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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 
Zehirli gazlerle bunları kullanmağa mahsus vası

taların memlekete sokulmasının menine, 
Türkiye - Suriye hududu üzerindeki demiryolla-

rın işletilmesi tarzına dair, 
Türkiye - Fransa Hükümetleri arasında yapılan 

mukavelenin tasdikma, 
Suriyede Türklere ait emlâk ile Türkiyede Suri

yelilere ait emlâk hakkında yapılan itilâfname müd
detinin temdidine, 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü memur
ları maaşlarının tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna 
bağlı cetvelde tadilât yapılmasına, 

Hudutta zuhur eden ihtilâfların tetkik ve halline 
müteallik Türkiye Cümhuriyetile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri İttihadı arasında aktolunan mukave
lenamenin yeniden altı ay temdidi hakkındaki proto-

2 — HAVALE 
Lâyihalar 

1 — Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 1933 se
nesi bütçesinde 4 000 liralık münakale yaplıması hak
kında kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

2 — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülü hakkındaki kanuna bağlı (2) numaral ıcetvelin 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletine ait olan kısmın
da değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası (Büt
çe encümenine) 

3 — Gümrük kanununun 13 üncü maddesinin kal
dırılması hakkında kanun lâyihası (Gümrük ve inhi
sarlar, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

4 — tktısat vekâleti 1933 senesi bütçesinde 9 500 
liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 
(Bütçe encümenine) "~~ 

5 — Muvazene vergisi kanununun 10 uncu madde
sinde yazılı müddetin bir sene daha uzatılmasına dair 
kanun lâyihası (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

6 — Nafıa vekâleti 1933 senesi bütçesine 108 000 
liralık tahsisat konulmasına dair kanun lâyihası (Büt
çe encümenine) 

7 — Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 1933 se
nesi bütçesinde (800) liralık münakale yapılması hak
kında kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

Tezkereler 
8 — Evkaf müdüriyeti umumiyesi 1341 senesi büt

çe kanununun 5 inci maddesinin tefsirine dair Başve
kâlet tezkeresi (Bütçe encümenine) 

9 — Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 123 
üncü maddesi ile 15436 sayılı nizamnamenin 28 inci 
maddesi hükümleri arasındaki mübayenetin halli hak
kında Başvekâlet tezkeresi (Adliye encümenine) 

10 — Kilisin Büyük Kütah mahallesinden Köşker 
Sabitoğlu Yusufun ölüm cezasına çarpılması hakkın
da Başvekâlet tezkeresi (Adliye encümenine) 

11 — Manisa mebusu Tahir Beyin teşriî masuni
yetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

I kolun tasdikma, 
I 1923 senesinde Lozanda Türkiye ile Amerika bir

leşik Devletleri murahhasları tarafından imza edilen 
iadei mücrimin muahedenamesinin tasdikma müte
dair kanun lâyihaları müzakere ve kabul edildi. 

Üç vilâyette teşkil edilecek idare heyetleri kad
rosuna ve 

Yol işaretlerinin birleştirilmesi hakkındaki muka
velenamenin tasdikma dair kanun lâyihalarının birin. 
ci müzakereleri yapıldı, 

Meclisin saat 15 te inikadı hakkındaki takrir ka
bul edildikten sonra pazartesi günü toplanılmak üze
re inikada nihayet verildi. 

Reis Kâtip Kâtip 
A. Kâzım Yozgat Çanakkale 

Avni Doğan Ziya Gevher 

EDİLEN EVRAK 
(Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürek
kep Muhtelit encümene ) 

12 — Şûrayi askerî teşkili hakkındaki kanunun 
1 inci maddesinin (A) fıkrasının tefsirine dair Başve
kâlet tezkeresi (Millî Müdafaa encümenine) 

Mazbatalar 
13 — Adliye vekâleti 1933 senesi bütçesinde 15 000 

liralık münakale yapılması hakkında 1/908, Adliye 
vekâleti 1933 senesi bütçesinde 64 000 liralık müna
kale yapılması hakkında 1/909, Bazı dairelerin 1933 
senesi bütçelerinde 513 615 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/912, Dahiliye vekâleti 1933 senesi 
bütçesinde 15 000 liralık münakale yapılması hakkın
da 1/913 ve Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1933 se
nesi bütçesinde 36 342 liralık münakale yapılması hak
kında 1/915 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası (Ruznameye) 

14 — Ekmeklerden alınacak resim hakkında 1/880 
numaralı kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

15 — Fevzipaşa - Diyarbekir hattı inşaatının biti
rilmesi için 4 000 000 liralık tahsisat verilmesine dair 
1/914 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (Ruznameye) 

16 — Havayolları Devlet işletme idaresi 1933 se
nesi bütçesine 10 000 liralık tahsisat konulmasına 
dair 1/905 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası (Ruznameye) 

17 — İstanbul darülfünununun ilgasına ve Maarif 
vekâletince yeni bir üniversite kurulmasına dair olan 
kanunun 7 ve 8 inci maddelerinin tefsiri hakkında 
3/370 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Maarif ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

18 — Kocaeli vilâyeti içinde 4 nahiyenin kaldırıl
ması ve Karasu adile yeniden bir kaza kurulması hak
kındaki kanunun 3 üncü maddesine ilişik cetvelin Da
hiliye vekâletine ait olan kısmının .değiştirilmesine 
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dair 1/851 ve Kocaeli vilâyeti içinde 4 nahiyenin kal
dırılması ve Karasu adile yeniden bir kaza kurulma
sı hakkındaki kanuna müzeyyel 1/896 numaralı kanun 
lâyihaları ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruznameye) 

1 — Çankırı mebusu Mustafa Abdülhalik Be
yin, Arzuhal encümeninin 13 - V - 1933 tarihli 
haftalık mukarrerat cetvelinin 15 sıra numara-
sındaki kararının Uniumî heyette müzakeresine 
dair 4/55 numaralı takriri ve Arzuhal encümeni 
mazbatası hakkında Adliye ve Teşkilâtı esasiye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümenle 
Teşkilâtı esasiye encümeni mazbataları 

REÎS — Ruznamenin bu maddesi evvelki 
celsede verilen karar mucibince Başvekil Pş. 
Hz. nin huzurile müzakere edilecekti. Başve
kil Paşa, teşrif etmediklerinden gelecek celseye 
bırakıyoruz. 

2 —• Büyük Millet Meclisi 1933 senesi birinci 
kânun ayı hesabı hakkında 5/57 numaralı Meclis 
hesaplarının tetkiki encümeni mazbatası [1] 

R]j!ÎS — Mazbata bir teklifi mutazammm de
ğildir. Usul veçhile Heyeti umumiyeye arzedi-
yoruz. 

3 — Nebatları kontrol ve temizleme müesse
seleri yapılması hakkında 1/787 numaralı kanun 
lâyihası ve Ziraat ve Bütçe encümenleri mazba
taları [2] 

REÎS — Bunun müzakeresine başlanmıştı, 
Söz Refik Şevket Beyindir. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
bundan evvelki celsede, bu kanunun Hükümet
ten gelen şekli ile Bütçe encümeninden gelen 
şekli arasında esaslı farklar bulunduğunu söy
lerken, Ziraat vekili Beyin bulunmaması dola-
yısile bu izahatm ve istediğim noktaların tenvi
ri bu celseye kalmıştı. Kanunun ismi gayet gü
zel : « Her nevi nebatlar ve mahsulleri ile hay-

[ 11 100 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
[2] 99 numaralı matbua 36 inci zabıttadır. 

Muhtelif evrak 
19 — Umumî meclisin küşadı münasebetile son

suz saygılarının Meclisi Âliye bildirilmesine dair Elâ-
ziz valiliğinden gelen telgraf 

van ve hasılatını muayene ve temizleme....» Ben 
kendi hesabıma» gerek Türk mallarmm harice 
gidenlerinin temiz olmasını temin ve gerekse 
hariçten Türkiyeye geleceklerin temiz olması 
noktasından yapılan bu kanunun taraftarıyım. 
Ancak Bütçe encümeninin yapmış olduğu şekil, 
bu kanunun heyeti umumiyesini iptal eder ma
hiyettedir. Nebat ve hasılatı, diyince, bunun içe
risinde ormandan bilitibar, bütün müsmir eşcar-
dan çıkan meyvalar, incirler, üzümler, hulâsa 
akla gelebilecek her şey dahildedir. Binaenaleyh 
Ziraat vekâleti nebattan hâsıl olan bütün bu 
mahsulleri temizlemeği üzerine aldığı gün mua
melâtın sekteye uğraması muhakkaktır. Kezalik 
hayvan ve hasılatı, denildiği zaman, bu hasıla
tın et ve etten yapılan eşya, kemik, boynuz, 
yün, barsak, gibi ve bunların mamulâtmm he
yeti mecmuasına sari olması muhakkaktır. Bu 
takdirde bütün memleketin her iskelesinde bu 
gibi ihracat eşyasmm muayene ve temizlenmesi 
için. tesisat yapmak külfetini birinci madde 
koyduktan sonra, zannederim ki bunun heyeti 
umumiyesini istilzam eden masraf 500 000 değil, 
her halde milyonları çok aşacak bir müessese 
olmak lâzımgelir. Arkadaşlar, biliyorsunuz ki 
mahsulâtı umumiyemiz içerisinde, üzüm, incir, 
fındık, zeytin yağı gibi bir çok mahsulât kendine 
göre taayyün eden şekiller dairesinde sevk ve 
ihraç olunur ve bunların miktarları pek çoktur. 
Eğer ziraat enstitü müesseseleri yaparak, bun
ların hepsini muayene ettirerek şu veya bu şe
kilde ihraç etmek vaziyetini düşünüyorsak, zan
nederim kî buna imkân yoktur. Onun içindir ki, 
bendenizin anlamak istediğim nokta şudur. 
Memleketin içerisine hariçten bazan tohumlar 
getiriyoruz, bazan memleket haricine tohumlar, 
fidanlar, hayvanlar gönderiyoruz. Maksadımız, 
bizden gönderilen malların yani ticarî değil, 
fakat mahiyet itibarile başka memlekette nam 

B Î B I N C Î C E L S E 
Açılma saati: 15 

REÎS — Hasan B. 
KÂTİPLER : Ziya Gevher B. (Çanakkale), Ali B. (Rize). 

REÎS — Celse açılmıştır efendim. 

3 — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 
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bırakacak malların iyi olduğunu ve fennî şekil
de geçmiş olduğunu göstermek maksadına isti
naden bir tesisat yapmak istiyorsak bunun şek
li, her halde bu değildir. 

Nerede kaldı ki, bir tesisatın Devlet namına 
vuku bulacak para ile idaresi halinde bunların 
kadrosunun dahi bildirilmesi lâzımgelirken bu 
kanunda kadro dahi yoktur. Nerede kaldı ki, 
bütün bu muayene edilecek ve temizlenecek eş
yadan alınacak ücretlerin tayini, Heyeti Vekile-
ye bırakıldığı halde bunların tahsillerinin şekli 
hakkında dahi ahkâm yoktur. Onun için bende
niz Bütçe encümeninin nebat ve hasılatı; hay
van ve hasılatı, bunların temizleme ve muayene
si şeklini birinci madde olarak kabul ettiği ve 
kanunun ruhunu teşkil etmek itibarile ismini 
teşkil eden bu kanunun heyeti umumiyesinin 
Tijrkiyede kabiliyeti tatbikiyesi olmadığını, pek 
lâzım bir kanun olduğu halde, böyle bir kanu
nu tatbik etmek, halkın ve Ziraat vekilinin 
bu zamanda bir çok müşkülât karşısında kala
rak kendi salâhiyetini tevsi etmek vaziyetine 
düşecektir. Ziraat encümeni, yalnız nebatatı 
kabul etmişken Bütçe encümeni hayvanatı ilâve 
etmiştir. Arkadaşımız bu hususta bizi tenvir 
ederlerse bu ilâvenin esbabı mucibesini öğrenmiş 
oluruz. 

Hükümet esbabı mucibesinde, medenî devlet
lerin yaptıkları mümasil hareketlerde bulun
mak için bu temizleme muamelesine lüzum gö
rülmüştür. Şayani şükran bir şekilde arzetmek 
lâzımdır ki, Adana havalisi pamuklarına anz 
olan hastalık dolayısile ve hastalığın başka 
memleketlere sirayet etmemesi için lâzımgelen 
tedbir ittihaz edilmiş ve nitekim Adanadan çı
kan pamuklar İzmir piyasasına lâzım olduğu 
halde gönderilmemiştir. Bu da bittabi, hastalı
ğın sirayeti endişesile yapılmıştır. Bu şekilde 
üç beş sene devam etmek suretile hastalık itfa 
edilmiş, ayni zamanda Mersinde temizleme ma-
kinası ile hariçten gelen pamuk tohumlarında 
bulunması muhtemel hastalıkların sirayet etme 
mesi için tesisat yapılmış, tedbirler alınmıştır. 
Bu gayet tabiidir ve lâzımdır. Eğer bu şekil
de maddeyi aynen kabul etmek lâzımgelirse, 
Türk sahillerinden gelecek ve geçecek olan bin
lerce portakal sandıklarının ufak bir ziraat me
murunun elinden geçmesi lâzım gelecektir. Bu 
endişelerimizi bertaraf etmek için, alâkadar ma
kamlarla Ziraat vekili lütfen izahat versinler. 

ZİRAAT VEKİLİ MUHLİS B. (Kütahya) — 
Efendim, bu kanunla, memleketimizden dışarı
ya çıkacak ve içeriye gelecek nebatat ve mahsu
lâtın muayene ve temizlemeye tâbi tutulması 
temin edilecek değildir. Çünkü bu gün bir sağ
lık kanunu vardır ki bunda, hayvan ve mahsulâ
tının, ne gibi kayit ve şartlar altında memleket
ten dışarıya gönderilebileceği ve memleket hari
cinden içeriye girebileceği tamamile tasrih edil
miştir. Kezalik nebatatın da ne gibi kayitler 

altında memleketten dışarıya ve içeriye gire
bileceği yeniden takdim edeceğimiz kanunda 
ayrıca tasrih edilecektir. Bu lâyiha, arzetti-
ğim kanunlardaki kayit ve şartlar dahilinde 
hayvanat ve nebatat mahsulâtının ne şekilde 
temizleneceği, muayenesi ve buna dair mües
seselerin tesisi ve bunlara ait lüzumu olan pa
raya dair kanundur. 

Refik Şevket Bey arkadaşımızın temas et
tikleri fümigasyon müesseseleri, hakikaten bi
zim de derpiş etmek istediğimiz ve Adana ve 
Mersinde yapacağımız, fümigasyon gibi mü
esseselerdir. Hiç bir vakit bilâkaydüşart mu
ayeneyi üzerimize almayı ve vatandaşlara bir 
külfet tahmil etmeği düşünmedik. Bu nebat
ları temizlemek için, gelecek olan kanunun es
babı mucibesini Ziraat encümeninde arzettim. 
Bunun hayvanat için de yapılmasını encümen 
arzu etti. Bu ise 500 000 lira gibi bir paraya 
mütevakkıf idi. Refik Şevket Beyefendinin 
vaki endişeleri, gelecek olan kanunda derpiş 
edilmiştir. 

REİS — Suat Bey; sual soracaktınız, bu
yurun. 

SUAT B. (Kastamonu) — Vekil Beyin iza
hatı üzerine vazgeçtim efendim. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Efendim, Vekil 
Bey,, bu hayvanat ve diğer mevat hakkında 
kanun var dediniz ve yakında bir başka kanun 
takdim edeceğiz buyurdunuz. O halde bu ka
nuna ne lüzum vardır? Nebatat dedinizmi; bu
nun yabanî otlara, dağdaki nebatlara kadar 
şümulü vardır. Bu yabanî otlan nasıl temiz
leyeceğiz. Binaenaleyh, bendeniz bu kanunun 
lüzumsuz olduğu kanaatindeyim. Geleceğini 
söylediğiniz kanunun müzakeresi srasmda gö
rüşürsek daha iyi olur. 

ZİRAAT V. MUHLİS B. (Kütahya) — Bu
rada buyurmuş olduğunuz noktalar, takdim 
edeceğimiz kanunda da yoktur. Şimdiki kanu
numuz ise bazı müesseseler teşkiline ait bir ka
nundur. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
Muhlis Beyefendi arkadaşımızın dermeyan et
tiği mütaleatla bu kanunun metni arasında 
tam bir muhalefet vardır. Gerek Ziraat encü
meni arkadaşlarımızdan ve gerek Bütçe encü
meni arkadaşlarımızdan, bendenizin gördüğüm 
bu muhalefeti her halde izah etmelerini tekrar 
rica edeceğim. Kanunun, mutlak olarak, her 
nevi nebatlar ve mahsullerile hayvan ve hası
latının muayene ve temizlenmesine ait müesse
seler teşkiline ait tesisat kanunu olduğunu gö
rüyoruz. Halbuki Vekil Beyefendinin izahları 
gösteriyor ki, esasen mevcut kanunların bir 
kısmında; hayvan sağlık kanununda, diğer 
nebata ait kanunlarda vazifeler var ve yine ge
lecek kanunda bunlara ait vazifeler bildirile
cektir. Biz bu parayı o maksatla istedik diyor
lar. 
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O halde Heyeti Muhteremeden rica edeceğim, 

yarın kendileri çıkıpta başka bir Ziraat vekili 
geldiği zaman kanunun esbabı mucibesile bura
da cereyan eden müzakereyi okumaksızın bun
dan ne anlayacağını ve manaya göre husule ge
lecek vaziyetin doğurduğu zorlukların önüne 
geçmek için ne kadar müşkülât karşısında ka
lacağım beyana hacet yoktur, Binaenaleyh mak-

• şada göre bir tedbir almak üzere iki encümenden 
birine havalesini rica ediyorum. Çünkü esbabı 
mucibe ile metin arasında tam bir muhalefet 
vardır. 

BÜTÇE En. REÎSİ MUSTAFA ŞEREF B. 
(Burdur) — Kanunun encümenlerden her hangi 
birisine havalesine lüzum yoktur. Çünkü, kanu
nun metni sarihtir. Hükümete her hangi bir va
zifeyi mutlak surette yapmak için emretmemek-
tedir. Dışarıya çıkabilecek nebat, hayvan ve dı
şardan içeriye girebilecek olanlar için lüzum 
gördüğü takdirde bu kanundaki vaziyeti kulla
nabilmek için mezuniyet ve salâhiyet vermekte
dir. Hükümete salâhiyet varmek, her nevi nebat 
ve hayvanları mutlak surette kanunun derpiş 
ettiği kontrol ve muayeneye tâbi tutacak demek 
değildir. Zaten kanunun nihayetinde bunun tat
biki için nizamname yapılacağı tasrih edilmiş
tir. Hükümet, hangi mahsulleri ne suretle mua
yene edeceğini orada tesbit eder. Binaenaleyh. 
bu kanunla, her hangi bir mahsulü bu kanunun 

hükmüne tâbi tutmak için hiç bir mecburiyet 
tahmil edilmiyor. Saniyen, Hükümetin tesis ede
ceği muayenehaneler ve sair tesisat, mutlak su
rette değil, îcra Vekilleri Heyeti tarafından 
tensip olunan mahallerde yapılacaktır. Tabiî îc
ra Vekilleri Heyeti, bu mahalleri tensip ederken, 
her ihraç istasyonumuzda yapacak değildir. Belli 
başlı ihraç istasyonlarımızda ve dışarıya çıktığı 
takdirde, çürük çıkmamasını temin edecek su
rette bir usul istihdaf ederek bu müesseseleri 
kuracaktır. Onun için Refik Şevket Beyefendi
nin endişeleri varit değildir. Bütçe encümenin
den çıkan metin, esbabı mucibede arzu edilen 
hedefi ve Ziraat encümeninin ilâve ettiği neba
tat ve hayvanat ve saire kontrolünü temine kâ
fidir. Yalnız, lâyihanın başında her nevi denmiş
tir. Bu her nevi, kalkabilir. Maahaza, unvan, 
kanundan bir cüzü değildir. Fakat kalkmasına 
encümen muanz değildir. 

Dr. SUAT B. (Kastamonu) — Muhterem ar
kadaşlar, bu mevzubahs olan kanunun esba
bı mucibesi meyanrnda verilen izahata göre, Tür-
kiyeden ihraç olunan gerek nebatat ve gerek 
hayvanatın iyi evsafta olmadıklarından, Türki
ye iktisadiyatını zarardide etmektedir, bu mak
satla bu kanun tedvin ediliyor, deniyor. Ondan 
sonra, birinci maddenin sarahatine nazaran, ha
riçten ithal ve dahilden ihraç edilen mevaddın 
muayeneye tâbi tutulacağı zikredilmektedir. Bu 
noktai nazardan, Türkiye ziraatinin ikbalini 
temin edecek olan bir kanundur. Vekil Beye

fendinin geleceğini beyan buyurdukları kanun
ların ne olduğunu bilmiyorum. Fakat bu kanu
nun şümulü dairesindeki ehemmiyet, memleke
tin iktisadiyatını şiddetle alâkadar edecek ma
hiyettedir. Malûmu âlinizdir ki, memleketin 
üzümcülüğü bundan 40, 50 sene evvel sirayet 
eden filoksara yüzünden ' tehlikeye maruz kal
mıştı. Eğer vaktü zamanile böyle bir kanun ol
muş olsaydı, memleketin iktisadiyatına büyük 
bir darbe vurulmuş olmazdı. Ondan sonra, son 
senelerde, memleketin ihracatı üzerinde, hariçte 
bazı fena cereyanlar başlamıştır. Malûmu âliniz 
incir denilen mahsul, bundan 40, 50 sene evvel 
yalnız Türkiyede yetişirdi. Fakat 40 - 50 sene-
denberi, Kaliforniya taraflarında yetişen incir 
mahsulü, bizimkinin iki misline baliğ olmuştur 
ve hariçte bizim incirlerimize en büyük bir ra
kip vaziyetine gelmiştir. Kaliforniyada incir 
müstahsıllarmın Amerika Hükümeti üzerindeki 
tesirleri neticesi olarak 4 - 5 seneden beri tzmir-
den ihraç olunan mahsulün biraz kurtlu olması 
bahane edilerek, Amerikaya gönderilen incirle
rimiz aynen iade edilmiştir. Bundan dolayı, bu 
kanunun heyeti umumiyesi, memleketin iktisa
diyatı ile çok yakından alâkadardır. Bu esas 
noktai nazarından, bu kanun memlekete çok 
faideli bir kanundur. Yalnız Refik Şevket Beye
fendinin buyurdukları gibi, 250 - 500 bin lira ile 
bu mühim işi tedvir etmeğe imkân tasavvur edi
lemez. Öteden beri, Türkiyenin bütün ihracat 
mevaddmı, son buhran senelerinde hariç piyasa
larda rekabete maruz bırakan esbaptan birisi 
de bizdeki maliyet fiatrnm daha pahalı olması
dır. Vaktile Türkiyenin bütün istihsalâtı, hari
ce tamamen ihraç olunurdu. Fakat 30 - 40 sene
den beri Avustralyanın istihsal etmiş olduğu 
yünlerin hariç piyasalara arzedilmesinden dola
yı, bizim yünlerimiz mühim bir rekabet karşı
sında kalmıştır. Eğer mevzubahs olduğu veçhi
le, bu kanunun icabatından dolayı temizleme 
usulleri ile maliyet fiatlarma yeni baştan bir 
takım rüsum ilâve edecek olursak, tabiidir ki, 
haricî rekabet karşısında memleket iktisadiyatı, 
zarardide olacaktır. Bundan dolayı, bendeniz bu 
kanunun bir defa da İktisat encümeninden geç
mesini ve daha etraflı bir müzakereye tâbi 
olmasını ve bu kanun mevaddmm biraz daha 
izah edilmesini teklif edeceğim. Bunun kabul 
buyurulmasmı istirham ederim. 

MAZHAR B. (Aydın) — Mahsulâtı nebatiye 
ve hayvaniye üzerinde, gerek memlekete girer
ken ve gerek memleketten çıkarken tedbir alın
masını istemek imkânı yoktur. Fennin bu hu
sustaki vesaitinden istifade etmek lâzımdır. 
Arkadaşlarımızın endişesi, bunların memleketin 
iktisadiyatına halel verecek bir şekilde olması 
ihtimalinden doğmaktadır. Benim de ancak 
söylemek istediğim şey, bu noktayı hatırlatmış 
olmaktan ibarettir. Bu kanun bu endişelere ce
vap veriyor. Bu mufassal bir kanun olmadığı 
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için, bunlar üzerinde söyleyeceğimiz sözler zait 
gibi görünür. Yani gelecek kanun üzerinde ko
nuşmak daha doğrudur. Fakat şimdiden bir 
fikir dermeyan etmeği faydalı görüyorum. Çün
kü, kanunun tatbikmda, Hükümete verilmiş bir 
takım salâhiyetler vardır. Bu hususta noktai 
nazar serdetmeği faydalı mülâhaza ettiğim için 
kürsüye çıktım . 

Beni tahrik eden sebeplerden biri de, beş-
yüz bin lira ile ne yapılabilir? meselesi olmuş
tur. Bir ufak misal olmak üzere arzedeyim ki 
arkadaşlar, meselâ Aydın şimendifer hattının 
cenubuna ait olan kısımlarında hayvan ihracı 
meselesi nazarı dikkate alınacak bir mesele ma
hiyetindedir. Onların ufak tefek limanları va-
sıtasile Yunanistan ve adalara ve çok yakin 
olan limanlara ötedenberi hayvanat çıkarılır. 
Bu limanlarda, bu kısımda, Hükümetin kadroya 
iki baytar daha ilâve edememesi yüzünden, o 
iskelelerde muayene yapamadığımızdan dolayı, 
hayvan ihracını menedegelmiştir. Şokenin bir 
limanından çıkarılan bir hayvanla İzmir lima
nından çıkarılan bir hayvanın, satış bedeli ara
sında kiloda yüzde otuza yakın fazla fark 
vardır. İzmirden gelen nakliye ücretleri, rıh
tım ücretleri, liman ücretleri ve vapur nak
liyesinin fazlalığı ve sairesi.... 

Bir okka dana eti İzmirde 9 kuruşa satı
lır, orada 15 kuruşa satılır. Şimdi hakikaten, 
senelerden beri, bu iş için defaatle söylenmiş 
ve müracaat edilmiş olduğu halde iki baytar 
memurunun maaşına dahi zammetmek, belki 
güç görünmüş. Kaldı ki, adamakıllı bir mu
ayene yapmak için lâburatuarlar ve mütehas
sıslara ihtiyaç vardır. Böyle az para ile işe baş
layınca, mümkündür ki, Mersin, Adana ve 
Trabzonda işe başlayacak ve bir çok mıntaka-
lardaki hayvanların bu tarikle yola çıkması 
mecburiyeti konacaktır. Bu, mutlak tatbik 
olunacak bir kanundur diye çıktıktan sonra, 
bu hükmü yerine getirmeğe mecbur olduktan 
sonra falan yerde serbest çıkar, falan yerde 
raporla çıkar diyecekse - ki bilemem, belki de
mez - böyle dediğinde mesele, iktisadî noktai 
nazardan çok vahim olur. Yalnız, bunu He
yeti Celilenin nazarına arzetmek isterim. Ka 
nun çıkacak, nizamnamesini yapacaklar, ne
rede ne çıkacak?... Onu tayin edecekler. Yap
tıktan sonra, murakabemize tâbidir amma, 
daha evvelden nazarı dikkate koymak istedim. 
Eğer başka para alamıyorlar da şu veya bu 
sebepten dolayı acilen bunu yapmak istiyorlar 
sa iktisadî vaziyeti rahnedar etmeyecek teda-
bir ittihaz etsinler. Bunun müteferrik aksamı
nın nasıl tatbik edileceğine dair yeni kanun
la mezcederek ve daha doğrusu bizi endişeden 
kurtarmak için bunu temin etmeleri yerinde 
olur. 

ZİRAAT V. MUHLİS B. (Kütahya) — Ar
kadaşlarımın vermiş olduğu izahat; getirece

ğim bütçe müzakeresi esnasında esbabı muci
be teşkil edeceği için şükranla karşılarım. 

Tekrar olarak şunu arzedeyim ki; bu ka
nun, hayvanat ve nebatatın ithal ve ihracı için 
kayit ve şartlan ihtiva eden bir kanun değil
dir. Bu, muayene için lâzımgelen müessese
leri yapmağı âmir bir kanundur. Bu müessese
lerin ne taraflarda yapılması meselesine gelin
ce : Burada Mazhar Beyin söylemiş olduğu gi
bi, bunun tesbitinde, iktisadî şartlar, şüphe
siz nazarı dikkate alınacak ve memlekette ih
racatı tehlikeye düşürmeyecek ve daha ziyade 
memleket ziraatini teşvik edici mahiyette ola
caktır. Bunda hataya düşmekten şüphesiz çe
kineceğiz. 

ALİ RIZA B. (Mardin) — Efendim, takdim 
edilen kanun lâyihası, bendenizin anladığıma 
göre, iki mühim noktayı takip ediyor. Bun
lardan başlıcası; memleketimizden harice çı
kacak nebatat veya mahsulâtın, tohumun 
kontrolünden daha evvel, hariçten memleketi
mize girecek mahsulâttan, memleketimiz mah
sulâtına sirayet edebilecek hastalıklardan mah
sulâtımızı himaye maksadile onları kontrol, 
dezenfeksiyona tâbi tutmaktır. 

İkincisi; bir çok memleketler, kendi mah
sulâtını da, bizim gibi himaye etmek istedik
lerinden dolayı, kendi memleketlerine girecek 
olan mahsulâtı nebatiyeyi, hayvanat ve mahsulâ
tının hastalıktan ari olmasını istiyor. Onun için 
daima, bizde olduğu gibi, o memleketlere gide
cek olan hayvanat ve nebatat için bir sıhhat şa
hadetnamesi veya kontrol muayene şehadetna-
mesi isterler. Bu işler bizde de tatbik edilmek
tedir. Gümrüklerde ziraat memurları vardır. 
Hariçten gelen nebatatı ve hayvanatı muayene 
ederler. Fakat muayene vasıtaları tam olmadığı 
için basit bir surette pertevsizle muayene edilir -
Belki bu gibi nebatatı muayene için pertevsiz de 
yoktur. Şimdi Ankarada yapılan bir çok evlerin 
bahçeleri olduğu için bahçe yapılınca hastalık ta 
beraber zuhur eder. Çünkü hariçten gelen neba
tat muayene edilmeden geliyor. Bu muayeneyi 
iyi yapabilmek için memurların elinde vesait 
yoktur. 

Vekâlet nebatî ve hayvani mahsulâtın mua
yene ve dezenfektesini temin edecek müessesele
rin bir an evvel vücude getirilmesi için icap eden 
istikraza ait kanunun çıkmasını istiyor. Dezen-
feksiyon ve sairenin nasıl icra edileceğine dair 
bu lâyihada bir kayit yoktur. Lozan muahede
sinde; hariçten gelecek hayvanat ve nebatatın 
hastalıklı olduğu tahakkuk ederse memlekete so
kulmaması için kayitler vardır. 

Bunu lâyikile anlayabilmek için, mutlaka 
memurun vermiş olduğu ilmî raporla kabili im
tizaç olacak surette müessesatı fenniyeye malik 
olmaklığımız lâzımdır. Aksi takdirde kendimi
zi aldatmış ve memleketimize bin türlü hastalık 
sokmuş oluruz. Yalnız müzakere etmekte oldu-
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ğumuz kanun lâyihasının birinci maddesi, Re
fik Şevket Bey arkadaşımızın endişe ettiği tarz
da, vehleiûlâda, her nevi nebatat, hayvanat ve 
mahsulâtın dezenfekte edileceği gibi bir fikir 
veriyor. Onun için bendeniz bu maddenin tam 
kanun lâyihasının kastettiği tarzda tesbit edil
mesi için bir takrir takdim ediyorum, Kabulü
nü rica ederim. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Mazbata mu
harriri sıfatile mi efendim? 

ALI RIZA B. (Devamla) — Hayır, şa,hsî 
olarak. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Kanunda 500 
bin lira gibi bir miktar tayin edilmiş oldu
ğuna göre nerelerde, ne miktar, neler yapacak
larının tabiî listesini hazırlamış bulunuyorlar -
dır. Hiç olmazsa bunu söylemezler mi? 

ZİRAAT VEKÎLÎ MUHLİS B. (Kütahya) — 
Yapacağımız ameliyeleri bir çok limanlarda der
piş ediyoruz. Fakat kanun lâyihasında zikret
tiğimiz gibi bu ayrıca Vekiller Heyetince tesbit 
edilecektir. Şimdilik tesbit edilmiş bir vaziye
timiz yoktur. 

REÎS — Efendim, iki takrir var, birisi Re
fik Şevket Beyin, diğeri Suat Beyindir. 

Refik Şevket Beyefendi, zannederim, lâyiha
nın geldiği encümenlere iadesini istiyor. Galiba 
Bütçe encümenine gitmesini talep ediyor 
amma takrirde tasrih etmemiş, iki encü?^enden 
hangisine? 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
takririmde yazıyor. 

REİS — O halde takrir okunsun. 
Yüksek Reisliğe 

Lâyihanın Vekil Bey ile Mustafa Şeref Bey 
tarafından bildirilen sebeplere g-öre tanzim edil
mek üzere encümenlere gönderilmesini teklif 
ederim. 

Manisa 
Refik Şevket 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Reis Bey, 
müsaade ederseniz izah edeyim. 

REİS — Buyurun, efendim. 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Arkadaş

lar» Ziraat vekili Bey izahat verdi, arkasından 
Mustafa Şeref Bey izahat vererek dediler ki, 
maddenin serlevhasında (her nevi) tabiri var
dır. Bu kanunun metni demek değildir, kaldırı
labilir. Binaenaleyh kanun lâyihasının heyeti 
umumiyesinin, bize, vermiş olduğu telkine işti
rak ettiler. Daha sonra Rıza Bey salâhiyettar bir 
lisanla, kanunun vehlei ulâda bu endişeyi verdi
ğini söyledi ve maksadın bir temizleme işi ol
duğunu izah etti. Binaenaleyh iki encümenin 
noktai nazarına kendi noktai nazarını daha çok 
ilâve ederek bir üçüncü noktai nazar dermeyan 
ettiler. Bilâhare Mazhar Bey çıktı, o da iktisadî 
tesirlerden bahsederek malûmat istedi, Sonra 

Vekil Bey 500 bin liranın nereye sarfedileceğin-
den bahsettiler. 

Bir defa arkadaşlar; bütün bu arkadaşların 
ittifak ettiği bir nokta vardır. O da bir kanun 
yapılması hakkındadır. Memleketten gayrifen-
nî ve gayrisıhhî mahsul çıksın veya memlekete 

girsin diyecek akıl sahibi hiç kimse yoktur. Şu 
takdirde parayı vermeğe hazırız, fakat kanunun 
ruhu ve yazılış tarzı bu istenilen maksadı ifade 
eder şekilde değildir. İstiyoruz ki; bu maksatlar, 
mütebellir bir şekilde tanzim edilmek üzere lâyi
ha, bu iki encümene iade edilsin. Bendeniz ayni 
zamanda Suat Beyin fikrine iştirak ederim. Çün
kü muayenehaneler olacak, müesseseler kurula

cak ve bunlardan harçlar alınacaktır. Bu takdirde 
ne dereceye kadar iktisadî tedbirlere riayet 
edilecektir? Pamuktan, tütünden ve her hangi 
bir hayvan muayenesinden alınacak ücretlerin 
iktisadî tesirleri dahi düşünülecektir. Bina
enaleyh prensip itibarile, mutabık kaldığım bu 
kanunun yazılış tarzını muvafık bulmuyorum. 
Bu yazılış tarzı bizim nesilden sonra gelecek 
zevat için tatbikatta çok müşkülâtı mucip ola
caktır. Onun içindir ki burada- cereyan eden 
maksatları ihtiva edecek bir şekilde yazılmak 
lâzımdır. 

REİS — Efendim, ikinci takrir Suat Beyin 
takriridir. Kanunun ehemmiyeti iktısadiyesi-
ne binaen bir defa da İktisat encümenine ha
valesini teklif ediyorlar. 

Ali Rıza Beyin takriri kanun lâyihasının 
birinci maddesinin tadili şeklindedir. Bina
enaleyh heyeti umumiyesinin müzakeresi es
nasında nazarı itibar e alınamaz. 

SADRI MAKSUDÎ B. (Şebin Karahisar) — 
Efendim, Suat Beyin takririnin lehine söz 
istiyorum. 

REİS — Takyide lüzum yoktur efendim. 
Söz söyleyebilirsiniz. 

SADRI MAKSUDÎ B. (Şebin Karahisar) — 
Âlim arkadaşımız Mustafa Şeref Beyin fik
rine katiyen iştirak etmiyorum. Bu kanunun 
her hangi bir encümene tevdii faideli olacak
tır kanaatindeyim. Çünkü kanun çok müphem 
bir üslûpla yazılmıştır. Buna delil de bir sa
atten beri münakaşayı mucip olmasıdır. Çık
madan evvel o kadar münakaşa edilen bir ka
nun, çıktıktan sonra ne kadar münakaşayı mu
cip olacaktır? Onun için bu kanun, behemehal 
her hangi bir encümene havale edilip, kanun 
mahiyetinde yazılmalıdır. Şunu da arzetmek 
istiyorum ki; bir kanun ya umumî surette 
Hükümetin salâhiyetini tesbit eder, o vakit bir 
çok maddelere ihtiyaç yoktur, Hükümete şu 
salâhiyet verilmiştir, denir. Yahut maksat, 
madde, madde kemali sarahatle ifade edilir. O 
vakit madde tamamile hukukî olmalıdır. Hiç 
bir itiraza mahal kalmayacak şekilde yazılmış 
olmalıdır. Halbuki bu kanunda bu esasların hiç 
biri yoktur. Ne hukukî salâhiyet bahşediliyor, 
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ne de madde tesbit ediliyor. Bu gibi kanunları 
çıkarmak bizim vazifemizdir. Çünkü tatbikatta 
müşkülât çıkacaktır. 

Meşhur İngiliz hukukçularından Kok diyor-
ki; amme kanunları çok mufassal surette yazıl
malıdır. Bilhassa hukuku ammenin iktisada ta
allûk eden kısımları çok mufassal olmalıdır. 
Bütün ihtimalât derpiş edilmelidir. 

Bu esaslar her parlâmento için esastır. 
Bilhassa iktisadiyata taallûk eden meselelerin 
müstakbel müşkülâtı derpiş edilmelidir. Ancak 
bu şekilde yazılan kanunlar, Millet Meclisi tara
fından bilâitiraz kabul edilebilir. Binaenaleyh 
bendeniz bu kanunun yeniden yazılmasının bir 
ihtiyaç olduğuna kaniim (Bravo sesleri). 

Zr. E. REİSt RAHMİ B. (İzmir) — Efen
dim; bu kanun bir istikraz kanunudur. Ziraat 
bankasından alınacak beş yüz bin liraya ait 
bir kanundur. Fakat bu 500 000 lira niçin alı
nacak ve bu para hangi maksada tahsis oluna
caktır. İşte madde bunlardan bahsediyor. Bu 
para ile, bazı mühim limanlarımızda, hariçten 
gelen hastalıklı mahsulât ile memleketimizden 
ihraç edilecek mahsulât ve nebatatın muayenesi 
için bir müessesei fenniye kurulacaktır. Bu 
müessesei fenniye için Ziraat vekâletinin para
sı yoktur. Vekâlet Ziraat bankasından bu pa
rayı alıp böyle bir müessese kuracaktır. Zaten 
hayvan için elimizde kanunlar mevcuttur. 

Fakat elimizde fennî müessese olmadığı için 
hariçten gelen nebatat ve mahsulâtı hay
vaniye, fennî bir kontrole, muayeneye tâbi 
tutulamıyor, öyle zaman oluyor ki, hariç
ten gelen ve harice giden nebatat ve hay
vanat, bunları kontrol edecek müessesatı fen-
niyenin noksanlığı yüzünden, hastalıklı olarak 
giriyor ve çıkıyor. Bu suretle hariçteki müş
terilerimizi kaybetmemek ve memleketin mah
sulâtını zarara uğratmamak için, müessesatı 
fenniyeye lüzum vardır. Bu kanun, buna lâzım 
olan parayı Ziraat bankasından almak için 
salâhiyet isteyen maddeyi ihtiva etmektedir. 
Yoksa Ziraat vekili Beyin dediği gibi hariçten 
gelecek olan nebatlar nerelerde ve nasıl mua
yene olacaktır,, bunu ihtiva etmemektedir. Dev
letin umumî salâhiyeti olmakla beraber bu tefer
ruat kanunlarını, vekâleti aidesi hazırlayacakta 
Bu gibi müessesatı fenniye ve buralarda çalışacak 
memurlarımız yoktur, olsa bile gayet azdır. Bütün 
medenî âlemde olduğu gibi, Türkiyenin büyük 
limanlarında yapılsın diye bu kanun getirilmiş
tir. Maksat budur (Reye sesleri) . 

REİS — Suat Beyin takriri; bu kanunun 
bir defa da İktisat encümenine havalesini isti
yor. Reye koyacağım, kabul edilirse oraya gön
dereceğiz. 

MUSTAFA ŞEREF B. (Burdur) — İsmim 
mevzubahs olduğu için müsaade ederseniz bir iki 
kelime söylemek istiyorum. 

REİS — Akademik bir münakaşaya çığır aç
mak istemiyorum, behemehal söz söylemek isti
yorsanız buyurun. 

MUSTAFA ŞEREF B. (Burdur) — Sadri 
Maksudi Bey arkadaşım bendenizin ismimi bah
se mevzu ederek fikrime iştirak etmediklerini 
beyan buyurdular. Tabiî buna bir şey diyemem, 
her halde benim fikrime göre rey vermele
rini talep etmek hakkım değildir. Fakat bunun 
izahı sırasında hukuku âmmeden bahsettiler. İk
tisat kanunlarından bahsettiler 

SADRİ MAKSUDİ B. (Şebin Karahisar) — 
İktisat kanunlarından bahsetmedim. 

MUSTAFA ŞEREF B. (Devamla) — İktisa
diyata ait kanunlar vazolunurken bunların taf
silâtlı olmasına dair izahat verdiler. 

Yani ismimi zikretmekle bendenizi; ikti
sadiyatımızı alâkadar eden bir kanunda, lâ-
zımgelen tafsilâtı vermemek tarafını iltizam 
etmiş ve bu suretle ilerideki tatbikatta, hu
kuku ammeyi rencide edebilecek, iktisadiyatı
mız üzerinde şöyle, böyle fena tesir yapabile
cek müphem bir kanunun çıkmasını iltizam 
edecek bir vaziyete koymak istediler. Buna 
karşı bütün mevcudiyetimle gördüklerinin ye
rinde olmadığını kendilerine arzediyorum. 

Beyefendiler, elimizdeki kanun, Rahmi Be
yefendinin çok güzel izah buyurdukları veç
hile, her hangi bir suretle nebatların muaye
nesi suretinde değildir, hayvanların muayene
si tarzını tesbit eden bir kanun değildir. Bun
lardan ikincisi hayvanların sağlık zabıtası ka-
nunundadır (Gürültüler). 

Rica ederim müsaade buyurun. İkincisini 
Vekil Beyefendi getireceğim dediler. Bu kanun 
yalnız beş yüz bin lira istikraz salâhiyetine 
ait bir kanundur. Onun için bu kanunla Hü
kümete bu beş yüz bin lirayı istikraz için me
zuniyet verilmiştir ve nerelerde dezenfeksiyon 
yeri yapılacaksa tayin ve tesbiti Heyeti Ve-
kileye bırakılmıştır. 

Her halde nebatları şu muayene edecektir 
diye bir hüküm konmamıştır. Onun için Sad
ri Maksudî Beyefendinin endişeleri, iktisadî 
ve hukukî ammeyi alâkalandıran kanunların 
geniş olmasındaki noktai nazarları, bendeni
zin görüşüme göre kanunu maksadile alâkadar 
değildir. Maamafih Muhterem Heyetiniz bu
nun bir kerre de İktisat encümeninde tetkik 
edilmesini arzu ettiği takdirde tetkika benim 
tarafımdan alkışla iştirakten başka yapılacak 
bir şey yoktur. 

REİS — Efendim, mesele ilmî bir anlaşa-
mamazlık olduğunu anlıyorum (Reye, reye ses
leri). Bunun için Suat Beyin bir takriri var
dır. Bu teklifte lâyihanın bir defa da İktisat 
encümeni tarafından tetkiki istenilmektedir. 

i Bu teklifi reyi âlinize arzediyorum. Kabul 
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edenler... Etmeyenler... Hemen hemen ittifakla 
kabul edilmiştir. 

Ruznamemizde müzakere edecek başka mad

de yoktur. Perşembe günü saat 15 te içtima 
etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 15,55 

/ 



7. B. M. M. Matbaan 



Sıra No 100 
Büyük Millet Meclisi 1933 senesi birinci kânun ayı hesabı 
hakkında 5/57 numaralı Meclis Hesaplarının Tetkiki encümeni 

mazbatası 

T. BAM. M. 
M. fi. f. encümeni 5-1V-934 

Esas No. 5157 
Karar No. 4 

Yüksek Reisliğe 
Lira K. 

250658 51 1Q33 senesi birinci kânun ayının ilk günündeki para 
150 483 05 » » a. y> ayı içinde alınan para 
401 141 56 Yekûn 
|260 212 32 1933 senesi birinci kânun ayı içinde verilen para 
140 929 24 1933 senesi birinci kânun ayının son gününde kalan para 

Büyük Millet Meclisi muhasebesinin 1933 sennsi birinci kânun ayı hesabına dahi bakılarak 
alıp. verdiği ve 1934 senesi 2 nci kânun ayına bıraktığı paralar yukarıda yazılmış ve birbirile 
karşılaştırılan sarfiyat kâğıtlarile defterler uygun görülmüştür. 

Heyeti Umumiyeye arzolunur. 
M. H. T. En. Reisi M. M. Murakıp Aza Aza 

Van Ankara Denizli Balıkesir Çankırı 
Hakkı Rıfat M. Müfit M. Cavit Ziya 
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