunları söyle
miş oldum. Hükümet haralar, inekhaneler, nu
mune ağılları yapmıştır ve depolar vücude getir
miştir. Bunlar bu yolda devam ettiği gibi, bir de 
at cinsinin ıslahı için bir cemiyet teşekkül etmiştir. 
Hakikaten o cemiyetin de pek müessir ve pek esaslı 
faideleri görülmektedir. Eldeki bütçeyi verimli bu
luyorlar mı ! Yani daha ziyade vermek kabil olsay
dı, elbette verimliliği daha artacaktı. Fakat; her 
masrafı dikkatle ve yerinde sarfedilmek şartilej 
elbette kendi esası dahilinde verimli olur. S 

İzmirden Yunanistana her hafta külliyetli kuzu' 
çıkıyor. Böyle bir dosya vekâlette yok. Vekâlete' 
böyle bir dosya gelmiş buyurdular. j 

Böyle bir şey yoktur. Bu olsa olsa mahallî be

lediyesinin almış olduğu tedbirlerden ibarettir. 
Maamafih hayvanların kesilipte gitmesi veya ke
silmeden gitmesi meselesi her halde bu ticareti ida
re edenlerin salâhiyetle anlayıp takip edecekleri 
meselelerdendir. Hangisi menfaatlanna elverirse 
onu yaparlar. Bu noktada arzedeceğim bir fikrim 
yoktur. 

Her şeyden evvel iktisat dairesi olan tktiBat 
Vekâletinin yüksek müdürlüklerine ecnebi mütehas
sıslar getirilecek mi diyorlar. Bunlar idare me
selesidir. Kanunlarına halkımızın adatma daha 
yakından vakıf bulunduğumuz için bu, işi ecnebi
lerden her halde çok eyi idare ederiz. Eğer bu; 
kırtasî usulümüzü ıslah noktasından arzu edili
yorsa, buna da zaten çalışılmaktadır. Dosya ve 
evrakın süratle intacı için rasyonal tedbirler üze
rinde uğraşılmaktadır. 

Mütehassıslardan istifade edilecek yerlerde 
Hükümet derhal istifade etmektedir. Laboratu
arlar, istasyonlar diğer bir çok taharriyat mer
kezleri vücude getirilmektedir. Bunların hepsinin 
başına kendi memleketlerinde çok eyi olarak tanın
mış, profesör olarak tanınmış mütehassıslar getir
tip koymuşuzdur. Bir kısmını da bütçe çıkar çık
maz getireceğiz, istikraz meselesinde noktai naza
rımı arzettim. 

Remzi Beyefendi, memleketimizin iktisadî vazi
yeti hakkında arzı malûmat etmemi söylediler. Zan
nederim, şimdiye kadar arzettiklerimle kendilerini 
tatmin etmişimdir. 

Gümrük tarifesi üzerinde beyanatta bulundular. 
Hakikaten gümrük tarifemiz, himaye prensibi esa
sına müstenittir. Fakat malûmu âliniz bu ilk yap
tığımız tarifedir. îlk yapmış olmaklığımıza nazaran 
yine çok isabetli tarifedir. Bununla beraber şüphe
siz tecrübelerle tekâmül edecektir. Tecrübe noktai 
nazarından himaye esasını onun koruyamıyan ci
hetlerini tesbit ediyoruz. Onları teşviki sanayi ka-
nunile birlikte Muhterem Meclise arzedeceğim. 

Remzi Beyefendiden bilhassa rica ederim, yap
tıkları etüdü vekâletlerin Sanayi Umum Müdürlü
ğüne versinler, oradaki dosya da bizim tetkikatı-
mıza çok medar olur. 

Sonra petrol taharriyatı hakkında izahat arzet-
mekliğimi söylediler. Petrol taharriyatı memleket
te oldukça geniş bir mikyasta yapılmıştır. Bu tahar
riyat arazinin jeolojik bünyesi noktai nazarından 
yapılmıştır ve vasıl olunan netice şudur: Arazi
deki petrol, arazinin teşekkülüne göre üç dereceye 
taksim olunmuştur: müsait, muhtemel, mümkün. 
Savur, Turuabidin mahalleri müsaittir diyorlar. 
Bunlar Nuseybin şimalindedir, yani burada kuv
vetli ihtimal vardır. Onlardan sonra Sivas, Müref-
te civarına da yine mümkündür diyorlar. Yani 
sondaj yapılırsa %50 isabet edilebilir. Sonra Cizre 
tarafları var, oralara da muhtemel diyorlar ki bu
raları ikisinin arasında, müsait kadar kuvvetli 
mümkün kadar zayif olmıyan yerlerdir. 

Konya, Kayseri, Ankara müsellesile îskende-
ron, Nuseybin ve diğer bir nokta arasındaki mü-
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sellesler de taharriyatta ümit vardır diyorlar. Bi
zim bildiğimiz Van gölü civarındaki Güzütte ne-
bean ediyor gibi görünen yerlerde ümit yoktur. 
Bunların her tarafı haritaya raptedilmiştir ve ma
hallerinde tespit edilmiştir. Hakikaten dedikleri 
gibi bizde petrol kanunumuz, Romanyanın petrol 
kanunundan alınmıştır. Halbuki Romanyada pet
rol menabii keşfedilmiş olduğu için orada taharri 
ve bulma hususatı imtiyaz alma hususları işkâl 
edilmiştir. O müşküller hariçten gelecek müteşeb
bisleri korkutmaktır. Yeni yapılan maadin kanu-
nile bu kanun ilga edilmiş ve yerine ecnebileri ter-
gıp edebilecek ahkâm vazedilmiştir. Bu kanun mu
cibince taharri edebilmek için yirmi küsur bin li
ralık teminat vermaek lâzımdır. Halbuki bu alel-
itlak bir teşebbüs olduğu için bu teminatı vermek 
istemiyorlar ve taharriyatı yapan, kanunun bu 
noktalarını söyliyen mütehassıs 32 de kanunu çı
karmalı, bir sene beklemeli. Ecnebiler gelmezse 
935 şe kadar Hükümet kendisi sondaj yapmalı. Bu 
söylediği yerlerde ümit varım ki bir şeye tesadüf 
olunur. Hükümet te bunu tatbik edecektir. 

Şükrü Bey kereste vaziyetini sordular ve plân
sız yalnız keşfile orman ihale edilmesine ait olan 
kanunun niçin tatbik edilmediğini sordular. Ben
deniz vekâlette 9,10 aydır bulunuyorum. Bu müd
det zarfında bu kanun tatbik edilmesin diye bir 
emir vermedim ve bu kanun da tatbik ebilmiyor, 
mutazarrır oluyoruz diye de kimseden bir müraca
at ta almadım. Maamafi kendi noktai nazarımı ar-
zedeyim. Yeni kanun mucibince köylülerin gerek 
ticaret için, gerek ev, ağıl, ahır, mescit ve mektep 
gibi ihtiyaçları için orman tefrik ve katedilmesi 
esası kabul edilmiştir. Hükümetin bu gün dört kol 
amanejman heyeti vardır- Bunu sekiz kola iblâğ 
etmek istemekteyiz. Ne kadar küçük kıta kereste
lik verilirse orman için o kadar zarardır ve bunu 
vereceğimiz bir iki kişi değildir, beher istiyene bin 
metre mikâbı verirsek bin kişi müracaat ederse bir 
milyon metre mikâbı verilecek ve plânsız bir mil
yon metre mikâbı kesilecektir. Bu ormanların im
hasına giden yoldur, maamafih kanun madem ki 
Büyük Millet Meclisinden çıkmıştır, tadil edilme
dikçe tatbik olunacaktır. Şükrü Bey vaka göste-
rirlerse tahkikat yaparım, borcumdur. Kanunun 
tatbikini emrederim. 

Rüştü Beyefendi ile zannederim muarız olduğu
muz hiç bir nokta yoktur. 

Rüştü B. (Bursa) — Afyon meselesi vardır. 
İKtısat Vekili Mustafa Şeref B. (Devamla) — 

Afyon konferansı bitti, evvelce de bilvesile arzetti-
ğim gibi mevcut fabrikalar arasında ihtiyacın tak
sim edilmesi inhisarı tazammun edecekti. Kabul 
olunmadı, her memleket meşru olarak alacağı si
parişleri ile memleketin ihtiyacı ve bunların mee-
nıuunun nısfına mukabil bir stok yapabilecek 
kudrette fabrika tesis edebilir. Bundan da istih
raç ettiğimiz şudur: Kartel fiyatları düşürür, ken
di satışlarını çok yükseltecek olursa her halde kar-; 
şısına rakip çıkacak, bu suretle mevadı iptidaiye-i 

miz yalnız kartelin elinde bulunacak değildir. Di
ğer taraftan afyon satışı meselesini bir teşkilâta 
bağlamak istiyorduk. Yani bir merkez bürosu teş
kil edeceğiz. O büro asıl müstahsillerin organı, va
sıtası olacaktır. Afyon müstahsillerinden, aldıkları
na karşı avans verecektir. Afyon müstahsilleri na
mına satacak, masraf ve sairesi çıktıktan sonra 
bakiyeyi afyon müstahsillerine iade edecektir ve 
buna ait kanunu teşrinisanide takdim edeceğiz. 
Çünkü kat'î surette buna lüzum vardır. Biraz ev
vel arzettiğim vaziyet-itibarile afyon gibi, tütün gi
bi diğer ticaretin ferden ferda tüccarlar elinde yü
rütmeğe dünyanın revişi itibarile imkân kalma
mıştır. 

Onları takviye ve teçhiz edeceğiz. Gerek fabri
ka karteli ve gerek diğer sevkolunacak menabiin 
tamimine tevessül etmek zarureti hasıl olmuştur. 
Bu vaziyet karşısında memlekette stok vardır. On
dan endişe edildiğini işidiyorum, tabiî böyle bir 
mevcudiyet ortaya konduğunda, zaten afyon me
selesi stoka muhtaç olan bir meseledir. Bir sene 
hava fena gitti mi afyon istihsal edilemez, 
mevcut stokun satılmasile işe başlanacaktır. Müs
tahsillerin avansını vermekle beraber stok olarak 
malı tutar. Bu suretle idare ve tedbirle şüphesiz 
ellerinde stoku bulunanların hiç bir zaman muta
zarrır olmaması esbabını temin etmeğe çalışacağız. 

Mükerrem B. (İsparta) — Hissemiz taayyün 
etti mi? 

İktisat Vekili Mustafa Şeref B. (Devamla) — 
Hayır; çünkü eğer mevcut fabrikalar arasında ima
lâtın taksimi mevzubahs olsaydı o vakit hisse isti-
yeeektik. Hisse bu gün kimse için mevzubahs değil
dir. Tamamen serbesttir. Her kes meşru sipariş da
iresinde istediği kadar imalâtta bulunabilir. 

Kamyonlarla şimendiferlerin rekabeti meselesi: 
yalnız bizim memlekette değil, bütün dünyada 
mevzubahs bir meseledir. Kamyonları menetmek, 
bu sahadan çıkarmak demektir. Bu da bir kanunla 
olur. Arzu buyururlarsa Meclisi Âliye teklif buyu
rurlar. 

Rüştü B. (Bursa) — Vaziyet şayanı tetkiktir, 
onu arzettim. 

İktisat Vekili Mustafa Şeref B. (Devamla) — 
Tarife Heyeti Vökileden geçmez. Biz Nafıa ile da
ima temastayız. Müracaatlarımızı her vakit terviç 
ettiririz. 

Rıhtım mukavelesile alâkamız yoktur. Diğer 
kabine arkadaşlarıma ait mesele hakkında benim 
izahat vermem doğru olmaz. Ticaret mukavelesi ya
pılırken Japonların bize ihracatı, bizim onlara ih
racatımız hiç mesabesinde idi. Halbuki 1930 sene
sinde dört milyonu mütecaviz ithalât yapmışlardır. 
Bizim ihracatımız altı bin lira kadar bir şeydir. 

Kendilerinin afyon fabrikaları vardır. Hariciye 
Vekâletinden rica edeceğim. Bu muvazeneyi temin 
için afyon Japonyada inhisar altında olduğundan 
ve bizde mevadı iptidaiyesi bulunduğundan alsın
lar diye teklifte bulunacağız. 

Besim Atalay B. (Aksaray) — Japonyanın Huı-
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distanda İngilizlerle rekabet ettiğini biliyordukta 
bize mal sevkedeceğini bilmiyor mu idik? 

Şükrü B. (Bolu) — Efendim; bizim memleketi
mizde son zamanda gelen mübadil vatandaşlarla 
beraber memleket dahilinde ekilen afyon miktarı 
beher sandık yüz kiloluk olmak üzere sekiz bin 
sandıktır. Simdi bu ziraat tahdit edilecek midir 1 

îktısat Vekili Mustafa Şeref B. (Burdur) — 
Ziraat tahdidatı için Beynelmilel hiç bir şey yok
tur. Fakat sekiz bin sandık mübalâğadır. 

Şükrü B. (Bolu) — Son kamanda sekiz bin san
dığa çıkmış. 

iktisat Vekili Mustafa Şeref B. (Burdur) — 
Vücuda getirmek istediğimiz teşekkülde satın al
mak meselesi derpiş edilmedi. Çünkü satın almada 
büyük mahzurlar çıktı. Bu teşekkül işin komisyon
culuğunu yapacak; komisyonculuğu daha şümul
lü, daha malûmatlı her şeyi bilerek, tanıyarak ya
pacaktır. Evvelâ stoklan tabiî ellerinden çıkarma
ğa çalışacaktır. Ve böyle ümit ediyoruz ki, fabrika
larla muayyen bir zamanda itilâfa girmek imkânı 
hasıl olur ve bu sayede de afyon işi de emin bir 
vaziyete girmiş olur. 

Şükrü B. (Bolu) — Beynelmilel tahdide tabi 
tutulmuştur. Sizin de tahdide tabi tutmak niyeti
niz var mıdır, yok mudur? (Müzakere kafi sesleri). 

îktısat Vekili Mustafa Şeref B. (Burdur) — 
Evvelce arzettim. Beynelmilel ziraat tahdidi hak
kında bir hüküm yoktur. 

Reis — Müzakerenin kifayeti hakkında takrir 
vardır. Müzakerenin kifayetini kabul edenler .. . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

F. 
621 

Beis 
F. 

622 

Beis 
F. 

623 
Beis 

P. 
624 

Beis 
F. 

625 
Beis 

F. 
626 

Beis 
F. 

627 

F. Lira 

Vekil tahsisatı 
Kabul edilmiştir. 

Memur maaşları ve tekaüt 
ikramiyesi 

— Kabul edilmiştir. 

Merkez ücuratı 
— Kabul edilmiştir. 

Vilâyat müstahdemin ücuratı 
— Kabul edilmiştir. 

Muvakkat tazminat 
— Kabul edilmiştir. 

Temsil tahsisatı ve akçe farkı 
— Kabul edilmiştir. 

Vekâlete merbut âli mektep me-
zunalrma 1437 numaralı kanun 

mucibince verilecek avans 
Beis — Kabul edilmiştir. 

Lira 
4 800 

Lira 

129 788 i 
i 

Lira 
143 560 

Lira 
739 588 

Lira 
38 424 

Lira 
45 000 

Lira 

5 600 

628 Ueceleri vazife ifa ettirilen li
man memurlarına verilecek 

Beis 
P. 

629 
Beis 

F. 
630 

Beis 
F. 

631 
Beis 

F. 
632 

Reis 
F. 

633 
Reis 

F. 
634 

Reis 
F. 

635 
Reis 

F. 
636 

Reis 
F. 

637 
Reis 

F. 
638 

Reis 
F. 

639 
Reis 

F. 
640 

Reis 
F. 

641 
Reis 

F. 
642 

Reis 
F. 

643 

ücurat 
— Kabul edilmiştir. 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 
— Kabul edilmiştir. 

Merkez levazımı 
— Kabul edilmiştir. 

Merkez müteferrikası 
— Kabul edilmiştir. 

Vekâlet otomobil masrafı 
— Kabul edilmiştir. 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 
— Kabul edilmiştir. 

Vilâyat levazımı 
— Kabul edilmiştir. 

Vilâyat müteferrikası 
— Kabul edilmiştir. 

Liman idareleri vesaiti nakliye 
masrafı 

— Kabul edilmiştir. 

Masarifi mütenevvia 
— Kabul edilmiştir. 

Harcırah 
— Kabul edilmiştir. 

Resmî telefon masrafı 
— Kabul edilmiştir. 

Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 

— Kabul edilmiştir. 

Masarifi mukannene 
— Kabul edilmiştir. 

* 
Mümessillikler masarifi 

— Kabul edilmiştir. 

Teşvikler ve mükâfatlar 

4 000 

Lira 
3 000 

Lira 
12 000 

Lira 
4 000 

Lira 
3 500 

Lira 
15 000 

Lira 
22 500 

Lira 
12 500 

Lira 

14 500 

Lira 
147 690 

Lira 
128 000 

Lira 
4 000 

Lira 

5 400 

Lira 
6 200 

Lira 
24 000 

Lira 
21 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

644 Dahilde ve hariçte sergiler aç
mak ve sergilere yardım ve iş
tirak etmek ve numune tedarik 

ve teşhiri masrafı 18 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 
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P. Lira 

645 Telifat neşriyat ve propaganda 42 000 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
646 Levazım ve alâtı fenniye 4 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

647 Kongreler ve beynelmilel mües-
sesat masrafı 28 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

648 Masarifi mütenevvia 5 600 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
649 Ecnebi mütehassısları ve ter

cümanları 180 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 
Rüştü. R ( Bursa ) — Vekil bey izahat versin 

efendim, bu ecnebi mütehassıslar nerededirler ve 
ne iş yapıyorlar? 

İktisat Vekili Mustafa Şeref B. (Burdur) — 
Efendim, bunların bir kısmı elyevm mevcuttur. Bu
radaki tohum istasyonunda bir mütehassıs ve onun 
bir muavini vardır. Tabiî her mütehassısın yanmda 
o işten aırlar - lisanımızı bilmeleri için - bir ter
cüman bulunur. 

Enstitüler yapılmaktadır. Oraya üç mütehassıs 
getiriyoruz. Bunlar kimyayı ziraide fizyolojide, 
ondan sonra haşaratta, emrazı nebatiyede meşgul 
olacaklardır .Orman için bir amenejmanist müte
hassıs, baytar için bir emrazı hayvaniye mütehas
sısı getirilmiştir. Amerikadan Adanaya pamuk
çuluk mütehassısı getiriyoruz. Yine Amerikadan 
bir mütehassıs getiririz, o da îzmirde haşaratla mü
cadele enstitüsünde çalıştırılacak. Bu getirdiğimiz 
ve getireceğimiz mütehassısların hepsinin yanında 
birer de tercümanları vardır. Madenlerde de bir iki 
mütehassıs mühendis vardır. Bu ( 180,000 ) lira 
mevcut ve gelecek olan mütehassısların mukavele 
projelerine nazaran maaş ve yevmiyelerini gösterir 
bir yekûndur. 

Büstü B. (Bursa ) — Bunların mukaveleleri 
kaç seneliktir. 

Jtktısat Vekili M. Şeref B. ( Burdur ) — tki se
neliktir. 

Reis — Fasıl kabul edilmiştir. 
F. Lira 

650 Dahilde tahsil ettirilmekte olan 
talebenin mektep ve yol masrafları 15 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. 

651 
Reis 

F. 
652 

Reis 
F. 

653 
Reis 

Staj ve ihtisas masrafları 
— Kabul edilmiştir. 

Mektepler ve kurslar 
— Kabul edilmiştir. 

Mücadele 
— Kabul edilmiştir. 

Lira 
153 600 

Lira 
275 000 

Lira 
329 060 

F. Lira 
654 lalan, teksir ve tetkikat 3S3 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

655' yardımlar 845 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
656 Mektepler - kurslar 56 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

657 Mücadele 316 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
658 İslah teksir ve tetkikat 319 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
Hamdi B. (Mersin) — Tiftik Cemiyetine on beş 

bin lira konmuştur. Buna hükümet lüzum görme
miş ; fakat encümen koymuştur. Bu mesele hakkın
da Vekil Bey izahat verirler mi? 

İktisat Vekili Mustafa Şeref B. (Burdur) — 
Efendim; tiftik için hariçteki pazarların kaybol
duğu söylenmektedir. Yapılan tetkikat neticesinde 
tiftiğin daha ziyade buhrandan müteessir olmadığı 
anlaşılmıştır. İhracı esnasında standarizasyona ri
ayet edilmediğinden bu pazar kaybedilmektedir. 
Bunlar için bir tiftik cemiyeti teşekkül etmiştir. 
Memlekette tiftik neslinin ıslâhı, ticarette doğru
luğu temin etmek ve hariçte hakikaten mahdut 
olan pazarda emniyet vücuda getirmek, tiftikleri
mizin sürümüne yardım etmek maksadile teşekkül 
etmiştir. Bu maksatlar da, Vekâletin maksatlarnı-
dandır. Fakat vekâlet bu gibi maksatları asıl mü
tehassıslardan teşekkül etmiş ve ferdî gaye takip 
etmiyen heyetler muavenetile yaparsa tabiî daha 
muvafık olur. Bu hususta kendisinin sarfedeceği 
parayı, cemiyete terketmeği doğru bulmuştur ve 
bu suretle daha muvaffakiyetle iş göreceğini farz 
ve tahmin etmiştir. Binaenaleyh bunda vekâlet 
mahzur değil, fayda görmektedir. 

Rüştü B. (Bursa) — Başka memleketler bu gi
bi cemiyetlere yardım yapmak için belki yüz bin
lerce lira koyarlar, ezcümle İtalyada ipekçiliği teş
vik için teşekkül etmiş olan cemiyete 750 bin lira 
para veriliyor. Fakat memleketimizde böyle bir 
âdet yoktur. Burada yapılacak tiftikten daha mü
him işler vardır. Parayı alacak olan Tiftik Cemiye
ti onu ne suretle sarf edecektir, bundan mesul kim 
olacaktır? Bunun için Heyeti celilenizden çıkmış 
bir kanun olmadığı için bunun reddini teklif ey
lerim. Evvelâ kanun, sonra masraf!.. 

Süleyman S u n B. (Yozgat) — Vekil Bey izah 
ettiler. Bu cemiyet teşekkül etmiştir, Bir seneye 
yakın da vazifesini yapmaktadır. Vazifesi memle
kette numune ağılı tesis etmek, orada damızlık te
ke ve keçi yetiştirerek halkın elindekilerle müba
dele etmektir. Bütün keçi yetiştirenler bu cemiye
tin âzasıdır. Memlekette üç milyon 400 bin tiftik 
vardır. Bunlar bakımsızlıktan günden güne tered
diye uğramaktadır. Bey arkadaşımız memleketteki 
tiftiği ehemmiyetsiz gördü. Tiftik memleketin en 
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mühim varidat menbalanndandır. Elli dört vilâ
yette tiftik keçi yetiştirilir. Cemiyet, elindeki ni
zamnameye göre vereceği kararla parayı sarf ede
cek ve bir program tahtında İktisat Vekâletinin 
murakabesi altında bulunacaktır. Cemiyetin kasa
sı yoktur, diyorlar. Cemiyetin kasası bankadır. 

Nizamname; cemiyet reisinin o derece takyit 
etmiştir ki heyeti idaresinin kararını almadan kâ
tibin, muhasibin, memurun maaşından başka bir pa
ra veremez. Cemiyetin parası İş Bankasındadrr. 
Öyle hakkı huzurlarla keyfî olarak para sarfolun-
mımıyacaktır. ( Alkışlar ) . 

Hamdi B. ( Mersin ) — Cemiyet reisinden bir 
sual soracağım. Bu cemiyet ne zaman teşekkül et
miştir ve teşekkülünden beri ne işler yapmıştır? 

Süleyman Sırrı B. ( Yozgat ) — Cemiyeti teşrif 
ederlerse orada istedikleri kadar izahat alabilirler. 

Rüştü B. ( Bursa ) — Cemiyete para tahsisi 
kanun olmadıktan sonra ve Hükümet te teklif et
medikten sonra Bütçe Encümeninin bu cemiyete 
fasıl ayırması doğru değildir. Memlekette başka 
cemiyetler de çalışabilir. Her tiftik sahibi bir 
kuruş verse kırk bin, elli bin lira para toplıyabilir-
ler. Yoksa bir kanun olmadıktan sonra tahsisat ve
rilemez. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Emsali çoktur 
Beyefendi. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. ( Gü-
müşane ) — Millî teşekküllere Devlet bütçesin
den yardım yapılsın mı, yapılmasın mı? Bu gibi 
teşekküllere Devlet bütçesinden yardım edilmek
tedir. Maliye bütçesinde buna ait yedi, sekiz fasıl 
vardır ve bunlar senelerdenberi verilmektedir ve 
Heyeti Celilenizin kabulüne iktiran etmiştir. 

Böyle bir paranm bütçeye konulup verilmesi 
için hiç biri hakkında bir kanunu mahsus yapıl
mamıştır. Her senenin bütçesinin vaziyetine göre 
Heyeti Celileniz bütçeye lüzumunu takdir ve mik
tarını tayin ederek bir miktar para koyar veya 
koymaz. Bu sene kanun mucibince bu parayı vere
cektir diye taahhüde girmez. Bu sene lüzum görür 
ve bir miktar verir. Gelecek sene lüzum görmez 
vermez. 

Hükümet bunu teklif etmedi, Bütçe Encümeni 
kendiliğinden neden koydu diyor. Hükümet bu 
teşviki; teşvik fasılları içinden yapıyor. Fakat 
arzettiğim şekilde Maliye bütçesinde ne kadar 
millî teşekkül varsa hepsinin ayrı muavenet fa
sılları vardır. Bütçe Encümeni bu parayı İktisat 
Vekâletinin müstehlik fasıllarından tasarruf su-
retile koymuştur. İktisat Vekâleti bütçesi tetkik 
buyrulursa bu, görülür. Hükümet ( 8,555,000 ) 
lira teklif ediyor. Bütçe Encümeni mahalline mas
ruf olmıyan müstehlik kısımlarından bu parayı 
buldu. Yani bu tasarrufu, istihsali tezyit edecek 
fasıllardan değil, doğrudan doğruya müstehlik 
olacak fasıllardan yaptı. 

Rüştü B. ( Bursa ) — Bu para ile 25 mektepte 
( 1250 ) talebe okutturulabilir. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. ( De

vamla ) — Efendim, ipeğe ne için verilmedi de 
tiftiğe verildi. İpeğin hali de, istikbali de emindir-
İpek üzerine yüzde yirmi gümrük himayesi vardır. 
Yani ipek noktai nazarından hiç endişeye mahal 
yoktur, yalnız şuna da işret etmek isterim ki Küs
tü Bey arkadaşımız bütçenin heyeti umumiyesi 
hakkında söz söylerken; memlekette adedi yüz 
binlere baliğ olan koza mütehassıslarını mı, yoksa 
adedi yirmi beşi geçmiyen fabrikatorları mı hima
ye etmek istediler. Sözlerile tamamen- fabrikatör 
lann himayesini istemişlerdir. Memlekette istihsal 
edilen koza, memlekette işleyen fabrikaların ih
tiyacına kâfi gelmiyor. 

Binaenaleyh gerek koza, gerek ipek ipliği üze
rinde bir ameliye yapmak lâzımdır ki, fabrikaları
mız boş kalmasın dediler. Bendeniz sureti katiyede 
bu fikri, memleketin iktisadiyatına muvafık gör
mem, çünkü memleketin sanayii üzerinde alacağı
mız her karar, Türk mevadı iptidaiye müstahsil
leri menfaatine uygun olacak kararlardır (Bravo 
sesler iğ, alkışlar). Bunun hilâfına sanayi erbabını 
kendi menfatlerile telif ederek maddei iptidaiye 
müstahsillerini ezici tekliflerde1 bulunmasınlar. 

Rüştü B. (Bursa) — Ben esasen böyle bir şey 
istemedim. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Efendiler; Anadolu; tiftik denilen elyafı 
yetiştiren ana bir memlekettir. Son rubu asır zar
fında cenubî Amerika bize rakip olacak vaziyete 
çıktı. Bunun sebebi; tiftiklerimizin cinsinin ıslahı 
na, lüzumu kadar çalışılmamasıdır. Oralarda ye
tiştirilen tekelerin bütün kozaları bizimkinden iki 
üç boğum daha fazladır. Böyle bir cemiyet te
şekkül etmiş,, fahrî olarak vazifeye başlamıştır. 
Biz de bu tahsisatı koymasaydık İktisat Vekâleti 
kendiliğinden bunu yapmağa salâhiyettardı. Teş
viki sanayi fasıllarından böyle bir yardım yapabi
lirdi. Fakat İktisat Vekâletinin tiftiğin ıslahî için 
yapacağı bu yardım sarihan mahallini tayin etmek 
suretile tahsis etmeği daha doğru ve bütçe muraka
besine daha muvafık bulduk. 

Bunun içindir ki masarifatı umumiyede İktisat 
Vekâletinin bu takdir ve bu şerefini biraz da Mec
lis kendi üzerine almış olsun (Bravo sesleri). Bina
enaleyh kabulü yerindedir (Alkışlar). 

Hamdi B. (Mersin) — Muhterem efendiler, tif
tiğimizi ıslah ve revacını temin etmek, cinsini istan-
darize etmek, hariç piyasalarda yer tutması için 
alınması lâzım gelen ne gibi tedbirler varsa bun
ların hepsi lüzumludur. Yalnız bu yapılacak işleri 
doğrudan doğruya İktisat Vekâleti mi yapsın, ce
miyet mi yapsın? yoksa her ikisi de beraber mi 
yapsın ? bence; her ikisi de beraber yapsın. Zaten 
damızlık getirmek ve damızlığı ıslah etmek ve yal
nız tiftiğin değil, emtiamızın cinslerini ıslah ede
rek haricî piyasalara sevketmek doğrudan doğruya 
İktisat Vekâletinin vazifesidir ve İktisat Vekâleti 
bunları mütehassısları vasıtasile yapacaktır, Kon-
trola tabidir. Masrafları da Divanı Muhasebat vize
sinden geçecektir. Paranın santimi dahi israf edil-
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miyecektir. Halbuki bu işi cemiyete verdiğimiz 
takdirde cemiyet, bina tutacak, kırtasiyeye verecek 
velhasıl maksadın gayri yere sarfiyat yapacaktır. 
Benim kanattimce her cemiyet, azalan vasıtasile 
yaşar. Eline bir deynek verilerek kötürüm gibi ya
şayıp giden bir cemiyetten hayır gelmez. 

Bu gün dört milyonu mütecaviz tiftik vardır, 
tiftiktiler tiftik başına birer kuruş verseler kırk 
bin lira eder. Mademki kendi mallarının ıslahı için 
bir cemiyet teşkil etmişlerdir. Onunla bizzat alâ
kadar olmalıdırlar, ve yardım etmelidirler. Yardım 
etmezlerse alâkadar olmryorlar demeketir. Böyle 
cemiyetten hayır gelmez (Bravo sesleri). Böyle bir 
cemiyete 15 bin lira vermek, tasarrufa çok muhtaç 
olduğumuz bir zamanda bu parayı heder etmek de
mektir. Diğer taraftan Sıhhiye bütçesi çıkıyor, ora
da gördüm; verem mücadele cemiyeti gibi bir çok 
cemiyetler vardır. Veremden bu memleket inliyor, 
bu cemiyete yardım için (15,000) lira konuyor o 
zaman parasızlıktan ağzımı açmadım, bir şey söyle
medim. Şimdi bidayeti teşekkülünden bu zamana 
kadar ne yaptığı bilinmiyen ve sorulduğunda; cemi
yete gelsinler, her türlü izahatı verebiliriz, deni
len bir cemiyete bu kadar para vermek doğru de
ğil, günahtır efendiler! yazıktır bu memleketin 
parasına! (Bravo sesleri, alkışlar). 

Reis — Efendim, takrirleri okuyoruz. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
658 inci faslın 6 inci maddesindeki 15 bin lira

lık « tiftik cemiyetine muavenet » masrafının tay-
yini teklif ederim. 

Bursa 
Rüştü 

YÜKSEK REİSLİĞE 
658 inci faslın 6 inci maddesindeki (15,000) lira 

tahsisatın tavyini teklif ederim. 
18 - VII - 1931 

Mersin 
Hamdi 

Reis — Efendim, 658 inci fasla mevzu 15 bin 
liranın tayyi teklif ediliyor. Tay teklifi kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Tay teklifi kabul edilme
miştir. Bu fasıl hakkında başka söz istiyen yoktur. 
Binaenaleyh fasıl kabul olunmuştur. 

F. Ura 
659 Mektepler 60 300 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

660 Mücadele 22 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
661 Muhafaza, amenajman ve teşcir 224 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

662 Mektepler 30 750 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
663 Tahlilhane masrafı 3 600 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

664 Havzai fahmiye ve diğer ma
denler 58 250 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

665 Teşviki sanayi kanunu mucibince 
verilecek mevadı iptidaiye primi 

karşılığı 22 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
666 Mektepler ve müesseseler 48 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

667 Harici ticaret 111 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
668 Yüksek deniz ticaret mektebi 35 600 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

669 Liman ve sahil hizmetleri 44 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
670 Tetkikat ve tahnrriyat 70 800 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

671 İnşaat, tesisat, tamirat 1 118 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
672 Fenerler inşaat hissesi 30 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
Rasih B. ( Antalya ) — Akdenizde bizim hudu

dumuzdan İzmire gelinceye kadar vapurlarımızın 
gece her hangi bir fırtına ve tehlikeye karşı barı
nacakları liman yoktur. Yalnız Antalya körfezinde 
bir liman vardır ,oraya da fenersizlik yüzünden 
vapurlar uğrayamıyorlar.Bu yüzden bir çok kaza
lar oluyor. Antalya fenerde Finike limanındaki 
fener bu inşaat faslında dahil midir? 

İktisat Vekili Mustafa Şeref B. (Burdur) — 
Dahil değildir efendim. Bu, tamirata mahsus ola
caktır, kâfi değildir. Çünkü mukavele mucibince 
tamirat, Hükümet tarafından istenildiği takdirde 
Hükümete aittir. Eğer tasarruf maksadile şirket 
tarafından istenirse o zaman şirket yapar. Bu pa
ra fener inşasına kâfi değildir, tamirat için ayrıl
mıştır. Bu sene tasarruf dolayısile fener inşasını 
derpiş etmek imkânsız olmuştur, mümkün olursa 
gelecek sene yaparız. 

Reis — 672 inci fasıl kabul edilmiştir. 
F. Lira 

673 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 4 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
674 Geçen sene düyunu 86 730 

Reis — Kabul edilmiştir. 
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Eski seneler düyunu 
Kabul edilmiştir. 
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On dakika istirahat için celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 17,50 

Lira 
39 000 

Açılma saati : 18,10 

Heis — Rrfet Bey 
Kâtipler : Avni B. ( YOZOAT ) , Haydar Rüştü B. ( DENİZLİ ) 

Reis — Celse açılmıştır. 

B - Millî Müdafaa Vekâleti bütçesi (Kara kıs
mı) 

Reis — Millî Müdafaa Vekâleti bütçesinin he
yeti umumiyesi hakkında söz istiyen va.r mı? 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Efendim; Millî 
Müdafaa bütçesinin heyeti umumiyesine bakıldığı 
zaman evvel emirde nazarı dikkati celbeden en 
mühim mesele, on bir milyon üç yük küsur bin li
ranın geçen seneden noksan olmasıdır. Bu noksan, 
bazı endişe ve mütaleaları tevlit edebilir. Vatanın 
müdafaasına taallûk eden bütçede gördüğüm nok
sandan dolayı bu endişeli mütalealara mahal kal
mamak için heyeti umumiyesi hakkındaki müta-
leamı badehu arzetmek üzere evvelâ Vekil Beye
fendinin bizi bu hususta tenvir etmesini rica ede
rim. 

Millî Müdafaa Vekili Zekâi B. (Diyarbekir) — 
Millî Müdafaa Vekâleti bütçesinin geçen seneye 
nazaran yekûnunda, filhakika on bir milyon kü
sur lira noksan vardır. Bu noksanı görerek Meclisi 
Âlinizin haklı endişelere - Mazhar Müfit Beyefen
dinin işaret ettikleri gibi - düşmesi ihtimali vardır. 
Millî Müdafaa Vekâleti teşkilâtının bütün ihtiyaca-
trnı, diğer ihtiyacata takdimen Büyük Meclisini
zin temin hususunda daima hususî bir itina göster
miş olduğunu ve bu itina ile Türk milletinin ordu
larına karşı ihtimam, muhabbet ve alâkasının yük
sek misalini daima göstermiş bulunduğunu hepimiz 
minnet ve şükranla hatırlarız. 

Arkadaşlar; Millî Müdafaa Vekâletinin teşkilâ
tı gibi, bu memleketin, bu devletin bütün teşki
lâtında en kıdemli, en gönüllü ve temelli bir teş
kilâtın geçen seneki bütçesinden takriben yüzde 
yirmiye vasıl olan bir noksanla idaresinin kolay 
olmıyacağmı hep takdir ederiz. Üzerinde senelerin 
emeği biriken bu teşkilâtın hiç bir noktasında ha
kikaten sarsılmaksızın ilişmek kabil değildir. Bü
yük bir itina ile Türkiyenin büyük kumandanları 
ve tarihin en yüksek sanatkârları tarafından tecrübe 
ile, müşahede ile muasır telâkkiyatı tetkik ile vü

cude getirilmiş cumhuriyetin bir şah eseri var ki 
bunun adına Türk Ordusu diyoruz (Alkışlar). El
bette bu yüksek eserin, lâyik olduğu itina ile taali ve 
inkişafını takip, idare etmek hükümetinizin en 
mukaddes vazifesidir. Bu cihet böyle olmakla be
raber, bir de ordularımızın ve millî varlıklarımı
zın üzerinde, iktisadî buhranın hasıl ettiği ve atî 
senelerde hasıl edebileceği tesiratı düşünmek ihti
yatlı ve durbin olmanın zrurî icabatıdır. Takdir 
buyurursunuz ki bir taraftan bu yüksek eseri lâ
yik olduğu itina ile muhafaza ve inkişaf ettirmek, 
diğer taraftan arzettiğim zarurî icabata ria
yet etmek endişelerinin telifi iledir ki bütçeyi bu 
vaziyette Meclisi Âlinize takdim etmiş bulunuyoruz. 
Derhal arzedeyim ki Türk Orduları vatanın her kö
şesinde, hudutların her noktasında memleketin 

! yüksek menafiinin müdafaası için kendilerine tev
di olunacak vezaifi ifaya daima amadedir, mukte
dirdir ve muktedir olacaktır (Alkışlar). 

Müdafaai Milliye Vekâletiniz ordularmınzm ih
tiyacını ve bu maksatla onların vazifelerini en 
mükemmel surette ifa edebilmelerini temin ede
cek tedabiri, tertip olunan programlar dahilinde 
istihzaratnu ve tedarikâtını yapmakta devam 
edecek ve bütçemizin tasarrufkâr vaziyeti prog
ramın hututu esasiyesinde hiç bir suretle tebed
dül ve tagayyür vücude getiremiyeçektir. Malûmu 
âliniz olduğu veçhile müdafaa teşkilâtını vücude 
getiren muhtelif bütçeler masarifinin mühim bir 
kısmını iaşe ve teçhiz hususundaki tahsisat teş
kil etmektedir. îşte bu senenin fiyat tenezzülün
den istifade etmek suretile bunları temin ettiğimi
zi şimdiden yapılan mubayaalar ve münakaşalar 
da görüyoruz ve bu istifadelerle bütçe noksanı
nın mühim kısmının telâfi edileceğini ümit etmek
teyiz. Filî kadrolarımız Bütçe Encümenimizin 
tasdik ettiği kadrolara nazaran ve ihtiyacın hattı 
asbarisi dahilinde olmakla beraber, sene içerisin
deki tabiî zayiatı da mevcutlar üzerindeki mesaiyi 
artırmak suretile temin etmeğe çalışacağız. 

Bu tedbir de, bütçemizin noksanının hizmet
lere halel gelmemek üzere telâfisine yardım ede-
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çektir Bu tedbirlerledir ki Müdafaayi Milliye Ve
kâletiniz, bütçesini geçen senelere nazaran ordu 
teşkilâtında bir tezelzül vücude getirmeksizin ve-
zaifi tamamen ifa edebilecek şekilde idare edebi
leceğini ümit ederek bütçeyi Heyeti Celilenize 
takdim etmiş bulunuyor. Büyük Meclisiniz ve o-
mın isrine iktifa eden hükümetiniz, milletin şere
fini taşıyan ordularınızın ihtiyacatını hiç bir da
kika ihmal etmiyecektir. ( Bravo sesleri, alkışlar ) 
maruzatım bundan ibarettir. 

Mazhar Müfit B. ( Denizli ) — Arkadaşlarım; 
Muhterem Millî Müdafaa Vekili Beyefendinin va-
zih izahatından demin arzettiğim gibi on bir mil
yon küsur liralık bir tasarruftan endişeye mahal 
olmıyacağını ve binaenaleyh bu gibi mülâhazala
rın varit olmıyacağına kani ve mutmain olduğum 
gibi zannederim ki Heyeti Celileniz dahi bu en
dişeden müberra olarak kanaat hasıl etmiştir. 

Bu çok şayanı teşekkür bir meseledir. Bilhas
sa Vekil Beyefendinin devairi âliyesinin progra
mı dairesinde, istihzarat ve tedarikât hututu esa-
siyesinde bir tebeddül olmadığı hakkındaki beya
natı hakikaten kalplerimize çok ferah bahsetmiş
tir. Demek oluyor ki emri müdafaa hususunda 
muayyen program dairesinde yine istihzarat ve 
tedarikâta devam olunacaktır. Yanlı/. yine Vekil 
Beyefendinin beyanatından anlıyoruz ki, malûm 
olan buhran ve tasarruf mesailinde ordumuzda 
kendi hissesine düşen fedakârlığı bütçesinde ifa et
miştir. Bu da şayanı teşekkürdür. Vekil Beyefendi 
bizi çok sevindirecek ve iftiharla kalplerimizi dol
duracak bir meseleden bahis buyurdular, dediler 
ki: ordularımız vatanın her köşesinde, vatanın 
her noktasında, vatanın yüksek menafimi müdafaa 
için her zaman hazır ve amadedir. Arkadaşlar; 
biz buna çoktan iman ve itimat etmişizdir. Fakat 
ordumuzun, göğsümüzü kabartacak şu hamasetini 
Vekil Beyefendinin ağzından bir kere daha duy
mak elbette bizim fahrimizi bir kat daha artırdı. 
Şüphe yok efendiler! gerek Yüksek Erkânı Har
biye Heyetinin ve gerek Kumandan Heyeti Âliye
sinin ve Zabita nnnızın fennin, ilmin, asrın göster
diği tekâmül derecesinde ordumuza sarf ettikleri 
mesaiye her gün şahidiz. Binaenaleyh, bu mesai 
neticesi olarak hakikaten bu gün ordumuz vata
na düşman ayağını bastırmıyacak bir kabiliyeti 
haiz olduğu hakkındaki itimadımız bir kat daha 
artmış ve bu itimat ve emniyetimize zere kadar 
halel gelmemiştir. Şurasını arzetmekle sözüme ni
hayet vermek isterim. Malûmunuzdur ki, icap ve 
lüzumunda gerek muhasebei umumiye kanununun 
verdiği salâhiyet ve gerek se icap ve lüzumunda 
o salâhiyetin de fevkine çıkarak bu Meclisi Âlı 
bütün bütçeleri sıfıra indirir, on bir milyon yerine 
bütçeye milyonlarca lira koyar. Netekim efendiler; 
bunun emsali bu meclisin tarihinde vardır. Şu hal
de emri müdafaa da muayyen hututu esasiye da
iresinde vazifeye devam edilmesinden ve ordunıu-
v.\\\>. gösterdiği tekâmül ve terakkiden çok müfte-

hir olarak neşeler ve saadetler içinde orduya te
şekkür eder ve sözüme hitam venv\m(Alkışlar). 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Fasıllara ge
çelim efendim. 

İsmail Kemal B. (Çorum) — Efendim; mukad
des ordumuzu tepcil ve takdir etmekten başka bir 
şey diyemem. Vekil Beyefendiden yalnız bir şey 
soracağım. Ordumuz memlekette daima her şey
de rehber olmuştur. Bilenle bilmiyenin vereceği 
randnıaıı bir değildir. Her halde bilenin vereceği 
randnıavı daha ziyadedir. Bendeniz askerlere fennî 
ve amelî olarak ziraat öğretilmesine dair bir kanun 
teklif etmiştim. O kanun da erkti. Acaba o kanun 
tatbik ediliyor mu. edilmiyor mu? Bu ciheti Vekil 
Beyden sual etmek istiyorum. Harbi umumide 
şoför yoktu; derhal bir kurs açıldı bu sanat inki
şaf etti. Ziraat da, askerî hayatında fennî ve amelî 
•surette öğretilirse terhis olunan yirmi otuz bin ki
şi memelkete ziraati iyi öğrenmiş surette dağila-
< aktır. Bunda ise pek çok fayda vardır. 

Millî Müdafaa Vekili Zekâi B. (Diyarbekir) — 
Efendim ; İsmail Kemal Beyefendi 340 tarihli ve 
415 numaralı kanundan bahsettiler. Bu kanunu 
kendileri teklif etmiştir. 

Evet bu kanun askere silâh altında bulunduk
ları zaman talim ve terbiyei askeriyelerine halel 
gelmemek üzere boş vakitten bilistifade yeni alâtı 
ziraiye istimaline alıştırmaları hakkındadır ve bu 
kanunun tatbikatı hakkında Heyeti Vekile bir 
talimatname yapacaktır deniyor. Bu talimatname 
Heyeti Vekilece 8 teşrinievvel 341 tarihinde ya
pılmıştır ve mevkii tatbiktedir. Kanun, ihtilası 
vakrt oldukça, talim ve terbiyei askeriyelerden 
mada zamanlarda garnizonlarda veya yakın mü-
essesatı ziraiyede askere yeni alâtı ziraiye istima
linin öğretilmesi hakkındadır. Talimatnamede bu 
müessesatı ziraiyenin garnizonlara nihayet on 
kilometro mesafe dahilinde olması tasrih edilmiştir. 
Çünki askerin garnizonlardan daha uzak yerlere 
ayrılması mümkün değildir. Bu kadar mesafede 
müessese bulunmıyan yerlerde İktisat Vekâletinin 
memur edeceği ziraat memurlarının askerlere kon
feranslar ve alâtı ziraiye üzerinde ders vermesi 
şekli de talimatnamede muharrerdir. Bu talimat
name elyevnı tatbik edilmektedir. 

Şunu arzedeyim ki askerî talim ve terbiyeden 
vakit bulup yeni alâtı ziraiye ile iştigal etmek çok 
müşküldür. Bununla beraber bu kanunun daha evi 
ve müsmir .-''kilde tatbiki için Millî Müdafaa Ve
kâleti, İktisat Vekâletiyle istişare yaparak yeni 
tetbirler alacaktır. ( Müzakere kâfi, kâfi sesleri ) 

Reis — Efendim başka söz istiyen yoktur, Fa
sıllara geçilmesini kabul edenler. . . . Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
681 Vekil tahsisatı 4 800 

Reis — Kabul edilmiştir. 
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682 Maaşatı umumiye ve tekaüt 
ikramiyesi 13 507 546 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

683 Daimî müstahdemler ücreti 594 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
684 Muvakkat tazminat 173 250 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . ' Lira 

685 Temsil tahsisatı ve akçe farkı 103 260 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
686 1107 numaralı kanun mucibince ge

dikli küçük zabitana verilecek aile 
zammı 14 850 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . ' Lira 

687 Mefruşat ve demirbaş 49 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
688 Levazım 89 100 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

689 Müteferrika 89 100 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
690 1493 numaralı kanun mucibince 

verilecek ikramiye 9 900 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
691 Vekâlet otomobil masrafı 3 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

692 Masarifi mütenevvia 226 314 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
693 Harcırah 650 400 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

694 Resmî telefon masrafı 13 098 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
695 Ücretli muhabere ve mükâleme 

masrafı 13 365 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
696 Masarifi mukannene 5 940 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

697 Muayyenat 12 426 600 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
698 Levazımı askeriye 4 947 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

699 Levazım ve teçhizatı harbiye ve 
fenniye ve tahkimat masrafı 911 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
700 Levazımı sıhhiye 362 740 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

701 Nakliyat 534 600 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
702 Faslı mahsus 7 722 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

703 Manevre masrafı 49 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
704 Vesaiti nakliye masrafı. 89 350 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

705 Staj, tahsil ve tedavi masrafı 81 972 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
706 Şehitliklerin bilûmum levazımı in-

şaiye masrafı ve bekçi ücretleri 8 832 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
707 Beynelmilel mezarlıklar komisyonu 

masrafı askerî spor teşkilâtına nak-
tî muavenet 3 564 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

708 inşaat ve tamirat ve sabit tesisat 
masrafları 1 057 540 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

709 Ecnebi mütehassıslar 89 100 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
710 Memuriyeti mahsusa ile ecnebi mem

leketlere gönderilecek zabit ve me
murlar harcırahı 15 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

711 Askerî mektepler masrafı 57 915 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
712 Askerî müze masrafı 3 564 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

713 Geçen sene düyunu 178 200 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
714 Eski seneler düyunu 11 368 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

715 Adanada mubayaa olunan tel
sizin 1931 taksiti 2 475 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

716 Memnu mıntakalar istimlâk bedeli 35 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 
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bütçesi. 
F. Lira 

721 Maaşatı umumiye ve tekaüt ik
ramiyesi 440 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

722 Daimî müstahdemler ücreti 300 000 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
723 Muvakkat tazminat 11 484 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

724 1107 numaralı kanun mucibince ge
dikli küçük zabitana verilecek aile 

zammı 1 620 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
725 889 numaralı kanun mucibince ha

va mensubinine verilecek tahsisat 110 000 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
726 Mefruşat ve demirbaş 500 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

727 Levazım 1 530 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
728 Müteferrika 1 854 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

729 1493 numaralı kanun mucibince 
verilecek ikramiye 1 925 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

730 Masarifi mütenevvia 13 530 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
731 Harcırah 20 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

732 Resmî telefon masrafı 1 130 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
733 Ücretli muhabere ve mükâleme 

masrafı 900 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
734 Masarifi mukannene 200 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

735 Muayyenat 225 500 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
736 Levazımı askeriye 119 270 

Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
737 Levazım ve teçhizatı harbiye ve 

fenniye ve tahkimat masrafı 1 640 730 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
738 Levazımı sıhhiye 10 300 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

739 Nakliyat 60 000 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
740 Manevra masrafı 2 000 
F. Lira 

741 Vasıtai nakliye masrafı 800 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
742 Tayyare şehitleri tazminatı 25 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

743 Tayyareciliğe müteallik eserlerin 
tercüme masrafı 2 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

744 Staj için ecnebi memleketlere 
gönderilecekler ile dahilde lisan 

tahsil ettirileceklerin tahsisat 
ve masrafı 173 400 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

745 Memleket dahil ve haricinde ücretli 
müessesatı sıhhiyede tedavi ettirile 

cek malûlin masrafları 3 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
746 İnşaat, tamirat ve sabit tesisat mas

rafları 57 641 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. - Lira 
747 Spor masrafı 500 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

748 Ecnebi mütehassısları 164 400 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
749 Mekatibi askeriye masrafı 2 500 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

750 Tayyare fabrikalarımn işletme mas
rafı ve amele ücreti 42 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

751 Eskişehir Hava mektebi matbaası üc
ret ve masrafları 4 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

752 Geçen sene düyunu 14 100 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
753 Eski seneler düyunu 5 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
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Ç - Millî Müdafaa Vtkâhli (Deniz kısmı) hiii- Sırr ı B. ( Kocaeli ) — Efendim ;malûmdur k i ; 
ccn'i : '.•:•. ı ı l ; söylenmesi caiz olan bir kelime ile üssiil-

bahr idi r ve orada donanmamız levazımı t eda r ik 
(([<'!•. Orada su ihtiyacını temin .^ıı bazı i eda bire 

_ tevessül ihtivaeı hasıl oldu. Diğer ta raf tan beledi-
ye eakı ken<n hesabına su <ret irtmeKf.edM\ Ancak 
ü;-s[>!>;• h!•:;iii! ceibi'tiiiek istediği suya lıenü;-; teşeb
büs edilimş değildir- O su icilmeğe ya ramaz ve 
daha masrafl ıdır . Belediyenin ge t i r tmekte olduğu 
ssu ise sıhhi, bol ve drdıa nefis \'e güzergâh itibariel 
de daha emindir. 

Mahallin sa lâhiyet tar deniz makamat ı , beledi
yenin get i r tmekte olduğu suyun, ilerek sddıata 
daha muvafık «•iması, »-erek güzeru-â hm daha emin 

_ , . . bulunması ve saire suretivle, diğer cihetten vaki 
R e i s - K a b u l ednn.ışt ır . _ o ! ; ,M u ^ h h ü s e f a i k ( l | ( luğunu söylemektedir ler . 

inikat kendi teşebbüsü aslilerini henüz, file cıkar-
o.) II42 ve I U4 numaral ı kanunla r mu- f a n u s l a r ve tasavvur halindedir. Unu terkedir» 

cibmce i an t e lbau rc ı l e r e . dalgıç- M e d i v c ile teşriki mesai ederek onun getireceği 
lara veri ecek lahsısat 35 000 , ! U İ ; ! I 1 ' d o n a n m â n m dahi h,îifade etmesi mafevk 

Reis - Kabın edılmışLr. aıakamatça kabul edilmelidir. Hakikaten belediye-
ı r ' ! uiıı getireceği su evsafı urat hibeyi haiz ve güzer-

F. 
755 Ma 

Reis -
F. 

756 
Reis -

F 
757 

Reis -
F 

758 

iaşa.tı umumiye ve tekaüt ikra
miyesi 

— Kabul edilmiştir. 

.Müstahdemler ilere; i 
— Kabul edilmiştir. 

Muvakkat tazminat 
— Kalın! edilmiştir. 

Temsil tahsisat ı ve akea farkı 

Kira 

1 221 -29' 

Lira 
! 1 i 435 

Lira 
15 343 

Lira 
12 350 

F 

F 
760 _ Alefaaışat ye demirbaş 1 000 ^ h . ^ l a h a müemmen olmak itibariie faikiveL imi-

Reis — Kaimi edilmiştir. s ( 1 „ o m -w (U, , ı u it]hiif]u ( . s | ı a v î t ı . , t ı , i k a t t , / l l H J Î î m 
F Lir. 

7(il Levazım S 000 
ib;ıra alınıp alınmıyaeasiı hakkında 

. i'eudiııiıı uoktai nazarlar .nı «iğrenmek is tenm. 
Reis — Kabul edilmiştir. Millî Müdafaa Vekffi Zekâi B. (Diyarbeki r ) 

F . Lira 
762 Müteferr ika 4 320 

Reis — Kabul edilmiştir. edecek! ; ı 
F . ' Lira 

7 fi o 1493 numaral ı kanun mucibince 

end im: Sırrı lieyefeud niu b r \ a n a t ı u ı d ikkat le 
nledinı. Hu meseleyi Vekâlet ehemmiyetle tetkik 

/, 
Sırr ı B. ( Kocaeli ) — Teşekkür ederim. Zaten 

. kafidir. 
verilecek ikramiye 2 SSO R e İ 3 _ Uj-t.„dim . f,.ısh kabu! edenler . . . Etmi-

Reis — Kabu! edilmiştir. V ( l l i , e | . _ _ _ K . , , m l (,,jilmistir. 
F . i ıra .ıra 

F64 Masarifi mütenevvia 12 130 7 T 2 Levazımı sıhhiye 5 280 
Reis — Kaimi edilmiştir . R e i s _ K a b u l edilmiştir . 

F hıra 
165 Harcırah Ki 875 773 Nakliyat 13 500 

Reis — Kabul edilmiştir. R e İ R _ K . i b u | edilmiştir. 
F . Lira " ' | ,,,.;• 

7fifi Resmî telefon masrafı 855 774 p a s l l m a h S U s 4 000 000 
Reis — Kaimi edilmiştir. - e i s _ K a b u ] edilmiştir. 

L1 1 • 
K __ L i r a j / | ( i n ı 

767 ücre t l i muhabere ve miikâKnıc ma:: 775 K i t a p ve mecmua ve risale masrafı 3 000 
raf: 1 800 Reis — Kabul edilmiştir. 

Reis — Kabu! edilmiştir. p ı,;,.,, 
^ • ' ' i r ; ; 776 Vesaiti nakliye masrafı 800 

768 ^ Muayyenat 569 988 R e i s — Kabul edilmiştir. 
Reis — Kabul edilmiştir. p [Jirn 

F - I'ii"1 777 İnşaat ve tami ra t 15 470 
769 Levazımı askeriye 153 510 Reis — Kabul' edilmiştir. 

Reis — Kabul edilmişi i 1 j i r a 
' - L i , ' ; l 778 Ecnebi mütehassısları 85 960 

770 Leva/mı ve teçhizatı harbiye ve_ _ Reis — Kabul edilmiştir. 
fenniye ve tahkimiye masrafı <25 1 M) \s [,;,.., 

Reis — Kabul edilmiştir. 779 Ecnebi memleketlere memuren 
F Lira gönderilecek zabitan ve memurin 

771 Sefain ve mevaki levazımı 719 805 harcırahları 45 000 
Reis — Kabul edilmiştir. Reis — Kabul edilmiştir. 

1 9 2 -
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F. 
780 

Reis 
F. 

781 
Reis 

F. 
782 

Reis 
F. 

783 
Reis 

F. 
784 

Reis 
F. 

Staj, tahsil ve tedavi masrafı 
— Kabul edilmiştir. 

Boğazlar komisyonu masrafı 
— Kabul edilmiştir. 

Deniz matbaası masrafları 
— Kabul edilmiştir. 

Geçen sene düyunu 
— Kabul edilmiştir. 

Eski seneler düyunu 
— Kabul edilmiştir. 

Lira 
31 500 

Lira 
10 000 

Lira 
16 000 

Lira 
18 000 

Lira 
583 

Lira 
785 Memleket dahil ve haricinde ücretli 

] müessesatı sıhhiyede tedavi ettiri
lecek malûlin masrafı 3 000 

1929 senesinde tekaüt edilen zabi-
tan ve memurların 912 numaralı ka

nun mucibince verilecek ikramiye
leri karşılığı 

Reis — Kabul edilmiştir. 
D - Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü büt

çesi : 
F. 

791 

Reis 
F. 

792 
Reis 

F. 
793 

Reis 
F. 

794 
Reis 

F, 
795 

Reis 
F. 
796 
Reis 

F. 
797 

Reis 
F. 

798 
Reis 

F. 
799 

Reis 
F. 

800 

Reis 

Maaşatı umumiye ve tekaüt ikra 
miyesi 

— Kabul edilmiştir. 

Müstahdemin ücreti 
— Kabul edilmiştir. 

Muvakkat tazminat 
— Kabul edilmiştir. 

Mefruşat ve demirbaş 
— Kabul edilmiştir. 

Levazım 
— Kabul edilmiştir. 

Müteferrika 
— Kabul edilmiştir. 

Masarifi mütenevvia 
— Kabul edilmiştir. 

Harcırah 
— Kabul edilmiştir. 

Resmî telefon masrafı 
— Kabul edilmiştir. 

Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 

— Kabul edilmiştir. 

Lira 

316 619 

Lira 
332 621 

Lira 
12 000 

Lira 
2 000 

Lira 
2 100 

Lira 
7 000 

Lira 
7 160 

Lira 
6 497 

Lira 
1 100 

Lira 

500 

F, 
801 Muayyenat 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F, 

802 Levazımı askeriye 
Reis — Kabul edilmiştir. 

803 Levazımı sıhhiye ve tecrübe hay
vanatı 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. 

804 Sevkiyat 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F, 
805 Fennî kitap ve risalelerin ve ga

zetelerin mubayaa ve abone be
delleri 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. 

806 inşaat ve tamirat 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
807 Ecnebi mütehassısları 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. 

808 Staj, ve teftiş masrafları 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F, 
809 895 numaralı kanun mucibince si

gorta sandığına muavenet 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
810 Fabrikalar masarifi umumiyesi 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F, 

811 Sanayi mektebi masrafı 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F, 
812 Geçen sene düyunu 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. 

813 Eski seneler düyunu 
Reis — Kabul edilmiştir. 
E - Harita Umum Müdürlüğü bütçesi 

Lira 
55 624 

Lira 
27 400 

1C0 

Lira 
4 000 

Lira 

1 500 

Lira 
25 000 

Lira 
85 000 

Lira 
34 000 

Lira 

20 000 

Lira 
495 433 

Lira 
4 560 

Lira 
17 000 

Lira 
10 203 

F. 
821 

Lira 

255 285 
Maaşatı umumiye ve tekaüt 

ikramiyesi 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
822 Müstahdemin ücreti 48 774 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

823 Muvakkat tazminat 18 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
824 657 numaralı kanun mucibince ve

rilecek tazminat 50 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

- 1 9 3 -
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F. 

825 
Reis 

F. 
826 

Reis 
F. 

827 
Reis 

F. 
828 

Reis 
F. 

829 
Reis 

F. 
830 

Reis 
F. 

831 

Reis 
F. 

832 
Reis 

F. 
833 

Reis 
F. 

834 
Reis 

F. 
835 

Reis 
F. 

836 

Reis 

Mefruşat ve demirbaş 
— Kabul edilmiştir. 

Levazım 
— Kabul edilmiştir. 

Müteferrika 
— Kabul edilmiştir. 

masarifi mütenevvia 
— Kabul edilmiştir. 

Harcirah 
— Kabul edilmiştir. 

Resmî telefon masrafı 
— Kabul edilmiştir. 

Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 

— Kabul edilmiştir. 

Muayyenat 
— Kabul edilmiştir. 

Levazımı askeriye 
— Kabul edilmiştir. 

Levazımı sıhhiye 
— Kabul edilmiştir. 

Nakliyat 
— Kabul edilmiştir. 

Makine alât ve edevat ve demir
baş eşya ve levazımının muba

yaa ve tamir bedelleri 
— Kabul edilmiştir. 

Lira 
900 

Lira 
8 750 

Lira 
1 500 

Lira 
1 880 

Lira 
8 000 

Lira 
75 

Lira 

250 

Lira 
70 200 

Lira 
18 600 

Lira 
500 

Lira 
20 000 

Lira 

27 000 

F. 
837 Hayvan mubayaa bedeli 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. 

838 Vesaiti nakliye masrafı 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
839 inşaat ve tamirat ve bilcümle 

baliz tesisatı masrafı 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . 
840 Ecnebi memleketlere gönderilecek 

zabitler harcırahı 
Reis — Kabul edilmiştir. 

Lira 
1 000 

Lira 
8 000 

Lira 

15 000 

Lira 

1 000 

F. Lira 
841 Ecnebi mütehassısları 22 350 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. 

842 Staj için ecnebi memleketlere gön
derilecek zabitan harcirah, tahsi

sat ve mektep masrafları 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
843 Matbaa masrafı 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. 

844 Geçen sene düyunu 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
845 Eski seneler düyunu 

Reis — Kabul edilmiştir. 
Efendim; masraf kısımlarına müessir 

bir iki lâyihai kanuniye var, tensip buyurursanız 
yarınki celsede evvelâ onları müzakere ederiz, 
sonra bütçe müzakeresine devam ederiz. (Mu
vafık sesleri). 

Bu teklifi kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Yarın saat 14 te toplanmak üzere inikada ni
hayet veriyorum. 

Kapanma saati : 19 

Lira 

15 000 

Lira 
30 671 

Lira 
2 500 

Lira 
21 244 

olacak 

•—>>frJ»» • <c«M^ -

T. B. M. M. Matbaan 


