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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Birinci celse 
Kâzım Paşanın riyasetlerile aktedilerek 1932 senesi 

bütçesinin müzakeresine devamla Maliye vekâleti, Dü
yunu umumiye, Tapu ve kadastro umum müdürlüğü, 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti bütçeleri müzakere ve 
kabul edildikten sonra teneffüs için celse tatil olundu. 

İkinci celse 
Kâzım Paşa tarafından açılarak Dahiliye vekâleti, 

LâyİJıalar 
1 — Talebe olmıyanlarm mektep kasketi giymeme

leri hakkında kanun lâyihası (Maarif, Dahiliye ve Ad
liye encümenlerine) 

Mazbatalar 
2 — Hâkimler kanununa bazı maddeler ilâvesi ve 

nfezkûr kanunun 31 inci maddesinin tadili hakkında 

1 — 1932 senesi bütçesi hakkında yeniden rtan-\ 
zim kılınan 1/317 hıumaralı kanını lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası 

A - Hariciye vekâleti bütçesi 

Reis — Hariciye vekâleti 'bütçesi müzakere olu
nacaktır, bu münasebetle Vekil Bey bütçe hakkın
da izahat ve ayni zamanda geçen günkü suale de 
cevap vereceklerdir. 

Hariciye vekili Dr. Tevfik Rüştü B. (îzmir) — ı 
Haricî siyasetimizin tarzı ve hedefi üzerinde yeni 
maruzatta bulunacak değilim. Sebebi dünyada ve 
hariciyenizde faaliyetin azaldığından değildir. 
Bilâkis her tarafta faaliyet her vakitten fazladır. 
Hariciyeniz ise her sene geçen seneden daha çok 
çalışıyor ve daha iyi çalışıyor. Ancak Cumhuri
yet Türkiyesinin haricî siyaseti müstakir yolunu 
ve mukadder tekâmülünü takip etmektedir. Müs
takir dedim, çünkü o, ötedenberi beyan ve ilân] 
ettiğimiz, sulh yolunda şaşmaksızın yürüyor. Mu
kadder dedim, çünkü o mazinin derslerinden çı-l 

Emniyet işleri umum müdürlüğü, Jandarma umum ku-
mandacılığı, Posta, telgraf ve telefon umum müdürlü» 
ğü, Sıhhat ve çitimaî muavenet ve Adliye vekâletleri: 
bütçeleri müzakere ve kabul edildikten sonra perşembe-
günü toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reis Kâtip Kâtip 
Yozgat Denizli 

A. Kâzım. A. Boğan II .Rüştü 

1/388 numaralı kanun lâyihası ve Adliye encümeni maz
batası (Ruznameye) 

3 — Ceza kanununun mevkii meriyete vazına mü
teallik kanunun 4 üncü maddesine bir fıkra ilâvesi hak
kında 1/386 numaralı kanun lâyihası ve Adliye encü
meni mazbatası (Ruznameye) 

i kan ibretlerle, büyük inkilâbımızm ilhamlarile bü
yük şefimizin ve milletimizin büyük kudret ve-
kabiliyctile, Büyük Meclisin yüksek idare ve reh
berliği ile, ve hâdiselerin, coğrafiyemizin icabile, 
tsmet Paşa Hükümetimizin anlayışile, hulâsa mad
dî ve manevî kudret ve zaruretlerin sevk ve ilza-
mile çizilmiştir. îşte bu siyasetin mahiyetini bir 
cümlede tarif için diyebilirim ki o, Briyand -
Kellog misakmm ruh ve esası dahilinde tekâmül 

I etmektedir. Bu misakı misal almaktan maksadım 
I umumî harbin hala hatıraları yakan faciaların
dan çıkan en veciz intibah vesikası bu olduğu 
içindir. 

Hariciyenizin bu seneki, yani 1931 deki faali
yetine gelince: bu hususta en başta, muhterem. 

ı şefim tsmet Paşanın refakatinde olduğum halde, se
neye ve faaliyetimize damgasını vuran, bizzat yaptı
ğı ziyaretlerden bahsetmeliyim. Her biri ayrı ayrı 
olan evvelâ Moskova ve müteakiben giderken, ge-

| lirken Atinaya uğramak suretile yapılan Roma 
seyahatleri ve Hariciye vekilinizin Tahran ve 

I Sofya ziyaretleri bu senenin fâaliyetine renk v& 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

BÎBÎNCt GELSE 
Açılma saati: 14,10 

Reis — Kâzım Paşa 

Kâtipler: Avm Doğan B. (YOZGAT), Haydar Rüştü B. (DENİZLİ) 

Reis — Meclis inikat etmiştir. 

3 — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 
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şeklini veren hâdiselerdir. Bu ziyaretlerin mahi
yet ve neticeleri günü gününe intişar eden resa î 
tebliğlerde, karşılıklı söylenen nutuklarda aytıile 
ve hakkile ifade edilmiş bulunmaktadır. Bütün 
bu ziyaretlerde memnuniyetle kayde şayan olan 
bir husus şudur k i : gittiğimiz bütün bu dost mem
leketlerde Hükümet ve halk hakkımızda büyük 
hüsnü kabul ve misafirperverlik göstermişler ve 
ziyaretimiz her birile aramızdaki kuvvetli itimat 
ve emniyetin izharına imkân vermiş ve yer yüsün-
de kredinin mütezayit meflûciyetine rağmen alâ
kadarların kudret ve itibarını gösteren kredi mu
amelelerine vesile olmuştur. 

Beynelmilel faaliyetlerden bahsetmek için de; 
buhran içinde çırpınan dünyanın halâs yolunda 
uğraşmalarından; memnuniyetle iştirak ettiğimiz 
«dlâhlanınayı azaltma konferansile, mahdut mevzuu
na doğrudan doğruya alâkamız olmıyan (Lausaniıe) 
konferansını zikretmeliyim. Tam muvaffakiyetini 
can ve gönülden dilediğimiz biri umumî, diğeri hu
susî mahiyette olan bu iki konferansın, müsbet 
veya menfi, akıbetleri dünyanın gidişi üzerinde 

1 — İzmir mebusu Mahmut Esat Beyin, tsken-
deron ve Antakyada meskûn öz (Türklere karşı Fran
sa hükümetince Ankara itüâfnamesi ahkâmına ri
ayet edilip edilmediğine dair Hariciye vekâletin
den şifahî sual takriri 

Beis — Sual sahibi burada yoktur. 
Hariciye bütçesinin heyeti umumiyesi hakkın

da söz istiyen var mı? 
Sırrı B. (Kocaeli) — Geçen günkü beyanımla; 

bana niçin aksi surette harekette bulunmazsın, 
tenkidatta bulunmazsın diyenlere cevap vermiştim. 
Bu gün de niçin bazan nalına, bazan mıhına 
vurursun diyenlere cevap vereceğim (Gülüşme
ler). Onlara diyorum ki, musip görmüş olduğum 
her hangi bir şeyi takdir ve tasvip etmek ve gay-
rimusip gördüğüm bir şeyi tenkit etmek insafın en 
büyük eseridir. Bu itibarla bazan nalına, bazan mı
hına vurur gözüken tenkidat, istihdaf edilen bir 
hakikatin eseridir. Onun için bu suretle dermeyan 
edilen bir mütaleayı böyle bir tabirle tefsir etme
sinler. Hakikate vusul için takip edilen bir pren
sip olarak kabul etsinler. Bu itibarla şimdiye ka
dar kendi içtihadıma göre, kendi mantıkrma göre 
yaptığım tenkidatın bu gün aksini yapacağım. 

Hatasız denebilir ki Hükümetin en ziyade mu
vaffak olduğu cephe hariciye cephesidir. 

Rasih B. (Antalya) — Dahil de kuvvetli olma
dan hariçte muvaffak olunamaz (Bravo sesleri). 

Sam B. (Devamla) — Ve hariciye cephesindeki 
muvaffakiyettir ki ona dahilde sedbest hareket im
kânını vermiştir (Aksi sesleri). 

Hamdi B. (Yozgat) — Yahut dahildeki muvaf
fakiyet ona hariçte serbest hareket imkânını ver
miştir. 

büyük tesirler yapacaktır. Bu konferanslar nasıl 
bir netice ile biterse bitsin bu günün gittikçe şid
detini ve tesirat sahasını artırmış olan iktisat ve 
emniyet buhranına kâmil çareler arama yolu her 
keşi nihayet âlemşümul bir iktisat kenferansma 
isal edecek zannolunabilir. 

Beynelmilel işlerden balhsederken, bir, iki keli
me de Akvam Cemiyeti hakkında arzetıne'k isterim. 
Silahlanmayı azaltma konferansının umumî komis
yon içtimalarından birinde, Türkiyenin bu müesse
seye karşı vaziyetini öteden'bcri taıkip etrtiğimiz 
siyaseti ve sarsılmaz dostluklarımızı, münasebeti
mizi kudretim yettiği kadar açık ifadeye çalış
tım. Her yerde, bilhassa memleketimizin gazetele
rinde, esaslı noktaları, tamamile intişar etmiş 
olan o sözleri burada, huzurunuzda bu bahsi aç
makla teyit etmiş oluyorum. 

Hulâsa arkadaşlarım; gördüğünüz gibi ve ar-
zetmeye çalıştığım surette, Mustafa Kemal Türki-
yesinin haricî siyaseti mustakir yolunda, yani sulh 
ve sulh için de inkişaf hattı üzerinde yürümekte 
ve mukadder tekâmülünü takip etmektedir. 

S i m B. (Devamla) — Ve erbabı ilmin kabul 
ettiği nazaniyei katiyedir. 

Rasıh B. (Antalya) — Gecen günkü kitaptan 
olmasın? 

İsmail Kemal B. (Çorum) — Dahilde kuvvetli 
olunmazsa, hariçte olunmaz (Hatibin sözü kesil
mesin, devam sesleri). 

Sıra B. (Devamla) — Hudutların emniyet da
hilinde bulunması, Dahiliye vekilini huzur ile 
mesaisini takibe sevkeder. Hudutların emniyet da
hilinde bulunması İktisat vekilini tedabir almak
tan müstağni kılar. Bu itibarla en evvel haricî 
kapıların emniyet altına alınması lâzımdır ki da
hilde serbest çalışıl abilsin. Evinizin kapısı açık
ken içeride sertbest çalışamazsınız. Binaenaleyh be
nim nazariyem doğrudur. 

Haricî emniyetin tamamile istikrarı muvaffa
kiyeti, genç Cumhuriyetin tamamile kökleşmesini 
temin edeceği için Hükümetin hakikaten bu cihete 
ehemmiyet vermesi pek .musiptir. Binaenaleyh bu 
ciheti hüsnü tatbik etmeğe muvaffak olduğundan 
dolayı da şayanı tebriktir. Biz hem civar olan dev
letlerle, hududumuzun katî emniyetini tahtı temin
de bulundurmak suretile hüsnü münasebette bulu
nuyoruz. B û ; hakikaten memleketimizi pek çok bü
yült adamların ziyaret etmesini ve bilmukabele bi
zim Hükümet ricalimizin de onlara iadei ziyaretini 
istikam etmiştir. Her iki surette yapılan hüsnü-
kabul tarihimize revnak vermektedir. Bu ziyaret
ler, bu nümayişler her halde bir misafiri kabul 
suretinde kalmış obaydı belki icabati siyasiye de
şilir geçilirdi. Fakat adeta tarafeyni bir kütle ha
finde gösterecek şekle inkılâp': etmiş olduğunda» 
şayanı takdirdir. 

4 — SUALLER 
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Türkiye Cumhuriyetinin haricî cepöıede göster

diği bu muvaffakiyeti, eski devirdeki Fuat ve 
Âli Paşaların gösterdiği şaşaaya benzetebilirim 
(Ne münasebet sesleri). Bu münasebetle Hükümeti 
samimî bir ruhla tebrik ederim. Meşhur meseldir. 
Türkler muharebe sahasında kazandıklarını siyaset 
sahasında kaybederler. 

Senelerden beri istikrar bulan bu keyfiyeti, 
Türkiye Cumhuriyetinin İsmet Paşa Hükümeti,'ta-
mamile bozacak surette muvaffak olmuştur. Yani 
harp sahasında muzaffer olmuştur, siyaset sahasın
da muzaffer olmaktadır. Binaenaleyh bu cihetten 
dahi Hükümeti hakikaten muvaffakiyetinden do
layı şayanı tebrik görürüm. 

Hariciye [vekili (Dr. Tevfik Rüştü B- (İzmir) — 
Arkadaşlarım, ufak bir noktayı Sırrı Bey bira

derimizin beyanatı münase'betile tenvir etmek iste
rim. 

Evvelâ, arkadaşım adeta iltifatzede edecek ka
dar... 

S i m B. (Kocaeli) — Hakikattir. 
Hariciye /vekili Dr. Tevfik Rüştü B. ( Devam

la ) — İltifat etti. İfadelerine samimî teşekkür 
ederim. Bundan anlamak istediğim şudur ki: Cum
huriyet Halk Fırkası Hükümetinin Hariciye vekili 
Bifatile İsmet Paşa Hükümetinde tatbik etmekte 
olduğumuz siyasetin, Fırka haricindeki arkadaşla
rımızın da tasvibine kitiran etmesi, ne kadar millî 
olduğunu gösterir. 

S o n B. (Kocaeli) — Ta/biî. 
Hariciye vekili Dr. Tevfik Rüştü B. ( Devam-

la ) — Bu cümleyi sununla ikmal edersem maksadı 
tamamile arzetmiş olurum: Bir Hükümetin, bir 
memleketin siyaseti bir küldür. Şüphesiz ki her 
safhasında her vekâletin ayrı, ayrı hususiyetleri 
olmakla beralber heyeti umumiyesi o kadar bir kül
dür ki hangi noktası zayıflarsa diğerleri de ondan 
derhal müteessir olur ( Bravo sesleri, alkışlar ) . 

Reis — Hariciye bütçesinin heyeti umumiyesi 
hakkında başka söz istiyen var mı ? Fasıllara geçil
mesini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Birinci kısım - Cüzlerde müşterek muhassasat 
Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

F . Lira 
400 Vekil tahsisatr 4 800 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

401 Elçilik ve konsolosluk memurları 
maaş ve temsil tahsisatı ile akçe 
farla ve merkez memurları ma

aşı 1 315 649 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
402 1683 numaralı kanunun 58 inci 

maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 1 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
403 Merkez müstahdemleri ücreti 41 220 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

404 Elçilik ve konsolosluklar müs
tahdemleri ücret ve akçe farkı 278 965 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

405 Muvakkat tazminat 39 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

İkinci bap - Merkez masarifi 
F . Lira 

406 Merkez mefruşat ve demirbaşı 2 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
407 Merkez levazımı 10 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

408 Memaliki ecnebiyeye çekilecek tel
graf ve gönderilecek mektup ve 

paketler masarifi 50 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
409 Merkez müteferrikası ve nakli 

nukut 5 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
410 Vekâlet otomobili masrafı 4 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
Üçüncü bap - Elçilik ve konsolosluklar masarifi 

F . Lira 
411 Elçilik ve konsolosluklar masa

rifi 398 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
412 Elçilikler için mubayaa olunacak 

otomobil bedeli 5 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

Dördüncü bap - Masarifi müştereke 
F . Lira 

413 Masarifi mütenevvia 3 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
414 Harcırah ve kuriye masrafı 100 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

415 Resmî telefon masrafı 3 200 
Reis — Kabul edilmiştir. 

İkinci kısım • Cüze mahsus muhassasat 
Birinci bap - Masarifi daime 

F. 
416 

Reis -
F. 

417 
Reis -

Masarifi daime 
- Kabul edilmiştir. 

Masarifi mütenevvia 
- Kabul edilmiştir. 

Lira 
12 500 

Lira 
63 000 

- 2 6 8 -
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F. 
418 

Lira 
Misafirini ecnebiye otomobili 

masrafı 2 000 
Beis — Kabul edilmiştir, 

F . Lira 
419 Telifat ve neşriyat 6 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

420 Matbaa masarifi 1 500 
Beis — Kabul edilmiştir. 

İkinci bap - Masarifi muvakkate 
F . Lira 

421 Kongre, konferans, komisyonlar 
masarifi 23 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

422 Hakem mahkeme ve heyetlerile, 
uzlaşma komisyonları 8 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F« Lira 

423 Muhtelit hakem mahkemeleri ücret 
ve masarifi 63 000 

Refik Şevket B. (Manisa) — Paşam, bu muh
telit hakem mahkemeleri ne zamana kadar devanı 
edecek acaıba? 

Hariciye vekili Dr. Tevfik Büstü B. — Muhte
lit hakem mahkemelerinden çoğunun işi bitmiştir, 
dağılmıştır. Bir ikisi kaldı. Onlardan birisine 
taallûk eden, Hükümetle olan işi bir an evvel 
nihayete vardırmak için temastayız. Ümit ede
rim ki yakın zamanda arzu edilen neticeye varıla
caktır. 

Memet B. (Kütahya) — Muhtelit mübadele ko
misyonu daha devam edecek mi efendim? 

Hariciye vekili Dr. Tevfik Rüştü B. — Muh
telit mübadele komisyonunun bütçedeki mevzu 
olan tahsisattan anlaşılacağı üzere, bu işin 3 - 4 
ay daha devam edeceğine nazaran tahsisat koymu-
şuzdur. Maksadımız bu sene içinde buna nihayet 
vermektir. Diğer taraftan alâkadar hükümetle 
Muhtelit mübadele komisyonunun esas işleri bit
miş olduğu için bundan sonra tahaddüs edecek 
olan, müteferri işlerin iki taraf mahkemelerinde 
takip edilebilmesi için bir itilâf tanzim etmekteyiz. 

Beis — Fasıl hakkında başka söz istiyen var 
mı efendim? (Yok sesleri) Fasıl kabul edilmiştir. 

F. Lira 
424 Tahdidi hudut komisyonu ücreti, 

harcırah, masarifi idare ve kule 
masrafı 8 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

425 Ajans tahsisatı 150 000 
Beis — Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Müteferrik masarif 
F. 

426 
Lira 

788 numaralı kanunun tatbiki 
masrafı 8 166 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

427 Oeçeu seıie düyunu 8 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
428 Eski seneler düyunu 8 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 

Reis Paşa Hazretleri eğer Maarif vekâleti bütçe
sine başlanacaksa ondan evvel Maarif vekâletine 
ait ve bütçe ile alâkadar bir kanun vardır. Tap ve 
tevzi edilmiştir. Bütçeden evvel bunun müzake
resi muktazidir. Millî Müdafaa bütçesi de bu
nunla alâkadardır. 

Reis — Efendim, şimdi müzakere sırası Maa
rif büteesindedir. Fakat bütçeye taallûk eden 
bir kanun lâyihası vardır. Bu kanun lâyihası he
nüz müzakere edilmemiştir. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Bu kanunun 
müstaceliyetle müzakeresini teklif ediyoruz. 

Reis — Bu kanun müzakere ve kabul edildikten 
sonra, maarif bütçesinin müzakeresine geçilecektir. 
Bu kanunun ayni zamanda Millî Müdafaa bütçesi-
le de alâkası vardır. Kanun çıktıktan sorwa vakit 
bulursak bu iki bütçeyi müzakere edeceğiz. Şimdilik 
Maarif vekâleti bütçesini tehir ediyoruz. 

B..- Nafıa.vekâleti bütçesi 

Nafıa vekili Hilmi B. ( Adana ) — Muhterem 
İzmir mebusu Halil Beyin nafıaya taallûk eden 
mütalealarma arzı cevap edeceğim. Halil Beyefen
di umumî nakliyatta nakil vasıtalarının pahalılığı 
üzerinde beyanatta bulunurken, nakliyatı umumi
ye üzerinde fevkalâde âmil ve müessir olan kömü
rün ucuzlatılmasını da ilâve ettiler. 

Havzai fa'hmiye hattının acilen ikmalini işaret 
ettikten sonra, iktisadî vaziyetimizin sağlam esas
lara istinat etmesi lüzumu düşünülürken, bir mev
kii iktisadisi olan şimendifer siyasetinin sarsılma
ması ifadesinde bulundular. Arzetmek istediğim ; 
Hükümetinizin de aynen bu emelde, bu fikirde ve 
bu azimde olduğu keyfiyetidir. Bu günün malî 
muzayekasma rağmen bütçemize her iki hattnı 
devam edebilmesi için tahsisat konulmuş ve tahsi
satın noksanını bono esası ile yürütmek tedbiri a-
İmmıştır. Binaenaleyh gerek bakıra ve gerek hav
zai fahmiyeye doğru tren hattının bağlanması 
programına devam edilmektedir. Yalnız Kilyosla 
Çankırı arasındaki Fil yas - Ereğli kısmının terci-
han inşasını ileri sürdüler. Gerçi Filyos - Çankırı 
kısmındaki acık saha 100 kilometreden fazla oldu
ğu hakte ara«i çok düz olduğu için maliyet fiatı 
4 - 5 milyon liradır. Bunu, hemen kabul edip et
memek mevzuu haricinde bir hesap işi telâkki ettik 
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ve evvelce de arzettiğim grbi Kilyos - Çankırı hat
tı bundan çok daha az uzunlukta olduğu halde 
arazinin çok meyilli ve ço'k sarp olması yüzünden 
onun da büsbütün ayrı bir sermaye mevzuu olduğu 
töbellür etmektedir. Çünkü gerek liman ve gerek
se havzai fahmiyeyi raptedecek trenin inşa ve ta
mirat bedeli 30 - 35 milyon lira raddesindedir. Bi
naenaleyh daha evvel söylediğim veçhile bugün li
manın nihaî projesi tanzim edilmiş ve elimizdedir. 
Menafiimize muvafık bir talibe bunu vermemek 
için hiç bir sebep yoktur (Güzel sesleri). 

Remzi B. (Sivas) — Srvas - Erzurum hattının 
inşası için müzakere yapılıyor. Bunun hakkında 
malûmat vermek kabil midir? 

Nafıa vekili Hilmi B. — Müstakbel ' hatların 
inşası için bir çok talepler gelmektedir. Sivas - Er
zurum için de yine bir çok talepler vardır. Her 
âıanıgi bir talebi dolgun bir hale gelmedikçe ifade 
etmek niyetinde değiliz. 

Halil B. (izmir) — Efendim, bendeniz bu iki 
mühim servet mem'bamm bir an evvel kabiliyet
leri nisbetinde hali inkişafa getirilmelerinin mem
lekete bu gün ve önümüzdeki ihtimallere karşı 
çok lâzım bir şey olduğuna dair izahatta bulun
muştum. Nafıa vekili beyefendi Hazretleri de 
esas itibarile Hükümetin de bu arzu ve fikirde ol
duğunu ve binaenaleyh her iki memJbaa doğru şi
mendiferlerin bir an evvel yapılmasının mültezem 
olduğunu söylediler. Bendeniz Hükümetin gerek 
şimendiferi Ergani madenine yapıştırmak ve ge
rekse havzaya doğVu devam etmekte olan şimen
difer hakkındaki gayret ve himmetini müteaddit 
vesilelerle şayanı şükran bulduğumu söylemiştim. 

Esas itibarile Hükümette bir an evvel bu iki 
mühim servetin e em ve inkişafı için lâzımgelen 
tedabiri nazarı dikkatte bulunduruyor. Bende
niz Çankırı - Kilyos hattı brrakılsın, havzai fah-
miye tercih edilsin dediğim zaman dikkat buyurul-
du ise eğer başka imkân bulunmazsa bu inşaat
tan sarfınazar ederek havzai fahmiyenin Kilyos -
Zonguldak şimendiferinin inşa edilmesini söyle
dim. Binaenaleyh Hükümet başka vesait ile hem 
oranın, hem havzai fahmiyenin şimendifer inşa
sına başlarsa elbette bu cihet herkesçe mucibi 
memnuniyettir. 

İktisadî vaziyet hakkında söylediğim şeylerde 
fikrime hâkim olan esas şudur. Memleket daha 
ağır ihtimaller karşısında bulunuyor. Fakat dün 
de; evvel emirde daha ağır ihtimallere karşı şe
raiti iktisadiyeden mülhem olarak tedabir alacak 
olursak daha muvaffakiyetle göğüs gereceğimize 
emniyet ettiğimi ilk sözlerimle söylemiştim. Bina
enaleyh vaziyet bu olduğuna göre sözlerim, şimen
difer inşaatındaki iktisadî mülâhazaların bu gün
kü her mülâhazanın fevkinde olarak nazarı dikka
te alınmasını arzu etmek ve bu hususta nazarı dik
kati eel'betmek itibarile idi. Binaenaleyh vekil 
Beyefendiye verdikleri izahattan sonra arzı teşek
kür ederim ve inşaallah bir an evvel bu iki mü-

jhim serveti şimendiferle merkeze raptetmeğe mu
vaffak oluruz ve ne kadar çabuk muvaffak olur
sak o kadar da Hükümeti şayanı tebrik görürüm. 

tbrahim B. (İsparta) — Bir sual efendim, i z 
mir rıhtım şirketi bir suiistimal yapmıştır. Bu
nun içerisinde firar eden vekâletin komiseri Emin 
Bey vardır. Bu dava ne şekil almıştır ve ne dere
ceye kadar ilerlemiştir. Bunu anlamak istiyorum. 

Nafıa vekili Hilmi B. (Adana) — Efendim, biz 
I îzmir rıhtım şirketinin muamelâtını alelade her 
hangi bir şirketi tetkik eder mahiyette tetkike 
tevessül etmiştik. Bu tetkikatımızla o vakite 
kadar Hükümetin muttali olmadığı bazı suiisti-
malâtı ve şirket tarafından gizlenmiş Hükümet 
hukukunun mevcudiyetine ıttıla hâsıl ettik. Ha
kikaten bu hususta çok geniş bir ihbar vaki ol
muştur. Bu ihbar üzerine daha esaslı tetkikat için 
bir komisyon teşkil ederek îzmire gönderdik. 
Bu komisyon tetkikat icra ederken şirketin bazı 
evrakı kaçırmağa tevessül ettiğini anladı ve evrak 
ele geçti, doğrudan doğruya vekâlet tarafından 
şirket aleyhine şahsî bir dava henüz ikame edilme
miştir. Fakat iş hukuku umumiye noktasından 
İzmir Cumhuriyet müddeiumumisini harekete ge
tirmiş ve maznunları tahtı muhakemeye almış
tır. Maateessüf bunların arasında vekâletin de 
komiseri vardır. Komiser vekâlet tarafından bu 
işlerin bütün vuzuhile meydana çıkarılmasından ev
vel işten menedilmişti ve Istanbulda ikamet ediyor
du. Hükümet tarafından işe ciddiyetle vaziyet olun
duğunu anlar anlamaz Avrupaya kaçtı. Bu gün 
İsviçrede olduğunu haber alıyoruz. Cumhuriyet 

i müddeiumumisi bunun hakkında tahkikat yap-
I maktadır ve takibat yapılıyor. Fakat muhake-
! me henüz neticeye ermiş değildir. Biz^ bu suiis-
timalâttan dolayı şirket hakkında takibat icra 
edilecek dereceye vardığımız zaman şirketin mua
melâtına muvakkaten vaziyet ettik. Vaziyet 
elan bu muvakkat mahiyettedir. Şirket hakkın
da Hükümetçe henüz bir karar alınmamıştır. Fa
kat işe bu gün vaziyet eden Hükümettir. Şirke
tin bir işi yoktur. , 

Halit B. (Burdur) — Devlet demiryolları za
hire için tenzilâtlı tarife kabul etmiştir. Halbuki 
bu tarife tatbik olunmuyor. Meselâ Konyadan 
Afyona kadar Istaribula gidecek zahire için 15 
tonda 53 lira navlun alınıyor. Konyadan Îzmire 
gelecek olsa 112 lira alınıyor. Bu fark neden ileri 
geliyor? niçin bu yerlerden iki misli alınıyor da 
Devlet demiryollarının sair aksamında neden ten
zilâtlı tarife tatbik ediliyor? 

Nafıa vekili Hilmi B. ( Adana ) — Efendim, 
Devlet demiryollarının zahire tarifesi hakkındaki 
sistemi şudur. Bu, son ittihaz edilmiş ilan bir karar
dır. Zannederim geçen sone ve bu sene tatbik edil
miştir. Devlet demiryollarının her harugi bir istas
yondan ihraç emtiası mahiyetinde olarak Devlet 
demiryollarının müntehi bulunduğu limanlara ge
len zahire için kullandığı tarife çok dundur. Mese
lâ Konyadan ve diğer yerlerden Derinceye, Hay-
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•>darpaşaya giden zahire için tatbik edilen tarife da
lla ucuzdur. Her hangi bir ara istasyonu ma&iye-
titlâe olan Afyona giden tarife bir az daha yük-
.«ektir. 

Halit B. (Burdur) — Doğru mudur Beyefendi? 
ÜÇonyadan Afyona gelen zaihire îznıire gidiyor. On
lar da limana gidiyor. 

Nafıa Vekili BLUmi B. (Adana) — Devlet de-
3niry^6ite4, z4*irfc tilerinde çok dun tarife tatbik 
-etmektedir. Hetaıeti hemen maliyet bedeline muadil 
bir tarifedir. Binaenaleyh kendi şebdkesi üzerinde 
ne kadar.farzla kilometre yaparsa kazaneı o kadar 
jfa^Ladır. Ö ü W m u ^ W l Kaaöfba h&ttrrirh zahire üze-
TÎnde tatlbik ettiği tarife daha yüksektir. Izaairin 
bundaki zararı, kendine hinterlandından gelecek 
-olan zahirenin Haydarpasaya, Derinceye gitmiş ol-
ıfaysındadir. Talbiî bu hinterlant Afyon ve ona civar 
olan yerler olabilir. Oritin için biz Kasaba hattından 
bttraya gelecek zahire işini tetkik ettiğimiz vakit 
btniu daha sKİyade Ifcafeaba hattinin tarifesine nis-
betle buradan gelecök zahireye nisbeten tarife da
ha dundur. 

Halit B. (Burdur) —* Kasaba demiryolu tüccar
lara demiştir feij îzmire gelecek zahire için Devlet 
•demiryolu tenzilât yaparsa ben de tenzilât yapa
rım. 

Nafıa veküi Hilmi B. (Adana) — Bu meseleyi 
tetkik ettik. Bizim tarife Kasaba hattınm tarifesin
den daha dundur. Maamafib bir kere daha mese
leyi tetkik ederim. 

Hafit B. (Burdur) — Teşekkür ederim. 
Reşit B. ( Gazi Antep ) — Şimendifer yollan 

hettöz bir neticeye müncer olmamıştır. Zannediyo
rum ki Srvas - Erzurum yolu çok rnöhimdir. Daha 
doğrusu bu Erzurum yolu her yerden ehemdir. 

sÇünkü harbi umumide memleketin müdafaası nok-
tai nazarından ne kadar mühim olduğu anlaşılmış
tır. Binaenaleyh Sivas - Erzurum yolunu tercihan 
yapmak için Hükümet bir şey düşünmüş müdür? 

Nafiâ vekili Htttai B. (Atİana) — Efendim, Hü
kümet bu sene demiryolu inşası için yapılacak şey
leri Meclise getirmeğe karar vermişir. Her hangi bir 
talip çıktığı! vakit Meclisi Âliye gelecektir. Bunu 
bir az evvel de arzetmiştim. Şimdilik tebellür et
miş bir şey yoktur. Bendenize kalırsa bu meseleyi 
Meclise geldiği zaman müzakere ederiz ( Doğru 
sesleri ) . 

îhsan Pş. (Giresun) — Samsun - Sivas hattı ne 
zaanan işlemeğe açılacaktır. 

Nafıa v«toH Hilmi B. — Efendim bu hat birleş
tirilmiştir, fakat bir az balas noksanı vardır, me-
bani noksanı vardır ve son zamanlarda Çamlıbelde-
ki arazide heyelan olmuştu. O mevkide bulunan 
yarma ile idare mümkün olamryacağı anlaşıldı. Bu 
heyelanı durdurmak için 80 metrelik bir tünel açıl
ması icap ediyor. 

Hattın bir an evvel işlemeğe açılmasmm 
teahhur etmemesi için derakap münakaşaya koy
duk. Talip aramaktayız. Ümit ediyoruz ki mah
sul zamanına yetiştirelim ve teşrinievvelde işlet

meğe açalım. 
TarS^ıt B. (Manisa ) — E f e n d i m , Halit Bey 

arkadaşımızın temas ettiği tarife meselesi haricî 
ticaretimiz için gayet mühim bir mesele teşkil 
etmektedir. Bendeniz daha İzmir ticaret oda*în-
da iken tüccar bize bunun için müracaat etmişti. 
Vekâleti Celileye yazmıştım. Hilmi Beyefendi es
ki dosyalan tetkik buyururlarsa göreceklerdir. 

Arkadaşlar; eskiden ve şimdi dahi "Kunanistana 
İzmir ve civarındaki iskelelerden zahire ihraeatı 
yapılıyor. Bizim zahiremizi İzmir iktisat mmta-
kasiran yetiştirdiği buğdayı Yunanlılar tercihan 
yemektedirler. Bizim mıfttaka halkı da daha zi
yade Konya, Eskişehir buğdayına mütemayildir. 
Eski zamanlarda daima Konya ve Eskişehirken 
muhtaç olduğumuz miktar zahire getirirdik. Ken-
di buğdaylarımızı da yelkenlilerile ve oıotörlerüe 
sahile yanaşan Yunanlılara satardık. Şimendifer 
tarif esirim- burada izah edildiği gibi iki siisil fazla 
olması Kasaba hattmm esmen Devlet demiryolla-
rafin yaptığı tenzilâtı yapmaÜBŞ bulunması dola-
yısile bu ticaretimizi kaybetmekteyiz. Ara sıra 
buğday siyaseti mevzubahs oldukça bunu akset
mekteyim. Şimdi bu kürsüden tekrar Vekil Be
yefendiden riea ediyorum. Bu iş eğer yalnız bizim 
mıntaka halkını doyuracak buğdaya mahsus ol
saydı o kadar ısrar etmezdim. Fakat arzettiğim 
gibi dahilden o tarafa doğru gelen buğday yeri
ne orada yetişen buğdayları Karice sevkettiğimiz 
için mesele mühimdir. Deniyordu ki, îzmirde büyük 
silolar olmadığından esaslı bir ihracat imkânı da 
yoktur. Istanbulda büyük bir silolar vardır, 
oradan ihracat daha mümkündür. 

Verilen izahattan kolayca anlaşılacağı veçhile 
Yunanlılar bu buğdayı çuval çuval alıyorlar. 
Yelkenlilerile, motörlerile yanaşıp alıyorlar. 
İstanbul silolarından vapurlara vermeğe kalkışır
sak Amerikadan getirecekleri buğday daha ueuz 
olacağı için ticaret oraya intikal edecektir. Ar
zettiğim gibi yapılan, tabiî, normal, basit bir 
mübadele keyfiyetidir. Sakız iskelesinden Rum 
kayığına atlıyor Dikiliye geliyor, tencere suyu 
beraber, baklayı kaynatıyor pişkinse bir iki çu
val alıp gidiyor. Arada bir komşuluk vaziyeti 
var. O havali hububatını ve zahiresini bu suretle 
gayet kolayca azar azar satmakta olduğu için 
çok güzel bir ihracat meselesi olmaktadır. Ben
deniz Halit Bey gibi Vekil Beyefendiden bilhas
sa çok rica ederim, bu mesele üzerinde meşgul 
olsunlar. 

Beis — Nafıa vekâleti bütçesinin heyeti umu-
miyesi hakkında başka söz istiyen yoktur, fasıl
lara geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler..» 
Kabul edilmiştir. 

Birinci lasını - Güzlerde müşterek muhassasat 
Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

P Lira 
561 Vekil tahsisat^ 4 806 

Reis — Kabul edilmiştir. 
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562 • Memurlar maaşı 796 368 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
563 1683 numaralı kanunun 58 inci 

maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 10 500 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

564 Merkez müstahdemleri ücreti 35 700 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
565 Vilâyat müstahdemleri ücreti 178 980 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

566 Muvakkat tazminat 16 598 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
567 Hizmeti mecbureye tâbi mühendis 

mektebi mezunlarına 1216 numaralı 
kanun mucibince verilecek avans 10 600 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

568 1616 numaralı kanun mucibince 
hizmeti mecbureye tâbi fen mektebi 
mezunlarına verilecek avans 2 500 

Beis — Kabul edilmiştir. 
İkinci bap - Masarif 

F. Lira 
569 Merkez mefruşat ve demirbaşı 1 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

570 Merkez levazımı 10 350 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
571 Merkez müteferrikası 6 870 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

572 Vekâlet otomobili masrafı 3 500 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
573 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 2 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

574 Vilâyat levazımı 6 500 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
575 Vilâyat müteferrikası 5 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
Üçüncü bap - Masarifi müştereke 

F. Lira 
576 Masarifi mütenevvia 30 320 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

577 Harcırah 31 500 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
578 Resmî telefon masrafı 1 850 

Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
579 Ücretli muhabere ve mükâleme 

masrafı 550 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
580 Masarifi mukannene 500* 

Beis — Kabul edilmiştir. 
İkinci kısmı - Cüze mahsus muhassasat 

Birinci bap - Masarifi daime 
F. Lira 

581 Yollar ve büyük köprüler inşaat 
ve müstacel tamirat masrafı 360 44ö> 

Beis — Kabul edilmiştir, 
F. Lira 

582 Sular 1 072 211. 
Beis — Kabul edilmiştir, 

F. Lira 
583 Levazım ve alâtı mütenevvia 3 00G« 

Beis — Kabul edilmiştir. 
R Lira 

584 Kitap ve fennî risaleler bedeli ve 
telifat için verilecek mükafat ve 
mühim tercümeler masrafı 700 

Beis — Kabul edilmiştir. 
İkinci bap - Masarifi muvakkate 

F. Lira 
585 Ecnebi mütehassıslar ve tereü-

manlan 24 200 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
586 Yüksek mühendis mektebine mu

avenet 178 948-
Beis — Kabul edilmiştir. 
Üçüncü kısım • Limanlar ve demiryollar 

F. Lira 
587 Devlet demiryolları inşaatı 7 009 158 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

588 Şark demiryolları tamirat ve tev-
siatı ve İzmir - Kasaba demiryolu 

açığı karşılığı 79 20O 
Beis — Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Müessesat 
F. Lira 

589 Nafıa fen mektebi daimî masrafı 25 750 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Liva 
590 Nafıa fen mektebi tesis masrafı 26 650 

Beis — Kabul edilmiştir. 
Besinci kısım - Müteferrik masraflar 

F. Lira 
591 788 numaralı kanunun tatbiki 

masrafı 1500' 
Reis — Kabul edilmiştir. 
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592 Geçen, sene düyunu 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. 
593 Eski seneler düyunu 

Reis — Kabul edilmiştir. 

Lira 
95 000 

Lira 
40 000 

C - îktısat vekâleti bütçesi 

iktisat vekili Mustafa Şeref B. ( Burdur ) — 
Beyefendiler, geçen sene bütçesini müzakere 
ederken dünyada yine iktisadî buhran mevcuttu. 
Malûmu âliniz olduğu üzere kredide ifrat ve mü
balâğadan dolayı 1929 senesi yazının sonunda Ame-
rikada bir borsa bozgunluğu oldu. Bu gozgun, 
içinde bulunduğumuz buhranın .denebilir ki ilk 
tecellisini göstermiş oldu. Bundan sonra buhran 
istihsalin çokluğu istihlâkin azlığı yani istihsal 
ile istihlâk arasmda muvazenesizlik şeklinde ken
disini gösterdi. Bu muvazenesizlikten fevkalâde 
fiat düşkünlüğü vücude geldi. Fakat ifrat ile 
krediye müracaat etmiş olan sanayi ve ticaret mü
esseseleri fiat düşüklüğüne dayanamıyarak birer 
surette yıkıldılar. Krediye mübalâğalı surette, 
aşırı surette istinat etmemiş olanlar düşmedi. 

Geçen sene bütçesini müzakere ederken, buh
ranın vaziyeti istihsal ile istihlâk arasında muva
zenesizlik ve fiatın görülmemiş bir surette düşkün
lüğünden ibaretti. Bütçe kabul olunduktan son
ra ibuhran yeni bir şekil ve safha göstermeğe başladı. 
Bunu başlıca iki noktada cemedebiliriz. Birincisi 
itimadın zevali, ikincisi iktisadî buhrana bir de 
para buhranmm iltihakı. 

İtimadın zevali; Almanya ve Amerikada bir 
çok bankaların kapanması tabiî bu bankalarla 
muamele yapmakta olan tüccar, fabrikatör ve di
ğer müesseselerin de müteessir olmasını onların 
da buhran neticesi olarak dağılmasını müstelzim 
oldu. 

İkincisi: İngiliz lirasının altın esasından ayrıl
ması, mukadderatını İngiliz lirasına bağlıyan di
ğer paraların da istikrarsızlığını teyit etti. Bu su
retle geçen sene bütçesi Heyeti Celilece kabul 
edildikten sonra, buhran üzerinde yeni yeni te
celliler zuhur etti. Bunun karşısında Hükümet 
memleketin dahilî pazarını ve parasını korumak 
için yeni tedbirler almak mecburiyetinde kaldı. 
Bu tedbirlerin saha YC mahiyetinin ne olduğunu 
hepimiz biliyoruz. Onlar üzerinde tekrar izahat 
arzına lüzum görmüyorum. Yalnız şunu arzedeyim 
ki; ibu tedbirlerden beklenilen neticeler hâsıl ol
muştur. Bir kere dahilî pazarımıza ecnebi mahsul 
ve eşyasının tehacümünden dolayı memleket mua
melâtının o pazarda yer tutabilmesi, bu suretle 
iyi kötü elimizde mevcut fabrikaların kapanması, 
el sanayii ile çalışan tezgâh sahiplerinin işsiz kal
ması gibi bir takım vahim neticeler, eğer kapılar 
alelitlak açık bırakılsa idi zuhur edecekti. Alınan 
tedbirlerle, memleket dahilindeki fabrikalar işleri
ni iki misli yapacak bir hale gelmişlerdir. El tezgâh-

larüe çalışanlar da işlerine daha geniş mikyasta sa
hip kalabilmişlerdir. Bu tedbirler, bu suretle mem
leketin sanayi,ve işçilerini koruduğu gibi tüccara da 
faidebahş olmuştur. Bundan yedi sekiz ay evvel 
gazetelerde gördüğümüz iflâs yakaları zail olmuştur. 
Çünkü tüccar alınan tedbirlerle krediye müsteni
den çok mal getirerek onun sürümünü temin et
mek veyahut edememek gailesi içinde sıkışık kala
cak yerde, derli toplu elinde mal bulundurmuş ve* 
bunların sürümünü temin edebilmiştir. Bu suretle-
alınan tedbirler tüecar hakkında da naf i olmuştur.. 
Yine bu tedbirlerin neticesi olarak 1931 senesi 
ticareti hariciye blânçomuzu ihracat bakımından 
127 milyon 720 bin lira ve ithalât bakımından 126 
milyon 700 küsur bin lira ile yapmağa muvaffak 
olmuş ve bu suretle blâneomuz 600 bin lira kadar 
lehte bir fark göstermiştir, önümüzdeki gelecek ihra
cat mevsiminde 1932 senesinin beş aylık bir ihra
cat vaziyetine bakarak elimizde istok kalmıyacak 
surette eşyamrzın çıkarılabileceğine vehlei ulâda 
hükmedilebilir. Fakat dünyâ vaziyeti daha geniş
çe bir tetkika tâbi tututlacak olursa, önümüzdeki 
ihraeat mevsiminde, ihraç itibarile güçlüğe maruz; 
kalacağımız anlaşılır. 1929 senesile 1931 senesi ara
smda dünya ticareti noktai nazarından esaslı bir 
inhitat müşahede edilir. 1931 senesinin ilk üç ayı 
ile, 1932 senesinin ilk üç ayının, başlıca memleket
ler itibarile, ihracat ve ithalâtı mukayese edilecek 
olursa bu inhitat ve düşkünlüğün daha ağır olduğu 
ve iktisadî vaziyetin gittikçe vehametini artırmakta 
olduğu görülür. 1929 senesinde başlıca memleketle
rin ithalât yekûnu Akvam Cemiyetinin yaptığı b i r 
muhtıraya nazaran 31 milyar 190 küsur milyon 
olarak görülüyor. 1930 senesinde bu 31 milyar, 2S 
milyara düşmüştür. 

1931 senesinde 18 milyara inmiştir. Demek kî 
1929 senesile 1931 senesinde % 40 nisbetinde bir 
sukut vardır. 1931 senesinin ilk üç ayı ile 1932 se
nesinin ilk üç ayında başlıca memleketler dediğim 
memleketlerle mukayese edilecek olursa 1931 sene
sine nazaran 1932 senesinde % 30 dan aşağı olma
mak üzere bir eksiklik daha göstermektedir. Bu 
suretle dünyada bizim kendilerine ihracat yaptı
ğımız memleketlerin ithalât ve ihracatları da el
bette 1931 e nazaran 1932 de daha ziyade sukut 
etmektedir. Bundan başka her memlekette aldığı 
tahaffuz tedbirlerini teşdit ediyor. Gümrük hima
yeleri ; döviz murakabesi ve tahdidatı, eşya ithalâ
tının memnuiyetleri hususî ve umumî kontenjan-
tuman şekilleri gittikçe daha ziyade takviye olun
maktadır. Binaenaleyh şu vaziyet üzerindeki mü
şahedemiz, önümüzdeki senede haricî ticaretin te
mini için daha dikkatli davranmayı icap ettiriyor-

Bunu nazarı itibara alarak tedbirlerin ne olabi
leceğini derpiş ettik. Bunu, daha ziyade, her mem-
lektten muayyen miktarda, memleketimiz için it
halât temin ederek onun karşılığı ihracatımızı em
niyet altnıa almakta olduğunu gördük. 

İhraç ettiğimiz eşyanın bir çoğu, bilhassa Orta 
Avrupa memleketleri tarafından, memnuiyetlere 
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-ve tahditlere tâbi tutulmuştur. 
Bu itibarla onlarla karşılıklı ithalât ve ihra-

*eat itilâfları yaparak ihracatımızı bu itilâflara 
müsteniden ve mevaniden azade olarak temin 
«etmek hususunu derpiş etmişizdir. Binaenaleyh 
muayyen memleketlerle kontenjan listelerine mer-
ıbut tediye takasları mukaveleleri yapmak ciheti
ni düşünerek Avrupaya bir heyet izam ettik. Bu 
heyet bir çok memleketlerin salâhiyettar otorite-
lerile temas etmiştir. Bu temas neticesinde hemen 
ekseriyetle düşündüğümüz noktalara uygun ola
rak itilâflar yapmak imkânı temin olunmuştur. 
Bu itilâflar intaç edildiği takdirde - ki ihracat 
mevsimimizin hululünden evvel intaç edileceğini 
katiyen tahmin ediyorum - ihracatımız dünyanın! 
ağır buhranlı vaziyetine nazaran yine emniyet al
t ına alınmış olacaktır. 

Memleketin ihracatı noktai nazarından vazi
yeti temin için bu tedbiri düşündüğünüz gibi sa
nayi noktai nazarından da bilhassa Başvekil Paşa | 
Hazretlerinin son defa iki büyük memlekete vaki 
ziyaretleri neticesinde temin ettikleri kredilere 
müsteniden bazı yeni tesisat yapmağı derpiş edi
yoruz. Bu hususta bilhassa nazarı itibara aldığımız 
nokta pamuklu mensucat keyfiyetidir^ Şimdiki 
lıalde yalnız kafalarımızda tasarlanmış bir şekil
de olmak üzere iki büyük pamuklu mensucat 
iabrikası yapmak istiyoruz, bunun birisi düz beyaz 
bez fabrikası olacaktır. İkincisi de basma fabri
kası olacaktır. Bu düz beyaz bez fabrikası ve diğe
rinin 25 000 iği ve 600 tezgâhı bulunacağını dü
şünüyoruz. Bunlardan başka üç santral vücude 
getireceğiz. Bu santırallar da tabiî muhtelif ma
hallerde ve daha ziyade mahallî dokumacılığın 
genişçe yerleşmiş olduğu mıntakalarda tesis edi
lecektir. Bundan başka tiftikle yünü birlikte eği-
rerek iplik yapan fabrika tesisini bir de keten 
ve kenevire ait ihzar fabrikaları tesisini derpiş 
ediyoruz. Bunların hepsi tesisat olmak üzere 
6 milyon lira kadar bir paraya, makinelerin mem- j 
leketimize nakledilerek yerleştirilmesi ve binala
rın yapılması için 3 milyon lira kadar bir paraya 
ve bunların işletme sermayesi olmak üzere 5 - 6 
•milyon lira kadar bir paraya ihtiyaç görülüyor. Bun
ları Başvekil Paşa Hazretlerinin temin etmiş ol
duğu kredilerle karşılamak istiyoruz. Mamafih 
şu maruzatım henüz kafamızda tasarlamış oldu
ğumuz bir şekil olup bunların nihaî şekilleri, 
salahiyetli mühendislerin esaslı tetkikatmdan son
ra takarrür edecektir. O tetkikat bir kere bu mem
leketimiz dahilinde mevcut olan fabrikalarımı
zın hangi cinsten ve ne miktar mal yetiştirdikle
rini ve yetiştirebileceklerini tesbit ettikten sonra 
toptancı tacirlerle temasa gelerek ve istatistikler 
üzerine çalışarak memleketimize hakikaten sürü
mü olan cins ve nevileri miktarlarile tayin etmek, 
memleketimiz iptidaî maddesinin tetkikatmı yap
mak, mahalerinde tesis şartlarını tayin etmek gibi 
taharrilerden ibarettir. Bunları teknik ve ilmî su
rette tesbit ettikten sonra şartlara gelinecek, han-1 

Igi fabrikaları ne suretle ve nerelerde tesis edebi
leceğimiz plânlardan sonra taayyün edecektir. 

Umumî iktisadî vaziyet hafkkmda ve sanayide 
yapılmasını düşündüklerimiz hakkındaki maruza
tım bundan ibarettir. 

Bundan sonra bâzı arkadaşların bütçenin u-
mumî müzakeresi sırasında vaki olan suallerine 
arzı cevap edeceğim. 

Bir kere Sırrı Beyefendi iktisadî meselelerin 
üzerinde devletçilik, halkçılık noktai nazarından 
bir çok mütalealar dermeyan etmişlerdi. Buna 
Küta'hyanın muhterem mebusu Recep Beyefendi çok 
mukni ve esaslı delillerle cevap verdiler. Bu ce
vapların hepsine iştirak ediyorum. Bu noktalar 
üzerine tekrar avdet etmek istemiyorum. 

Yalnız Maliye vekâleti bütçesi müzakere edilir
ken ticaret ofisinden bahis buyurdular ve bu
nun zait olduğu fikrinde bulunduklarını söyledi
ler. Ticaret odaları varken, ticaret mümessilleri 
varken, hariciyenin şehbenderleri varken ayrıca 
bir de ticaret ofisi namile bir şey vücude getirmeğe 
lüzum yoktur dediler.- Halbuki bendeniz bu tica
ret ofisinin teşkili gününden beri her kimk temas 
etmişsem bu ofisin çok mühim olduğunu ve hatta 
mesaisinde çok dikkatli bulunduğunu ve kendisi
nin çalışmasından hakikaten istifade edildiğini din
lemekteyim. ilk defa olarak Sırrı Beyden işidi-
yorum ki bu müess&seye lüzum yoktur buyuruyor
lar. Böyle bir mevcudiyetin, faydası hakkında, 
ittifak edilen bir müessesenin vücuduna Sırrı 
Beyefendi tarafından itiraz ediliyor diye kaldırma-

I ğı mantıkla kabili telif görmüyorum. Diğer mües
seseler arasındaki fark ta bunu gösterir. Ticaret 
odaları varken ne için ticaret ofisi yapıldı denili
yor. Halbuki ticaret odalarının teşekkülleri, bir 
mmtakada bulunan ticaret meslekinin menfaat ve 
haysiyetlerinin korunması için kurulmuş bir amme 
müessesesidir. Ticaret odası daha ziyade honeura-
bilite meselesinin, ticaretteki haysiyete hürmet
kar olmak hususunun zabıtası ve bundan başka o 
mmtakada ticaretin müşterek menfaatlerinin müda-
faasile mükelleftir. Mıntaka haricindeki her han
gi bir menfaati temsil edemez ve temsil etmedi
ği için, onunla meşgul olmadığı için hiç kimse on
dan bir sual soramaz. Halbuki ticaret ofisi dediği
miz teşekkül bütün türkiyenin iktisadî münasebet
lerinde çalışır. Bütün Türkiyeye ait - hatta fabri
katörler ve çiftçiler de dahil - iktisadî menfaatler 
noktai nazarından hariçten malûmat toplar, dahile 
yayar. Dahildeki malûmatı da harice yayar. Ofis
lerin diğer memleketlerdeki emsalile iştirakleri ve 
aralarında itilâfları vardır. Bu günkü halde fev
kalâde genişlemiş olan iktisadî münasebetler hak
kında her memlekette her gün geçmekte olan iş
ler ' filiyat ve kanunlar ve saire hakkında malû
mat toplıyarak bir birlerile mübadele ederler. Bu 
suretle sahası gayet geniş olan ve doğrudan doğru
ya İktisat vekâletine bağlı bulunan ofisle ticaret 
odaları arasında çok fark vardır. Zaten ticaret 
odası bulunan bir çok yerlerde dahi, ticaret oda-
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larının mevcudiyetine rağmen, ayrıca ofisler de teş-
îöl edilmiştir. Bu da gösteriyor ki, ticaret oda
l a r ı tesis edilmiş olmakla ofis yapmamak icap et-
«ez . Bilâkis işin genişliğine göre iktisadi teşkilâtı 
artırmak zarureti vardır. Bu itibarla Sırrı Be
yefendinin ticaret ofisi, ticaret odaları bulundu-
.§u için lâzım değildir muta leası varit değildir. 

Ticaret mümessillerine gelince, zaten ticaret 
xmttme89İlleri ticaret ofisinin hariçten muhaberatına 
-adeta ilk hedef i teşkil eder. Zaten memleketimizde 
İkisi yeni ve daha 3 - 4 aylık hayatı olan teşekkül 
fOİmttk üzere 7 ticaret mümessilliği verdir. Şehben-
«d*rlerin hariste bulunan vatandaşların ahvali şah
siyetleri hakkında büyük vazifeleri vardır ve bun
l a r da 25aten hemen her tarafta teşkil edilmiş değil-
<dir. Onlarla ticaret ofisi muhabere yapmaktadır. 
•anların fcophyaeaklan malûmatı da memleket da-
lıilinde neşretmekte ve memlekette toplıyacağı ma
lûmatı da onlara ve diğer mümasil ticaret ofisleri
n e vererek onların yayılmasını temin etmektedir. 
^Binaenaleyh ticaret mümessil ve şehbenderlerin 
jnevcudiyeti de hiç bir vakit ticaret ofisi yapılnıa-
tmasını istilzam etmez. 

Sonra.sorulan suallerden Suat Beyefendinin su-
/âli vardır. Suat Beyefendi şekerlemeler ve şekerli 
maddeler ve helva hakkında Büyük Meclisten çı-
Tsan bir kanunun henüz tatbikata girmemiş olması
nın sebelbini soruyorlar. Bu hususta iki kanun var
dır. Birisi istihlâk resmi kanunudur. Bunun 14 ün-
><5ü maddesinde; memlekette imal edilerek ihraç e-
»dilen şekerli mevaddm, içimle bulunan şeker nisbe-
l ine göre gümrük resminin iadesi söylenmektedir. 

Diğeri; 1930 bütçesinin (î) cetvelindeki sara
hattir. O da, hariçten ithal edilirken teminata rap
tedilerek şekerleme imal edildikten sonra ihraç 
edilen şekerleme, helva ve sairenin ihraç esnasında 
ihtiva ettikleri şeker miktarı nisbetinde kendileri
nin vermiş oldukları teminatın iade edileceğidir. 

Bunun tatbikatında ihraç edilen şekerlemeler-
*de; memleket dahilinde imal edilmiş olan şekerin 
bulunması, ihraç edilen şekerlemelerde şeker mik
tar ının tayini hususları müşkülâtı mucip oluyor. 
-Gümrük ve inhisarlar vekâleti, tüccarı memnun 
•edebilmek için şekerlemenin her bir kısmında ne 
kadar şeker miktarı bulunacağını tayin ederek 
o nöbette bunlara prim vermek ve bunları ihraç 
•edilirken muayene ve taihlilden azade tutmak daha 
iyi olur mütakasmda bulundu. İktisat vekâletince 
yapılan tetkikatta, bu mütaleanın kanunların he-j 
>defi olan teşviki daha iyi temin edebileceği görü
lerek, o mütaleaya iltihak edilmiş ve bu noktada 
ittifak hâsıl olmuştur ve her nevi hakkında yüzde 
"kaç nisbetinde şeker bulunduğu tetkik edilerek ona 
göre prim verilmesi hususu takarrür etmiştir. Ar
t ık bunun kanunen icabı da temin edildikten sonra 
-tatbikına geçilecektir ki bu mesele bu suretle hal-
lolunmuş oluyor. 

Suat Beyin ikinci sualleri: Hükümetin; imalâtı 
maliyeye ve orada kullanılan eşyanın nevine müda-l 

hale etmesi ve kontrolün ikamesi meselesidir. Bu 
mesele kanunî bir meseledir. Bu günkü mevzuatı
mıza nazaran Hükümetin buna müdahale etmek 
salâhiyeti yoktur, önümüzdeki içtimada Büyük 
Mecliste teşviki sanayi kanununun tadili müzakere 
edilecektir. O vakit hu meselenin ne dereceye ka
dar krtbili tatbik olduğunu ve bu vaziyetin halli 
için ne gibi tedbirler almak lâzımgeldiğini müza
kere ve tesbit edeniz. Bu gün tabiî elimizde kanunî 
bir salâhiyet olmadığı için müdahale kudretine malik 
değiliz. 

Bunları söyledikten ve bendenizin şahsıma bir 
takım iltifatta bulunduktan sonra vekâletteki me
murların çalışmadıklarından bahis buyurdular. 

Beyefendiler, Türkiyenin haricî iktisadî müna-
söbatmda, Türkiyenin sanayi ve maadinine ait iş
lerinde ve tabiî bir vekâlet olmak itibarile, evrak 
gibi, zat. işleri, levazım gibi ayrı ayrı işlerde çalış
mak üzere bu gün vekâletin bütün memurları - ma
aşlı, ücretli daimî ve muvakkat olarak - 82 kişiye 
ancak çıkmaktadır. Bu 82 kişi için söyliyebilirim 
ki fevkalâde işin icabından olan teahhürat istisna 
edilmek üzere, her iş teahhura uğramaksızın günü 
gününe görülmektedir. 

Sonra İktisat vekâletinde bir çok yeni yeni 
nizamnameler, kanunlar yapılıyor. İktisadî müna
sebetler arttıkça o nöbette muamele genişliyor. 
Bu muamelelere de 82 kişi ile yetişmeğe çalışıyoruz. 
Bu 82 memurumuz hakikaten vekâletin tam açılma 
zamanında gelirler, yüksek memurlarsa, geç vak
te kadar çalışırlar. Bunlara karşı Suat Beyefen
diden takdir beklerdim. Her halde bir suitefehhü-
me kapıldıklarını anlıyorum. Bu izahatımdan son
ra fikirlerini tashih edeceklerini ümit ederim. 

Bundan sonra Halil Beyefendinin mütalealan 
vardır. Halil Bey, memlekette ihracat eşyamızın 

| maliyet fiatını indirmek için ne gibi tedbirler alın
dığını sordular. Nakliyata ait kısımlarda ve tari
feye taallûk eden hususat hakkında Nafıa vekili 
Bey arkadaşrm cevap verdiler. 

Yalnız madenlerde kullanılan sütunluk kereste. 
fiatını düşürmek için kendilerine havzada ocağı 
olan bir kimsenin, eğer Hükümet bu sütunluktan 
almakta olduğu paraya karşılık gösterirse biz o 
zaman dahiline dekovil yaparız ve bu sütunlara 
vermekte olduğumuz nakliyat ücretini ehemmiyetli 
surette tenzil ederiz dediklerini, söylediler. Vekâlete 
böyle bir teklif yoktur ve yol yapmak meselesi mev-
zubahs olmamıştır, öyle zannediyorum ki son defa 
işletmeğe başlanan Filyos ve Balıkısık hattı kesif 
ormanlık mıntakadan geçtiği için, bu noksanın 
% 9 unu halletmiş olacaktır. Maamaf ih böyle Dev
letin sütunluktan aldığı parayı karşılık tutarak 
havzanın vaziyetini ıslah etmeğe hadim orman yol
lan yapılacağına dair bir teklif gelirse onu da 
her halde tetkik etmeyi lâzım görürüz. 

Halil Beyefendinin kömür madenlerini işletmek 
fikri Hükümet tarafından 4, 5 senedonberi derpiş 
edilmiştir. 

Erganide bir şirket vüeude getirilmiştir. İşlet-
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me için bir an evvel hattın «raya isal i düşünülmüş 
ve bu Irmak - Filyos hattının da yine Havzaya 
doğru tevcih edildiği görülmüştür. Bunun ayni 
maksattan ileri geldiğini gerek Maliye vekili 
gerek Nafıa vekili Beyefendi arkadaşlarım izah 
ettiler. Bendeniz bunların her ikisinin iyi surette 
imal edilmesinin, memleket iktisadiyatında ve ha
ricî muvazenemizde esaslı bir ağırlık vücude geti
receğine kaniim. Ancak bakır hususunda, buhran, 
fiatı fevkalâde düşürmüş hatta bu gün en kolay iş
letme imkânı bulunsa da. bu fiat işletmeğe müsait ol
madığı için bir çok bakır madenleri işlenmeksizin 
kapanmıştır. Diğer taraftan kömür havzası da 
öyledir. Hariçte satacağımız kömürün tonası aza
mî 6, 5 liraya gelmelidir. Bunu temin edebilmek 
için büyük sermaye sarfetmek lâzımdır. Gerek Ha
lil Beyefendiye arzedeceğim ve gerekse umumî su
rette vereceğim izahat bundan ibarettir. 

İbrahim B. (İsparta) — Vekil Beyefendiden 
iki noktanın tenvirini rica ediyorum: 

5 - 6 sene evvel sermayesi Devlet tarafından 
verilerek Sanayi ve maadin bankasına merbut 
olmak üzere yün ipi, halı ipi imal eden bir çok 
fabrikalar vücude getirilmişti. Bu fabrikalarımız
ın mesaisi senelerden beri muvaffakiyetle devam 
etmektedir. Bu fabrikalar bittabi bir çok para
larla ve emeklerle vücude getirilmiştir. İki nu
maradan 14 numaraya kadar iplikler yapılıyor. 
Bunların içinde nesçe salih olanları vardır. Bunla
ra biraz tiftik ilâ vesile daha ziyade yüksek numa
ralar elde edilmesi imkânı yok mudur'? 

tkincisi, Keçiborlu kükürt madenleri var. Bu, 
oldukça mühim olan maden için fransızlar çıkar, 
millî müesseseler çıkar; onlara icap eden teshilât 
gösterilir, kendilerine lâzım olan para verilir, 
fakat müddeti bitince de hiç bir işe devam etmez. 
Daima böyle olmuştur. Şimdi yine, orayı işlet
mekte olan şirketin de ruhsatı bitmek üzeredir. 
Bu bapta vekil Beyefendi ne mütalea buyuruyor
lar, öğrenmek isterim. 

iktisat vekili Mustafa Şeref B. (Burdur ) — 
Efendim, birinci nokta tetkika muhtaç bir key
fiyettir. Mühendislerimiz geldiğinde ve Devlet 
sanayi ofisi teşkil edildiğinde oraya salahiyetli 
bir mühendis gönderir tetkik ettiririz . 

Hakikaten Keçiburlu madeni müteaddit defa
lar işletilmek üzere talip olanlara verilmiş ve hiç 
biri de işletmeğe muvaffak olamamıştır. Bu defa 
alan Fransızlar da işletemediler. Vakit te geçmiş 
olduğundan mukavelenin feshedileceğini kendisi
ne ihbar ettik. 

İbrahim B. (İsparta ) — Bunlar için karşı
mızda büyük bir rakip var: İtalya. Bana öyle ge
liyor ki - belki yanılıyorum, bilmiyorum - bu, 
Keçiborlu kükürtlerini işletmemek için bir ma
nevra mahiyetinde olmasın. 

Mustafa Şeref B. — Hayır, öyle bir şeye ihti
mal vermiyorum. Her halde talip olanlamı hâdi-
sat dolayısile madeni işletmeğe başlayamamala-

| nndan ileri gelmektedir. 
Şükrü B. ( Bolu ) — Efendim, tiftik mahsulü

müzün takas suretile elden çıkarılması evvelce 
I alman tedbirler meyanında idi. Ahiren İstanbul 
| ticaret ofisine müracaat eden tüccarlara ofis: ben 
bunun ne suretle yapılacağı hakkında henüz bir 
talimat almadım, ne yapacağımı bilmiyorum diye 
cevap verdiğini gazetelerde okumaktayız. Vekâlet, 
eğer böyle bir talimatname lazımsa vermiş midir 
ve tatbik sahasında ne neticeler almıştır? 

İktisat vekili Mustafa Şeref B. (Burdur ) — 
Efeiıdim, tiftik ile halı hemen hiç satılmaz bir 
hale geldiği için bunlara sürüm temin etmek için,. 
bunlar mukabilinde memlekete ithal edilecek eş
yanın kontenjan haricinde ithaline Heyeti Vekile 
karar verdi. Bu karar henüz yenidir, bir ay ka
dar bir şey oldu. Bu. kadar tekemmül ettikten 
sonra tebligatta bulunduk ve talimatnamesini" 
gönderdik. Bu gün talimatname gitmiş ve tatbi-
kına başlanmıştır. Fakat henüz yeni olduğu için 
ne netice verdiğine dair elimizde katî malûmat 
yoktur. Yalnız aldığımız haberler, bu hususta. 
bir hareket vücude getirdiğini teyit etmektedir. 

Remzi B. ( Sivas ) — Takas suretile eşya mü
badelesi için kendilerile itilâf aktinin imkân da
hiline girdiğini söylediğiniz memleketler hangi 
memleketlerdir ve bu memleketlerde hangi esas. 
dahilinde, hangi ihracat eşyamızm revacını temin 
ettik? Bu itilâf ne vakit kabil olacaktır? Vakti
mizin çok kıymetli ve dar olduğunu zati âli
niz de takdir buyurursunuz. Binaenaleyh heye
tin avdetine hacet kalmadan madamki esaslar 
tekarrür etmiştir, görüşmeleri neticesinde birer 
birer bu Devletlerle itilâflar aktederek müzake
reye haşlamak kabil değil mi? 

İktisat vekili Mustafa Şeref B. ( Burdur ) — 
Efendim, bu Devletler Macaristan, Avusturya,. 
Çekoslovakya, Fransa, Belçika, Polonya, Hol
landa Devletleridir. İsveç Devleti de müracaat 
etmiştir. O da bu işe muvafakat etmiştir. Yalnız 
gönderdiğimiz heyet bunların salahiyetli adamla-
rile temas etmiştir. Tabiî yaptıkları projeleri 
beraberlerinde bulundurmakta oldukları için ü-
mit ediyorum bir hafta on güne kadar avdet ede
ceklerdir. Onların avdetinden sonra bu mukavele
ler aktedilecektir. 

İsmail Kemal B. (Çorum) — Mensucatın inki-
I safı için iplik meselesini halletmek lâzımdır. Da
hildeki dokumacılıkta kullanılan iplikler Avrupa-
dan geliyor. İplik meselesi halledilirse bütün 
evler tezgâh kesilir. Avrupada yapılan iplikleri 
burada yapmak mümkün müdür? Vekâlet bu hu
susta ne düşünüyor? 

I İktisat vekili Mustafa Şeref B. ( Burdur ) — 
Efendim bu yeni yapacağımız fabrikalarda iplik 
te yapılacaktır. Yerli maddei iptidaiyelerimizle 
bunlann teminini istemekteyiz, zaten santrallarda 
iplik yapılmak hususu da temin edilecektir. Onu-
da nazarı itibara alacağız. 

I Sırrı B. (Kocaeli) — Efendim, İstanbul limanı-
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~mn idare şeklile serbest mmtaka teşkili hakkında 
>bir şey buyurmadmız. 

İktisat vekili Mustafa Şeref B. — Efendim, 
İstanbul limanını bir nevi idaresi liman vücuda^ 
getirerek limana ait bütün hizmetleri orada ce-
metme'k esasına müstenit bir lâyiha hazırlıyoruz. 
istanbul gibi büyük bir limanın idaresine ait bir | 
lâyiha, üzerinde esaslı surette tevakkuf edilecek i 
"bir şeydir. Her halde çok ümit ediyorum ki önü
müzdeki içtimada arzedeceğiz. i 

Serbest mıntakaya gelince: serbest mmtaka, 
yapılan tetkikata göre herhalde 30 ilâ 40 milyon 
l i ra arasında bir paraya tevakkuf ediyor ve dün
yanın bu buhranlı devrinde bu parayı oraya has
retmeğe de imkân göremiyoruz. Biraz hâdisatm 
saçılmasını ve imkânın kendisini göstermesini bek
liyoruz. 

Sırrı B. (Kocaeli) — Demek beş sene evvel ya
pılan kanunun şimdi tatbik edilmemesi mevzuba
histir? J 

İktisat V. Mustafa Şeref B. — Bir çok hesaplar I 
yapılmış bu tetkikat neticesinde serbest mmtaka 
tesisi bu kadar paraya arzı ihtiyaç ediyor. Tabiî 
bu paranın temin edilmesi ve bilhassa akdem ola
rak acaba oraya mı verilmesi lâzrmgelir meselesi
nin halli şimdi mümkün değildir. 

Abdülhak B. (Erzincan) — Efendim, muhterem 
vekil Beyefendinin kıymetli sözlerine teşekkür 
*ederiz. Hakikaten endüstrimiz hakkında nafi be
yanatta bulundular. Yalnız belki bendeniz işit
medim. Şimdi İsmail Kemal Beyin de temas et
melerinden anlıyorum ki iplik ve boyaları hak
kında izahat vermişlerdir; endüstrinin başlayıp 
nihayet bulduğu madde ipliktir. İplikle beraber 
bir de boya ve ütü meselesi vardır, meselâ işiti
yoruz ki bazı mensucatımızın iplikleri ya bo
yanmış olarak geliyor, veya bizde kumaş yapıldık-1 
t an sonra boyanmak üzere Avrupaya gönderiliyor, 
ve ütü de orada yapılıyor. Binaenaleyh bunlar 
hakkmda bir noktai nazar var mı? Tesis edilecek 
fabrikaların da mahalli tesisleri hakkında bir te
şebbüs var mı, yani taayyün etmiş bir vaziyet var 
mıdır? 

İktisat vekili Mustafa Şeref B. (Burdur) —I 
Tesis olunacak fabrikaların bir tarafından pamuk 
girecek, öbür tarafından nescedilmiş olarak çıka
caktır. Bunların ütüsü, abrusıı ve sairesi memle
kette olacaktır. Boya ihzaratı da fabrikalar dahi-
lindo olacaktır. Yalnız arzetmiştim, salahiyetli 
mühendisler tarafından 4 - 5 nokta tetkik edil
mezden evvel bunların mevkilerinin tayini kabil 
değildir. 

Hamdi B. (İstanbul) — Efendim, İzmirde bun-
Mİan 4 - 5 sene evvelisi tütün depo ve mağazaların
ızda 120 000 türk içşisi altı ay çalışmakta idi. Bu 
miktar bu gün 6 - 7 bine tenezzül etmiştir ve üç 
ay çalışmaktadırlar. Bunun sebebi bizden tütün 
-alan meselâ Di Amerikan ve Oliston gibi büyük 
^müesseseler tütünlerini balya halinde Triyeste, Ka
ba l a ve Selâniğe sevkediyorlar ve orada işletiyor-I 

I lar. Bunun sebebi, İtalya hükümeti Triyeste-
de ve Yunan hükümeti de Kavala ve Selânikte 
depolar yaparak tütün işlemek üzere bu şirket
lere kira ve vergi almamak üzere vermektedirler. 
Bu kira ve vergileri ora işçileri birlikleri yevmi
yelerinden kesilecek bir miktar ücretle Hüküme
te ödemektedir. Buna bizim işçilerimiz de çok
tan razıdır. Hem memlekete ecnebi sermayesi 
gelmesine ve hem de pek çok vatandaşlarımızın 
maişetlerini temin etmesi itibarile ve dolayısile ik
tisadî vaziyetimizle alâkadar olması hasebile İz
mir, İstanbul ve Samsun gibi yerlerde bu gibi 
depolar yaptırılamaz mı bunu soruyorum? 

Halil B. (tamir) — Efendiler, bütçenin heyeti 
umumiyesi esnasında arzettiğim mütaleatm iki 
cephesi vardır. Biri, derhal yapılabilecek olan te-
dabire taallûk ediyordu. Diğeri de; vekil beye
fendinin vaziyeti iktisadiye hakkında verdiği iza
hatla tezahür ettiği veçhile, önümüzde belki da-

I ha ağır ihtimaller karşısında bulunacağımızdan 
I dolayı ona karşı hazırlanmak meselesi. 
I Derhal yapılabilecek mesele olarak demiştim 
ı ki hezar çeşit mahsul yetiştiren memleketimiz, 
mahsulâtını satabiliyor. Binaenaleyh mahsul sa
tamamak tehlikesinden ziyade ucuz satmak tehli
kesi mevcuttur. 

Bunun için de dahildeki maliyet fiatile ha
riçteki fiatları intibak ettirmek için alınması lâ-
zımgelen tedbirlerin üzerinde ısrar etmiştim. O 
meyanda ziraî kredi meselesile münakalât mese
lesi üzerinde durmuştum. Münakalât vasıtaları 
olan vapurlar için kömürlerinin maliyet fiatları 
dahilde yüksek olduğu için bunların fiatlarmı in
dirmek hususunda yapılması lâzımgelen bir takım 
mülâhazat arzetmiştim. 

Vekil Beyefendi yalnız kereste meselesini mav-
zubahs ettiler. Ümit ederim ki maliyet fiatmı 
indirmek hususunda lâzımgelen tedbirleri nazarı 
dikkatten kasırmazlar ve onlar üzerinde de lâzım
gelen tedbirleri alırlar. 

Dediler k i : kömür havzası ve bakır havzası 
için Hükümet ötedenberi düşünüyor ve şimendi
ferleri oraya bir an evvel götürmek için çalışıyor. 
Yine bu yolda devam edeceğiz. Bendeniz haki
katen Hükümetin bu havzalara doğru şimendifer
lerin gitmesi üzerinde aldığı tedbirlerin şayanı 
şükren eserler meyanma girdiğini yine tekrar edi
yorum. 

Yalnız Vekil Beyefendinin kemali ehemmiyetle 
üzerinde durduğu veçhile depresiyon ( fiatlarm 
düşmesi ) dolayısile daha ağır bir vaziyetin 
muhtemel olduğuna ıgöre bu iki havza hakkında 
olan tedbirlerini tevsi edecek vasıtaya tevessül 
etmelerini söylemiştim ve tekrar ediyorum. Ve
kil Beyefendi bakır fiatlarmm düşkün olduğun
dan behsettiler. Evet bendeniz de geçenki ifadem 
arasında bu havzada 350 milyondan 500 milyon 
tona kadar bakır olduğunu ve cinsi, kalitesi en 
yüksek bulunduğunu ifade ettim. Gerçi bakır 
fiatı her ne kadar düşmüş ise de bugün yine tonu 
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40 liradır. Böyle tonu 40 lira olan bu maden, 
büyük bir servet, epey bir yekûn tutar. Esasen 
86 - 100 kilometrelik bir mahalle şimendiferi gö
türmek için lâakal iki sene lâzımdır. Bu iki sene 
kadar bir zaman geçtikten sonra bu sukutun de
vam edip etmiyeceği bilinemez. 

Sonra bizde amele fiatlan sair memleketlere 
nisbeten daha ucuzdur, ingiliz amelesinin 60 şilin 
yani 250 kuruş kadar yevmiyesi vardır. Halbuki 
bizde 50 kuruş ancak tutar. Esasen havza çok 
inkişaf etmediği için her yerden daha çok amele 
bulunabilir. 

Sonra bendeniz yalnız bakır üzerinde nazan 
dikkati eelbetmedim. mütehassısların söyledik
lerine nazaran daha bir takım krom madeni mev
cuttur. Binaenaleyh bu suretle bugün kiriz za
manında bile kıymetini muhafaza eden bir takım 
zengin madenlerin inkişafına da yardım edecektir. 

Efendim, memlekette münakalât meselesi ne 
kadar ucuz olursa o memleketin maddî ve manevî 
terakkiyatı da o nisbette inkişaf eder. 

Arzettiğim gibi bu günkü vaziyet itibarile bi
zim için daha büyük, adeta hayatî bir ehemmiyeti ha
izdir. Buna. ait olan umumî mülâhazalarımı daha 
evvel arzettiğim için üzerinde tekrar tevakkuf 
edecek değilim. 

Yalnız, îzmir mıntakasma taallûk eden, evvel
ce söylemiş olan arkadaşlarımızın mülâhazatına 
ilâveten bir kaç söz de bendeniz söyliyeceğim. 
Afyonla izmir - Kasaba hattı arasında gerek tari
fe yüksekliği mevzubahstir, gerekse Izmirden 
hareket eden bir vagonun doğrudan doğruya Ana
dolu içine serbestçe gitmesi mevzubahstir ki, da
ha ziyade haizi ehemmiyettir. Izmirden Ankaraya 
yük getiren bir vagonun Afyonda mutlaka aktarma 
edilmesi mecburiyeti vardır. Bu hem masarifi 
nakliye üzerinde çok büyük tesir yapar, hem çok 
zaman kaybettirir. İzmir gibi her çeşit mahsul 
yetiştiren ve daima iklim itibarile turfanda mal 
yetiştiren geniş bir muhitin Ankara gibi yüksek 
bir istihlâk merkezi olan merkezi hükümetle mu
vasalası meselesi hakikaten teshil edilmelidir. 
Yalnız İzmirin buradan alıp Izmire götüreceği de
ğil, Izmirden alrnıp buraya getirilecek eşya me
selesi de çok mühimdir. Buradaki hayat pahalılı
ğı üzerinde de çok müessir olacaktır. Onun için 
Nafıa vekili Beyefendinin bu ciheti de nazarı 
itibara almalarını rica ediyorum. Sonra, izmir 
limanı meselesinde bir nokta hatırıma geldi. Ev
velce İktisat vekili Beyefendiye bir vesile ile ar-
zetmiştim. Izmirde tahmil ve tahliye işi dubalar 
üzerinde icra edilmektedir. Bunun Kordona va
purların rampa etmesi suretile seri ve mütehar
rik vinçler vasıtasile yapılması ne dereceye kadar 
faidelidir, değildir diye Izmirde biraz tetkikat 
yapmıştım. Ticaret odası reisi olan ve bu mesele-j 
de şüphesiz salâhiyettar olan zat bendenize şu
nu söylemişlerdi ki, vekil Beyefendiye de arzet-
miştim. izmirin gümrük binalarının olduğu yer 
bir şibihcezire halinde bir taraftan kordona merbut I 

i öbür taraftan denize doğru açılmış oldukça vâsi bir* 
yerdir ve böyle olduğundan dolayı üç tarafın
dan da vapurların rampa etmesi imkânı vardır ve* 
gümrük binalarını da o mevkie yakın olacak -
evvelce Aydın şimendiferlerinin yaptırdığı han
garlar vardır, Maliye vekili Beyefendi Hazretleri 
de vaziyeti iyi bilirler, evvelce valilikleri vardır. -
oraya nakil mümkündür. Binaenaleyh gümrük 
binalarını oraya nakletmek suretile şimdi gümrü
ğün olduğu mevkide vapurları kordona rampa et
tirmek suretile nakliyatın teshil edileceğini söy
lemişlerdi. Gazetelerde okudum. Vekil Beyefen
di bu ciheti nazarı dikkate almış olacaklar ki bu 
hususta ahiren tetkikat yaptırmışlardır, yaptır
dıkları tetkikat ta gazetede okuduğum veçhile 
menfi cevapla neticelenmiştir. Bu günkü vaziyet
le bunu yapmanın imkânı olmadığına dair cevap> 
almışlardır. Kendilerinin bu hususta - eğer gaze
telerde okuduğum şey vaki ise - biraz izahat ver
melerini rica edeceğim. 

Bir de izmirin denizde olan münakalesi mesele
si vardır. Gece vapurların İzmir limanına gir
mesine müsaade edilmiyor ve Izmire girme saatini 
10 dakika, 20 dakika geçiren vapurlar sabaha ka
dar orada beklemek yahut limana alınmadığı için. 
gitmek zaruretine düşüyorlar. Bunun ne gibi bir -
mülâhazaya istinat ettiğini biliyorum. Fakat şu 
sırada Hükümetin vaziyeti iktısadiyesi itibarile 
münakale meselesinin bilhassa izmir gibi en ge
niş ithalât ve ihracat merkezi olan bir iskelede 
acaba bu mülâhazanın bu günlük bertaraf edilme
sinde bir tehlike mutasavver mi diri? Mutasavver-
değilse İktisat vekili Beyefendinin - burada ce
vap veremezler - nazarı dikkatlerini celbediyorum» 
Bu da mühim bir meseledir, bunun üzerinde bi
raz tevakkuf buyursunlar, salâhiyettar olanları 
dinlesinler. Hakikaten memleketin şu vaziyette 
devam ettiği müddetçe, şimdilik hiç olmazsa 
posta vapurlarının Izmire serbestçe girip çıkma
sı müsaadesini temin edebilirlerse çok büyük bir 
iyilik yapmış olurlar. 

Kereste meselesi. Efendim, kerestenin metre 
mikâbından 220 kuruş rüsum almıyormuş. Fakat 
bendenize söylendiğine göre başka bir usul itti
haz edilmiş. Şimdi kömürcülerden metre mikâbı 
üzerine resim alınmıyormuş. Kömürün tonusu 
üzerinden 15 kuruş almıyormuş ve bu da 220 kuru
şu iki pisli arttırmakta imiş. Onun için bu ciheti 
tetkik buyurmalarını rica edeceğim. 

S n n B. (Kocaeli) — Efendim, ofis hakkında
ki sözlerimi biraz izah etmek isterim. Bendeniz: 
ofisin gördüğü hizmetler lüzumsuzdur, demedim, 
Ofis idaresini, ofisin yaptığı hizmetleri tetkik et
tim. Ayni zamanda iktisat müdüriyetine tahmil 
edilen vazifeleri tetkik ettim. Şehbenderlerin 
yaptığı vazifeyi okudum. Ticareti hariciye mü
messillerinin vazifelerini okudum. Sonra merkez
de bir de "ticareti hariciye müdüriyeti var. Bir de 
onun vaziyetini okudum. Bunlann ayni zaman
da yaptıkları hizmet bu ofise tahmil edilen hizs-
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metlerin ayrısı gayrisi değil, aynidir. Onlar faa
liyetten vazgeçmedikçe ofise hizmet kalmaz. 

Yani ayni vazifeyi muhtelif devair ifa ediyor 
demektir. Bunu söylemekten maksadım, bütçenin 
tevzininde bu kadar müşkülât çekiliyor, bu fik
rimle belki bir hizmette bulunurum diye arzetmiş-
tim. Madem ki Vekil Beyefendi muvafık görme
diler bir diyeceğim yoktur. 

Sonra 655 numaralı kanunun ikinci maddesi 
mucibince Heyeti Vekilece yapılmış bir nizamna
me vardır. Bu nizamnamede Ticaret ve Sanayi 
odalarına bir salâhiyet verilmiştir. Deniyor k i : 
«Hükümet ticaret ve sanayii alâkadar eden ahkâ
mı kanuniyeyi yapacağı zaman mutlaka bunların 
reyini alacaktır. «Hükümet ticaret ve sanayii alâka
dar eden inhisarlar ve imtiyazlar meselesini düşün
düğü zaman mutlaka bunların reyini alacaktır di
yor. Halbuki bize bu maddelere dair işler geldiği za
man bunlarm reylerinin alındığına dair bir şey 
yoktur. Şimdi soracak olursam defaten reyleri 
alındı denilebilir. Fakat ben bilirim ki alınmamış
tır. Onun için diyorum ki bu meseleler Hükümet
çe yapılır iken kanunun bu noktadan gözettiği 
noktai nazarı kale almıyorlar. Bir taraftan ka
nun yaparken diğer taraftan ayni Hükümetin 
yaptığı kanunları ihmal etmek zannederim ki doğ
ru değildir. 

Bir de çok zamandanberi iştigal edilen bir ba
lıkçılık meselesi vardır. Halbuki bu bir neticeye 
isal edilmedi, müşevveş bir halde kaldı. îhtiyar 
olunan bu masraflar hebaya mı gitti, yoksa mem
leket için bir menfaat temin edildi mi? Bize bu 
hususta her halde malûmat vermeleri lâzımdır. 

Diğer mühim bir madde: Buhran çıkıpta çay 
yerine İhlamur içeceğiz dediğimiz zaman ayni za
manda İktisat vekâletinin meşgul olacağı bir madde 
vardı. Gerçi o madde şimdi Ziraat vekâletine in
tikal etmişse de henüz intikal etmekte bulunduğu 
için arzediyorum. O da Rize vilâyetinde yetiştiril
mekte olan çaydır. Bunlarm ıslahı çaresine te
vessül edilmiş olsa idi, ihtiyacımız mündefi olur
du. 

Salâhattin B. ( Kocaeli ) — Sapancada da ol
duğunu bilmiyor musunuz! 

Sxrrx B. — Bilmiyordum, teşekkür ederim. 
Bir madde daha nazarı dikkati caliptir. O da-

süngerdir. Tetkik ettiğim raporlara nazaran bu, 
işletilse bir çok vatandaşa hizmet çıkacak ve Ha
zineye (10) milyondan fazla bir menfaat hâsıl 
edecektir. Okuduğum raporlar salâhiyettar a-
damlann kalemlerile yazılmıştır. Bunlar benim 
nazarıma isabet edince îlitısat vekâletinin görme
diğine ihtimal veremem. Niçin nazara alınmamış
t ı r? 

Halıcılık için de söylenecek ufak bir sözüm 
vardır. Halı imaii ile meşghl -«lan %azı vatandaş
lar itmâ edilerek Amerikaya götürülmekte ve ora
da halı imâl ettirilmekte imiş. Hat ta onlara şal
var ve fes giyttferiterek şarkı temsil ediyormuş gi
bi hallere tevessü edilerek haManni satmağa 

çalışıyorlarmış. Türk halıları yerine onların Ha
lıları kaim olacakmış. Bunlar düşünüldü mü, te- ' 
dabiri mania alındımı, bilmiyorum. 

Her halde İktisat vekili Mustafa Şeref Bey* 
den yüksek düşüncelerile mütenasip randman 
beklemekte haklıyız. 

Vasıf B. (İstanbul) — İktisat vekâletinin büt
çesi tetkik edilirken, memleketin umumî vazi
yeti iktısadiyesine temas etmemek kabil değildir*. 
Bu sebeple bütçenin heyeti umumiyesinden bah
sederken mevzuun haricine çıktığımı pek zannet
miyorum. Bugün tetkik etmekte olduğumuz büt
çe, heyeti umumiyesile, eski senelere nazara» 
gayet dar bir bütçedir. Bir kaç sene evvelkine 
nazaran 40-50 milyon bir fark göstermektedir.. 
Bu farkın bu kadar büyük olması da ispat eder 
ki, bugün vaziyet eskisi gibi serbest ve bol b i r 
halde değildir; darlık bir zamanda bulunuyoruz». 
Fakat bu darlıktan yeis ve fütura kapılacak ka
dar endişeye de mahal yoktur. Lâkin her tarafı 
gülpembe görmek te doğru değildir. Vaziyeti 
bütün açıklığı ile tetkik etmek ve buna göre ted
bir almak lâzımdır. 
• Eski meşrutiyet devrinin ricalinden birinin bir 
sözü vardır: ( bütçe açığı; bir milletin fazileti 
terbiyetkârisidir. ) Bu sözün hikmetine ben de* 
kailim, eline daima bol para gecen adam, ala
bildiğine sarf eder. Fakat-ne zaman darlığa ma
ruz kalırsa, idaresini kısmağa veya fazla kazan
ma çareleri bulmağa bakar. 

İşte biz de bugün ayni vaziyette bulunuyoruz». 
Tasarrufu azamî dereceye getirdik. Artık büt
çeyi bundan aşağı da indirmeğe imkân yoktur. 
Çünkü amme hizmetlerini daha fazla daraltmak 
mümkün değildir. Varidatı artırmak için yeni 
vergiler ihdasına da imkân mevcut değildir. O 
halde başka hasılat alabilmek için memlekette 
meknuz bulunan servet membalarını işletmekten. 
başka çare yoktur. Halil Beyefendi, bunları çok 
güzel izah ettiler. Bu mesele bütçenin darlığı za
manında Hükümetin de ehemmiyetle teşebbüs 
ettiği bir saha olmuştur. Bendeniz bu sebepledir 
ki, yani sanayiin ehemmiyeti nazarı dikkate alın
masından dolayıdır ki, gittikçe bu bütçe darlı
ğının müsbet bir sahada ref edileceğin i, yani bu 
darlıktan kurtulacağımızı ümit etmekteyim. Çün
kü sanayiin öyle feyyaz bir semeresi vardır ki, 
bunu sanayi ile az çok iştigal eden zevat iyi bi
lirler. Bir kaç misale bu vesile ile temas etmek 
isterim. 

Uşakta bir şeker fabrikası açılmıştır. Eğer 
o fabrika olmasaydı, o muhitte büyük bir dar
lık vücude gelecekti. Kadıköy işidilmiştir, do-
kumalarile meşhur bir yerdir. Bu^s ı , . yalçm 
kayalar üzerinde kurulmuş bir köydür. Kadıköy, 
sırf dokuma sanayiinin faaliyeti sayesinde b i r 
çok vilâyetlere faik derecede refaha mazhardır. 
Kırk, elli yüzbin liralık sermayedarları, müte
şebbisleri mevcuttur. Bunlar hep basit görülen bu 
el tezgâhlarının faidelerindendir. Mesleki bir iştir,, 
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gece ve gündüz burada çalışmak imkânı vardır. 
Ziraatçilik gibi değildir. 

Hükümetin bu darlık zamanında memlekette 
istihsalâtı artırmak için sanayie ehemmiyet ver
mesi ve bunun hakkında projeler yapması şayanı 
şükrandır. Fakat Vekil Beyefedinin bir kelime 
ile bahsettiği santrallarm ehemmiyeti hakkında 
bir kaç söz söylemek isterim. Meselâ bir arka
daşımız, kumaşlarımızı boyatmak için harice gön
deriyoruz buyurdular. Santral teşkilâtı öyle tek
nik bir teşebbüstür ki memlekette sanayii uyan
dırmak için behemehal buna ihtiyaç vardır. Mese
lâ ; sanayii makineleştirmek için mutlaka cereyana 
ihtiyaç vardır. Cereyan olmazsa hiç bir iş görülemez. 
Herkes bir tezgâh alabilir. Fakat o memlekette elek-
tirik bulunmazsa, bundan istifade edemez. Matlup 
derecede semere vermek için teknik bir kuvvete 
ihtiyaç vardır. İplik çözgüsünün hazırlanması 
lâzımdır. Terbiye etmek için, boyamak için fi
niş denilen basma, bazen yapmak için büyük 
makina ve sermayelere ihtiyaç vardır. Bu beş 
on tüccarın tedarik edemiyeceği derecede masraf
lıdır. İşte bu santralları yapmak suretile o 
memleketlerde dokumacılığı ilerletmek kabildir. * 

Hükümet devletçilik siyasetine girmekle ken
di başına sanayi yapıyor demek değildir. Ayni 
zamanda halk sanayiine ehemmiyet veriyor, halk 
ile beraber, halk ile el ele verip memlekette sa
nayiin yükselmesine çalışıyor demektir. 

Maamafih bu mesele tamamen tekniğe ve prog
rama müstenit bir iştir. Bu cihetle şimdi fennî 
elemanlarla mücehhez olan sanayi idarei hususiyesi-
nin hazırlamakta olduğu program ve projelerin se
mereleri yakında Heyeti aliyenize takdim edile-
«etkir. Bilhassa sanayi ofisinin projeleri ehemmi
yetle nazarı dikkate alınacaktır. înşaallah mem
lekette sanayi merakının uyandığını göreceğiz. Bir
denbire olmazsa da küçükten olsun - tıpkı şimendi
ferler gibi - her sene itmam etmek suretile ilerde 

$>üyük ve münkeşif bir sanayi teessüs etmiş olacak
tır. 

İktisat V. Mustafa Şeref B. (Burdur) — Efen
dim, Hamdi Bey tütün depolarının bizim memle
ketimizde niçin yapılmadığından bahis buyurdu
lar ve îzmirde vaktile mevcut yirmi bin amele
nin bu gün altı bine tenezzül ettiğini ve bunun da 
Yunanistanm bu hususta gösterdiği teshilâttan 
ileri geldiğini söylediler. Biz de ayni teshilâtı 
yapıyoruz ve hatta son aylar zarfında Triyestede 
tesis edilmiş olan bir kumpanya işletme tesisatını 
İzmir ve Samsuna nakletmiştir. Biz bu hususta 
her türlü teshilâtı yapıyoruz. Bundan böyle de 
her türlü teshilâtı göstermeğe amadeyiz. Yalnız 
müracaat lâzımdır. 

Halil Beyefendiye başka söyliyeceğim bir şey 
yoktur. Zaten söylediklerini tekrar buyurdular. 
Tabiî bakır işletmesi meyanında oraya şimendifer 
giderse oradaki krom madeni de işliyecektir. 

izmir limanındaki tahliye ve tahmil işleri rıh
tım şirketine ait bir meseledir. Rıhtım bir defa 

Hükümet eline geçtiği vakit tabiî Nafıa vekili ar
kadaşımız bunun teminini düşüneceklerdir. 

Halil B. (İzmir) — Tetkikat yapılmadı mı? 
Mustafa Şeref .B. — O, Nafıa vekâletine aittir. 

icap ederse yeniden muhabere açarız. Fakat ait 
olduğu makam bunun bu vaziyette dahi ayni tan-
zimatın muhafazası lâzım olduğu kanaatindedir. 

Kereste işi; dediğiniz gibi, zannederim 340 
tarihinde, yapılan bir anket neticesinde kömürün 
tonu üzerinden karar verilmiştir. O yolda tatbik 
olunuyor. Bu tatbikatın, maliyet fiatını artır
dığı ve ondan dolayı değiştirilmesine dair şimdiye 
kadar bir müracaat olmadığı gibi oradaki daire
lerimiz de bize bu yolda bir şikâyet nakletmedi. 
Onlar isterlerse tevessül ederiz. Değiştirilmesi 
gayet kolaydır, fakat onlara menfaatli olduğu 
zannile bu yolda yapılmıştır. 

Halil B. (İzmir) — Bu ciheti her halde tetkik 
buyuracaksınız değil mi? 

İktisat vekili Mustafa Şeref B. •— Tabiî. 
Sırrı Beyefendi, numarasını zikrettikleri bir 

kanuna istinaden yapılan nizamnamede; ticaret 
ve sanayie ait yapılacak kanunların kâffesin in ti
caret odalarından geçeceği tasrih edildiğini derme-
yan ettiler. Ticarete ait ekseri kanunlar, lâyi
ha şeklinde değil şu esas dahilinde kanun yapıla
caktır, mütaleanız nedir, diye ticaret odalarının 
mütaleaları umumiyet itibarile alınmaktadır am
ma kanun lâyihasını B. M. Meclisine takdim etme
den oradan geçirmek mecburiyetinin kanunî oldu
ğuna kani değilim. Hükümet lüzum görürse ge
çirebilir. 

Balıkçılık müessesesi tesis edilmiştir ve bir ge
mi alınmıştır. Son defa Karadenizde tetkikat yap
mışlar. Tetkikatlarının esası, sularımızda bulu
nan balıkların envaını, yerleştikleri ve yumurta 
yaptıkları yerleri ve sayit mevsimlerini tesbit et
mek ve ona göre balıkçılığı ilmî bir şekle sokmak
tır. . Marmarada dolaşmışlar ve temmuzun 25 ine 
doğru Akdenize geçeceklerdir. Bu yolda - ki tet-
kikatlannı enstitüde devam ettireceklerdir. Bina
enaleyh kendisinden istifade edilen bir müessese 
dir. Teşkili hiç bir vakit faidesiz olmamıştır; tabiî 
mebadidedir, gittikçe faidesi inkişaf edecektir. 

Süngercilik: sünger bulmak için hiç bir kimse
ye kanunî mâni yoktur. Hatta son altı aya ge-
linciye kadar süngercilikle meşgul olmak istiyen 
vatandaşlara ecnebi mütehassıs alabilmek husu
sunu da temin ettik. Ecnebi mütehassıslar gel
mişler, 6 ay kadar çalışmışlar ve türk mütehas
sısları yetiştirmişlerdir. 

Ahmet Hamdi B. ( Yozgat ) — 10 milyon lira 
varidat alınabilir mi? 

Mustafa Şeref B. — Her halde bu kadar değil
dir. 

Ahmet Hamdi B. (Yozgat) — Biraz atmasyon 
olacaktır. 

Sırn B. (Kocaeli ) — Alınabilir, hayalî değil
dir. Mütehassısın sözlerini söylüyorum. 

Mustafa Şeref B. (Devamla) — Bir takım va-
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tandaşların Aınerikaya giderek kendilerine eski şark 
usulü elbiseler geydirilerek halı imal ettirildiğini 
ve t ürk halısı diye satıldığını ve İm suretle türk 
halılarının kıymetini düşürdüklerini beyan bu
yurdular her hangi bir vatandaşın harice gitme
sini meuedecek elimizde bir kanun yoktur. Bu hu
susta tetkikat ta yapılmasına lüzum görmüyo
rum, seyahat serbesttir. Her vatandaş her ta
rafa gidebilir. 

Kitapçı Hüsnü B. ( İzmir) — İzmir gazeteleri 
yeni bir vesika ticaretinden bahsediyorlar. Takas 
kanununun müzakeresinde Meclisi Âlide de izhar 
edilen endişe baş göstermiş oluyor. İthalât tacir
leri ihracat tacirlerinin vesikalarını alıyorlar ve 
kendileri ihraç etmiş gibi mukabilinde mal geti
riyorlar. "Bu mesele çok mühimdir, acaba ihraç 
mevsimi başlamadan bunun önüne geçmek için ne 
düşünülüyor ? 

Mustafa Şeref B. — Efendim, meselenin ma
hiyeti şudur: ne ithalât için, ne de ihracat için 
vesika sistemimiz yoktur. Bu hususta hiç bir 
kimseye vesika verilmemişti]', yalnız son defa ar-
zettiğim gibi hah ve tiftik ihraç, edenlere konten
jan haricinde ithalâtta bulunabilmelerine karar 
verdik; Bu husustaki kararname ve talimatname
de dedik ki ; mahallî ticaret odalarına o mahalde 
bulunan İktisat vekâletine bağlı en büyük me
mur iltihak eder. Bunların teşkil ettikleri ko
misyon çıkacak halının ve tiftiğin cinsini ve ne
vini, kemiyetini ve keyfiyetini tayin eder. Onun 
eline iki kıta vesika verilir, bunu çıkarırken ih
raç eden kimse gümrüğe ibraz eder. Gümrük ih
raç edildiği için tasdik eder, bu iki vesika onun 
elinde kalır. Bunun mukabilinde ithal edeceği 
eşya kontenjan listesine tâbi değildir. Bu müsa
adeyi vermekten maksadımız, hah ve tiftik ih
racını temin etmektir. Başkasına da vesikasını 
verirse yine ihracat yapılmış ve maksat hâsıl ol
muş olur. Maksat hâsıl olunca ha kendisi mu
kabilinde eşya getirmiş ha başkasına vermiş, 
mukabilinde o eşya getirmiş, ikisi birdir. 

Kitapçı Hüsnü B. (İzmir) — Bu noktayı takdir 
ederim, yalnız maksadımı arzedemedim. Bu ve
sikadan maksat aynen vesika alınır, verilir de
mek değildir. O adamlar ki Hükümet namına, 
imtiyazlı şirketler namına mal ithal ederler. Ha
ni takas kanunu dolayısile ihracatta bulunmuş ol
maları kaydı yok mu, bu kayda ittiba etmiş ol
mak için ihracat tacirlerine gidiyorlar ve diyor
lar ki siz gönderdiğiniz malları benim namıma 
gönderin. Bundan dolayıdır ki vesikaya benzer 
bir muamele cereyan ediyor. 

Mustafa Şeref B. — Bu nihayetülemir muva
zaayı gösterir. Bunları takip ediyoruz. Son za
manlarda bir kaç tanesi geldi, şüphelendiğimiz 
için kabul etmedik. 

Kitapçı Hüsnü B. — Hükümetin elinde meselâ 
inhisarlara, ait emtia gibi istok bulunmadıkça bu 
muvazaanın önüne geçmek ihtimali yoktur. Na
sıl ki ihtikârı menetmek için çıkardığımız kanunu 

tatbik imkânı bulunmadığı gibi bu kanun da Öy
le olur. 

Mustafa Şeref B. — Söyledikleriniz; takas ka
nununun geçen müzakeresini bu vesile ile tekrar
dır. 

Kitapçı Hüsnü B. — Hayır efendim, nazarı 
dikkatinizi ceLbetmek için bu meseleyi arzediyo-
rum. 

İktisat V. Mustafa Şeref B. — Arzettim, şüp
heli bir iki müracaat vaki oldu, reddettik. 

Halil B. (İzmir) — Efendim, Ali Münif Bey 
ve rüfekası bir teklifi kanunide bulunmuşlardr. 
Muhtelit encümen memleketin vaziyeti iktısadi-
yesile alâkadar olduğundan dolayı Hükümetçe tet
kik edilerek her tarafa şamil bir lâyiha hazırlan
masını teklif etmiş ve Meclis te Hükümete ver
miştir. 

Malûmu âliniz lâyihai kanuniye olursa mü
dafaası ve mesuliyeti Hükümet tarafından de
ruhte edilmek, teklifi kanunî olursa onu veren 
mebus tarafından deruhte edilmek lâzımdır. Esas 
itibarile Hükümet bu teklifi kabul ediyor mu ve 
müdafaası mesuliyetini deruhte edecek midir? 
Edecekse teklif için istihzarat var mıdır? 

İktisat V. Mustafa Şeref B. — Efendim, bu 
teklif vekâlete üç gün evvel Büyük Meclisten 
geldi. Zaten o heyete de arzetmiştim. Bunun 
şamil ve umumî olmasına taraftar değilim. Bu, 
umumî bir moratoryonıdur ki memlekette azal
makta olan işi daha ziyade azaltacaktır. Alacaklı 
alacağını alamazsa tabiî iş daha ziyade azalır. 
Fakat bilfiil ziraat yapacakların arazileri hak
kında o teklifin ruhu dairesinde bazı takyidat 
teklif ederek Başvekâlete gönderdim, tabiî Mec
lisi Âliye gelecektir. O zaman arzı malûmat ede
rim. 

Reis — İktisat vekâleti bütçesinin heyeti ıınııı-
miycsi hakkında başka söz istiyen yoktur, fasıl
lara geçilmesini kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Birinci kısım - Cüzlerde müşterek muhassasat 
Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

E. Lira 
601 Vekil tahsisatı 4 800 

Reis — Kabul edilmiştir. 
E. Lira 

602 Memurlar maaşı 420 852 
Reis — Kabul edilmiştir. 

E. Lira 
603 1683 numaralı kanunun 58 inci mad

desi mucibince verilecek tekaüt ikra
miyesi 1 

Reis — Kabul edilmiştir. 
E. ' Lira 

604 Merkez müstahdemleri ücreti 80 060 
Reis — Kabul edilmiştir. 

E. ' Lira 
605 Yi\i\yat müstahdemleri ücreti 292 860 

Reis — Kabul edilmiştir. 
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F. Lira 

G06 Muvakkat tazminat 17 424 
Reis — Kabul edilmiştir. 

P . Lira 
607 Temsil tahsisatı ve akçe farkı 45 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

608 Vekâlete merbut âli mektep mezun
larına 1437 numaralı kanun muci

bince verilecek avans 1 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
609 Geceleri vazife ifa ettirilen liman 

memurlarına verilecek üeurat 4 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

İkinci bap - Masarif 
F . Lira 

610 Merkez mefruşat ve demirbaşı l 001 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
611 Merkez levazımı 6 150 

Reis —• Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

612 Merkez müteferrikası 2 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
613 Vekâlet otomobili masrafı 3 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. ^ ' Lira 

614 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 1 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
615 Vilâyat levazımı 8 700 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. ' Liri) 

616 Vilâyat müteferrikası 3 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
617 Ijimaıı idareleri vesaiti nakliye 

masrafı 4 502 
Reis — Kabul edilmiştir. 

Üçüncü bap - Masarifi müştereke 
F. 

618 
Reis 

F. 
619 

Reis 
F. 

620 
Reis • 

F. 
621 

Reis • 
F. 

622 
Reis -

Masarifi nıütenev via 
— Kabul edilmiştir. 

Ha cıra h 
— Kabul edilmiştir. 

Resmî telefon masrafı 
— Kabul edilmiştir. 

Ücretli muhabere ve mükâlemc 
masrafı 

— Kabul edilmiştir. 

Masarifi mukannene 
— Kabul edilmiştir. 

Lira 
38 145 

Lira 
10 000 

Lira 
1 950 

Lira 

2 700 

Lira 
600 

F. Lira • 
623 Mümessillikler masarifi 17 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
İkinci kısım - Cüze mahsus muhassasat 

Birinci bap - Masarifi daime 
F. Lira 

624 Teşvikler ve mükâfatlar 1 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
625 Dahilde ve hariçte sergiler acımık 

ve sergilere yardım ve iştirak et
mek ve numune tedarik ve teşhiri 

masrafı 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
626 Telifat, neşriyat ve propaganda 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. 

627 Levazım ve ala ti fenniye 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
628 Kongreler ve beynelmilel müesse-

sat masrafı 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
629 Masarifi mütenevvi». 

Reis — Kabul edilmiştir. 

45 000 

Lira 
6 999 

Lira 
1 

Lira 

2 502 

Lira 
2 001 

İkinci bap - Masarifi muvakkate 
F. 

630 
Lira 

20 000 
Ecnebi mütehassıslar ve tercü

manları 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
631 Dahilde tahsil ettirilmekte olan 

talebenin mektep ve yol masrafları 1 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
632 Staj ve ihtisas masrafları 3 001 

Reis — Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Müesseseler 
Birinci bap - Maadin işleri 

F. Lira 
633 Mektepler 10 001 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

634 Tahlilhane masrafı 1 600 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
635 Havza i fahmiye ve diğer ma

denler 40 001 
Mollaoğlu Cemal B. ( Afyon Karahisar ) —* 

Efendim, Zonguldakta bir yüksek mühendis mek
tebi vardı. Şimdi mektep ve yetiştirdiği mühen
disler ne olmuştur?. 

İktisat vekili Mustafa Şeref B. (Burdur ) — 
Efendim, mektep geçen sene 1931 bütçesile ilga 
olunmuştu. Çünkü mektep daha ziyade sanayi 
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mühendis mektebi halini almıştı. Bir sanayi mü
hendis mektebi tesis edilecekse bunun yeri Zon
guldak değildir. Talebenin ekserisi de yüksek 
sanayi mektebine temayül etmişlerdir. Lüzum 
görmediğimizden ilga ettik. Şimdi çavuş mektebi 
halinde kalmıştır. 

Mollaoğlu Cemal B. ( Afyon Karahisar ) — 
Çıkan mühendisler ne olmuştur? 

İktisat vekili Mustafa Şeref B. (Burdur ) — 
Hepsi birer suretle istihdam edilmektedir. 

Reis — Başka mütalea yoktur. Fasıl kabul 
edilmiştir. 

F . ' Lira 
636 Teşviki sanayi kanunu mucibince 

.verilecek mevaddı infilâkiye pri
mi karşılığı 1 

Reis •-•— Kabul edilmiştir. 
p . Lira 

637 Mektopler ve müesseseler 28 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
638 Haricî ticaret . 72 001 

Reis — Kabul edilmiştir. 

Üçüncü bap - Deniz ticareti işleri 
F . Lira 

639 Yüksek deniz ticaret mektebi 18 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
640 Liman ve sahil hizmetleri 6 500 

Reis •«— Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

641 Tctkikat ve taharriyat 20 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - İnşaat ve tesisat 
F. Lira 

642 İnşaat, tesisat, tamirat 1 
Reis >— Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
643 Fenerler inşaat hissesi 1 

Reis — Kabul edilmiştir. 
Beşinci kısım - Müteferrik masarif 

F. Lira 
644 788 numaralı kanunun tatbiki 

masrafı 7 750 
Reis <— Kabul edilmiştir. 

F . ' Lira 
645 Geçen sene düyunu 2 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . ' Lira 

646 Eski seneler düyunu 2 002 
Reis * - Kabul edilmiştir. 

D - Ziraat vekâleti bütçesi 

Reis — Ziraat vekâletinin bütçesine geçiyoruz. 
Ziraat vekili Muhlis B. (Kütahya) — Efendi

ler, bütçenin heyeti umumiyesinin müzakeresi es
nasında muhterem îzmir mebusu Halil Beyin ve

kâletimizi alâkadar eden mütalealarma arzı cevap 
edeceğim. 

Halil Beyefendi zeytinlerin fennî surette bu
danması işine temas ettiler. Zeytinlerin fennî su
rette budanması, daha umumî tabirile, hasılatı 
artırıcı bakım usullerine vekâlet çok ehemmiyet 
atfetmektedir. Muvakkat zaman için, yani altı 
ay müddetle getirilmiş olan mütehassısı 932 senesi 
içinde bir sene müddetle alıkoyduk. Kendisi 
İzmirde kalacaktır. Tecrübe ve vukufundan isti
fade etmek için kurslar açmak suretile veya baş
ka tariklerle budama usullerini muhitte tamim ve 
talime, ustalar yetiştirmeğe itina edeceğiz. 

Vakti geldiği zaman, muvakkat surette, büt
çemizin müsaadesi nisbetinde usta basılar geti
rilmek imkânı daima mevcuttur. Halil Beyefen
di bunu daha âm ve şamil surette bu seneden yap
mağa, yüz budayıcı ve yanına ameleler terfik 
ederek bu işi birden başarmağa gitmemizi istedi
ler. Hakikaten bu şayanı ehemmiyet bir mevzu
dur. Yalnız bu usta başı 150 lira ücretle tutul
muştur ve arzedeyim ki o îzmir mektebinde ka
lacak ve orada yiyecektir. Aylık masrafı 150 den 
de yukarı çıkan usta basılan bu kadar para ile 
az bir zaman için getirmek çok müşküldür. Çün
kü onların gelip gitme harcırahları ve dahildeki 
mesai masrafları da vardır. Yüz usta başı için 
kaba bir tahminle bu; en aşağı yüz bin liranın ka
pısıdır. Tahsisat vaziyetimiz ise açıktır. Hükü
metin ziraat işlerine verdiği büyük ehemmiyete 
ve Bütçe encümeninin - bunu şükranla kaydediyo
rum - gösterdiği yüksek alâkaya rağmen Ziraat 
vekâletinin bütçesi geçen senenin yedi milyonuna 
mukabil bu sene ancak dört milyon lira ile tas
vibi âliye arzolunuyor. Bu şerait altında ancak 
mevcudu muhafaza edebileceğiz. Maamafih Ha
lil Beyefendinin buyurmuş olduğu mevzu, Ziraat 
bankasile ve hususî idarelerle birlikte mütalea 
edilmesi mümkün olan bir mevzudur. 

Halil Beyefendi şarap meselesi ve şaraplık 
üzüm nevileri üzerinde tevakkuf ettiler. Haki
katen memleketimiz şaraplık üzüm yetiştirmek 
hususunda müstesna bir feyze maz-hardır. Mem
leketin muhtelif noktalarının buna göre tetkiki ve 
o muhitlere göre şarap nevilerinin tesbiti; vekâ
letin de üzerinde durduğu bir meseledir. Hatta ta
hattur buyururlar, Halil Beyefendi ile Muğlada 
tesis edilen bir bağ hakkında konuşurken bu nok
taya ehemmiyetle temas etmiş ve çekirdeksiz üzüm 
yerine keşke şaraplık üzüm yetiştirilseydi, demiş
tim. Kendilerine vereceğim cevap bu noktalarda 
tamamen hemfikir olduğumuz ve derhal tatbikata 
geçebilmek, vâsi mikyasta filiyat sahasına atıla-
bilmek yolunda olmasa bile bu meseleyi vekâletin 
ehemmiyetle takip etmekte olduğunun ve takip 
edeceğini tekrardan ibarettir. 

Ceviz ve badem hakkındaki mütalealarmı da 
ehemmiyetle telâkki ederim. Halil Beyefendiye 
vereceğim izahat bundan ibarettir. 

ihsan Pş. ( Giresun ) — Efendim, memleketi* 
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mizin ziraat memleketi olduğu gerek mütehassıs
ların ve gerek alâkadar maka matın ifadelerinden 
anlaşıldı ve öyledir. Bu cümleden olmak üzere 
nüfusumuzun hemen dokuz milyon küsuru zira-
atle meşgul olduğu da söylenmektedir ve bu 9 
milyon zürranı nısfım kadınlar teşkil etmekte
dir. İlk tahsilini bitirmiş köylü çocuklarımız ve 
kadınlarımızın köy iktisadiyatı ve ziraî bilgileri
nin tezyit ve tevsii için ne gibi tedabir ittihaz edil
miştir, ilk köy mekteplerimize bir de ziraî bilgiler 
kısmı ilâvesi, mevsim mevsim seyyar ziraat kursları 
yapılması, kadınlarımızın vukuf ve bilgilerini ar
tırmak için ziraat enstitüleri yapılması hakkında 
vekâleti aidesi ne düşünüyor? Bu noktayı tenvir 
için lütfen izahat verirler mi? 

Ziraat vekili Muhlis B. ( Kütahya ) — İhsan 
Paşa gayet mühim bir mevzua temas buyurdular. 
Bu, hakikaten vekâletin dahi en fazla meşgul ol
duğu bir mevzudur. Bütçemiz tetkik edilirse ve 
onun vasfı mümeyyizi tesbit edilirse zaten görü
lür ki mevcudu muhafazaya, hastalıklarla müca
deleye ve ilmi takviye ve tesise mümkün olduğu 
kadar fazla ehemmiyet verilmektedir. 

ilim noktai nazarından teknik kısma çok ehem
miyet veriyoruz. Memleketimizde ziraî inkılâp 
yapacak ve ziraî hayata bir veçhe ve bir istika
met verecek, drektif verecek uzuvlar yetiştir
meğe, ehemmiyet verdiğimiz kadar bunların 
mesailerini köylere ve köylülere götürmek mese
lesine de çok itina ediyoruz. Bunun için Orta zi
raat mekteplerin gayeleri ve onlara verilecek 
istikamet üzerinde ehemmiyetle meşgul olmakta
yız. Bu mekteplerde müstahsil yetiştirmek ve 
muhitinde eserlerile, fiillerile rehber olabilecek 
çiftçi evlâtları yetiştirmek tc mühim itina nokta
mızdır. Bu meyanda bunların köy muhitine av-1 
deflerinde orada, gördükleri şeyleri tatbik ede-i 
bilecek imkânları düşünüyoruz. Hakikaten ziraî 
maarif meselesinde, Paşa Hazretlerinin buyur
dukları gibi hanımlarımızdan da büyük hizmetler 
bekliyoruz. Gazi orman çiftliğinde, âli mektebe 
girmek üzere staj gören efendiler meyanında bu
harımı da vardır. Bunların taaddüt etmesini çok 
temenni ediyoruz. 

îsmail Hakkı B. (Bolu) — Efendim, iki nok
ta hakkında tenvirlerini rica edeceğim : 

Birincisi; geçen sene ziraat, orman, baytar 
şubeleri İktisat vekâlet ile beraberdi. O zaman 
bu şubeye 116 bin lira harcırah verilmişti. Ziraat 
ve baytar şubesi bu sene Ziraat vekâletine ayrıl
dı ve bunların harcırahı şimdi harcırah faslında 
48 bin lira olarak gösteriliyor. Halbuki geçen 
sene 16 bin lira iken meslekdaşlarımdan aldığım 
mektuplarda istihkaklarını alamadıklarını söylü
yorlardı. Bu sene ise daha az para ile acaba bu 
iş nasıl temin edilecektir? 

İkincisi; tahsisatın azlığına göre bunlara ve
saiti nakliye temin veyahut tazminat verilmesi 
mümkün değil midir? 

Sonra, ziraat cephesinde olduğu gibi ormanı 

i memurları için kurslara çok ihtiyaç vardır. Çün
kü bütün muamelelerin noksan kalmasına sebep 
muavin fen heyetlerinin olmamasındandır. Me
murların az olması, işlerin vaktü zamanında gö
rülmemesini intaç ediyor. Bundan da herkes 
mahrukat vesaire temininde müşkülâta maruz ka
lıyor. 

Üçüncüsü; orman muhafaza teşkilâtı zaiftir 
ve noksandır. Bütçemizin dar olmasına nazaran 
bunu fazlalaştrrmağa da imkân yoktur. Hiç ol
mazsa hayvan sirkati kanununa müşabih bir ted
bir alınmasına imkân yok mudur? 

Ziraat V. Muhlis B. ( Kütahya ) — Efendim, 
harcırah meselesi, vekâletimizi çok sıkan bir va
ziyettir. Geçen sene 116 bin lira ile ancak idare 
edilmiş olan bu vaziyetin; 48 bin lira ile idare 
edilmesinin müşkülâtı çok aşikârdır. Halil Be
yefendiye cevap verirken de bu cihete temas et
miştim. Fakat bu kadar tenkihat yapıldığından 
dolayı harcırah faslına ancak 48 bin lira ayırmak 
imkânı hâsıl oldu. Onun için biz tedbirlerde ve 
sairede çok lüzum ve zaruret hâsıl olmadıkla 
yapmamağa ve teftişi mümkün olduğu kadar bir 
arada yapmağa çalışacağız. Hakikaten hakları 
verdir. Bu para ile harcırah işlerinin çok dar 

[ olacağını şimdiden hissediyoruz. Paka t vaziyet 
| budur. 

Vesaiti nakliye meselesi düşünülecek bir mev
zudur. Fakat bunun üzerinde tetkikatını yok
tur. Onun için düşünülecek bir mevzudur diye 
arzettim. 

Sonra; ormancılık kursu meselesi: Haki
katen vekâlet, memurların böyle kurs suretile 
noksanlarını itmam ettirmeğe çok ehemmiyet at
fediyor. Böyle muavin olarak orman mühendisi 
yetiştirmek istiyoruz. Fakat bunların yapılması 
ancak tahsisatın müsaadesi nisbetinde olabilecek
tir. 

Orman muhafaza teşkilâtı hakkındaki cevap, 
kendilerinin söylediklerinden ibaret olacaktı. Ha
kikaten ormanlarımızın muhafaza teşkilâtını tez
yit etmek lâzımdır. Bu kanun lâyihası encümen
lerde lâyikı veçhile müzakere edilmektedir. Bu 
muhafaza meselesi lâyik olduğu veçhile derpiş 
edilmektedir. Kanun çıktıktan sonra bu muha
faza işi daha salim bir surette temin edilecektir. 

Hamdi B. (Yozgat) — Efendim, Yozgat vilâ
yeti dahilinde Akdağ ormanı diye vâsi bir orman 
verdir. 5-6 sene evvel bu orman muhafaza altına 
alınmış ve katiyat menedilmişti. 4-f) senedenberi 
daha ziyade göze çarpacak surette katiyat yapı
lıyor. 

Kanun hilâfına olarak evvelkinden katkat 
fazla tahribat yapılmaktadır. Bu katiyat evvel
kisine nazaran bir kaç misli fazla olmuştur. .Bu 
ormanın zannederim üç muhafızı vardır. Bunları 
kontrol edecek memur olmadığı için bunlar or
manda o kadar fazla tahribat yaptırmışlardır ki 
Sıvasa ve Sivas köylerine kadar çanı ağaçlarilo bü
tün köyleri doldurmuşlardır. Bunlar vakıa malı-
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kemeye verilmiştir. Fakat işittiğime göre kati 
delâil olmadığı için bunların beraet etmeleri ihti
mali varmış. Bu köyler kereste ile dolmuştur. 
Bu memurlar hakikaten acaba beraet edecekler 
mi? Bu katiyatı menedebilmek için lâzımgelen 
tedbirler vekâletçe düşünülmüş ve ittihaz edilmiş 
midir ? 

Ziraat vekili Muhlis B. — Efendim, Akdağ or
manının hususiyeti vardır. Burası çok mühim 
telâkki edilmektedir. Bulunduğu mevkii itibarile 
hava ve iklim üzerinde buranın çok tesiri vardır. 
Bilhassa yağmurlar hususunda çok ehemmiyetli
dir. Bu ehemmiyetten dolayı buranın muhafaza
sına daıha fazla itina edilmesi lüzumu kendi ken
dini göstermektedir. Hakikaten bu ormandaki 
muhafaza memurları hakkında bazı suiistimaller 
vekâlete haber verilmiştir. Bunlar doğrudan doğ
ruya ciheti adliyeye teslim edilmiş, artık mesele 
ciheti adliyenin vereceği karara bırakılmıştır'. Bu 
bapta bir mütaleada bulunmak benim salâhiyetim 
dahilinde değildir. Akdağ ormanının muhafazası 
hususunda lâzımgelen tedbirleri almak ve muha
faza teşkilâtını imkân nisbetinde tevsi etmek için 
ehemmiyet- vereceğiz. Belki de lâzım olduğu ka
dar bir muhafaza teşkilâtı oraya gönderemiyece-
ğiz. Fakat yine mümkün olduğu kadar muhafa
zası için lâzımgelen gayreti yapacağımı arzediyo-
rum. 

Halil B. (îzmir) — Efendim, Vekil Beyefendi 
önümüzdeki ağır ihtimalleri karşılamak için alın
ması lâzımgelen tedbirler meyanmda ziraî saha
mıza aii olan kısmına da kendileri lütfen cevap 
verdiler ve. görülüyor ki gerek zeytincilikte, ge
rek şarapçılık, bademcilik hususlarında kendileri 
de müteyakkızdırlar ve ehemmiyetle meselenin 
üzerinde bulunuyorlar. Yalnız zeytin meselesinin 
budama işinin bir an evvel yapılması hususunda 
bütçenin darlığı vesilesile şimdilik müsbet cevap 
veremiyorlar. Yalnız Ziraat bankası vasıtasile 
muhasebei hususiyeler vasıtasile bunu nazara ala
caklarını söylüyorlar. 

Masraf meselesinde biraz mübalâğa ettiler. Ben 
bir teklif yapacağımı kendilerine lâtife etmiştim. 
Bir teklif yapacağıma zahip olarak masraf mese
lesini izam buyurdular. Ben meselenin nezaketi 
üzerinde müteyakkız bulunduğumu kendilerine 
söylemiştim. Masraf hakikaten 100 budama mü
tehassısı getirmek ve bu işi gelecek sene başar
mak için vekil Beyefendinin tasavvur ettikleri 
kadar .100 000 lira olmıyacaktır. Çünkü, gelecek 
mütehassıslar ancak bir ay, bir buçuk ay kalacak
lardır. Bunların harcırahı, yemeği, susu, busu, 
filânı, nihayet 20 000 liranın üstüne 10 000 lira 
daha koyunuz 30 000 lira eder. Masraf husu
sunda imar kısmını bütçeden^ tesviye edecek de
ğiliz. imar için avans olarak Ziraat bankası ta
rafından büyük zeytinlikler ipotek edilerek, kü
çükler de birbirine kefil olarak verilecektir. Bi
naenaleyh budama için istenilen tahsisat çok ka
barık rakamla 30 000 lirayı geçmez. Meselenin 

ehemmiyetini evvelce izah ettiğim için üzerinde 
durmıyacağım. Yalnız bir cihete vekil Beyefen
dinin nazarı dikkatlerini celbedeceğim: 

Bu sene zeytinlerin mahsul senesidir. Gelecek 
sene ağaçların dinlenmesi senesidir. Ya hiç mah
sul vermiyecek, ya ufak -bir mahsul verecektir. 
Budama işi de ağaçların dinlenme senesinde ya
pılır. 

Binaenaleyh bu dinlenme senesini geçirirsek 
öbür sene mahsul dolgun olacağı için budama ya
pılamaz. Binaenaleyh bu işi dört sene geriye atmış 
oluruz. Mesele mühim olduğuna göre yalnız ha
sılatı almak noktasından değil, bu büyük serveti 
hakikaten inhitata maruz bırakmış oluruz. Hem 
bunu inhitattan kurtarmak ve hejn de memleketin 
zeytin hususunda büyük bir istidadı olan mevcut 
zeytinliklerini imar etmek hususunda lüzumlu bir 
şeydir. Binaenaleyh esas budama - geçen gün de 
arzettiğim veçhile - mütehassısların verdiği malû
mata göre zeytin ağacının hayatı için en mühim 
olan bir ameliyedir. Büyük bir servetimizin ihya
sına masruf olacak bu masraf 20 - 30 bin liradan 
ibarettir. Bunu her halde Vekil Beyefendi ve 
Bütçe encümeni, bütçe ne kadar sıkı olsa da bu 
müsmir masraf için tahsisat bulabilirler ümidin
deyim. Memleketin menfaati namına rica ederim, 
bu mesele üzerinde tevakkuf buyursunlar, her 
halde bu 30 bin lirayı temin etsinler. Çünkü din
lenmeyi geçirdikten sonra 4 sene daha kalmış ola
caktır. Bir memleketin imarı mevzubahs olan yer
de 4 sene mühim bir zamandır. 

Sonra zeytin yağcılık hususunda Heyeti Celile-
nizin ehemmiyetle nazarı dikkatinizi celbetmek 
isterim. Meselâ üzüm, incir gibi mahsulâtımız ni
hayet bir sene zarfında satılmak mecburiyetinde
dir. Fakat zeytinin, tabiati itibarile zeytinyağı 
ne kadar çok duracak olursa o kadar çok 
musaffa olur ve sonra sağlam bir şeydir, 
kredisi kıymetlidir. Çünkü tehlikesi yoktur, 
muhafazası kolaydır. Onun için bu sene 
fazla ucuz ise bankadan yüzde yetmiş beş bedelini 
kredi almak suretile mal dilendiği kadar müstah
sil elinde bekliyebilir. Sonra efendim tabiat; mem
leketimizin -zeytinciliği için mesut bir münave
be yapmıştır ki ona da nazarı dikkatinizi celbe-
derim; diğer zeytin yetiştiren memleketlerde 
zeytin bol olursa bizde az oluyor. Bizim tarafta 
bol olduğu seneler diğer taraflarda az oluyor. Bu; 
hakikaten mesut bir münavebe, bir imtiyazdır. Bu ta
biî münavebe neticesidir ki zeytinin bizde az ol
duğu seneler fiat ta düşkün oluyor. Bizde çok 
olduğu zaman bunun aksi vakidir. Sebebi de şu
dur : zeytin diğer memleketlerde bol olduğu için 
piyasadaki fiat ta bu nisbette düşüyor. Nöbet 
bizde olduğu seneki hariç piyasalarda zeytin bu-
lunmıyor, bittabi vaziyet icabı fiat ta yükseliyor. 
Onun için zeytin meselesi evsaf itibarile memle
ketimizin çok mümtaz, çok kıymetli bir mahsulü
dür ve bunun üzerinde yapılacak masraflar ha
kikaten mahalline masruf olur. Onun için tekrar 
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rica edeceğim, bu mesele üzeTinde tevakkuf bu
yursunlar, Bütçe encümeni ile görüşsünler, bu 
yirmi otuz bin liradan fazla olmıyan mütehassıs 
parasını temin etsinler. Bunu temin ettikten son
ra ahaliye Ziraat bankası avans suretinde yardım 
edecektir. Tekrar ediyorum, 20, 30 bin liradan 
ibaret olan bu parayı temin etsinler ki Bütçe 
encümeni kos koca bir bütçeden bu kadarcık bir 
parayı çıkarabilir. Bu şekilde halli kabil olma
dığı halde bunu banka vasıtasile de yapabilir. 
Nasıl ki banka ahaliye imar için yardım edecek
tir. Bu meyanda mutahassıslar için muktazi olan 
20, 30 bin lirayı da halka vermek mükellefiyetinde 
olduğu miktarla beraber seve seve ve memnuni
yetle verecektir.' 

Gelecek olan (100) mütehassıstan beherine on 
amele isabet etmek suretile çalışacaklardır ki gö
recekleri iş pek büyük olacaktır. Ziraat bankası 
halka vereceği bu parayı üç senede alacağına na
zaran mütehassıs için vereceği parayı da ayni 
zamanda alması iktiza eder. Zannederim ki Zi
raat bankası bu kadar müsmir bir iş için yardım
dan çekinmez. 

Şarap bağları meselesine gelince: gene bütçe 
darlığı önümüze çıkıyor. Geçen umumî müzakere
de arzettiğim veçhile, maliyet fiatını dü
şürmek hususunda mühim bir başlangıç, ziraî kre
di meselesidir. Bunu mümkün olduğu kadar ar
tırmak için Ziraat bankasının bir teşebbüsü var
dır. Banka tahvilât çıkarmak istiyor. Bu tahvi
lâtı (Fore puplik) yani Devletin garantisi altına 
almak istiyor. Bu teşebbüsü lütfen Maliye vekili 
Beyefendi teshil buyursunlar. Bu meseleyi Mer
kez bankasının heyeti umumiyesinde de müzakere 
etmiştik. Kanunu da gelmek üzeredir. Mer
kez bankasının sahai faaliyeti Hükümetin muvafa-
katile bir az daha tevsi edilmektedir. Bu meyan
da tahvilâta karşı avans vermek meselesi de mev-
zubahstir. Merkez bankası içinde Ziraat bankası 
tahvilâtından daha sağlam bir tahvilât olamaz. 
Bu suretle Merkez bankası faiz ve temettüünü 
temin etmiş olur. Bunu menafii umumiye namına 
Vekil Beyefendiden rica ederim. Bu meseleyi e-
hemmiyetle nazarı dikkate alsınlar. 

Zeytin meselesinde mühim bir noktayı daha ar-
zedeceğim. Sinek marazı, çok tehlikeli bir maraz
dır. Zeytin yetişmiş iken deliyor, usarei hazmiye-
sini tenkis ediyor. Malûmu âlinizdir ki; hamizi-
yet derecesi ne kadar az olursa, zeytinin kıymeti 
de o nisbette az olur. Bu sinekler fabrikadaki de
liklere girerek gelecek seneye kadar o delikten çık
mıyorlar ve tam vakti gelince deliklerinden çıkıp 
zeytinlere musallat oluyorlar. Bu, zeytincilikte 
çok tehlikeli bir şeydir. Ziraat vekâleti tatbikat 
adile, 3 - 5 kişiden ibaret kafileler göndererek ufak 
tefek tecrübeler yaptırmaktadır. Halbuki bu 
tecrübeler hiç bir müsmir netice vermiyor. Çün
kü diğer yerlerde de sinek olduğu için oradan kal
kıp temizlenen yere geliyor. Bu yüzden halk hiç 
bir fayda görmediği için bu usule de riayet etmedi 

I ve yapılan işte halk müessir bir eser görmediği için 
buna imtisal etmedi. Binaenaleyh fennen mukta-
zidir ki, vekil Beyefendi nazarı dikkatinizi celbe-
derim! (Gülüşmeler). Fennen iktiza ediyor ki, bu 
mücadele geniş bir sahada tatbik edilsin. Meselâ 
bir zeytinlik mıntakası tamamile ele alınarak müca
dele yalnız orada teksif ettirilmeli, sonra diğer 
mıntakaya geçerek fennî tedabire orada tevessül et
melidir. Bu husus çok mühimdir. 

I Sonra zeytin tasirhanelerini temizlemek husu
sunda zeytin fabrikacılarını menafii amme namı
na icbar etmelidir. Çünkü bu kendileri için de zarar
lı bir şeydir. Zeytinleri tasir edenler ekseriya tüc
carlardır. Mal ne kadar iyi yetiştirilirse piyasada 
da o kadar kolay ve fazla müşteri bulunabilir. 
Yalnız bu tüccarlar fabrikatörler bilmedikleri 
için yapmazlar. Tasirbaneleri güzelce temizlemek 
ve sineklerin gizlenmesi muhtemel olan yerleri 
betonla yapmak hususunda onların nazarı dikkat
leri celbedilecek olursa fabrikalar da bu sinekler
den kurtarılmış olur. Arzettiğim gibi bu müca
dele mıntaka mıntaka ve cezri bir surette yapılır
sa, 3 - 5 sene zarfında memleket tamamen bu 
afetten temizlenebilir. 

Reşit B. (Gazi Antep) — Bendeniz vekil Beye
fendiyi dinledim. Zeytinlerin budanacağmı cins
lerinin ıslah edileceğini, bilmem fıstıkların şöy
le yapılacağını uzun uzadıya söylediler. Bilmiyo
rum, neden bu ifade Halil Beyi tatmin etti. 
Fakat beni tatmin etmedi. Halil. Beyin teklifleri 
iktidardan hariçtir. Bunları yapmağa Hükümetin 
iktidarı yetmez. Çünkü Hükümet zeytilkimizi ıs
lah etsin, bağımızı budasın, fıstığımızın kökünü 
temizlesin hepsini o yapsın dersek, bu, olmaz efen
diler (Gülüşmeler). 

Kendileri halkı teşvik ederler, mütehassıs 
getirilir. O mütehassıs, memleketin bütün bağ
larını ıslah eder. Geçen sene Antepte birisi me
rak etmiş, bana müracaat etti. Ben de telgraf
la bir mütehassısı getirttim. Bu mütehassıs gel
di, elli altmış bağı bağladı, güzel üzüm çıktı. 
Bunu herkes gördü, öğrendi. Gelecek sene umu
miyetle yapacaklar. Bu bağ ve bahçe meraklıla
rının şahsî teşebbüsleri ile olur. Yoksa Halil Be
yefendinin dediği gibi - aflerini rica edeceğim -
Hükümet gelsin, bağımı ıslah etsin, bahçemi 
kazsın, zeytin ağaçlarımı budasın, bu olamaz, 
Hükümet bunu yapamaz. Yalnız Ziraat vekâleti 
meselâ sinek meselesi için bir mütehassıs gönde
rebilir ve onun neden hâsıl olduğunu tetkik etti
rir. Ziraat vekili Beyefendi Halil Beyin dedik
lerine muvafakat eder gibi göründü ise bu mese
leye benim aklım ermedi. Yani bunların hepsini 
Hükümet yapsın dersek bu imkân haricindedir. 
Halil Beyefendi bunlara ümit bağlamasın ve bağ
lar Ziraat vekâleti tarafından ıslah edilecek diye 
teşebbüsünden geri kalmasın. Bizim memleket
teki üzümlerin hepsinden şarap çıkar. Çünkü ek
seriyetle renkleri siyahtır. Yalnız şarap yapmak 
için de fabrika lâzımdır. İşte bu fabrikayı Ziraat 
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vekâleti yapar, yoksa onun bunun bağını buda-
tamaz ( Gülüşmeler ) . Memlekette olmıyan yalnız 
falbrikadır. Maruzatım bundan ibarettir. 

Şükrü B. (Bolu) — Efendim, maruzatımı ga
yet kısa ve vekâletten tatbikini talep etmekten; 
bir kanunun tamamii tatbikini 'talepten ibaret 
olarak hulâsa edeceğim: 340 senesi kânunuevve
linde Meclisi Âliden 526 numaralı bir kanun çık
mıştı. Bu kanun bazı yerlerde tatbik edilmekle 
ve >bazı yerlerde tatbik edilmemektedir. Bu 
kanun, görülen lüzuma binaen o zaman ve
kâleti aidesi teklif etmiş ve Meclis te ka
bul etmişti. Zaruret şu idi: muvakkat ve kati 
plânlar yapmak iğin memurlar ve fen adamları 
yoktu. Elyevm de yoktur. Onun için muamelâ
tı umumiyenin durmaması ve halkın isiihsalâtıuı 
ilerletmesi için bu kanun tedvin edildi. Fakat 
ne esbaba mebni ise Orman müdüriyeti umuıniyesi 
bu kanunu sekiz sene tatbik etmedi. Ancak bir 
sene evvel bu kanun tatbik edilmeğe başlandı. 
Fakat bazı yerlerde bir kısım eşcara tatbik edi
liyor, bazı yerlerde tatbik edilmiyor. Akdağ 
ahalisinin iki ormanı vardır. Oradan baltalarla 
ihracat emtiası olmak üzere varil tahtaları çıka
rıyorlar ve bunları halk ormanda yapar. Hatta 
müteahhit dahi olsa yine oradaki halka yaptırmıya 
mecburdur.. Burada bunu halka vermeyiz, denil
mektedir. Halbuki diğer taraftan memleketin 
her tarafındaki eşcar üzerinde bu kanun tatbik 
edilmektedir. Hatta Adapazarında, Hendek mın-
takasında tatbik ediliyor. Yalnız Akdağ ahali
sinin müracaatı isaf edilmemektedir. Bir tarafta 
kanunun tatbiki, diğer tarafta tatbik edilmeme
si gibi kanunda hiç bir kayit yoktur. Onun için 
kanunu okuyarak sözüme nihayet veriyorum: 
« Kati ve muvakkat işletme plânları tanzim edil
memiş bulunan Devlet ormanlarından köylülerle 
senevi bin metre mikâbına kadar katiyatta buluna
cak müstahsillerin ve eşhas ormanlarile köy bal
talıklarından alâkadaranın intifaı için kemafissa-
bık keşif raporlarına müsteniden dahi katiyat 
icrası caizdir. » Şimdi katı ve muvakkat işletme 
plânları tanzim edilmemiş (bulunan Devlet orman
larından behsediyorum. 

Asıl iş buradadır. Keşif raporları veriniz, di
yorlar. Keşif raporlarını bunlar muvakkat plân 
mahiyetinde alıyorlar. Amıma maddei kanuniye 
gayet sarih olarak "katî ve muvakkat işletme plân
ları tanzim edilmemiş ormanlarda...,, diyor. Mesele 
kalmıyor. Hayır efendim; bu da muvakkat plân 
gibidir diyorlar. Halbuki maddei kanuniye gayet 
sarihtir. Artık burada ısrar edildikten sonra ora
daki halkın müşkülâtını göz önüne getiriniz. 

Sonra; arzettiğim havalinin maişetleri sırf bu
na münhasırdır. Vekil Beyefendiden rica ederim. 
Bu müşkülâtı her halde kaldırsınlar. Meşe için baş
ka, çam ve göknar için başka bir kanun yapılma
mıştır. Kanunda böyle bir takyit yoktur,. 

Bundan sonra dahilî ihtiyaç için vaki olan mü
racaatlarda efendim, muvakkat plân yapacağız di-
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yorlar. Keşif raporu plândır, diyorlar. Şimdiye 
kadar ait olduğu müdüriyet öyle emir vermiştir. 
Kanun bir tarafa bırakılmıştır. 

Efendim, halkın bütün müracaatlarına; muvak
kat plân yapacağız, ondan sonra alacaksınız di
yorlar,. 5 ağaç, 10 ağaç hatta bir ağaç için vaki 
müracaatlar üzerine dahi muvakkat plân yapacağız 
diyorlr. Bu müşkülleri izale etmesini vekil Beye
fendiden hasfiatan rica ederim. 

Bir de orman işlerini görebilmek, orman mühen
dislerinin orman dahilinde keşif yapmasına ve 
rapor göndermesine mütevakkıftır. Bunlar daima 
harcırah alırlar. Demin İsmail Hakkı Bey arka-
daşımrzın da söyledikleri gibi bu harcırah faslı ge
çen sene 116 bin lira iken; bu sene 48 bin liraya 
indirilmiştir. Memur harcırah almazsa ormana gi
dip iş göremiyecektir. Bu, nasıl olacak. Biz bu
nu tayin etmekten aciz kaldık. Vekil Beyefendi 
bir çare bulsunlar. Muamelâtı umumiye durmasın. 

Muhafaza teşkilâtının noksanlığı hasebile or
manlarda fevkalâde tahribat vukua gelmektedir. 
Bu teşkilât ta kısaltılmıştır. Onun için bir refiki
min mütaleası veçhile yani hayvan sirkatinin meni 
baklandaki kanun gibi bir kanun yapılarak her kar
yeye yakın bulunan ormanların muhafazası o köye 
verilse daha iyi olmaz mı? Zannederim her kar
yede yapılan tahribattan o karyeyi mesul etmekten 
başka çare yoktur; ıbuna çare bulmak için vekâlet 
böyle bir tedbir düşünmüşler mi; bunu kendile
rinden sual ediyorum? 

Nuri B. (Mardin) — Muhterem arkadaşlar, Zi
raat vekâleti bütçesinin müzakeresi dolayısile mü
him bir meseleye temas etmek istiyorum. Bu da 
memleketin büyük bir servetini teşkil eden hay
vanlardır. Hayvanların ıslah ve teksiri için bun
dan 6 - 7 sene kadar evvel bir kanun yapılmıştı. 
Bu kanun tatbik ediliyor mu ve bu kanunun tat-
bikından ne gibi neticeler hâsıl olmuştur, sonra 
memleketimizin hayvanlarının ıslahı için ne gibi 
metot kabul edilmiştir, tesalüp mü, istifa mı? Zi
raat vekâletinin bu husustaki metodu nedir? 

Sonra bazı cinslerin ıslahı için hariçten ecnebi 
ırklar getirilmişti. Bu ecnebi ırkların memle
ketteki hayvanlarla tesalübünden ne gibi neticeler 
hâsıl olmuştur. Bilhassa Fransadan ardene cinsi 
denilen bir ırk getirilmişti. İşittiğime göre bu da
mızlıktan hiç bir fayda hâsıl olmadıktan sonra bi
lâkis zararı da görülmüştür, bu doğru mudur? 
Peıınin icabı da bunu gösteriyor. Çünkü ardene 
cinsine ait bizde ırk yoktur. 

Tesalüp meselesinde ırklar beyninde cinsî bir 
münasebet bulunması lâzımdır. Bu ardene hayvan
larının dediğim gibi bizim hayvanlarla nisbeti 
var mıdır, yok mudur? Bu ne üzerine getirilmiş
tir?. 

Sonra morinos koyunları getirilmiştir. Morhıos 
koyunlarına memleketin ihtiyacı vardır. Madem
ki sanayii nesciye memlekette terakki ediyor. Ku
maşların büyük bir kısmı merinos yününden yapı-
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lıyor. O halde memlekette morinosn üretmek mecbu
riyet indeyiz. İşittiğime göre merinos koyunları 
sürüler hal inde getirilmiştir. Bu sürülerde ne gibi te
lefat vukubulmuştur . Bunlar ı memlekette üretmek 
ne gibi bi r netice vermiştir? Vekil Beyefendi 
lütfen izah buyursunlar . 

Hayvanla r Avrupada hizmet noktasından muh
telif sınıflara ayrılmıştır . 

Koyunlar ; süt koyunu vardır, sütü boldur. Yün 
koyunu vardır . Mükemmel, gayet nefis ve ince 
yün verir, fakat eti iyi değildir, sü tü azdır. Ka
saplık koyunla r vardı r bunlar ın etleri iyidir, yün
leri iyi değildir , süt leri azdır. 

Sonra s ığ ı r la r ; sığır cinsinde de nakl iye hay
vanı, kasapl ık hayvanı , ziraat hayvanı vardır . 
Bizde ihtisas bu dereceye kada r hayvan la r ı ayır-
mamışt ı r . Yalnız koyunla rda kıvırcık hem yün 
itibarile, hem et i t ibarile iyidir. Karaman en zi
yade münteş i rd i r . Bunun eti kıvırcık kada r iyi 
değildir . F a k a t mik tar ı çoktur . Her ne olursa ol
sun hayvanlar ın büyük bir kısmının haya t ı kasap
hanede biter. Yün koyunu, süt koyunu, ziraat 
öküzü, nakliye öküzü, kasaplık öküzü hepsinin 
sonu kasaphanedi r . Bizim memleket te en ziyade 
kasaplık hayvan intişar etmişt ir ve kasapl ık hay
vanların da en mühim mahalli sarfı Js tanbuldur . 
İ s tanbulda halk senede (600) bin k a d a r koyun, 
(70, 80, 100 ) bin k a d a r da sığır cinsi yemektedir 
ler. Bu koyunlar ın ve s ığır lar ın mühim bir kısmı 
vilâyatı şarkiyeden, Erzuruı ı ıdan, Vandan . Kars-
tan o muhit ten gelir. Bu hayvanların o muhitten -
ki iskeleleri Trabzondur - Trabzona gel ine iye ka
dar mühim bir masrafları yoktur ve bunlar oraya 
kadar mecburî bir yürüyüşle yürümezler. Bu iti
barla sikletleriııdeıı kaybetmezler . F a k a t oradan 
i t ibaren masraf başlar. V a p u r navlunu, muhte
lif masraf lar , sonra sikletleri de azalır. Tabiî 
seyahat , sıkletini bir mik ta r azaltır . Sonra İstan
bul a ç ık t ık tan sonra kasaphaneye gitmesi masrafı , 
zephiye, rüsumu, ahır rüsumu ilâh .... 

İs tanbul r ıh t ımından kasa}) dükkân ına girinci-
ye kada r bir okka ete ol kuruş rüsumu belediye 
biner. Tabiî bir okka etin. 31 ku ruş rüsumu be
lediye vermesi fakir kısmın et yememesini, or ta 
hallilerin az yemesini, etin yalnız zenginlere mün
hasır olmasını intaç eder. 

Meselede bir kere halkın s ıhhat i umum iyesi 
nıevzubahstir . Demek ki İstanbul halkının fakir 
ve orta halli kısmı et ten mahrumdur . Sıhhat i u-
ımııniye hale ldar oluyor. İkincisi eğer îstaı ıbul-
dakilerin hepsi et yerlerse 600 bin koyun yerine 
biı- milyon koyun gelir. O halde yalnız İstanbul 
belediyesinin fazla bir resim almasından dolayı 
müstahsil da zarar ediyor . 

İkt isat vekili, bundan bir kaç sene evvel bir 
t a savvurda b u l u n u y o r d u : Erzurum ve havalisin
de büyük konserve fabr ikalar ı açmak, büyük mez
bahalar tesis, sal filigrofikler yani buz haneler yap
mak. Mti mahalli sarfa filiğorik veyahutta konserve 
o larak göndermek. Halbuki Erzuruıı ıdan ve hava

lisinden İstaı ıbula yani Trabzon sahiline konserve 
veya donmuş ot olarak göndermek müşküldür . 
Çünkü onun için bir çok tesisat lâzımdır. Bendeniz 
zennediyorum ki bunlar ın iskelesi olan Trabzonda 
büyük bir mezbaha ve büyük bir sal filigroi'ik yapıla
cak olursa vilâyatı şarkiyenin hayvanları oraya ge
lir, kesilir, İstaııbula, istihlâk mahalline et olarak 
gönderilir. Bu şeklin takibinde İstaonbul belediyesi
nin büyük bir zararı olacaktır . Çünkü belediyenin 
var idat ı azalacakt ır . Fakat mezbahalar belediye
lere menfaat temin eden bir yer olmaktan ziyade 
halkın sıhhati umuıniyesini, bir de uzaktaki müs
tahsilin menfaatini a rayan b i r yer olmalıdır. 

Merhabalar öyle bir müessesatı s ıhhiyedir ki, 
kendi menfaati için değil, orada kesilen hayvan
ların sıhhatlerini , etlerini ve evsafını gözetmek ve 
teftiş al t ında bu lundurmak mecburiyet indedir . Bu
rada belediyenin rolü ise halka sıhhî et yedirmek
tir ve buradan temin olunacak varidat , ancak mez
bahanın müstahdemin ve sair masrafını teininden 
ibaret olmalıdır. Fakat maalesef İstanbul beledi
yesi bir milyon küsur lira varidat temin et t ik diye 
ift ihar ediyor. Faka t diğer ta raf tan da halkın sıh
hatini ihlâl ettiğini hiç düşünmiyor . 

Sonra beygir cinsi; memleketimizin beygire ih
tiyacı pek çoktur . Muhterem arkadaşlar ım, beygir 
millî müdafaanın mühim bi r vasıtasrdır. Maalesef 
arkadaşlar, muhtelif harpler dolayısile at cinsi a-
zalnıış ve bitmek derecesine gelmiştir. Merci Ziraat 
ve Millî Müdafaa vekâletleri bu cinsin teksir ve 
ıslahı için uğraşıyor . Faka t bunun için daha fazla 
gayret sarfetnıek lâzımdır. Beygir ırkı ne kada r 
çok olursa - İnşaal lah h a r p olmaz - bir h a r p zuhu
runda bu nakil vası tasından memleketimiz için çok 
mühim istifadeler olacaktır . 

Sonra bizde ziraat öküzle yapıl ıyor. 
Ziraat vekili Beyden rica edeceğim. Halkı at

la ziraat yapmağa teşvik etsinler ve bunu tamim 
etsinler. Öküz yalnız, kasaplık olarak kalsın. Va
kıa öküzle ziraat yapılacak yerler çoktur. Hayvan 
mühim bir servet olduğuna göre, hayvanın sıhha
tinin muhafazasına, cinsinin çoğalmasına amil olan 
baytarl ıkt ır . Maalesef memleketimizde ne baytar
lık vardır, ne de adedi çoğalmıştır. Memleketimi
zin vüsatine nisbeten 1 500 baytar lâzımken, bu 
gün 160 baytar çalışmaktadır. Yani on adamın 
vazifesini bir adam görüyor demektir. 

Tahsili ve tatbiki güç olan bu meslekin salikle-
ri rağbet görmezse, meslek söner ve kimse rağbet 
etmez. Nitekim vekil Beyefendi baytar mektebi 
talebelerinin günden güne azaldığını hatta talebe 
bulmakta müşkülât çekildiğini söylediler. Baytar
lık denince hatırınıza bir nevi tababet gelmesin. 
Her cinsin ayrı ayrı tababeti vardır. Beygir, 
koyun, sığır, köpek tababetleri ayrıdır . Bununla 
beraber mevzuları, dilsizdir, gayri natıktır . Sonra 
maalesef muhit inde bulunanlar da pek yüksek sevi
yede olmadıkları için baytar lara hayvanlarının has
talıkları ve seyri hakkında doğru malûmat vere
mezler. Tedavi doğrudan doğruva bavtarlarıu 
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dikkat ve teşhisine kalır. Bunun için vekil Bey
den rica ediyorum. Baytarlığın inkişaf ve adedi
nin çoğalması için lâzımgelen tedbirleri alsınlar. 
Ben artık baytarlık yapacak değilim. Memuriyet 
te istemem. Baytarların terfih edilmesi, baremde
ki derecelerinin yükseltilmesi lâzımdır. Bu, yapı
lacak olursa baytar mektebine talip olanların ade
di çoğalır ve bunlar çıktıktan sonra memleket 
hayvanlarının ıslahına, teksirine ve ölmemelerine 
yardım ederler. Demek ki en evvel baytarların is
tikbalini temin etmek, ondan sonra yüksek bay
tar mektebinin terakki ve inkişafını düşünmek lâ
zımdır. Bütçede görüyorum. Leylî olan yüksek 
baytar mektebinin bütçesi 33 bin liradır. Kad
rosu da her halde 60 kadar vardır. Leylî olan bir 
mektebin muallimleri vardır, geçe yatan ve yiyen 
talebesi vardır, ders levazımı ve tatbikat masarifi 
vardır. 33 bin lira buna kâfi gelemez. Demek ki 
talebe yalnız okutuluyor, yediriliyor; tatbikat ya
pamıyor. Halbuki yüksek ziraat mektebinin büt
çesi 33 bin liradan fazladır, yüz bin liradır. Bunu 
da çok görmüyorum. Ziraat mektebinin de bütçe
si göz önünde bulunan masraflarına göre çok az
dır (Beş talebesi var sesleri). Ziraatle hayvan bir
birine çok bağlı olan iki unsurdur. Fakat bu nis-
betten bile baytar mektebine ne kadar az tahsisat 
konulduğu meydana çıkar. 

Efendiler, Maliye vekili Beyefendi daha iyi 
bilirler ki bütçemizin varidat kısmının on dörtte 
birini hayvanlar temin ediyor. Zannederim 12 
milyon liradır. Sonra hayvanlar en mühim bir ih
raç membaımızdır da... Yalnız yumurta ihracatı 5 
milyon lirayı buluyor. 

Kâzım Pş. (DiyarbeMr) — Onlar da hayvan 
mahsulü mü? 

Nuri B. — Evet, onlar da hayvan mahsulüdür 
(Gülüşmeler). Bu mesele ziraat mektebine taallûk 
ettiği kadar, baytar mektebini de alâkadar eder. 

Ziraat vekili Beyefendi yüksek ziraat mektebi 
için mütehassıslar getirildiğinden bahsettiler. Aca
ba baytar mektebi için de böyle bir düşünceleri 
var mıdır? 

Ziraat vekili Beyefendiyi alâkadar etmemekle 
beraber ziraate ait bulunan bir meseleden bahsede
ceğim : 

Di^er memleketlerde balıkçılık en mühim servet 
membalarındandır. Vekil Beyefendi bilirler. Ro-
manyaya beraber seyahat ettik. Romanyada senevi 
40 milyon kilo balık saydedilir. Romanya gibi sa
hili az ve ancak bir nehirden bu miktar balık elde 
eden bir memleket yanında bizim sahilimizin bu ka
dar geniş ve müsait olmasına rağmen hemen hiç 
mesabesinde bir hasılat elde etmemiz, düşünülme
ğe lâyik meselelerdendir. Çünkü sahilleri daha 
geniş ve bir çok gölleri olan memleketimizde daha 
fazla balık saydedilmesi lâzımgelir. Fakat balıkçı
lık sahipsiz kalmıştır. Hükümet şimdiye kadar ba
lıkçılıkla meşgul olmamıştır. Romanya Ziraat ve
kâletinde bir balıkçılık müdüriyeti umumiyesi 

vardır. Bizde gerek iktisat ve gerekse Ziraat ve
kâletlerinden birinde .böyle bir balıkçılık umum 
müdürlüğü teşkil edilmeli, * balıkların ıslahına, av
lanmasına, - konserve yapılmasına, halkın balık ye
mesinin taammümüne uğraşmalıdır. Maruzatım 
bundan ibarettir. 

S u n B. (Kocaeli) — Çay zeriyatı hakkında 
iktisat vekili Beyefendi izahatta bulunmadılar. 
Bekliyordum ki Ziraat vekili Bey bu hususta söyle
sinler, zühul ettiler lütfen o hususta malûmatla
rını rica edeceğim. 

Efendim, geçende hepimize tevzi edilmiş ziraî 
raporlar vardı. Onları tetkik ettim. Ziraat kon
gresinde Hükümete nazarı dikkate alınmak şarti-
le arzedilmiş bir çok mevzular vardır. Ziraat 
kongrelerinin toplanmasındaki hikmet ve gaye, on
ların dermey'an edecekleri mütaleatı telhis ederek 
nazarı dikkate almaktır. Eğer bu kongrelerin 
Hükümete vermiş oldukları muhtıralar nazarı dik
kate alınmıyacaksa, onları buraya toplamaktaki 
gaye heder edilmiş olur. O raporlardan aldığım 
bir kaç fıkrayı nazarı âlinize arzedeceğim: 

Tohumlarımızı ıslah edemedik - ayni tabirleri 
kullanıyor - yeni ziraat aletleri ile toprak verim 
kabiliyetini arttıramadı, Ziraat bankası âlâtı zi
raiye getirmediğinden tüccarların bize sattıkları 
âlât ve edevata fazla para vermeğe mecbur oluyo
ruz, tohum ıslah istasyonları maksada kifayet et
miyor. Bu kadar seneden beri ziraat mütehassıs
ları yetiştirmek için pek çok fedakârlıkta bulunu
yoruz. 

Halbuki bunlar bir defa biziın topraklarımı
zın ne gibi ziraate müsait olduğuna dair tahlilât 
yaparak bize rapor vermiş değillerdir. 

Hayvanlarımızı ıslah için bize hiç bir talimat 
verilmemiştir. 

Ziraat müdürleri köylüye hiç bir sanayii zira-
iyeye dair malûmat öğretmemiştir. Hiç bir seyyar 
muallim göndermemiştir, ihracat mallarımız ıstan-
darize edilmemiştir, ihracat mallarımızın ne suret
le ıstandarize edileceğine dair Hükümet bir tali
matname yapacaktı. O talimatname elan yapılma
mıştır. 

Çiftçiye kredi verilmesini düşünmüşlerdi, hal
buki şimdiye kadar bu da tatbik edilmemiştir. 

Daha evvel bir madde üzerinde bahsedilmiştir. 
Fakat köylünün - tabiri aynen muhafaza ediyo
rum - ihracat mallarının hini şevkinde nakliyat 
ücreti, limanlarda tahmil ve tahliye masrafı tehanı-
mül edilemez derecededir ve masraflar hariçteki 
emsali mallarla rekabet imkânını selbetmektedir. 
Bunlar bir karar dahilinde telhis edilerek vaktile 
iktisat vekâletine verilmiştir. Halbuki şimdiye ka
dar nazarı dikkate alındığına dair bir emare gö
rülmemiştir. Lütfen yar da ha.berdar olmamışsam 
izahlarından dolayı beyefendiye müteşekkir kala
cağım. Sözüm bundan ibarettir. 

Besim Atalay B. ( Aksaray ) — Arkadaşlar, 
ben ziraatçi olmadığını için uzun söylemiyeceğim. 
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Yalnız muhterem Ziraat vekilinden bir iki şey 

rica edeceğini. Ricalarımdan hir takımını kendile
rine ara sıra arzediyorum. Ortası çıplak, etrafında 
bir kaç. saç kalmış yorgun başlar gibi Anadolunun 
ortası çini çıplak hir hale gelmiştir. Vaktile bura
lar demin arkadaşımın söylediği gibi, yeşil orman
larla örtülü imiş Akdağ ormanı, Konyadan Anka-
raya doğru Beynam ormanı buna büyük şahittir. 
Daha yakınımızda elma dağının üzerinde meşe 
kütükleri' vardır. 

Bu gün bunlar kök kalmıştır. Daha evvel çam
lar tahrip edilmiş. Çünkü çamlar daha naziktir. 
Ondan sonra sıra meşelere gelmiş, meşelerin üst kıs
mını tahrip etmişler. Bu gün de sıra kütüklere gel
miş. Cebecide oturan bir adam her gün şehre yüz
lerce yük kütük geldiğini görür. Buraya iki memur 
göndermek ormanı yeniden ihya etmek demektir. 
Eğer kanunlar bunlar hakkında ağır değilse ağır 
kanunlar yapmalı, kanunlar ağır da, kâfi memur 
yoksa her halde şuradan, buradan kısarak iki me
mur tedarik edilsin. Memleketteki kuraklık ve 
yağmursuzluğun sebebi ormansızlıktan geldiği 
mübcrhen bir hakikattür. Kütük meselesinden son
ra, işitmek görmek gibi olmaz arkadaşlar, geçen 
sene kendim gördüm. Yabauova hamamının etra
fında evvelce çamlar varmış. Bu gün orası orman
sız kalmıştır. Keçilerin gezdiği yerlerde bir ağacın 
filiz sürdüğünü göremezsiniz. Keçilerin konul
duğunu gösterecek bir kanunun geldiğini göremi-
yecekmiyiz ? 

İbrahim B. (İsparta) — Ölünceye kadar göre
mezsin ! 

Besim Atalay B. ( Devamla ) — Memlekette 
en büyük dert, kuş derdidir efendiler. 

Memleket ( Tombokto ) çölüne dönmüştü. 
Her çocuğun elinde yahudi dükkânlarından alın
mış ve otomobilin iç lâstiğinden yapılmış bir 
sapan taşı vardır. Kuşları bununla imha ediyor
lar. İnsafsızca bunları öldürüyorlar. Bunu îs-
tanbulda da gördüm. Arkadaşlar, insaf ediniz. 
Medenî memleketler; kırlangıçlar geç kaldı di
ye kuş muhipleri seferber ,bir hale gelir ve kış 
gelmeden kırlangıçları sandıklara doldurarak da
ha sıcak memleketlere göndermek için harekete 
geliyorlar. Bizde küçük büyük elinde ya sapan, 
yahut çifte rasgele kuşları öldürüyorlar. 

Kuşların ruh üzerinde ne kadar müessir oldu
ğunu bilirsiniz. Bir yeşil ağaç dalı üzerinde bir 
kuş cıvıltısının, şakımasının tabiatın bu güzel 
mahlûkunun ruh üzerindeki tesiri ne büyük bir 
şeydir. 

O güzel mahlûkun havada ötüşerek süzülüşünü 
-görmek kadar dünyada zevkli bir şey var mıdır? 
Acaba bunlar için ne vakit bir kanun gelecektir? 

Yahudi dükkânları yoklansın. Otomobil lâs
tiği satanlar şiddetle tecziye edilsin. Maarif ve
kâletinden rica ederim. Bu kuşların cıvıltılarını 
ve zevklerini çocuklara duyuracak güzel cıvıl tılı 
manzumeler yazdırsın ( Bravo sesleri alkışlar ) . 

Hayrettin B. (Bilecik) — Gerek îsmail Hakkı 

ı Bey ve gerek Şükrü Bey biraderimiz orman mu
hafaza teşkilâtının noksanlığından husule gelecek 
zararların önüne geçilmesi için hayvan sirkati ka
nununun burada da tatbikından bahsettiler. Ben
denizin maruzatım da bundan ibaret olacaktır. 
Ormanlarda vaki olacak zararların önüne geçil
mesi için yalnız orman muhafaza memurlarının 
mesul tutulması kâfi bir tedbir değildir ve bunun 
için de bütçeye bir santim dahi masraf koymak 
zaittir. Bunun için bendenizce buna çare olmak 
üzere ormana yakın olan köylüyü, ormanın tah
ribi hususunda mesul ettirmek lâzımdır. Bunun 
için önümüzde bir misal vardır. Bu da Devletin 
hayvan sirkati hakkında tatbik ettiği kanundur. 
Meselâ her hangi bir köyde bir sirkat olurda 
köylü kaybolan hayvanın izini kendi köyünün 
hududu haricine kadar göstermeğe mecburdur. 
Bunu gösteremediği takdirde kendileri müştereken 
mesuldür. İşte bu suretle memleketimizde % 80 
hayvan sirkatinin önüne geçilmiştir. Orman hak
kında da bu kanunun tatbiki mümkündür 5-6 kilo
metre nısıf kutur dahilinde çizilecek bir hudut ile 
o köy halkı mesul tutulursa bu sayede 
orman dahilinde vaki olacak ufak bir balta gü
rültüsüne karşı bütün köy halkı kontrol ve mu
hafaza memuru sırasına geçmiş olurlar. Bu nok
tayı Vekil Beyefendiden rica ederim, lütfen na-

j zarı itibara alsınlar. 
I Rasıh B. ( Antalya ) — Yok, yok almasınlar, 
köylü tazyiktan evinin damını örtecek bir şey 
bulamıyor, bir de şimdi bu tazyikıda mı yapalım? 
söz isterim. 

Hasan Vasıf B. ( İstanbul ) — Sanayi mesele
sinden bahsederken bunun maddei iptidaiyesi olan 
ziraat mahsulâtına da temas etmek tabiidir. Ma
dem ki Hükümet te sanayiin ehemmiyetini takdir 
etmiş, filen fabrıkacılığa tevessül etmiş bulunu
yor. Şuhalde maddei iptidaiyeyi de teemmül et
mesi lâzımgelir. Bilhassa pamuklu mensucat fab
rikalarının açılacağını İktisat vekili Beyefendi 
beyan buyurdular. Pamuğumuz maalesef kalitesi 
itibarile çok dündür. Yerli pamuklarla yapılabi
len ancak kaput bezidir. Halbuki yapılacak fab
rikalarda, bilhassa manifatura eşyası olan basma 
gibi mensucatın yapılmasına yerli pamuklarla im
kân yoktur. Bir taraftan fabrikalarımızın ıslahı
nı düşünürken, diğer taraftan da fabrikalarımız
da kullanılacak mevaddı iptidaiyeyi düşünmek 
lâzımdır. Bunun ehemmiyetini düşünen Hükü
met daha evvel imkânlarının olup olmadığını an
lamak için tecrübeler yapmış ve meydana getiri
len numuneler bunun mümkün olduğunu tesbit 
etmiştir. Ancak arzettiğim gibi bu bir tecrübe 
mahiyetinde kalmış ve 3 000 balya kadar pamuk 
elde edilmiştir. Yapılacak fabrikalarda binlerce 
balya pamuk işlenecektir. Fabrikalar bir sene 
sonra meydana gelebilir. Ziraat vekaleti de pa
mukların iyi bir hale ifrağına çalışmalıdır. Aksi 
halde bu pamuklarla o fabrikalarda yapılacak 
mensucat iyi olmıyacak, sonra Hükümetin fabri-
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kalarında kaba mensucat yapılıyor denecektir. 

Yusuf B. ( Denizli ) — Tedricen tekemmül 
eder. 

Hasan Vasıf B. ( Devamla ) — Mesele kalite 
meselesidir. Yapılan tecrübelerle bunların ıslâ
hına muvaffak olunmuştur. Tecrübe neticesi elde 
edilen kalite ile 40 numaraya kadar ince, basma 
ve patiskada kullanılan iplik elde edilmiştir. Bi
naenaleyh bir taraftan İktisat vekâleti, bir ta
raftan fabrikaların tesis ve tevsiine ehemmiyet 
verirken Ziraat vekâleti de iyi cins pamukların 
teksiri için yanlız Adanada değil, muhtelif pamuk 
mmtakalarında daha vâsi tecrübeler yapmalıdır. 

Ayni meseleye kendir ve keten üzerinde de 
nazarı dikkatinizi celbederim. Bunlar hakkında 
da bir takım fabrikalar yapılacağını İktisat vekili 
Bey vait buyurmuşlardır. Bunlar çalı halindedir. 
Fabrikalarda doğrudan doğruya işlenmez, arada 
bir safha vardır, tavlama meselesi. Makinalann 
keten elyafını işlemesi için ketenin fennî bir şe
kilde tavlanması icap eder, halbuki köylülerimiz 
bunu bilmiyor. 

Bu tamamen bakteriyolojik, fennî bir takım 
vasıtalarla yapılıyor, ayni zamanda pamuğun ıs
lahı gibi, yani makinelerin, fabrikasyonun ıslah 
edebileceği kabiliyette ketenlerin toplanma mese
lesi de fennî bir etüttür, bunu halk bilemez, Hü
kümet nazarı dikkate alabilir. Fabrikalar yapı
lırken, bunun için İm kadar sermayeler sarfedi-
lirken, diğer taraftan maddei iptidaiydim ıslahı 
ihmal edilirse hiç bir netice elde edilemez. Ma
demki fabrikalara ehemmiyet verildi, onun mad
dei iptidaiyesinin ,nefîs bir surette ihzarına da 
ayni derecede ehemmiyet verilmesini vekil Beye
fendiden rica ederim. 

Rasıh B. (Antalya) — Arkadaşlar, memleket 
ormanlarını; ne zaman içine tüccarı sokmazda 
kendimiz keser, kesilmiş bir halde satmağa baş
larsak, ne zaman varidatımız, teşkilâtımız mü
sait olursa tahribattan belki o vakit kurtarabili
riz. 

Hayrettin Bey arkadaşımız tahribatın amili o-
larak köylüleri gösterdi, halbuki tahribatın 
amili köylüler değildir, köylüler İm gün tama
men mahrum bir vaziyettedirler. İntifa kanunu 
ıbazı şeraitinin tatbik edilememesinden, ondan da 
istifade ettirilmez bir vaziyete getirilmiştir. Bu 
vaziyet karşısında tahribatın âmili olarak köylü
leri mesul tutacak olursak, çok feci vaziyette kala
caklardır. Yalnız köylerde değil, kaza merkezlerin
de de ahali evinin üzerindeki yıkığı tamir edecek 
kereste bulamıyor. 

Bir de asıl nazarı dikkate alacağımız şey or
manları işletiyoruz, bu yüzden işlettiğimiz or
manların mamulâtı hariçte satılmıyor. Aldığımız 
varidatla yaptığımız masrafı mukayese edecek 
olursak, masrafın varidattan bir misli fazla oldu
ğunu görürüz. Şu halde varidat bile almadan 
bütçenin diğer varidatından masraf ediyoruz. 
Bunları tahrip eden biziz. Varidat gelecek diye 

ormanları satıyoruz. Halbuki varidatın da gel
diği yoktur, köylü ise doğrudan doğruya orma
nın içindedir. Oturacağı evi yapmak için de ağaç 
kesmesin mi? Devlet köylüye o kadar bir müsa
ade bahşetmiyecek mi? 

Devlet köylüye kanunlarla zaten bunu bah
setmiştir. Onu da vermiyoruz. Şimdi bir de ya
pılan tahribattan kendi muhafaza teşkilâtımızı 
mesul tutacak yerde, ,kÖylüyümü mesul edelim. 
Köylüden fazla bir vazife istemiş oluyoruz. Bu 
fazla oluyor. Arkadaşlar, arzettiğim gibi ne za
man nüfusumuz çoğalır, varidatımız ormanları 
işletecek bir dereceye gelirse, o zaman Devlet 
kendisine ait olan kısım için muhafaza teşkilâtı 
tesis eder ve ağaçlan maktu olarak satarsak o 
zaman bu tahribatın önüne geçilebilir. Yoksa 
bugünkü işletme şeraiti ile ormanları maalesef 
tahribattan kurtaramıyacağız. 

Bu bütçe müzakeresinde söz söylemek istemi
yordum. Fakat Hayrettin Bey bu mesele üzerin
de söz söyledi. Ben üç dört senedenberi söy
lüyorum. Mademki bu bir varidattır, bununla 
Maliye vekâleti alâkadar olmalıdır. Ziraat vekâ
leti ormanların muhafazasına değil, ağaçların 
fennî bir surette yetiştirilmesi ile meşgul olmalı
dır. Maliye vekâleti birtürlü bu işi üzerine al
mamaktadır. Teşkilâtı müsait değilmiş, idare 
edeıniyecekmiş. Fakat bu iş Ziraat vekâletinin 
omuzunda kaldıkça tahribatın önüne geçilmesinin 
imkânı kalmıyacaktır. 

Ziraat vekili Muhlis B. (Kütahya ) — Muhte
rem arkadaşlarımın mütalealarını dikkatle dinle
dim ve istifade ettim. Hakikaten arkadaşlarımın 
temas buyurdukları meseleler ehemmiyetli ve üze
rinde çok söz söylenebilir mevzulardır. Memle
ketin hayatı umumiyesine ve iktısadiyesine taal
lûk eden bu meseleler üzerindeki maruzatımı mü
saade ederseniz başınızı ağrıtmamak için toplu 
olarak arzedeyim. 

Orman meselesi hakkında arkadaşlarım m söy
ledikleri bütün sözler döne dolaşa orman kanu
nunda düğümleniyor. Elimizdeki kanun, ' çok 
eski bir kanundur. Fakat bunun üzerinde zama
nın icabına göre yeni yeni talimatnameler, ze
yiller yapılmıştır, bunlar yekdiğerine yama ka
bilinden toplana toplana meydana yekdiğerile 
girift ve ihtilâtlı bir meemuai kavanin çıkmıştır. 
Bu encümenlerde tetkik edilmekte olan orman ka
nununun bir an evvel çıkmasındaki zaruret ve 
faydayı bu münasebetle arzetmekte faide görüyo
rum. 

Şükrü Bey arkadaşımızın buyurdukları mese
lenin halli de, 6 olacaktır. Arzettiğim kanunda 
muhafaza teşkilâtı ihaleler derpiş edilmiştir. Or
manların muhafazası suiistimal ve tahrip mese
leleri hakkında Şükrü Bey bana müracaat etmiş
lerdi. Buyurdukları ormanın ihale edilmemiş ol
masının sebebi, meşe ve kıymetli ağaç oldukları 
içindir. Bendeniz ormana yalnız ağaç oldukları 
için değil, orman olmak itibarile de fevkalâde 
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kıymet atfederim. Şükrü Beyefendi sonradan 
bana gelmediler. Orman müdüriyet il e temas et
tiler, neticesini öğrenemediler. 

Nuri Bey ıslâhı hayvanat kanunu vardı, tat
bik ediliyor mu, edilmiyor mu dediler. Tatbik 
ediliyor ve istifadeler yapılıyor, neticeleri yer 
yer görülmektedir. Ziraatın muhtelif sahasında 
olduğu gibi, hayvanların ıslâhı işi de iki üç se
ne içinde 'gözle görülecek-, elle tutulacak, ra
kamla ifade edilecek mahiyet arzedemez. 

Usulü ıslâhtan bahsettiler. Bazı yerlerde te-
salûp usulü, bazı yerlerde de istifa usulile ıs
lâha çalışıyoruz. Bizim en mühim hayvan ıslâh 
istasyonumuz Karacabey harasıdır. İngiliz non-
yos ve arap cinsi üzerinde de, bilhassa Trakyada 
ardiyen cinsi üzerinde tecrübeler yapılmaktadır. 
8 sene evvel burada ıbir at kongresi yapılmıştı. 
Bendeniz de çağırılmıştım. Orada muhtelif sa
halardan çağırılmış olan mütehassıslar, ardiyen-
1 erden fayda görüldüğünü söylediler. Trakyada 
tecrübe ettik. 

O atlar iki üç sene evvelisi getirilmiştir. Bu se
ne yavrularını verdiler, iyi netice temin edecekleri 
bu sene de hatta; gelecek sene de kestirilemez. 
Yalnız ora halkının verdikleri beyanata göre iyi 
netice vereceği kanaatindeyiz. 

Merinos koyunları meselesinde; hakikaten sa
nayii nesçiyenin inkişafı için fazla ihtimam ister 
kanaatindeyim. Ne kadar telefat olduğunu soru
yorlar. Merinos koyunlanndaki telefat; mütehas
sıs arkadaşımdan aldığım malûmata göre, % 16 
imiş ki; hiç ite fazla görülmemek lâzımdır? Meri
nos koyunlarına arız olması muhtemel bulunan 
hastalıklarla mücadele için lâzımgelen tedbirler 
ittihaz edilmiştir. 

Tahmil ve tahliye meselesi ve et meselesi, bugü
nün meselesi değildir. Bunlar çok.büyük teşkilât 
istiyen meselelerdir. Kendilerile hemfikirim. Haki
katen ehemmiyetli noktalardır. 

Baytar mektebi için, beni rencide eden özlük ve 
üvey.lik meselesini mevzubahs ettiler. Bu hatta dü-
şünülemiyecek bir keyfiyettir. Her ikisi.de memle
ket iktisadî camiasının birer uzvudur (Bravo sesle
ri). Aralarında fark gözetmek asla hatırdan geç
memiştir. Baytar mektebile Yüksek ziraat, mektebi
nin tahsisatları arasındaki fark ise büyütülecek 
bir nokta teşkil etmez. Geçen seneki Ziraat mekte
bi bütçesi 116 bin lira idi. Bu sene, 18 talebe fazla ol
masına rağmen verdiğimiz ta.hsisat 110 bin lira
dan ibarettir. Baytar mektebinin geçen seneki 36 
bin lirasına mukabil olan bu seneki 33 bin lira 
bu nisbet dahilinde hiç te az görülmemek lâzımdır. 
Baytar mektebi için istedikleri ecnebi mütehassıs 
talebine de şunu söyleyebilirim ki bu hususa da lâ-
zımgelen ehemmiyet verilmiştir. Bakteriyolojihane-
ler için Dr. Kellah ve ıslahı hayvanat için de Lanse 
namında iki zat temmuz içinde gelerek kendilerinin 
çok ehemmiyet verdikleri mücadele ve ıslahı hay
vanat hususundaki teşebbüsleri tetkik edecekler

dir. Velman; Macaristandan üe ay için gelerek, 
Baytar mektebinin çok ehemmiyet verdiğimiz inki
şafı hususunda sahibi salâhiyet olarak yüksek ik-
tidarile, ilim ve tatbikat »»hasında bizi tenvir ede
cektir. Baytar mektebini mümkün olduğu takdir
de, bir an evvel Ankaraya nakletmek istiyoruz. 
Müessesatmm kısmı küllisi hazırlanmıştır. (Mev
cut ne kadar sesleri). Mevcut hali hazırda 75 tir İlk 
senelerde 'beş talebesi varken geçen sene yirmi ta1-
lebesi olmuştu. Bu sene bittabi daha artmıştır. Bi
naenaleyh seneden seneye talebe miktarı artmakta
dır. 

Yalnız bir noktada kendilerine iştirak ediyo
rum ve bunu söylemeği bir vazife biliyorum. 

Baytar, ormancı, ziraatei gibi fen adamlarının 
aldıkları maaş hakikaten azdır. Bunların terfii 
de bu işlere verilecek ehemmiyet nisbetinde düşü
nülmesi lâzımgelen bir noktadır. Baytarlarımı
zın miktarı da azdır. Bu gün Devlet müessese
sinde çalışan baytarların adedi 160, belediyelerde 
ve idarei hususiye!erde de vardır ki bunların mec
muu 400 ü geçmez. Halbuki Bulgaristanda yal
nız Devlet hizmetinde çalışan baytarlar 500 dür. 
Şiühpesiz bizde ıbaytar mevcudu pek azdır. Bu hu
susta çok büyük hizmetlerin ve külfetlerin omuzla
rımıza yüklenmiş olduğunu hissetmekteyim. 

Sırrı Beyefendi çay zeriyatı için mütaleada bu
lunmuşlar ve sormuşlar. Ben o zaman burada bu
lunmadığım için cevap veremedim, (bana sonradan 
söylediler. 

Efendim, Rizede Kızılağaç ve çalılıkların kale-
dilerek yerine mandaline, portakal ve çay dikil
mesi hakkında 1340 senesinde bir kanun çıkmış. 
Bu kanun mucibince orada Kızılağaç ve çalılıklar 
kaledilerek narinciye ve çay fidanlığı tesis edilmiş
tir. Çayın ekilmesi hakkında da/ha ziyade tetki-
katta bulunacağım. 

Kongre meselesi: Bu kongre İktisat ve tasar
ruf cemiyeti tarafından tertip edilmişti. Yalnız 
anlıyamadığım bir cihet vardır. Bu kongrede ya
pılması teklif edilen şeyler kongrenin mukarreratı 
mıdır, yoksa orada bir arkadaşın söylemiş oldu
ğu bir söz müdür? 

Sırrı B. (Kocaeli) — Kongrenin mukarrera-
tındandır. Arzu ederseniz -bu kitabı size takdim 
edeyim. 

Ziraat vekili Muhlis B. (Devamla) — O halde 
arzı cevap edeceğim. Tohumlarımızı ıslah ede
medik. Hakikaten tohumlarımızı ıslah edemedik. 
fakat ıslah edemedik demekle, ıslah için işe baş
lamadık demek arasında çok fark vardır. Bir çok 
yerlerde çok mühim ıslah müesseselerimiz var
dır. Bunlar: Eskişehir, Adana, Adapazarı, Anka
ra ve Yeşilköydedirler. Bunların bazılarının ba
şında ecnebi mütehassıslar ve bunların yanında da 
Avrupada tahsil etmiş genç, kıymetli arkadaşlar 
vardır. Bu müesseselerden alınan neticeler şaya
nı memnuniyet ve istikbal için ümitbahştır. Bu to
hum ıslahını daha ziyade iyi bir surette tanzim 
edebilmek için üç, dört ay evvel bir kongre ak-
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tedildi. Bu mesele gün meselesi değildir. Bunun 
neticesini almak için bir sene değil belki 5, 6 sene 
daha bekliyeceğiz. Bu münasebetle tohum ıslahın
da derhal müsbet bir netice alacağız demek, biraz 
hayalperestlik olur. 
« yeni ziraat makinaları verim kabiliyetini artırma-
dı» suallerine gelince; bu mesele hakikaten mühim
dir, amma hangi nevi ziraat makinaları, bunu an-
lıyamadım. Ziraî verim, makinasile, tohumile ve 
sairesile memzucen mütalea edilir. Yalnız bir ta
raflı olarak her hangi bir neticeyi tahmin etmek 
biraz nazarî olur. 

Ziraat bankasının zürraa alâtı ziraiye tevzii 
meselesine gelince; banka muamelâtında müstakil 
olduğu gibi aldığı alâtı ziraiyeyi de netice itibarile 
tasfiye mecburiyetinde kalmıştır. Bendeniz şahsan, 
ziraat bankasının alâtı ziraiye alıp satmasına ta
raftar değilim ve esasasen banka Ziraat vekâletine 
merbut değildir. Tohum istasyonlarının maksada 
kâfi olmadığını söylediler. Arzettiğim gibi Eskişe-
hirde 710 denilen buğday numunesi tecrübe edil
miştir. O tecrübelerden alınan neticeye göre ayni 
şerait altında buğday, bizim buğdaylardan daha 
fazla mahsul vermektedirler. Bu tecrübeleri mem
leketin her tarafına tamim etmek için tecrübeyi 
yapan mütehassısların bu tecrübeler müsmir ve 
memleketin şeraiti ziraiyesine muvafıktır demeleri
ni bekliyoruz. Onlar muvafık görürlerse her ta
rafta tecrübe tarlaları açacağız. Bu yalnız bizim 
sistemimiz değildir. Bütün dünyanın, ıslah mü
esseselerinde sistem budur. Kezaiik bu ıslah mü
esseselerinin yapmış oldukları fennî cihetleri ve 
muameleleri tatbik etmek için bu gün Avrupada 
bir otoriter olan Bavar ismindeki bir zati 
de getireceğiz ve bütün ıslah müesseseleri
nin fennî noksanlarını bu zate ikmal et
tireceğim. Bu alelade bir mütehassıs değil, bütün 
dünyaca maruf otorite sahibi bir adamdır. 

Sonra hayvanlar için bir talimatname yapılma
dı, bu niçin yapılmadı deniliyor. Bu noktai nazardan 
köylüler için tenvir mahiyetinde broşürler yapıl
mıştır. Bir de zürraa yardım edecek ziraî teşki
lât ve seyyar muallimlerden bahsettiler. Biz de bu
na çok ehemmiyet vermekteyiz. Vekâlette bu me
sele üzerinde çalışan bürolar vardır. 

Bunlara mümasil olmak üzere teşkilât tecrübe
mizde yavaşyavaş buradaki neticeleri ve bilhassa 
yüksek tetkikleri tatbik edebilecek köylüye, köylü
lerin ayağına götürecek derecede bir tesisat 
yapmak. O zaman müfettişlere mıntaka teşkilâtı 
yapacağız ve bunların maiyetine o muhitin icap 
ve şeraitine uygun mütehassıslar ve onların başla
rına ııstabaşılar koymak suretile halkın istifadesi
ni temin etmeğe çalışacağız. Amma bunu derhal 
yapacak bir vaziyette değiliz. Elemanlar yetiştir
mek lâznndır. Bunu bu seneden itibaren tatbik ede
bilecek bir mahiyette olarak arzetmiyorum. Yalnız 
Sırrı Beyefendinin suallerine, böyle seyyar mual
limler göndermek meselesine bir cevap vermiş ol
mak için arzediyorum. 

ihracat mallarının istandarize edilmesi meselesi 
ve nakliyat meselesi daha ziyade İktisat vekili Bey 
arkadaşımıza taallûk eder. Onun için bu hususta 
bendeniz ibir şey arzetmiyeceğim. Zannederim ki 
sorulan suallere arzı cevap etmiş oldum. 

Renizi B. (Sivas) — Ziraat vekâletimizin hay
vanatın ıslahı için fevkalâde ehemmiyet verdiğini 
ve bu husustaki mesainin semerelerinin görülmekte 
olduğunu beyan buyurdunuz vekâlet ayni zamanda 
hayvanatın ıslahına 'hadim olacak mühim bir ted
bir olmak üzere tuz resminin, hayvanata yedirilen 
kısmının tadiline lüzum görmez mi ve buna lâzım 
olduğu derecede ehemmiyet atfetmez mi ? Meselâ ; 
hayvanata yedirilen tuzun resmini tenzil için, hay
van vergilerini verdiklerini ellerindeki makbuz ile 
ispat eden köylülerden bilfarz iki kuruştan tuz res
mi almak kabil değil midir"? Bunu öğrenmek isti
yorum. 

Ziraat vekili Muhlis B. (Kütahya) — Efendim, 
zannediyorum ki Tuz inhisarı bütçesi müzakere 
edildiği esnada bu meseleye temas edilmiş ve Rana 
Bey arkadaşım, bu meselede tevakkuf edildiğini, 
hatta bir komisyon teşkil edildiğini ve Ziraat ve
kâletinin bu hususta nazarı dikkatinin celbedildiği-
ni söylemişlerdir. Hakikaten hayvanata tuz veril
memiş olmasının tesiri barizdir. Fakat Tuz inhisa
rı müdüriyetinden mütehassıs bir arkadaş ve 
Ziraat vekâletinden mütehassıs bir arkadaş bunun 
üzerinde meşgul olmaktadır. Yalnız bu mesele va
ridata ve tatbikat meselesine taallûk etmektedir. 
Kare taraflarında bu ucuz tuz meselesi hakkında 
kararlar alınmıştır. Tuz meselesi hayvanatın sıh
hati için çok ehemmiyet verilecek bir meseledir. 
Ziraat vekâleti dahi buna temas etmiştir. 

Şükrü B. (Çanakkale) — Rizede çay fidanlığı 
tesis edileli sekiz sene oldu. Kayısı fidanı ekilseydi 
şimdiye kadar piyasaya gelmiş olacaktı. Halbuki 
çay piyasaya, zannederim, bir dirhem bile çıkma
mıştır. 

Acaba daha ne vakit çay çıkarabilecektir'? 
Ziraat vekili Muhlis B. — Bu mesele hakkın

da tetkikatta bulunacağımı arzetmiştim. 
Hulusi B, (Sinop) — Efendim, pirinç zeriya-

tının inkişafı hakkında bir mütehassıs geldiğini 
gazetelerde okumuştum. Bundan şimdiye kadar 
acaba ne gibi neticeler elde edilmiştir? 

İkincisi; pirinç zeriatr hakkında bir lâyi-
hai kanuniye teklif edilmişti. Bu kanun ne va
kit çıkacaktır? 

Ziraat vekili Muhlis B. — Efendim, bu zat 
gelmişti, tetkikat yapmış ve bu sefer raporunu 
da göndermiştir. Raporu ehemmiyetle tercüme 
ettik ve göndermiş olduğu numunelik tohumlar 
üzerinde tecrübeler yapılmıştır. Bu zatin rapo
rundan da istifade edilerek evvelce hazırlanma
ğa başlanmış olan kanun ikmal edilmiştir ve zan
nederim önümüzdeki devrei içtima iyeye yetişe
cektir. 

Avrupada ikmali tahsil etmiş olan bir müte-
Ihassıs ToRya pirinçleri üzerinde tetkikat yap-
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maktadır ve tetkikatmdan oldukça faideler gö
rülmüştür. Diğer bir mütehassıs ta Silifkede 
tetkikatta bulunuyor. Bunların tecrübeleri ne
ticesi mahsulü olmak üzere bu kanun hazırlan
mıştır. 

Abdtilhak B. (Erzincan) — Efendim, çay me
selesi mevzubahs olunca (bir de kahve hatıra ge
liyor. Acaba bizim memleketimizde kahvenin de 
yetişip yetişmemesi hakkında şimdiye kadar bir 
tetkikat yapıldı mı ve yapılması mutasavver mi
dir'? Çünkü buna şundan mülhem oluyorum. 
Bendeniz Şiranla Ardasa arasında bulunuyor
dum. Orada bir hancının bahçesinde bir kaç 
ağaç gördüm. Bunun kahve ağacı olduğunu 
söyledi demek ki bazı mevkilerimlzde kahve ye
tiştirmek kabildir. Bu hususta tetkikat yapmak 
imkânı mevcut zannediyorum. Çünkü bu da bü
yük bir havayici zaruriyedir. 
Ziraat vekili Muhlis B. — Efendim, bunun üze
rinde tetkikat yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. 
Hakikaten bu da mühim bir tetkik mevzuudur. 
Fakat bana kalırsa iklimimiz kahve ağacı yetiş
tirmeğe müsait değildir. Çünkü çay ratıp ma
hallerde yetişir. Kahve ise daha çok hararet is-
tiyen bir şeydir. Fakat doğrudan doğruya sa
lâhiyet ve ihtisasıma dahil olmadığı için maruza
tım şahsî bir mütaleadan ibarettir (Kâfi sesleri). 

Abdülhak B. (Erzincan) — Mümkünse bu hu
susta hir malûmat alınmasını rica ederim. 

Reis — Bütçenin heyeti umumiyesi hakkında 
başka söz istiyen yoktur. 

Fasıllara geçilmesini kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci kısmı - Cüzlerde müşterek muhassasat 
Birinci bap • Maaş, ücret, tahsisat 

F. Lira 
650 Vekil tahsisatı 4 800 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

651 Memurlar maaşr 1 715 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lirn 
652 1683 numaralı kanunun 58 inci 

maddesi mucibince verilecek teka
üt ikramiyesi 3 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. ' Lira 

653 Merkez müstahdemleri ücreti 66 780 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
654 Vilâyat müstahdemleri ücreti 488 040 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

655 Muvakkat tazminat 21 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
656 Vekâlete merbut âli mektep mezun

larına 1437 numaralı kanun muci
bince verilecek avans 2 600 

Reis — Kabul edilmiştir. 

îkinci bap - Masarif 
F. Lira 

657 Merkez mefruşat ve demirbaşı 300 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
658 Merkez levazımı 4 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

659 Merkez müteferrikası 400 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
660 Vekâlet otomobili masrafı 3 350 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

661 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 1 300 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. * Lira 
662 Vilâyat levazımı 8 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

663 Vilâyat müteferrikası 1 200 
Reis — Kabul edilmiştir. 

Üçüncü bap - Masarifi müştereke 
F. Lira 

664 Masarifi mütenevvi a 62 581 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
665 Harcırah 56 400 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

666 Resmî telefon masrafı 250 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
667 Ücretli muhabere ve mükâleme 

masrafı 1 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
668 ^ Mahkeme harçları 10 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 

İkinci kısım - Cüze mahsus muhassasat 
Birinci bap - Masarifi daime 

F. Lira 
669 Telifat, neşriyat ve propaganda 3 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . ' Lira 

670 Levazım ve alâtı fenniye 1 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
671 Kongreler ve beynelmilel müesso-

sat masrafı 9 002 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
672 Hayvan ıslahı sağlık zabıtası en

cümenleri hakkı huzuru 1 
Reis — Kabul edilmiştir. 

- 2 9 4 -



İ : 69 23-6 -1932 C : 1 
İkinci bap * Masarifi muvakkate 

F. Lira 
673 Ecnebi mütehassısları ve tercüman

ları 115 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
674 Dahilde tahsil ettirilmekte olan tale

benin mektep ve yol masrafları 10 000 
Reis — Kabul edilmişti)'. 

F. Lira 
675 Staj ve ihtisas masrafları 78 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Müesseseler 
Birinci bap - Ziraat işleri 

b\ Lira 
676 Mektepler ve kurslar 203 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

677 Mücadele 227 000 
Zülfü B. ( Diyarbekir ) — Gazetelerde okuyo

ruz ki, Muğlada ve Mardinde çekirge vardır. Mü
cadele ne suretle oluyor. Zarar ne kadardır? lüt
fen izahat versinler? 

Ziraat vekili Muhlis B. ( Kütahya ) — Buyur
dukları yerler her sene çekirge istilâsına maruz
dur. Bu sene de mücadele bütün kuvvetile devam 
etmiştir. Alınmış olan netice vekâlete göre mem-
nuniyetbahştır. 

Reis — Başka mütalea var mı efendim? (Hayır 
sesleri). Fasıl kabul olundu. 

F. Lira 
678 Islah, teksir ve tetkikat 223 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
İkinci bap - Baytarî ve zootekni işleri 

F. Lira 
679 Mektepler - kurslar 52 000 

Reis 
F. 

680 
Reis 

F. 
681 

Reis 

— Kabul edilmiştir. 

Mücadele 
— Kabul edilmiştir. 

Islah, teksir ve tetkikat 
— Kabul edilmiştir. 

Lira 
183 001 

Lira 
239 000 

Üçüncü bap - Orman işleri 
Lira 

50 000 

Lira 
7 000 

F. 
682 Mektepler 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. 

683 Mücadele 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
684 Muhafaza, amenajman ve teşcir 70 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
Dördüncü kısım - İnşaat ve tesisat 

F. ' Lira 
685 İnşaat, tesisat ve tamirat 25 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
Beşinci kısım - Müteferrik masarif 

F. Lira 
686 788 numaralı kanunun tatbiki 

masrafı 6 186 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
687 Geçen sene düyunu 11 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

688 Eski seneler düyunu 9 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 
Bu günkü müzakeremiz bitmiştir. Meclis cu

martesi günü saat 14 te içtima edecektir. 
Kapanma saati : 18, 30 
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