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1. h- SABIK ZABİT HULÂSASI 

Altmış Dördüncü İnikat 

22 Nisan 1928 Pazar 

Birinci Celse 
Kâzım Paşanın riyasetleriyle akdölunarak 1928 

senesi Muvazenei Umumiye Kanunu lâyihasının mü
zakeresine devam ile Hariciye, Sıhhiye, Maarif Vekâ
letleri ve Matbuat Müdüriyeti Umumiyesi bütçeleri 
müzakere ve kabul edildikten sonra teneffüs için celse 
tatil edildli < 

İkinci Celse 
Kâzım Paşanın riyasetleriyle açılarak Nafıa Ve

kâleti bütçesi müzakere ve kabul edildikten sonra cel
se tatil olundu. 

Reis Kâtip 
Kâzım Afyonkarahisar 

Ruşen Eşref 
Kâtip 

Diyaribekir 
İshak Refet 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Layihalar 
1. — Düyunu umumiye 1927 senesi bütçesinden 

808 250 liranın inhasiyle Maliye Vekâleti bütçesine 
tahsisatı munzamma olarak ilâvesi hakkında kanun 
lâyihası (Bütçe Encümenine) 

2. — Müzayede ve münakaşa ve ihalât kanununun 
altıncı maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında kanun 
lâyihası. (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

3. — Mükellefiyetini vaktinde eda edenlere teshi-
lât iraesine ve miadına tediye edilmeyen vergilere za-
maim icrasına dair kanun lâyihası (Maliye, Adliye ve 
Bütçe encümenlerine) 

(Tezkereler 
1. — İngiltere'de kâin «taynis ayron ruverfes» 

fabrikalarından sipariş olunan üç adet uskurlu va

pur esmanına mahsuben sabık Bahriye Nazırı Muh
tar Pasa ile Maliye Nazırı Nail Bey tarafından kifa
yetsiz olarak tediye ettirilen yirmi bin İngiliz lirası
nın müsebbiplerinden tazminine dair dava safahatın
dan bahis ve bu kabil davaların mercii rüyetinin ta
yin ve tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi (Adliye En
cümenine) 

2. — Mücadelei milliyeye iştirak etmeyen ve hu
dudu millî haricinde kalan erkân, ümera ve zabitan 
ve memurin ve mensubîni askeriye hakkında yapıla
cak muameleyi ve cidali millîye işfirak edenlerin te-< 
kaüt müddetlerinin sureti hesabını natık kanunun bi
rinci maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi. 
(Müdafaai Milliye ve Bütçe encümenlerine) 

BİRİNCİ CELSE 

Açılma Saati : 1440 

REİS : Kâzım Paşa 

KATİPLER : Ruşen Eşref Bey (Afyonkarahisan), Ali Bey (Rize) 

REİS — Celseyi açıyorum. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — 1928 senesi Muvazenei Umumiye kanunu lâ
yihası ve Bütçe Encümeni mazbatası. 

A) Adiliye Vekaleti Bütçesi : 
Efendim; Adliye Vekâleti 'bütçesini, Vekil Beyin 

ıhuzuruna italik etmiştik. Veffcil Bey buradadırlar. Büt
çenin müzakeresine başlıyoruz. 
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MAHMUT ESAT BEY (Adliye Vekili) (İzmir) — 
Muhterem efendilerim Türkiye Cumhuriyetinin 1928 
yılı adalet bütçesi 5 643 672 lira olaralk tespit edildi. 
fiu yekûnun 5 01*6 572 lirası maaşlara, 627 100 'lirası 
da masraflara tahsis kılındı. 1928 senesi Adliye büt
çesinin geçen senesine nispötle 447 916 lira fazlasiyle 
'Heyeti Celilerinin tasvibine arz etmiş bulunıuyoruz. 
Bu fazlanın 367 316 lirasr yeniden teşkil olunan tem
yiz daireleriyle mahkemelere tayin edilecek hâkim
lerin, mahkemeler nezdinde istihdam edilecek kâtip
lerin ve mübaşirlerin maaşlarına başrolündü. Müte
baki 71 600 lirası da kırtasiye, dosya, evrakı matbua 
gibi zarur ve mühim masrafların geçen seneki yekû
nuna ilâve edildi. Yeni teşkilâtın, yeni masrafların se
bebi günden güne inkişaf etmekte olan adlî ihtiyaç-
larımızdır. Bu ihtiyacı bazı rakamlar içerisinde arz et
meme müsaadelerini rica ederim: 1927 senesinde 
Cumhuriyet (mahkemelerine 1 250 000 kadar dava 
geldi. Bu yekûn 1925'e nazaran 450 000, 1926'ya na
zaran 230 000, 1924'e nazaran da talkrüben 750 000 
fazladır. Temyizin bu seneler zarfındaki varide ve 
sadresinin de aynı nispetler dahilinde temevvüç etti
ğiniz ımlüşahade ediyoruz. Rakamların ifade etmekte 
olduğu bu zaruret (karşısında sulh mahkemeleri ile 
asliye salâhiyetini haiz mahâkimin ve Temyiz daire
lerinin tezyidine lüzumu 'katı hâsıl oldu. 1927 sene
sinde Cumhuriyet mahkemelerinden 1 050 000 'kadar 
iş çıktı. Bu ye'kûn geçen seneler mesaîsinin fevkinde-
dir. 1927'de Türk adliyesi 742 mahkeme, 1 877 hâ
kim, 1971 kâtip ve 1 091 'mübaşirle İşledi. Bu hesaba 
günde 1927 senesinde hâkim başına takriben 700 dava 
düşmüştür. 1928'de 792 mahkeme, V 951 hâkim 2 217 
kâtip ve 1 022 mübaşirle çalışacağız. (Allah muvafalk 
etsin sesleri) Sulh mahkemeleri teşkilâtına çok ehem
miyet atf ediyoruz. Türik adliyesinin muzaaf muvaf
fakiyetlere mazhariyeti, sulh teşkilâtının inkişaf ve 
tevessüündedir kanaatindeyiz. Fikritmizce adalet Türk 
köylüsünü vatanın en ücra köşelerindeki kulübesinin 
önünde, hatta dağlarda, ovalarda sulh teşkilâtı ile 
bekleyecektir. Bu yolda mütemadi mesaî zarfından 
hali değiliz. 1924 senesinde 99 sulh mahkememiz var
dı. Bunun 8'5'i şehir ve kasabalarda yalnız 14'ü nahi
yelerde idi. 925'de 142 sulh mahkemesi vardı. 

Bunun seksen beşi şehirlerde 57'si nahiyelerde idi. 
1926'de 195 sulh mahkemesi vardı. 1051 şehirlerde 
90'ı nahiyelerde 1927'de 235\ür. Bunun 136'sı şehir 
ve kasabalarda 99'u nahiyelerdedir. 1928'de nahiye-
lerdeki sulh mahkemeleri adedi 1'60'a baliğ olacaktır. 
1924'de yalnız on dört iken 1928'de 160 olacaktır. 

Nahiyelerimizin kısmı azaminin sulh mahkemelerine 
malik olacağım göreceğimiz günler uzak değildir ve 
bu zannedildiği kadar da müşkül bir iş olmayacaktır. 
1924ten itibaren Cumhuriyet mahkemelerine gelen da
vaların her sene arttığım müşahade ediyoruz. 1927 
varidesine göre 18 nüfusa bir buçuğa yakın dava dü
şer 'ki bu miktar Almanya, Fransa, İtalya gibi mü-
temeddin 'devletler nispetinin fevkinde değil, hatta bi
raz eksiktir. Cumhuriyet devrinde makul esbap tah
tında davaların artmasından müteessir değil memnun 
olmalıyız. Demek ki vatandaş hakkım arayabilecek bir 
devlet müessesesi karşısındadır. Ona itimadı vardır. 
Demek ki Türkiyerde sakin her insana hakkım ara
yabilecek bir devlet teminatı vardır. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Şüphe yok. 

MAHMUT ESAT BEY (Devamla) — Böyle bir 
vaziyeti bendenizce muaSıl medeniyettin en mütebariz 

I farikalarndan addetmek lâzımdır. Eski devirde (Allah 
; mahkeme kapısına düşürmesin) deniliyordu. Bugün 
|î Cumhuriyet mahkemelerinin girdiği yerlerde elimdeki 

vesaike istinaden söyleyebüirim. Halkın sevinci bay
ram tezahürünü andırmaktadır. Cumıhuriyetin kuru
luşundan bugüne kadar geçen kısa yıllar içinde Türk 
'milleti namına icrayı kaza eden Cumhuriyet adliyesi-

( nin hergün biraz daha fazla dahili tatmin ettiği kadar 
harice de kendisini tanıttığını söylersem vakıaya fazla 
birşey ilâve etmiş olacağımı zannetmem. Zannedil
mesin ki bununla mahrumuz ve her şeyi olmuş bitmiş 
görüyoruz. Hayır, noksanlarımızı biliyoruz. Ve sa
mimiyetle anlamaya çalışıyoruz. Yapılacak birçok 
işlerimiz, doldurulacak hayırlı boşlanmız vardır. An
cak bir ciheti derhal arz edeyim ki bu noksanlarımız 
bir kısmı zamanla diğer bir kısmı da siai maliye ile 
temin edilecektir. Lâyiha ve programlarımızı, hazır
ladığımız gibi mıntıka hapishaneleri teşkilâtım bil
hassa bu meyanda saymak isterim. 

Geçen seneki maruzatım «ırasında Türk adliyesi
nin hatta zabit kâtiplerine kadar mekteplilerden teşkil 
olunmasının ilk hedefimiz olduğunu arz etmiştim. 
1927 senesi bidayetine kadar adliyede çalışan hâkim
lerin beşte üçü mektepsizdi. 'Bu dakikada takriben 
dörtte üçü mekteplidir. Heyeti Celilerine gelecek se
ne içinde pek mahdut istisnalariyle baştanbaşa mek
tepli bir adliye takdim etmek şimdiden tedbirlerini 
aldığımız ve hakikat olacağına kani bulunduğumuz 
büyük emelimizdir. (ÎBravo sesleri) Bundan üç sene 
evvel Büyük Millet Meclisince açılmasına muvafakat 
buyurulan Ankara Hukuk Mektebi 2, 3 ay sonra 
Cumhuriyet hukukçularının ilk mezunları kafilesini 

- 2 4 7 -



t : 65 24 . 4 . 1928 C : 1 

verecektir. Başvekil Paşa Hazretlerinin yardımlariyle 
.rcıeMelbin yeni binasının temellerini atmış bulunuyo-
ruz. Yeni seneyi tedrisiyeye yeni mektepte başlayaca
ğımızı. umarım. 

Muhterem efendilerim; adedi geçen seneden beri 
otuza iblağ olunan adliye müfeütişl'eri yaz, kuş, kar, 
bahar demeksizin bilââram bütün Cumhuriyet mah
kemelerini »teftiş ettiler. Teftiş neticesinde, hatta sa
dece ıttılaımiiza vasıl olmuş hususat hakkında hile 
tahkikatta bulunmadığımız ve icalbına tevessül etme
diğimiz bir hadise yoktur ve olmayacaktır. 1927 se
nesinde kanunu mahsusuna tevfikan 305 hâkim te
kaüde sevk edildi. Hâkimler Kanunu mucibince 236 
hâkim muhtelif inzibat cezası gördü. 147 hâkim suç
larının hesabını vermelk üzere mahkemeye sevk olun
du. 64 hâkim takdir edildi. 306 hâkim terfi etti. 
Cumhuriyet hâkimlerine, Cumhuriyet müddei umu
milerine devletin tanıdığı hukuk ve vâsi salâhiyetleri 
her an ve her zaman karşılamaya amade kanunî me
suliyetin beklenmekte olduğunda milletçe istibattı edil
memelidir. iki seneden (beri takibat sahasına giren 
Cumhuriyet kanunları hâkimlerimiz tarafından bü-
'yiük muvafakiyetlerle tatbik olundu ve olunmaktadır. 
Muasır medeniyetin hukuk âbidelerinden olan Ka
nunu Medenimiz ve Borçlar Kanunun eskileriyle 
nispet kabul etmeyecek bir derecede Türk vatanının . 
ihtiyaçlarını ifade etmekte olduğunu söylersem müd-
deamın mübağiağaya hami edilmemesini rica ederini. 
Eski 'kanunlarzamanında aldığım şikâyetlerin bugün 
yüzde doksan beşini almamaktayım. Vatandaşlardan 
ve birçok ecnebilerden her gün aldığım vesikalara, tef-
tişatrmdaki müşahadelerime istinaden diyebilirim ki 
Cumhuriyet hâkimlerine ve günden güne tekâmül et
mekte olan barolarına itimat edebiliriz. 1924 senesinde 
baro mevcudu yalnız 9 idi. Elyevm adedi 35'dir. Bu 
sene kabul edilen Muaddel Avukatlık Kanunu, baro
larımızın daha ziyade muvaffak olmasını temin ede
cektir. 

Bu meyanda kâtibi adilliklere de lâzım gelen ehem
miyeti vermekteyiz. 1924 senesinde 15 müstâkil kâ
tibi adil vardı. Elyevm adetleri 88'e vasıl olmuştur; 
Baştan başa muasır medeniyetin teşkilât ve desatirin-
den mülhem bu yepyeni Türkiye adliye cihazının bu 
kadar kısa bir zaman içinde samimiyetle benimsenmiş 
olması Türk milletinin medeniyet hazıra icalbeitiyie 
ünsiyet ve ülfetinin emsalsiz bir delilidir. (Bravo ses
leri) Bugüne kadar bu hakikatin aksini düşünenlerin 
bugün utanmalarını bile istemiyoruz. Yeter ki Tür'k, 

milletinin büyüklüğünü ihata edecek 'kabiliyeti ve in
safı kendilerinde bulsunlar. 

((Ticarette iflas Kanunu)'nu yakında ikmal edece
ğiz. Deniz Ticareti, Usulü Cezaiye, İcra kanunlarımı
zın lâyihaları hazırdır, tetkik ediyoruz. (Bunların cüm
lesini önümüzdeki mesaî yılının ilk günlerinde He
yeti Celilenizin tasvibine arz edeceğimi umarım. Bu 
suretle Cumhuriyet anakanunlar serisi ikmal edilmiş 
olacaktır. 

Heyeti Celilenize takdir buyurulur 'ki hükümde 
gaye icradır ve behemehal infazdır. Geçen ve bu se
neler içinde kanunumuza ilâvesi tensip buyurulan yeni 
maddelerle Türk icrası muasır adliyelerin en mütekâ
mil vasaitiyle teçhiz edilmiış'tir. Önümüzdeki seneler 
zarfında azamî mesaî sarfiyle icra işlerinin daha zi
yade (tanzim edeceğiz. Geçen aylar içinde kabul 
buyurulan ve icra kanununa ilâve edilen maddeler 
iki günden beri tatbik edilmeye başlanmıştır. Şimdi
den halkımızın memnuniyetini müşahade etmekteyiz. 
iBundan fazla neticeler alacağımızı umarım. 

Muhterem efendilerim; ölen vatandaşların Cum-
ıhuriyete emanet ettikleri öksüzler hakkında da bir 
kaç kelime ile hesap vermekliğime müsaadenizi rica 
ederim. Bundan iki buçuk sene evvel eytam işlerinin 
tasfiyesine başladığımızda elimizdeki mevcut 350 bin 
liradan ibaretti. Öksüz paraları şunun bunun elinde 
hesapsız kitapsız bulunuyordu. Bugün o 360 bin lira 
6,5 milyon liraya baliğ oldu ve bankalara tevdi olundu. 
(Bravo sesleri, alkışlar) tasfiye süratle devam ediyor. 
Daha ne kadar para tahsil edeceğimizi şimdiden kes
tirmek müşküldür. Çünkü şeriatçılar devrinden ye
timlerin hesaplarını alamadan (Gülmeler, bravo ses
leri) eskisiyle kabili kıyas oltmamâkla beraber şu 
ciheti izah edeyim ki henüz istediğim intizam ve sü
ratle öksüzlerin ihtiyacını temin eden para tevziatını 
değil, yok olmak tehlikesine maruz kalan paraları top
lamakla meşguldük, para tevziatını düşünmüyorduk. 
Mahaza tevziattaki vaziyet dahi eskikiyle kabili kıyas 
değildir. Bu hususta alâkadar bankanın da nazarı 
dikkatini celp ettik ve alınması iâzımgelen tedbirleri 
de bildirdik. Önümüzdeki sene içinde tevziatın şayanı 
memnuniyet olabileceğini arz ederim. 

Türk Kanunu Medenisinin tatibikinden sonra akal-
liyetler kilise, havra desatirini terk ederek Çumhuri- ^ 
yet mahkemelerinin adaletine iltica ettiler. 

Cemiyeti Akvam dahi bu tarzı hareketlerini tasvip 
etti. Asırlardan beri devam eden aslî âkeliyefler hu
kuku bu suretle tarihe intikal etmiş bulunuyor. Bunu 
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doğrudan doğruya Türk Kanunu Medenîsinin bir i 
zaferi olarak kayıt edebiliriz. (Alkişlar) 

Muhterem efendiler : Türk milleti namına icrayı | 
kaza eden laik adliyemiz; inkılâbın, vatanın vatandaş- i 
ların hakkım müdafaayı kendisine sadece ve yalnız i 
bir vazife edinmemiştir. Bu vazifeyi bir aşk olarak; 
benimsemiştir. Mazinin ihtilaçlar içinde can veren zitı- \ 
niyetten ve hâlâ herkesin yaptığı yanına kâr kalır gibi i 
küstahlar mugalatasından cüret alarak yeni kanunları
mızın mefhumundan, Cumhuriyet hâkimlerinin hamle-; 
lerinden iştibahı olanların ve harimi vatanda sükûneti\ 
ihlâl edenlerin acırım akibetlerine. 1928 senesi adliyeİ 
bütçesi t ir ay sonra bir sene için tatbikat sahasında j 
tecelli edecek olan Cumhuriyet adalet mesaisinin bir I 
bilançosudur. Bunun muvaffâkiyetle tetevvüç etmesi i 
için yüksek irşatlarınıza, kıymetli mütalaalarımıza ar
zı iftikar ederiz. Milletin Büyük Meclisinin esirge
meyeceğini umduğum tenkitleri, ihtarları 1928 senesi 
mesaîsini daha büyük bir emniyetle, daha büyük bir \ 
muvaffâkiyetle karşılamanıza en büyük, en yüksek j 
amil olacaktır. (Bravo sesleri, alkışlar) 

KILIÇOĞLU HAKKI BEY (Kocaeli) — Muhte
rem efendiler; Reisicumhur, ulu mürşit Gazi Paşa 
Hazretlerinden ilham almış olan Heyeti Celilenizin; 
adliyemizde vücuda getirmiş olduğu inkılâbın azame
ti karşısında erimiş bir arkadaşınızım. 

Efendiler; cinciler, Türk milletine şeriat kanunla-i 
rından bir katre veremezken, sizin laik kanunlarınız j 
onları kandırdı ve doyurdu. Bugün hepsi Türk vata-1 
mnda adaletin varlığına dua ve Türk hâkimlerinin I 
mevcudiyetine kanidirler. Dün kerhen hâkimlerden ka-; 
çan vatandaşlar bugün seve seve gidiyor ve haklarını 
alıyorlar ve alacaklarına emindirler. 

Efendilerim; tarih Heyeti Celilenizin bu azim ese
rini ehemmiyetle kaydederken muhterem Adliye Ve
kilimiz Mahmut Esat Beyefendi ile onun kıymetli ar
kadaşlarını da unutmayacaktır. Şu kanaatteyim ki; 
Mahmut Esat Bey gibi bir Adliye Vekiline malikiye-! 
timiz bizim için bir nimet oldu. Çünkü bir idealist \ 
olan Adliye Vekili Mahmut Esat Bey ve arkadaşları,; 
sizin ol güzel kanunlarınızı yerine sarf ettiler ve o ka- i 
nunlar vasıtasiyle memlekete adalet getirdiler. Bina- [ 
enaleyh efendiler; huzuru âlinize gelen adliye büt
çesi akalli kalildir. Bu bütçe ile vücuda getirmiş oldu
ğumuz âdi kanunları en yüksek noktasını izhar etmek 
imkânsızdır. Belki maliyemizin müsaadesizliği bu aczi 
veriyor. Fakat; müteakip senelerde bunun artırılaca- i 
ğını ümit ederim. Sözlerime nihayet verirken ve Adli-! 
ye Vekili Beyin lisanından dinlemiş olduğum bütün i 

beyanatı yakından görmüş, takip etmiş bir arkadaş 
sıfatiyle tasvip ederken bugüne kadar her neden ise 
ihmal edilmiş olan hapishanelerimize nazarı dikkati 
celp ederim. Bugünkü hapishaneler acınacak bir şekil
dedir. Gerek Adliye Vekili Beyefendiden, gerek Da
hiliye Vekili Beyefendiden onların ıslahını istirham 
edersem fazla hiçbir talepte bulunmuş olmam. 

MUSA KÂZIM ©EY ı(Konya) — Efendim; bu 
bütçede söz söylemeyi hiç de arzu etmiyorum. Hak
kı Beyefendinin bir sözü üzerine zaruret hissettim. Şe
riat kanunları adalet-temin etmiyordu ve halk o ada
letten kaçıyordu gibi bir mukayese yaptılar. Evvelâ 
şunu Hakkı Beye ihtar ederim ki; muamelâtı nas 
üzerine müstenit olan kavanin - ki muamelâtı şeriata 
müstenit değildir - içtihadat, birtakım mesaili fıkhiye-
dir. Asra, zamana, ihtiyaca göre tanzim edilmiş ka
nunlardır. Onlar dahi ihkakı hak için tanzim edilmiş
tir. Mahaza bir kanunun diğer kanundan daha fazla 
kâfi, daha şamil ahkâmı olabilir. Böyle bir ahkâmın 
mevcut olması ne onun tezyifini ve ne de öbürünün 
takdirini mucip olmaz. Memleketin ihtiyacatı, halkın 
adalete temayülü o zaman ne ise ona göre bir kanun 
yapılmıştır ve tatbik edilmiştir. Hakkı Tarık Beyin 
zannettikleri gibi halk o zamanın adaletinden dağa 
kaçmamıştır. Yeni kanunlar ile tesrii muhakemeyi 
mucip olacak esbap ve vesaiti ihzar ettik, kanunları 
lâyiki veçhile ihzara çalıştık. Fakat; hâlâ matlup ve 
mültezim olar/ suratla ihkakı hak ettiğimize kani de
ğilim. Bunun da başlıca sebebi; kanunların kusuru 
değil, hâkimlerin kusuru değil, bütçe meselesi, teşki
lât meselesidir. Hâkimler aşikâne çalışmaktadır. 

Kanunlar muntazamdır. Fakat; iki üç müstaritiğin 
bir kâtibi mevcut olmazsa ve bunların odacısı dahi 
mevcut olmazsa evrakı koltuğunda müddeiumumiye 
götürecek olursa, burada sürati aramak ve var de
mek nabemahaldir. Bugün dahi mahkemelerin dava
ları altı aydan aşağı hükme raptettiklerini görmek 
mümkün değildir. Çünkü bir hâkim hükmü veriyor, 
kalemden hüküm çıkmıyor, ilâm çıkmıyor, çünkü; kâ
tipler noksandır. Tebligatı adliyemiz kanunî memur
lar tarafından ifa edilmiyor, jandarmalar tarafından 
ifa ediliyor. Tebligatı usulüne memurlar vakıftır. Son
ra bin bir vazifeyi ifaya memur olan jandarmaların 
tebligatı adliyeyi ifada kusurları vardır. Bir kimsenin 
tebligat ifa edilmeden muhakeme edilmesine imkân 
yoktur, taliki alettalik geçmektedir. Geçen sene de 
arz ettim, bu sene de tekrar ediyorum. Tebligatı ad
liyeyi yoluna koymadan çok nafi olarak tanzim edi
len kanunlardan matlup olan neticeyi istihsal etmek 
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imkânı maddîsi mutasavver değil ve olamaz da. Süvari 
mübaşirlerini kabul etmek lâzımdır. Halbuki süvari 
mübaşirleri mevcut değildir. Teşkilâtı mülkiyemiz ise 
vâsidir. (30) saatlik yere tebligat yapılacaktır. Tebli
gat zamanında yapılamaması muhakemenin (30) güne 
talikini icabetmektedir. Binaenaleyh bütçede fedakâr
lık yaparak herhalde süvari mübaşirlerini ihyaen ka
bul etmek lâzımdır ki matlup ve mültezim olan sü
rati, i'hkakı hakkı görmüş olalım. Eğer bunu yapmaz
sak ve zabit kâtipleri kadrosunu lâyikiyle temin etmez
sek mahkemelerden iş çıkmaz. Konya'da en mükemmel 
bir hukuk hâkimi var. Müstesna bir zat, hükmü veri
yor - bizzat ilâm yazacak değil ya - fakat kalemden 
ilâm çıkmıyor. Ketebe kadrosu nakıstır. Bunun ikmali 
lâzımdır. 

Sonra efendiler; bütçede gördüğüm üzere (vilâ-
yat levazım ve demirbaş eşyası) diye bir kalem var
dır. Demirbaş eşyanın miktarını bilmiyorum. Mefru
şat nakıstır. Nakıs değil, bazı mehakimde bir şey yok
tur. Geçen sene de arz ettim ve bu sene de tekrar 
Heyeti Celilenize arz ediyorum. Hüküm verecek - ki 
bir kazada cezanın, hukukun sulh hâkimidir, üç sıfa
tı riyaseti vardır. Daha başka vazifeleri de var - mü
temadiyen meşgul bir adam 'kışın, sobasız bir odada, 
kuru sandalye üzerinde ifayı vazife ederse bundan 
faide beklemek imkânı yoktur. Devairi saire olduk
ça tefriş edilmiştir. Adliyenin bazı aksamında mefru
şat çok nakıstır. Bu kırk bin liranın - Encümenden 
ve Maliye Vekili Beyden rica ediyorum - seksen bin 
liraya iblağını ve zabit kâtipleri kadrosuna ilâve edil
mek üzere bir miktar paranın zammını rica ediyo
rum. Maliye Vekili Beyefendi mutabık olursa bunun 
imkânı vardır. Fakat benim şahsan temennimin - büt
çede tezyidi mucip olduğu için - bir manası yoktur. 
Encümenin bu ihtiyacı takdir edeceğinden ümitvarım. 

Maliye Vekili muhtereminin de, adliyede matlup 
olan süratin temini noktasından bu teklifimi faideli 
göreceğini ümit etmekteyim. 

R'EŞİT BEY (Gaziantep) — Efendiler, bazı ka
zalarda hâkimi münferit teşkilâtı vardır. Hâkim mua
vini yoktur. Beşeriyette mazereti meşrua daima mev
cuttur. Hâkim keyifsiz olur. Adliye Vekâletine yazı
lacak, Vekâlet emir verecek, diğer vilâyetten ona bir 
vekil gelecek, gelen vekile de hem azimet ve hem av
det harcırahı verilecektir. Bu beş on gün zarfında ge
rek hukuk ve gerek ceza davaları - çünkü hâkimi mün
ferit hem hukuka ve hem cezaya bakıyor - teahhür 
edecektir. Belki yüz davanın muhakemesi o günlere 
talik edilmiştir. Uzak mesafelerden şahitler, müddei-

aleyh gelir. 'Mahkeme kapısı kapalıdır, savuşur gider. 
Ondan sonra vekil gelir. O on, on beş gün zarfında 
yevmi muhakemesi tayin edilen davalara yeniden da
vetiyeler kesilmesi za'bıtaya verilmesi icap eder, za
bıta da yevmi muayyeninde tebliğ eder mi, etmez mi 
o da belli değil, davaların teahhürünü mucip oluyor. 
Adliye Vekili IBeyden çok rica ederim. Hâkimi mün
ferit olan mahallerde muavin teşkilâtı yapsınlar bu çok 
lâzımdır. Çünkü hâkime vekâlet edecek kimse yok
tur. Müddeiumuminin başkâtibin vekâlet edeceğine da
ir kanunda da sarahat ydktur. Esasen müddeiumumi 
vekâlet edemez. Bunun için hâkimi münferitlere birer 
muavin ilâve etsin. Bu Mahkemei Temyiz Teşkilâtın
dan daha elzemdir. Çünkü mazereti meşrua daima 
mevcuttur. Adliye Vekilinden çok rica ederim. Hâ
kim muavinleri tayin etsin. Etmeyecekse bu hususta 
ne gibi tedabir düşünülmüştür? Bunu izah etsinler. 

BESİM AT ALAY BEY (Aksaray) — Efendim ben
deniz bu bahiste söz söylemek istemezdim. Fakat icap 
ettirdi. Sözün kendisi ayağıma kadar geldi. Musa Kâ
zım Efendi hocamız buyurdular ki fıkıh nasın mua
melâtını ve umurunu teshil için yapılan iştihadatın 
heyeti mecmuasıdır. Evet öyle göründü. Nasın mua
melâtını teshil için yapılan içti'hadattır. Fakat içtiha-
datı kimler yapıyor bilir misiniz? İlmi hukuk var. Bir 
çok ilimler gibi bu da çekirdekten yetişmiş mütehassıs
lar tarafından işlenmiş, bir çok milletler tarafından 
İlâveler yapılmış ve 'bugünkü şeklini almıştır. Fakat 
fıkıh böyle mi idi? Hayır. Bir yörük, bir softa gelir, 
medreseye oturur, yirmi sene pilâv yer, hayatın ihti
yaçlarını bilmez, memleketin ihtiyaçlarını bilmez, ır
kının tamamen seciyesinden soyunmuş atmıştır. Baş
ka 'bir harsta, başka bir düşüncede içtihatta bulunmuş
tur. Bu insanların umurunu teshil etmek midir? Rica 
ediyorum. Artık burada fıkıhın sözü olmamalıdır. 
Kanunu 'Medenîyi kabul ettikten sonra burada fıkıh 
sözü bir daha tekerrür etmemelidir. (Alkışlar) 

Size o asrın en büyük adamlarından birisinin mü-
tefakkıh geçinen adamlar hakkında söylediği sözü arz 
edeyim, imamı Gazalî diyor ki, ben şaşıyorum, he
kimler hıristiyanlardan, eczacılar yahudilerdendir, bir 
tane müslümanlardan bu ilme rağbet eden yok. Hepsi 
müftü kadı oluyor, acaba sebebi nedir? Yine kendisi 
cevap veriyor, «kadı olacak, yetim malı yiyecek» di
yor. 'Mahmut Esat 'Beyin kurtarmak istediği yetim 
malını yiyecekler. Bunu İmamı Gazalî söylemiş, ben 
söylemiyorum. İçtihat yapıyoruz diye ne düşünürler? 
Düşündükleri oyuncaktır. Onlara karşı haya etmelidir, 
etmeliyiz. Herifin biri katırına binmiş, inersem ka-
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rım boştur demiş, şimdi ne yapsın, müftünün evinin j 
önüne gelmişi 'Hocam ben 'böyle yemin ettim ne ola
caktır, demiş. Atla duvarın üzerine, duvardan inersin 
ve katırdan inmemiş olursun demiş. Böyle maskara- I 
lık olur mu? Yine birine tazir cezası verilmiş, kırk ta- I 
ne sopa vurulacak. Hoca onun da kolayını bulmuş. 1 
Kırk tane bağ çubuğunu (birleştirmiş bir kere vurmuş. I 
Oldu bitti. Rica ediyorum, eğer senin dediğin fıkıh 1 
tazir ve tazip demiş ise, şunun tazir ve tazibi nere- 1 
sinide? Yoktur. Tekrar arz ediyorum, bizi rahlesi çeh- 1 
resinden, çehresi cübbesinden, cübbesi vicdanından da- I 
ha galiz olan hâkimlerden »kurtaran Cumhuriyete ve j 
Mahmut Esat'a hürmetler ederim. | 

MUSA KÂZIM 'BEY (Konya) — Efendim muh- j 
terem Besim Atalay Bey bendenize cevap verdiler, | 
Bendeniz zannediyorum 'ki onun dediklerinden hiçbi- : 
rini söylemedim. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Fıkıhı söyle
din. Mesaili naşı teshil eder dedin. I 

MUSA KÂZIM IBEY (Devamla) — Fıkıhtan kas- \ 
tim mecelle diye bir kitap vardı. O ki kanundur. j 

I 
BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Ona fıkıh I 

denmez. ; 
MUSA KÂZIM IBEY '(Devamla) — Münhasırın 

fıkıhtan alınmıştır ve kanundur ve o kanunla sene
lerce sen dahi icrayı ahkâm ettin ve sonra buyurdular : 
ki, Musa Kâzım 'Bey hocamız, benim kadar kendisi de 
hocadır. Yalnız bir kusurum var. j 

BEStM ATALAY BEY (Aksaray) — Elbette. (Al- I 
kışlar) j 

MUSA KÂZIM BEY i(Devamla) — Zamanın ce- i 
reyanları önünde dalga çevirecek bir adam değilim. ' 
Ben dün ne isem bugün dahi öyle vaziyet alan bir |j 
adamım. Musa Kâzım Efendi hocamız diyor, kendisi j 
nereden geldi efendim? 'Ben de seni başı sarıklı Kon- j 
ya darulmuallimin müdürü olarak gördüm. I 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Mektebi âli-; | 
yi ikmal ettim. | 

MUSA KÂZIM BEY ı(Devamla) — Müsaade bu- | 
yurun, ben de ikmal ettim. Ben makulatı ve akliseli-! 
mi nerede görürsem onu kabul ederim. Yoksa eski | 
diye her şeyi zemmeden, yeni diye her şeyi kabul j 
eden adam değilim. Mesele bitmiştir. j 

MAHMUT ESAT BEY (Adliye Vekili) (İzmir) — j 
Musa Kâzım Beyin mütalaatını iki noktada hulâsa | I 
ederim. Birisi mahkemelerimizin mefruşatı yoktur. 11 
İkincisi davalar çabuk çıkmıyor, geç kalıyor. Bu ka- j 
bahat hâkimlerde ve adliyede değildir, hâkimlerin ade- j 
dinin noksanındadır ve vesaiki noksandır dediler, i I 

i * 
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Muhterem efendilerim; Cumhuriyet edvarı sabıkadan 
adliyeyi teslim aldığı zaman yalnız mefruşatı değil, 
ondan çok, pek çok mühim işleri düşündü. Evvelemir
de hâkimlerin maaşlarını düşündük. Hâkimlerin maa
şına zam yaptık. Eski 'kanunları kaldırıp yerine Cum
huriyet manasiyle mütenasip kanunları hazırladık ve 
tatbikata koyduk. 

Efendilerim, bütçenin müsait olduğu gün adliye
mizin bu son noksanları da temin edilecektir. Düşü
nünüz ki kala kala iş Cumhuriyet adliyesinin yalnız 
mefruşat meselesine inhisar etmiştir. Cumhuriyet hâ
kiminin bugün maddî süsü, maddî zihniyeti olmaya
bilir. Fakat onun süsü ve zihniyeti bugünkü namusu 
ve şerefidir. Milletin siai maliyesi müsait olduğu gün 
millet bunları da yapacaktır ve bu uzun zaman içinde 
değildir. 

Hâkim noksanına gelince : Bunu kabul ederim. 
Yalnız zannedildiği kadar hâkim noksanından işler 
sürüncemede kalmakta değildir. Türkiye Cumhuriyeti
nin adliyesine 1927 yılında (1 250 000) iş gelmiş, 
1 070 000 kadarı çıkmıştır. Meşrutiyette veya bu de
virde, hâkimlerin çok fazla olduğu devirlerde hangi 
senenin sadiresi bir milyon yetmiş bin nispetinde gös
terilebilir? Efendiler işlerin geç kalıp kalmadığını an
lamak için evvelemirde onun bir nispete tabi tutul
ması lâzımdır. Yoksa nispet gözetilmedikçe herhangi 
bir iş geç kaldı demenin nasıl bir mana ifade edebile
ceğini bendeniz ihata edemiyorum. En seri çıkan bir 
işten 'daha seri çıkacak ikinci bir iş de gösterilebilir. 
Biz nispetle hareket ediyor ve nispeti kıyas ittihaz edi
yoruz ve görüyoruz ki geçen senelerde ve Cumhuri
yetten gayrı devirlerin hiçbiriyle kıyas kabul etmeye
cek derecede davalar süratle intaç edilmektedir. Bun
dan daha iyisi olmaz mı? Olabilir. Daha çok hâkim 
ilâve ettiğimiz gün işler daha çabuk bitecektir. Zanne
derim Musa Kâzım IBey bunu istiyor. Fakat hâkim 
bulmak zannedildiği kadar kolay değildir. Mektepli 
hâkimleri elde etmek için üç senedir beklemekteyiz. 
Bundan üç ay sonradır ki yüz elli 'kişi elde edeceğiz. 
Her gördüğümüz insan, her tesadüf ettiğiniz fert hâ
kimlik yapabilir mi zannediliyor? Evvelki maruzatım
da da bahsettiğim veçhile bu kısmen zaman işidir. Fa
kat şu dakikada bir noktadan sevinebiliriz ki davaları
mız geç kalmamaktadır. Eskisine nispetle verdiğim 
rakamda bunu ifadeye kâfildir zannederim. Çıkan iş 
bir milyon yetmiş bindir. Demek ki seksen bin kadarı 
senei atiyeye devredilmiştir. Milyonlara nispetle bü
yük bir yekûn değildir. 

Kâtip ve mübaşir meselesine gelince 1926 senesin
de 800 mübaşirimiz vardı ve bu sene adet (1 200> e 
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çıkmıştır. Daha fazla yapsaydık iyi olurdu. Fakat ilk 
maruzatımda bahsettiğim veçhile bu da siai maliye 
meselesidir. Kâtip meselesi de aynı noktaya varır. Yal
nız bir ciheti da'ha işaret edeyim ki Musa Kâzım Be
yin söylediği gibi işler teah'hür etmektedir. Burada 
uz etmek istemezdim. Fakat söz açıldı, müsaadenizle 
bir Yunanlıdan aldığım telgrafı okuyayım. 

Telgraf sureti : 

Adliye Vekâleti Celilesine 
Bozcaadaya geldim. Gümrük kanunlarına muhale

fetten dolayı tahtı tevkife alındım. 24 saat zarfında 
muhakemem edilerek beraatle tahliye edildim. Bu 
adaleti hiçbir devlette görmedim. Hükümeti Cumhu-
riy-'.ye şükranlarımı arz ederim. 

Yunan tebaasından Sakızlı 
Yanobaş 

Musa Kâzım Beye soruyorum; böyle 24 saatte da
vayı intaç eden ecnebi mahkemeleri varsa ve biliyorsa 
bize söylesinler. Fakat davanın altı ayda bitmesi dahi 
Musa Kâzım Beyin izam etmesine deymez zannedi
yorum. Bu memleket bir davanın altı ayda 'değil, altı 
hatta altmış senede dahi bitmediğini gördü. Bendeniz 
altı ayı sevinçle karşılarım. Görülüyor ki bugünkü şi
kâyet ine ine IMusa Kâzım Beyin ağzından altı aya 
kadar düşüyor. Bunu teşekkürle karşılarım. Son söz 
olarak şunu da arz edeyim ki laik devlet kürsüsünde 
dibanın en hür bir kürsüsü önünde Musa Kâzım Beyin 
bâlâ fıkıhla uğraşmasına, onu müdafaa etmesine kar
şı cevap vermeyeceğim. Bunu hayretle karşılarım. 
(Bravo sesleri) 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Arkadaşlar, 
ikinci dafe cevaba mecbur olduğumdan muzdarübıim. 
Musa Kâzım Bey şahsıma hücum etmese idi ,cevap 
vermeyecektim, (gürültüler) Arz edeyim efendim, ben
deniz o zatın şahsına hücum etmedim. Daima hürmet
le mütehassrsiim': Ben Darülmuallimin Müdiri iken yi
ne teceddüt taraftarı idim. Yine Konya'da şeriatçılar 
beni tekfin ederken yine Türk, Türk diye Alâattin Te
pelerini yıkıyordum. Bunu hepsi de bilirler. Azl edil
dim, aç kaldım. Ali Kemal Bey bana her fenalığı yap
tı. Bunu burada bilen arkadaşlarım pek çoktur. Yine 
Türkçülüğümde teceddütten vaz geçmedim ve dönme
dim. Arkadaşlar, kendimi tanıdığım günden beri te
ceddüt taraftarıyım. Yenilik taraftarıyım. 

ALÎ SAİP BEY (Urf a) — Yaşa hocam yaşa, 
BE'SİM ATAUAY BEY (Devamla) — Kimsenin 

şeysine tecavüz etmedim arkadaşlar, şahsıma yaptığı 
tecavüzü kendisine iade ederim. Fıkıh gibi hocam ye» 
rindle otursun. 

REİS — Efendim, Adliye Vekâleti bütçesinin he
yeti umumiyesi hakkında başjka söz isteyen var mı 
t(Yok sesleri) Fasıllara geçilmesini kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Fasıllara 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Lira Fasıl 

631 

632" 

633 

634 

63'5 

636 

637 

63!8 

639 

640 

'64H 

642* 

643i 

den sual soracağım. 
REİS — Encümenden sual soracaklar? 

İBRAHİM BİEY (Kocaeli) — Efendim, her Vekâ
let bütçesinde olduğu gibi Adliye Vekâleti bütçesinde 
de yeniden otomobil mubayaasını görüyoruz. Vekâ
letin esasen otomobili yok mudur? Bunu öğrenmek 
istiyorum, 

BÜTÇE ENCÜMENİ! R E M SAKİR BEY (Edir
ne) — Efendim, harap olan otomobillerin yerine ye
nilerini ikame ediyor. 1928 senesi bütçesine beş ve
kâletin otomobilinin tecdidi için tahsisat vaz edilmiş
tir. Birisi de Adliye Vekâletidir. 

İBRAHİM BEY (Kocaeli)— Bu yenliden mubayaa 
edilecek otomobil yerine tahsisatlarının lağvı dolayı-

Vekil tahsisatı 
REfS — Kabul edilmiştir. 
Merkez memurini maaşatı 
REİÜS — Kabul edilmiştir. 
Merkez ücuratı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Vilâyat memurini maaşatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyat ücuratı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Tahsisatı fevkalade 
RÖİS — Kabul edilmiştir. 
Uzaklık ve pahalılık zammı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Tahsisatı ma'ktua 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Htük'kâm tahsisatı maktuası 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
REİS — Kabul edilmiştir, 
Merkez levazımı 
RE1& — Kabul edilmiştir. 
'Merkez müteferrikası 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vekâlet otomobil masrafı 

RİAMJM BEY (Kocaeli) — Efendim 

4 «00 

195 180 

97 164 

1 156 944 

107 560 

2 085 384 

128 000 

600 

620 940 
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10 000 
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encümen-
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siyle garajlara çekilecek olan müdiriyeti umumiyele-
rin otomobillerinin ikamesine imkân yok mudur? 

BÜTÇE BNCÜMİENİ REİM SAKİR BEY (Edir
ne) — Bu suretle dahi herhangi bir daireye Devlet 
malını verebilmek için kendi bütçesinde tahsisatının : 
bulunması icap eder. 'Buraya vaz edilmiş olan tah
sisat mutlaka, yeniden bir otomobil satın alınması gi- ; 
bi bir şartı ihtiva etmemektedir. 

ISMAltL BEY (Çorum) — Eskiler ne olacak? 
HASAN BEY (Trabzon) — Satılacak, ne olacak. 

IBÜTÇE ENCÜMENİ REM SAKİR BEY (Edir
ne) — Bunların hepsi Maliyeye devrolunacak ve Ma
liyede satılacak ve ihtiyacı olan devalire de verilecek
tir. 

Riyaseti Celileye 
Vekâlet namına yeniden mubayaa edilecek otomo

billerin yerine, tahsisatlarının lağvı hasebiyle garaj
lara çekilecek muhtelif müdiriyeti umumiyeler oto
mobillerinin istimalini ve yeniden o otomobil muba
yaasına ait tahsisatın tayyını teklif ederim. 

Kocaeli 
İbrahim 

ŞAKİİR BEY (Bütçe Encümeni .Reisi) (Edirne) — 
Efendim bu takririn kabulü otomobillerin herhangi 
bir "daireye verilmesine mani olabilir Adliye Vekâle
tinin ihtiyacı var ve kendisine bir otomobil verilmesi 
mültezim ise bu tahsisat kabul edilmedikçe Adliye 
Vekâletime otomobil verilemez. Binaenaleyh takririn 
kabulüne imkân yoktur. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim, 
otomobiller için encümen, bir kanun tanzim ediyor
du. Söz söylemeyi o kanunun gelmesine bırakmıştım. 
Hakikaten Adliye Vekâletinin otomobilli eskidir. Mev
cut vekâletler içinde Adliye Vekâletiniriki en eskisi-
dir. Bütçede otomobil.ücreti olarak azamî altı bin li
ra konuyor. Fakat İstanbul'daki müdüriyeti umumi-
yelere ait otomobiller sekiz bin liralık, on bin liralık; 
lüks otomobillerdir. Demek kli yeni bir zamanda) 
mubayaa edilen bu lüks otomobiller kadar bir otomo-; 
bil alacak değiliz. Çünkü: Altı bin lira veriyoruz. 

HASAN BEY (Trabzon) — Atma... (handeler) 
MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Çok tees

süf ederim ki Adliye Vekâletinde bulunmuş ve Reis-
vekilimiz olan Hasan Bey (atma) diye duyuruyorlar 
(handeler). Keşke vaktiyle ataydık da bu masrafla-ı 
ra meydan vermeyeidik. (BraVo sesleri, alkışlar) Bu-ş 

•gün ikibuçuk milyon lira otomobil masrafımız var-ı 
dır ve atmadığımız için İstanbul'da bir Şeker İdaresi 

tesis ederken oturacak masaları yok iken, memurla
rın Beyoğlu'nda on bin liralık otomobil mubayaası 
peşinde olduklarını gördük. Bugün 300 yahut 200 bu 
kadar otomobilin mevcut olduğunu Bütçe Encümeni
miz söylüyor. Efendiler; bunlar birbiri üzerine beşer 
bin liraya alınacak olursa birbuçuk milyona yakın 
yalnız otomobil parası vermiş oluyoruz ve sonra yine 
bütçede görüyoruz ki en aşağı bir otomobil 3 000 -
3 500 liraya mal oluyor. Pekâlâ efendiler; 300. lira 
benzin parası, 300 şoför, 300 muavin, 600 kişi ellişer 
liraya hesap edilecek olursa bunlar milyonlar teşkil 
eder. İşte atmamızın neticesidir ki milyonlarca sarf 
ettik. Madem ki (atma) buyurdular - söylemeyecek
tim - söylemek mecburiyetindeyim, (elbadi elzem) 
efendiler; pekâlâ bilirsiniz, bütçeleri tetkik ediniz. 
Göreceksinliz ki vekâletlerde bir tek otomobil görür
sünüz. Bir şoför görürsünüz. Gözümüzle görüyoruz 
ki kadrosunda bir otomobil bulunan dairede 3, 4, 5, 
6, 7, sekize kadar otomobil vardır. Bunun parası ne
reden veriliyor? Şuradan veriliyor, efendiler, hademe
den. İki veyahut üç hademe kadroda hademe diye 
gözükür. Fakat hademe almazlar. Şoför alırlar. Ha
deme maaşı olarak mukayyet olan parayı şoföre ve
riyorlar. Sonra görürsünüz. Tetkik buyurunuz. Merak 
edenler şoförlere sorarlar. Resmî büır otomobil Anka
ra'da azami kaç kilometre kat edebilir? Ankara da
hilinde yevmiye 100 - 150 kilometre kat eden var. 
Nereye gidiyoruz efendiler? Eskişehir'e mi gidiyo
ruz, beş otomobil vardır. Fakat bütçede yoktur. Son
ra kanunen binmesi lâzım gelenler var, kanunen bin
memesi lâzım gelenler var ki Encümen bu sene düşün
müş şayanı şükrandır otomobil içinde kimleri görür
sünüz. Meselâ benim resmî otomobilim varsa ona 
yalnız benim evlâdü iyalim binmiyor, komşum binli-
yor. Komşumun komşusu da istiyor. O da biniyor. 
(handeler) yalan mı söylüyorum efendiler? (Doğru 
sesleri) Pekâlâ bilirsiniz ki bir limon almak için oto
mobil ta nereden nereye gönderiliyor, bu da yalan 
mıdır? Bir limon beş kuruş ediyor. Bir limon için 
Devlet bütçesinden, Devlet parasından benzin parası 
olarak yüz elli, iki yüz kuruş sarf ediyoruz. 

Evet, Adliye Vekili Beyefendinin buyurduğu gibi, 
bunu en son düşünürüz dediler. Adliye Vekâleti ne 
kadar şayanı şükransa orada ifayı hizmet edecek bir 
memurun oturduğu yerin de, o mahkemenin mehabe
tiyle mütenasip olması lâzımdır. Fakat siai maliye 
buyurdular. İşte siai maliye, böyle binlerce lirayı lüks, 
ki Hiçbir şeye faydası olmayan bir yere sarf etmekten
se oradan vükubulacak tasarrufla pekâlâ bunlar te
min edilir. 
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Hulâsa şudur: Ekseri vekâletlerde altışar bin lira 
'konulmuştur. Fakat İstanbul'da tadat edebiliriz. Bel
ki isimlerini tadat etmekle şunun, bunun inkisarı ha
tırına filân badi olaca'k fikri de varit olabilir. Onun 
için söylemiyorum. Fakat isterseniz tadat da edebili
riz. İstanbul'da bugün birçok müdiranın altı bin li
radan fazlaya alınmış lüks otomobilleri vardır. Vekâ
let bundan daha iyi otomobil alamayacaktır. Muhte
rem Şakir Beyefendi buyurdular ki parası olmayınca 
bunlar verilmez. İşte mesele buradadır. Bu otomobil
ler müdiriyetlerden teslim alınınca acaba kimlere ve
rilecek? Zannederim ki bunlar Maliye Vekâletine alit-
tir. Bu otomobillerin kâffesi Maliye Vekâletine gele
cek,, Maliye Vekâleti lüzumu olan Vekâletlere bu oto
mobilleri demirbaş eşya gli'bi veremez mi, bütçeye be
hemehal para mı koymak lâzımdır? Bunu pek iyi bil
miyorum. Encümenden soruyorum. Fakat Maliye Ve
kâletine ait olan demirbaş eşyayı vekâletlere tevzi ede
mez mi? 

HASAN BEY (Tra!bzon) — Edemez. 

MAZHAR MÜFİT BİEY (Devamla) — Edemez
se bunu koymak lâzımdır. Fakat altı bin lira koyaca
ğız, hiç olmazsa bunda bir irat ve masraf mümkündür 
yani devrolunacak otomobilleri müzayedeye çıkara
cak olurlarsa on bin liralık otomobili beş bin lira ede
ceğine şüphe yoktur. Çünkü dört yüz tane otomobil 
müzayedeye çıkacaktır. Mademki bir vekâlette otomo
bil ücreti vardır. Onun yerine bir otomobil alır, Ha
zineye irat ve masraf yapar. İrat ve masraf caizdir 
zannederim. Eğer bu caizse, şu halde alınacak otomo
biller içinde lüks ve hakikaten istimale salih olanları 
altı bin liraya alınacak otomobillerden daha mükem
mel olacağına kani oluyorsak onun verilmesi bendie-
nizce daha münasiptir. Eğer altı bin liraya mubayaa 
edilecek otomobilden bu otomoıHiller daha fena ise o 
vakit mesele değişir. Mubayaa etsinler. Fakat altı bin 
liradan daha ziyade olacaksa onları irat ve masraf 
suretinde vekâletlere vermek daha nafidir zannede
rim. Bu otomobil meselesinde söyleyecek daha çok 
söz var, ama kanun gelsin, o zaman söyleriz. 

'HASAN BEY (Trabzon) — Efendim; Heyeti Celi-
lenin masraf murakıbı Mazhar Müfit Bey arkadaşı
mız, hepimiz biliyoruz ki bu otomobil masrafının tet-
kikatı ile de meşguldür. Otomobil meselesi hakkında 
Meclisli Âlide müfit malumat vereceğine hepimiz in
tizar etmekte idik. Hatta bendeniz de bu otomobil 
mesaisini hazırlarken dışarıda temas etmişti. Fakat çok 
münasip olurdu ki bu bize vereceği malumatı, otomo
bil istimalinin tahdidine ait lâyihai kanuniyenin ne 

dereceye kadar yerinde olduğu mütalaaıtını, o lâyiha
nın müzakeresi dolayisliyle dinleyelim. Her nedense bu 
otomobil mevzuu gelir gelmez hislerine kapıldılar, bel
ki lüzumu olmayan yerde bu meseleyi mevzuübahis 
ettiler. İstanbul'da müdüriyeti umumiyelerde sekiz bin, 
on bin liralık otomobil bulunduğundan bahsettiler. 
Bir kere zannediyorum ki muhterem arkadaşım epey 
zamandan beri otontobil üzerinde çalıştığı için bu 
mesele hakkında gayet müfit, müdekkikane malumat 
'topladığını zannediyordum. Eğer burada söylediği ra
kam üzerinde ısrar ediyorsa, bununla kani oluyorum 
ki tetkikatın henüz daha pek noksandır. 

Çünkü İstanbul'da müdürlerin ellinde bulunan lüks 
otomobilleri ve bunların hangi markadan olduğunu 
bilirsiniz. Boik markadır. Bu otomobiller, iki senelik
tik. Bir ay sonra ikinci yaşına giriyor ve bunların her 
biri kendilerinin ifade buyurduğu veçhile sekiz bin, 
on bin liraya değil, tam altı bin liraya alınmıştır ve 
bugün yine arzu buyururlarsa kendilerine altı bin li
raya istediği kadar otomobil tedarik etmeye, Boik 
'Kumpanyası burada hazırdır ve emirlerine amade
dir. Binaenaleyh; erkam sehvinden arkadaşımı kurtar-
ma'k için ifadelerine arada karıştım. Riyaseticumhur 
makamı âlisinin ihtiyaçlarının derecesini bilmiyorum. 
Fakat devairi resmiyede sekiz bin, on bin liralık oto
mobil yoktur ve alınmış değildir. 

SÜUEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Şehrema-
netinde varmış. 

HASAN BEY (Devamla) — Hayır efendim. Baş
vekâlet makamına alınan (Limozin) denilen otomobi
lin fiyatını biliyorum. (8 300) liradır. Şimdi bende
niz başka bir şey söylemek istiyorum. 'Bu devairin 
elinde bulunan otomobillerin 'bazısı iki senelik, üç 
senelik, bazısı birbuçuk seneliktir. Arz ettiğim gibi 
iBoik markanın yenisi altı bin liradır ve arz ettiğini 
gibi bula bula Adliye Vekâleti makaimı âlisi gibi he
pimizin hürmet etmesi lâzım gelen bir makama mı' eski 
otomobili lâyık gördü? İki sene, bilmem hangi müdi-
riyeti umumiyede işlemiş olan bir makineyi mü, Adli
ye Vekiline, Adliye Vekâleti makamı âlisine teklif et
mek isteriz? Bendeniz bu fikre iştirak etmiyorum. 

Binaenaleyh, bu altı bin lira ile yapılacak iş, Vekâ
lete yeni bir Boik makinesi almaktır ve altı bin lira 
da pekâlâ Boik makinesi almaya kâlfiidir. Encümeni 
Aliniz bunu tensip ederken tabiî fiyatları nazarı iti
bara alarak tespit etmiştir. 

BESİM ATALAY ÖEY (Aksaray) — Reis Paşa 
Hazretleri; Hasan Beyden bir sual sorabilir miyim? 
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istanbul'da gazeteler iki yüz tane resmî otomobil tes- ı 
pit ediyorlar. 

REİS — Mebus, mebustan sual soramaz. 
HAİSA'N BEY (Trabzon) — Suale muhatap olmak | 

için sıfatım yoktur efendim. 
BEJStfM ATİAUAY BEY (Aksaray) — Şakir Bey

den sorabilir miyim? 
RlfitS — Evvelâ söylesin de sonra sorarsınız. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİÎSİ ŞAKİR BEY (Edir
ne) — Evvelâ şu dinçti arz edeyim ki herhangi* bir dai
re bütçesinde tahsisatı olmaksızın o daireye eşya ve 
levazım verilmesine kanunen imkân yoktur. Mühase-
bei Umumiye Kanununun 53 ncü maddesi şu suretle i 
yazılmıştır: 

«Bir vekâletten diğer bir vekâlete verilen eşya ve 
levazım esmanı, bunları alan vekâletin tahsisatına j 
mahsup ve mukabili de varidat kayıt olunur». Encü
meniniz lüzumu olan daire bütçelerinde otomobil tah
sisatlarını kabul ederken mevcut otomobillerden is
tifadeyi derpiş etmemiş değildir. Ancak söz söyleyen i 
muhterem hatiplerden bazılarının temas ettikleri veç- I 
bile bu otomobillerden istifadenin derecesi belki mi
adının tamam olmuş olması itibariyle şayanı tecviz 
olamayacak bir şekildedir. Malumu âlileri tamiratı da 
bütçelerde nazarı itibara almış bulunuyoruz. Eski 
bir otomobilin tamir masrafı bazen yerine yenisini 
ikame etmekten dana fazla bütçe hesabına masrafı 
müeddi olabilir. Otomobiller hakkında umumi bir 
bahsin henüz zamanı gelmediğini Mazhar Müfit Beye
fendi de ifade buyurdular. Filhakika otomobiller hak
kında Encümeniniz, umumî olarak mülâhazasını maz
batasında arz etmiştir. Bu mülâhaza mümkün olan 
tasarrufun bu seneki bütçede nazarı itibara alınmış 
olduğunu ifade ediyor. 

Vekâletlerde ve diğer binek otomobili veyahut 
hizmet vasıtası kabul edilen devairde bu vesait için 
miat, bedel, sureti istimal itibariyle birçok ahkâmın 
düşünülmesi lâzım geleceğine Encümeniniz kani ol
muş ve bu hususta bir lâyihai kanuniye tanzim ve ih-; 
razına başlamıştır. Lâyiha henüz şekli katisini almış i 
olmadığı için burada Encümeninizin tespit ettiği lâyi
hanın metni katisi üzerinde arzı malumat edecek va
ziyette değildir. Fakat sureti umumiyede bu mevzuun 
•düşünüldüğünü her birine ait olmak üzere ahkâmın 
nazarı itibara alındığını arz edebilirim. O meyanda 
vekâletlere alınacak otomobillerin fiyatını altı bin li
ra olarak tespit etmiş bulunuyoruz. Bu bedelin, vekâ
letler için iyi bir binek otomobili almaya kâfi olaca-, 
gına Encümeniniz kani bulunmuştur. | 

Bu seneki bütçede Başvekâlette yeni otomobil mu
bayaası için tahsisat münderiç olduğuna göre Encü
meninizin noktai nazarı bu suretle yenilenmiş olan 
otomobillerin gelecek sene yenlilenmemiş olan otomo
billeri nazarı itibara alarak ve bu veçhile miatları iti
bariyle bir teselsüle tabi tutarak iki senede, üç sene
de - kabul edilecek olan miat dahilinde - otomobiller 
liçin daimî bir tahsisat devrini nazarı itibara almaktan' 
ibarettir. Adliye Vekâletinde ve diğer deVair bütçele
rinde müşahede edileceği üzere otomobil faslı bazıla
rında (3 500) liradan ibarettir. 'Bazılarında (9 500) 
liradan ibarettir. Ara yerdeki fark vehleten izah edi
lemez gibi glörünüyor. Fakat bu fark, altı bin lira 
otomobil mubayaasının kabul edilmiş veya bu sene o 
daire için kabul edilmemiş olmasından ibarettir. 

REltS — Besim Atalay Bey; sualinizi sorunuz. 
BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Sarfı nazar 

ettim efendim, kanunu gelince sorarım. 

MAZHAR MÜFÎT BEY (Denizli) — Arkadaşlar 
bendeniz buraya çıktığım zaman ilk söz olarak oto
mobiller hakkındaki mütalâatımı, Bütçe Encümeninin 
tanzim ettiği kanunun geldiği zamana bıraktığımı arz 
etmiştim. Hasan Beyefendi buyurdular ki o kanun 
geldiği zaman söyleseydi çok iyi olurdu. Bendeniz bu 
tembihlerine iştirak ederim. Bu emirlerini kabul ede
rim. Bendeniz de o fikirdeyim. Fakat bir arkadaşımın 
teklifi üzerine bendeniz de fikrimi arz etmek için bu
raya çıktım ve dedim ki; eğer istanbul'daki lüks oto
mobilleri bu altı bin liraya alınacak otomobilden 
daha iyi ise o vakit onlar Verilsin. Şayet istanbul'daki 
otomobiller altı bin liraya alınacak, otomobilden fe
na ise altı bin liraya yenisi alınsın dedim. Yoksa böy
le müstamel otomobil Adliye Vekâletinin şanına lâyı'k 
değildir, şudur, budur gibi mesaili burada mevzuba
his etmeyi icap edecek bir söz söylemedim. Ben bilâ
kis aksini iddia ettim ve dedim ki; istanbul'daki lüks 
otomobiller altı bin liraya alınacak otomobillerden 
daha iyi ise onları verelim. Eğer altı bin liraya daha 
iyisi alınacak olursa altı bin lirayı verelim. Hasan Be
yefendi buyurdular ki istanbul'daki otomobillerin fi* 
yatları şudur. Vallah beyefendiler; doğrusu şimdiye 
kadar ne otomobil aldım ve ne de bilirim. Alamadım 
fiyatlarını da bilmiyorum. Fakat istanbul'da mese
lâ: Ştutbeyker markalı ve büyük kıtada - onların ba
zısı büyük, bazısı küçüktür - otomobilleri kaça almış
lardır? Müdürlerin de Ştutbeyker marka otomobili 
yok mudur? Vardır efendiler. (Ama altı bin liradır 
sesleri) Bilmiyorum o büyükler altı bin lira mıdır, se
kiz bin lira mıdır, yedi bin lira mıdır ve bunu bugün 
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altı bin liraya diye kimse hükmedemez. Sebebi; dolar 
Hesabıdır. Doların fiyatı artar, iner, o da fark nispe
tinde artar iner. 

HASAN BEY (Trabzon) — Acentesi buradadır. 
MAZHAR MÜFİT BEY (D'eVamla) — Acentesi

ni filan bilmiyorum. Binaenaleyh ben Ştutbeykerin 
lüks otomobillerini devairde gördüm ve iddiam bu
dur ki eğer bu lüks otomobiller altı bin liraya alınmı
yorsa onları verelim. 

Muhterem Bütçe Encümenimizin otomobil tahsi
satları hakkındaki esbabı mucibe mazbatasında yaz
dığı bir şey nazarı dikkatimi celp etti. Diyorlar ki; 
363 otomobilin beherinin beşer bin lira masrafı var
dır. Biz bundan tasarruf yapıyoruz, yüz otuz beşe in
diriyoruz. Diğerleri kamilen kaldırılmıştır. Demek ki 
363'ten 130'u çıkarırsak geri 130*dan fazla kalıyor. 
Bu otomobiller kamilen kaldırılınca ne olacaktır? Sa
tılacaktır. Fakat varidatta acaba buna dair bir şey' 
var mıdır? (Tabiî sesleri) Bendeniz buna dair bir şey 
görmedim. 

HASAN BEY (Trabzon) — Satılan emvali miriye 
faslına kaydedilir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — 363 oto
mobile beşer bin lira masraf konuyor ve biz bunu 
130'a indirdik diyoruz. Demek oluyor ki otomobiller 
hakkında bu tetkikat kâfidir. Hasan Beyin buyurdu
ğu gibi benim tetkikatıma da hacet yoktur. Encümen 
çok; güzel tetkikat yapmış, bu tetkikatı okuyan her 
hangi bir mebus burada otomobiller için ne söylerse 
atıyor denemez. Milletin milyonunu müdafaa edi
yor demektir. Binaenaleyh eğer ben atmış isem, En
cümen de atmıştır. 

R0ŞÎT BEY (Gaziantep) — 1927 senesi ve 1926 
senesi bütçesinde otomobil masrafına ait 313 değil, 
100 tane dahi otomobil masarifi diye bir şey konma
mıştır. Heyeti Vekile, Rliyaseticumhur, Büyük Millet 
M'eelisi ve Diyanet İşleri Riyasetinden maada mü'dira-
na olmak üzere bir şey yoktur, parayı nereden bulmuş
lardır? Bu beşer bin lira masraf nereden sarf olunr 
muştur? Bunu sormak istiyorum. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Bu doğrudur. Büt
çede para yoktur. Nereden almışlar? İzahat versinler. 

ŞAKJİR BEY (Bütçe Encümeni Reisi) (Edirne) — 
Efendim, otomobiller hakkındaki bütçede vaki maru
zatımızın altında buna dair cevap vardır. 3'63'ten iba
ret olduğunu arz ettiğimiz otomobillerin hepsi muva-
zenei umumiyeye dahil otomobillerden değildir. Bunun 
içerisinde bütçemizde dahi olmayan müessesatın oto
mobilleri, mülhak bütçelerle idare edilen devairin, ya

ni belediyeler emrinde bulunan otomobiller, şehrema
neti otomobilleri, idarei hususiye otomobilleri bunla
rın hepsi dahildir. Bittabi mebusu muhteremen bun
ların bütçede yekûnunu görmek imkânını bulamaz
lar. Vasatî olarak beş bin liranın nasıl hesap edildiği
ni öğrenmek istediler. Bu seneki bütçemizde de 3 500 
lira masraf görülmektedir. Bunun haricinde alınacak 
otomobillerin fiyatlarına göre dört beş bin lira vasa
tı bedeli mubayaa tahmin etmiş olsak ve miladına gö
re iki senede tebeddül ettiğini hesap edince zannede
rim senede iki bin lira da bu yüzden inzimam etmesi 
lâzım geleceğini kabul etmelidir. Binaenaleyh vasatî 
bir otomobilin maliyetini Encümenimiz beş bin lira 
olarak hesap etmeyii muvafıkı ihtiyaç olarak telak
ki etti. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Şakir Beye
fendi buyurdular ki bir vekâletin otomobil miadı geç
tiği için beş vekâlete otomobil tahsisatı koydu. En
cümence bir otomobilin miadı takarrür etmiş midir? 
Takarrür etmiş ise bu beş vekâlet otomobillerinin 
miadı hakikaten geçmiş midir? 

REŞİT BEY (Gaziantep) — Bendenizin sorduğu 
suale cevap vermediler. Bendeniz belediyelerin, şeh-
remanetünin, idarei hususiyelerin aldığı otomobilleri 
sormadım. Bunlara ne karışırız? Bendenizin sual etti
ği Ankara'da gördüğüm otomobillerdir. Müsteşarla
rın elinde, hatta müdürlerin elinde bulunan otomo
biller ki bunların benzin masarifi nereden sarf edil
miştir? İsterse iki bin lira olsun, isterse beş bin lira 
olsun, belediyelerin aldığı otomobillere ne karışırım 
efendim. 

ŞAJKÎR BEY (Bütçe Encümeni Reisli) (Edirne) — 
Efendim Mazhar Müfit Beyefendi otomobillerin miadı1 

hakkında Encümenin tespit etmiş olduğu bir noktai 
nazarı olup olmadığını sordular. Arz ettirn ki kanun 
henüz müzakerededir. Şekli katisini almadığı için, 
kabul edilmiş miattan bugün bahsedecek vaziyette 
değiliz. Beş vekâletin tecdidi kabul edilen otomobil
leri miadını ikmal ettiği için değil, eskimiş oldukları 
için tecdide tabi tutulmuştur. Bundan sonra tecdit 
keyfiyeti, kanunun tayin edeceği miada göre yapılır. 
Reşit Beyin sualleri bendenizden ziyade Hükümetin 
cevap vereceği bir mevzu olduğu için bu hususta ben
denizi mazur görmesini rica ederim. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (Maliye Vekili) (İz- / 
mir) — Efendim Şakir Beyefendinin izah buyurdukla
rı gibi 363 rakamiyle ifade edilen otomobiller, idarei 
hususiyelerin, belediyelerin, mülhak bütçeye merbut 
idarelerin ve Devletin idaresinde bulunan rnüessesatın 
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yekûnu umumîsini gösteren bir rakamdır. Gerek Mec
lisi Âli azalarının ve gerek bizzat Encümen azaları
nın bu mesele etrafında daha bütçenin ilk günlerinde 
'haklı görünen şikâyatını duyduğum zaman bunu ra
kamla ifade etmenin en makûl bir çare alacağını dü
şündüm ve yaptığım tamimlerle resmî venim nesmî 
addedilebilecek otomobillerin yekûnunu öğrenmek is
tedim, bütçenin son günlerind'e aldığım malumat, bu 
otomobillerin yekûnunu (363)'e baliğ olduğu merke
zindedir ve bu aldığım rakamı Bütçe Encümenine arz 
ettim. 363 rakamı Maliye Vekilinizin topladığı ra
kamların yekûnu umumîsini teşkil ediyor. Otomobil
ler kanunu burada mevzuu müzakere olurken daha 
fazla maruzatta bulunmayı vadederim. 

Reşjit Beyefendinin bir mütalaaları vardır. Diyor
lar ki; belediyelerin, idarei hususiyelerin otomobille
ri ve onların valilerin altına çekmiş oldukları otomo
biller bizi alâkadar ötmez. Ben zannediyordum ki me
bus sı'fatiyle Reşit Beyefendi burada da şiddetle bir 
alâka gösterecekler, şimdi bunların haricinde vekâ
letlerin içerisinde resmî adamların, müsteşarların al
tında kullanılan otomobiller olduğunu söylüyor ve 
bunların benzini nereden veriliyor? Bendenizin bu su
ale vereceği cevap şudur. Maliye Vekâletiinizde böyle 
bir otomobil yoktur ve biz sarf etmiyoruz. Alenen kal
karlar söylerler, filân vekâlette bu şekilde otomobil 
vardır derler, biz de tetkikat yaparız ve arzı malumat 
ederiz. Maliye Vekâletinde böyle bir şey yoktur. 

REİS — Efendim, ibrahim Beyiin takririni tekrar 
okuyoruz : 

(Kocaeli Mebusu ibrahim 'Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

REÎS — Efendim, bu teklif bütün vekâletlere ait
tir. Halbuki bazı vekâletlerin otomobil masrafı, büt
çede meVzu olduğu üzere Heyeti Celilede kabul edil-
müştir. Kabul edilmiş olan bir maddenin, bir tahsisa
tın şimdi tayyı mümkün olamaz. Binaenaleyh takriri 
reye koyacağım. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Tahsisatın 
bütçede bulunması zaruridir. 

REÎS — Takrir hakkındaki muameleyi arz ediyo
rum. Reye koyamam. Çünkü umumîdir. Fasılların 
müzakeresine devam ediyoruz. 

« 
643 ncü fasıl hakkında başka mütalâa var mı? (ha

yır sesleri) Faslı kabul edenler el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilrrüşjtir. 

Fasıl Lira 

644 

645 

646 

647 

648 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 
REÎS — Ka^bul edilmiştir. 
Vilâyat levazımı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Vilâyat müteferrikası 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Masarifi mütenevvi a 
'REÎS — Kabul edilmiştir. 
Harcırah 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

40 000 

81' 000 

6 500 

66 050 

145 000 

649 

650 

Resmî telefon masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve mükâleme 

1 300 

65H 

652 

6531 

654 

655 

656 

657 

658 

650 

masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Dahilî resmî telgraf ücreti 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

'Masarifi mütenevvia 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Vesaiti nakliye masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Avrupa'daki talebe masarifi 
REİS — Kabul edilmiştir. 
İhzarı kavanîn masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Telif, tercüme, cem ve tab'ı kava-
nin masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Avrupa harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Leylî Huku'k Mektebi 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Meslek mektepleri 

1 000 

9 000 

100 500 

4 000 

20 000 

4 000 

10 000 

3 000 

56 000 

1 250 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ SAKİR BEY (Edir
ne) — Meslek mektebi olacak. 

REİS — Meslek mektebi diye tashih ve fasıl ka
bul edilmiştir. 

Fasıl 

660 Hukuk ve meslek mektebi tale
besinin muhtaçlarına yardım 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Lira 

5 000 
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Fasıl l ira 

66f 788 numaralı Kanunun tatbiki 
masrafı 3*2 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

663 Geçen sene düyunu 5 000 
RJEtS — Kabul edilmüştir. 

REİS — Celseyi açıyorum. 

B) İktisat Vekâleti Bütçeli: 
İktisat Vekâlet!! Bütçesinin müzakeresine başlıyo

ruz. 
MUSTAFA RAHMİ BEY (İktisat Vekili) (İz

mir) — Muhterem arkadaşlar; malumu âliniz İkti
sat Vekâleti birçok şuabatı mühimmeyi muhtevidir. 
Bunlar hakkında umumî mülahazat serdinden evvel 
her istihsal membaına ait bazı istatistik erkamı ve 
bunlar hakkında bazı malumat arz etmek istiyorum;. 
Memleketlin tabiî serbest membalarından en mühim-
mini teşkil eden ormanlarımız Türkiye'nin mesıahai 
sathiyesinin evvelce yüzde on sekizi nispetinde iken 
mütemadi harplerin tesiratı ve gayrı fennî katîiyat 
yüzünden yüzde dokuza inmiştir. Bugün hâlen mev
cut ormanlarımız altı milyon hektar vüsatındadır. 
Evvelce bu rakam - pek sıhhati hakkında iddia ede
mem - 12 - 13 milyon hektar olarak bazı risalelerde 
görülüyordu. Fakat bu altı milyon hektar mevcut 
olan fen memurlarımızın bir kaç seneden beri yaptık
ları tetkikat ve yaptıkları harita üzerinedir ki az çok 
sıhhate karip bir rakamdır. Bu altı milyon ormanın 
üç milyonu koru ormanları yani kerestelik orman
lardır. Üç milyonu da baltalık yani mahrukat orman
larıdır. 

Koru ormanlarının iki milyonu reçineli orman
dır, bir milyonu reçimesüz ormandır. Yani yaprağını 
döken ve dökmeyen ormanlardır, mütebakisi balta
lıklar ki biliyorsunuz odun ve kömür mahrukat için 

. 1928 C : 2 

Fasıl Lira 

663i Eski seneler düyunu 7 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 

On dakika teneffüs etmek üzere celseyi tatil 
ediyorum, 

kullanılan ormanlardır. Bu ormanların serveti, koru 
ormanları bir milyar dokuz yüz bin alarak tahmin 
edilmiştir. Baltalık ormanlar da yedi yüz yirmi mil
yon olarak tespit edilmiştir. Yani orman serveti umu-
miyemizin yekûnunu takribi olarak Heyeti Celileni-
ze (2 620 000 000) milyarlık servet olduğunu söyle
yebilirim. Bu ormanlardan yüz bin hektar miktarı 
evkaf ormanlarıdır ve yüz eli .bin hektarı da husu
sî ormanlardır. Ormanlarımızın ıslahı için takip et
mekte olduğumuz esaslı siyaset; mevcutları hüsnü 
muhafaza, tahripten vikaye ve az çok tahrip olmuş 
fakat mevkii coğrafî ve tabiîleri itibariyle orman ol
mak kabiliyetini haiz olan ormanları muhafaza ede
rek - hiç olmazsa rubu asır müteahhitlere ihale et
meyerek - doğrudan doğruya muhafaza ormanı ha
linde bırakmak suretiyle bu sayede tahmin ediyoruz 
ki 20 - 30 sene sonra orman servetimliz şimcl'ki ser
vetin iki misli miktarına bir istihsal temin edecektir. 

Ormanlarımızın ıslahı hakkındaki (Benhart) - kli 
kendisıi iki seneden beri Ziraat Vekâleti emrinde ça
lışmıştır - memleketin pek çok ormanları hakkında 
tetkikatta bulunmuş maruf bir mütehassısdır. Onun 
da noktai nazarı inzimam ederek halen düşünmekte 
olduğumuz projeleriimliz şunlardır : 

Ormanların tayyare iki fotoğraflarını almak, bi
rinci derecede yapılacak bir iştir. Halen ormanları
mızın hududu, hukukî birçok münzaalar olduğun
dan katiyen muayyen değildir. Tayyare ile orman
larımızın fotoğrafları alındığı takdirde hakikiyesıinü 

İKİNCİ CELSE 

Açılma Saıati • 16.23 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Afyonkaralııisar), İslıak Rcfct Bey (Diyarbekir) 

— 238 — 



1 : 65 24 . 4 , 1928 C : 2 

göstereceği gibi bunların içinden köylülere ihtitap 
ve mahrukat için ve muhafaza ormanı için, kereste
lik için, teşcir için icap eden fennî tefrik ameliyele
rinde ormanlarımızın haritalarının elimizde bulun
ması birinci derecede lâzım bir iştir, Bu şekilde yani 
fennî bir esas dahilinde adım atmazsa şimdiye kadar 
olduğu gibi yine ormanlarımızın akibeti hakkında 
karanlık bir yolda gidilmiş olur. 

Mevcut iki amenajman grupunun adedini teksir 
ederek ormanların tarzı istismarında fennî esasların 
tatbiki için mevcut gruba iki grup daha ilâve etmek 
lüzumu zahirdir. Halen kerestelik ormanların ihale
sinde amaneje edilmemıiş yani ikmal edilmemiş iş
letme program ve şeraiti ormanları ihale etmiyoruz 
ve atiyen de etmemek niyetindeyiz. Ancak bu saye
dedir ki tarzı istismarı taayyün etmiş ormanlardaki 
katiiyat memlekete servet getirir, bir taraftan da ser-
mayei millîyi artırmaya hadim olur. Ormanlar hali 
tabiîde bırakılacak olursa tedricî bir surette harabi-
yeye, İnhitata gideceği gibi gayrı fennî katikatta da 
servet mahvolur. 

Şimdiye kadar olduğu gibi.. Fakat bir orman fen
nî bir plân dehilinde istismar edilirse serveti haşe-
biyesi arttığı gibi memleket için ebedî bir membaı 
servet olarak kalır. Orman varidatı tedricen tabiî 
yükselmektedir. Bu artan serveti milliyeyi yine or
manların imarına sarf etmek yani hali hazır bütçe
sindeki mahdut kadroları, mahdut tahsisatı ile de
ğil ormanların muktazi ihtiyacatı ne ise onların tam 
temini için icap eden fennî teşkilât ve tahsisatın bu 
varidatın fazlasiyle temin olunması zarureti tezahür 
etmektedir. 

Bu sene böyle bir kanun teklif etmedik, fakat elli
mizde mevcut Belgrat ormanlarının işletmişi hakkın
daki hususî kanunda numune ormanı işletmek sala
hiyeti almak için yakında Heyeti Celilenize bir kanun 
teklif edeceğiz. Bu numune ormanı 'işletmek bütün 
orman memurlarımızı ecnebi mütehassısların idaresi 
tahtında olarak ormanların muhtelif ameliyatının, 
teşcirin hulâsa bir ormanın servetinin hüsnü muha
fazasıdır ve bundan memleketin menfaatini temin 
etmek için bütün memurlarımızın amelî olarak bu
rada staj görmeleri ve kurslardan istifade etmesi esa
sı nazarı dikkate alınacaktır. Tabiî böyle bir orman 
mühim bir servet temin eden bir menbaı varidat ol
duğu için bunlardaki maddî istifadenin diğer orman
ların numune ormanı halline ifrağiyle müteahhitlere 
vermeksizin tedricen istismalı gayesi de fcalkip edil
miş olacakta. Tabiî mevcut orman memurlarımız 

i ihtiyacımıza kâfi değidir. Bilhassa fen anasın azdır 
I çünkü orman memurları diğer memurlarımıza naza-
| ran en çok meşakkatli bir vazife deruhde ettikleri 
: halde maaşlarının her nasılsa pek az olarak burakıl-
; ması bu vaziyete sebebiyet vermiştir. Bunu telakki 
: ettikten sonra şüphesiz ıbilrçok gençlerimiz bu mes-
ı leğe rağbet edecekler ve fen memurlarımızın adedi 

artacak ve tabiî bu fen teşikiâtının, bu serveti milli-
yenlin de memlekete daha nafi olması temin oluna-

i çaktır. 

Bunun için j lâzım olan orman mektebi âlisinin 
laboratuvarlarını ve onun 'binasını, muhtaç olduğu 
diğer alat ve edevatı fenniyeyi mütehassısları getire
rek şimdiden seviyeten yüksek, ihtiyacatı memleke
te muvafık bir şekilde yükseltmek lâzımdır. Bu na
zarî olan maruzatım bir kanunla müeyyet olmazsa 
kuvvede kalabilir. Onun için birinci derecede lâzım 

i olan 10-15 senjeden beri Meclis encümenlerinde tet-
kifcatı bitmeyen,] henüz kesbi kanuniyet ötmeyen or-

; man kanunu lâyihasını kesbi kianuniyet ettirmek bu 
mesele bu mevzu üzerinde en mühim bir esası teş
kil eder. 

Orman kanununu hükümet ihzar etmiştir. Kanu
nun esasasında Türk ve ecnebi mütehassısların da 
mütalaaları inzimam etmiştir. Kanun şimdi Şûrayı 

ı devlette tetkik olunmaktadır. Bu sene Heyeti Celile-
: nize arz olunabileceğini ümit etmem. Fakat gelecek 

sene bu kanunu çıkanabilirsek hakikaten memleke
tin en büyük ihıtiyacatını tatmin etmiş olacağız. Her 
şeyden evvel hâlen birçok ormanlar mahkemelerde 
şahıs ormanı mildir, devlet ormanı mıdır diye mu
hakemeleri cereyan etmekte ve ciheti ıtasarrufları 
taayyün edememektedir. 

Hususî ve njıuvaikkat mahkemeler bunlar hakkın-
i daki birçok müjnazaatın önüne klaıtî bir nihayet vere-
i çektir ve bilhassa halen köylülerin muhtaç oldukları 
: kereste ihtdyacajtını. ve hayvanatım ray için mera ih-
\ tîyaoatı da nazarı dikkate alınmaktadır ve yine bu 

kanun muhafaza ormanları teşcir mesaili hakkında 
i ahkâmı cezaiyi hususunda bütün Avrupa memle-
ı ıketleninde tatbik edilmekte olan bittecrübe semeratı 
I iktiıtaf olunan psasatı dla muhtevidir. 1926 ve 1927 
! senelerinde daıh|ilî ihtiyaca* üçin 250 bin metre mü-
| kâp kereste istihsal olunmuştur. 

Bir de mectjıanen katiyalt vardır İki bunlar da bu 
miktara balağdtjr. Cenup sahilterimiztden Muğla vi
lâyeti ormanlarımızdan (da her sene Suriye ve Mı
sır'a mühim njtiktarda kereste ihracatı yapılmakta
dır. Yani önünjııiizdelki sene bazı mühim ormanların 
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da ihalesi hitam bulursa tahmin ediyoruz ki bir mil- I 
yon metre mıükâp serveti haşebiye memleket dahi- I 
İlinde istihlâk bir kısmı ihraç olunmak suretiyle mem- I 
lekette büyük bir servetin inkişafına hizmet etmiş 
olacaktır. Orman varidatımız da ormanların işletil
mesi neticesinde tedricen artmıştır ve artacaktır. 

Halen yirmi fatorilfca faaliyettedir ve bu fabrika
ların bir iknsmı son senelerde inşa olduğu için haki- I 
'katen garptaki emsali fabrikalar derecesinde iktisadî 
müesseselerdir. Beş yüz kadar da suhızarı hali faali
yettedir. Mevcut ormanlar büyük orman işletmeleri I 
başlıca zingal şirketi ki, Sinop havalesindedir. Sene
vi yüz elli bin metre mükâp kereste imal etmek için I 
icap eden teşkilâtı ikmâl etmek üzeredir. Sonra Ri- I 
ze tarafınndan sâdık zadelerin uhdesine ihale olun- I 
muş bir orman mevcuttur İki senevi otuz bin metre I 
mükâp imal etmektedir. I 

Karadeniz'de ormlan şirketi,, Safranbolu civarın- I 
da on beş bin metre mükâp değirmencizadeler on I 
üç bin, Mehmet hocazadelerin keza on iki bin met
re mükâp, devrek ve havalisindeki ormanlar yirmi 
beş bin metreküp işlemektedir. Bozüyük fabrikasının I 
altmış beş bin metre mükâp, Adana ve Mersin'de, I 
Ahmet Tahir ve şürekâsının yirmi beş bin, Alaiye' I 
de Hanimağazadelerin yirmi bin, Sialıüh Zeki ve Azak- I 
zadelerin, Idrisağa zadelerin ceman elli bin hulâsa I 
daha böyle birçok ormanlar ihale olunmuştur. Ba- I 
zıları da derdesti ihaledir. Hakikaten bu ormanlar I 
fennî biir surette 'katiyata tabi olarak istismarı tam I 
ve kâmil devreye geçince bütün dünyada olduğu gi
bi orman servetinde bu memleketin iktisadiyatında, 
kanbiyosunda servetin artmasında, refahında büyük I 
amil olacağı tezahür edecektir. I 

Memleketimizde her sene 250 - 300 (kilometre şi- I 
mendiler İnşa olunmaktadır. Bu şimendiferlerin tra- I 
versleri şimdiye kadar Avrupa'dan demir olarak ge- I 
liyordu. Tabiî Avrupa'da seyahat eden arkadaşlar I 
bilirler ki1; demir travers kullanılmaz. Demir çıkan 
memleketler bile kendileri ağaç travers kullanırlar. 
Hatta demir travers istimalimi söylediğimiz zaman 
hayret etmişlerdir. Demek ki; Avrupa'lılann demiri I 
zengin olan menatııktan yaptıkları bu ihraç eşyası I 
Türkiye gibi zengin ormanları ihtiva eden bir mem- I 
lekette katiyen kullanılmaması lâzım gelen bir şey
dir. Hükümet bunun üzerine tetfcikat iora etti ve ah
şap travers istimalini Nafıa Vekâleti kabul etmiştir. I 

Yalnız biz bir taraftan meşe traversi ihraç ede- I 
riz, diğer taraftan da demir travers alırız. Memle
ket serveti haşebiyesinden bazıları doğrudan doğru- | 
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ya enjekte yapılmadan evvel yani kreozatla ilaçlan
madan travers kullanılabilir. Lâkin bunlar bilhassa 
nisbeten kıymetli ağaçlardır. Öbür tarafta kayın 
ağaçları gibi Türkiye'nin garbi şimlalî kısmında çok 
mebzuliyetle bulunan ormanlar keresteye elverişli 
olmadığı için bakımsız kalmaktadır. 

Halbuki bunlar öyle servettir ki traverste kulla
nılırsa yalnız şimendiferlerimiz için değil, ihracat 
için de hakikaten büyük bir şeydir. Onun için bugün
lerde demiryolları idaresi (50) bin metre mükâp ya
ni 500 bin adet travers üzerinde müteahhitlerle mü
zakerededir ve bu (kayın ağaçlan bilhassla çök meb
zul olduğu İçin zannederim ki tanesi yüz eli kuruş 
gibi ucuz bir bedel ile ihalesi mümkün olacaktır. 

Yani senede akalli üç milyon liramız dahilde ka
lacak, harice para gitmeyecektir. Bu suretle halkımız 
da ormanlarımızdan müstefit olacaktır ve bunun 
için de fabrikalar teessüs edecektir ve Nafıa Vekâ
leti de yalnız müteahhitlerden travers alacaktır, ken
disi enjekte fabrikasını tesis ederek ilaçlayacak ve 
şimendiferlerde kullanacaktır. Hakikaten bu netice 
memleket için çok hayırlı bir şey olmuş oluyor. Or
manlarımızın bilhassa Ordu, Giresun, Rize ve hava
lisinde (Ladin) ağaçları çoktur. Bu ağaçlar seliloz 
için ve kâğıt için pek muvafıktır. Bazı kâğıt fabri
kası inşa etmek isteyen talipler tetkikat icra etmek
tedirler. Ümit ediyoruz ki, yakın bir zamanda kâğıt 
sanayii memlekette teessüs edecektir. 

Ormanlar hakkındaki maruzatım bu kadardır. 
Sanayi hakkındaki maruzatım; 
Yeni Teşviki Sanayi Kanunu çıktıktan sonra ha

kikaten memleketin her tarafında sanayie rağbet in
kişaf etmiş ve artmıştır. Bu inkişafın derecesini tam 
ve sahih erkam ile arz edemeyeceğim. Çünkü tah
riri sınai neticesini almadık. Zannediyorum ki, bir
kaç ay sonra Türkiye'deki bu müessesatı sınaiyenin 
istihsalatı seneviyeleri, beygir kuvvetleri ve amele 
miktarı ve hususatı saireye dair gayet esaslı malu
mata sahip olacağız^ Halen İktisat Vekâletinin He
yeti Celileye arz edîceği malumat; Teşviki Sanayi 
Kanunundan istifade ederek muafiyet ruhsatnamesi 
almış olan müessesata aittir. Bu müessesattan başlı-
caları şunlardır : 

Sanayii gıdaiyeden : 129 adedi un fabrikasıdır 
ki; bunların kudreti istihsaliyeleri 297 000 tondur. 
Yine sanayiyi gıdaiyeden makarna fabrikalarının 
adedi 8 dir. Senevi istihsal kuvvetlerinin mecmuu 
1 600 tondur. Konserve fabrikası beş adet 1. 600 
ton istihsal kuvvetleri vardır. İki bira fabrikası var-
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dır. On milyon litre. Biri tstanbul diğeri İzmir'dedir. 
Bira istihsal eder. İki şeker fabrikası vardır. Bunla
rın kuvvei istihsaliyesi 10 bin tondur. Biri geçen se
ne kudreti istihsaliyesinin azamisini diyemezsem de 
ona yakın bir derecede muvaffakiyetle istihsal etmiş
tir ki, AlpuUu Şeker Fabrikasıdır. Uşak Şeker Fab
rikasının istihsalatı noksandır. Önümüzdeki sene 
havalar müsait gider de teşkilatı ziraiye faaliyet gös
terirse ümit ederiz ki, o da diğer fabrika kadar is-
tihsalatta Ibulunur. Her iki fabrika tam faaliyetle ça
lışırlarsa akalli 10 bin ton şeker istihsal olunacaktır 
ki, memleket ihtiyacatının beşte biri kadar demek
tir. 

Zeytinyağı, prina fabrikaları 81 adettir. Zeytinya
ğı fabrikalarının kudreti istihsaliyesi 5 500 tondur. 
Prina fabrikalarının kapasitesi 1 300 tondur. Malu-
muâliniz 'bizde evvelce prina fabrikası yoktu. Prina
larımız evvelce Yunanistan'a, İtalya'ya giderek ve 
orada tekrar yağ çıkartılarak ondan sabun fabrika
ları müstefit olurdu. Memlekette bir çok erbaibı te
şebbüs bu kazancı gördüler, Edremit, Ayvalık hava
lesinde, İzmir'de, Bayındır'da fabrikalar tesis olun
muş, istihsalata başlanmıştır ve ümit ediyorum ki, 
birkaç sene sonra prina ihracatımız kalmayacaktır. 
Doğrudan bunlar da yağa kalp edilerek sabunculuk 
istihsalatına medar olacaktır. Yunanistan sabunları
nın bizim sabunlarımıza rekabet etmesinin bir sebe
bi de budur. Çünkü onlar âdi yağları sabunlara kul
lanırlar, daha ucuz mal ederler. 

Zeytinyağlarımızda malumu âliniz İtalya ve Fran
sa'ya gider ve orada tasfiye edilerek Amerika ve Şi
mali Avrupa memleketlerine gönderilir. Bu zeytin-
yağlar memleketimizde iyi tasfiye edilirse İtalya ve 
Fransa'nın ikinci bir ameliye ile kazandığı fiyatlar 
memleketimizde kalacak ve müstehliklere isali müm
kün olacaktır. Üç çeltik fabrikamız vardır. Bunların 
senelik istihsalatı 5 bin tondur. 13 susam yağı fab
rikası vardır. *880 tondur. Şekerleme çukulata, hel
va gibi müesses at 12 adettir. 600 ton helva, 600 ton 
şekerleme istihsal olunmaktadır. Arz ettiğim bu fab
rikalar Türkiye'deki fabrikaların yekûnu değildir. 
Teşviki sanayiden 9 ay zarfında istifade edenleridir. 

' Umum fabrikaların adedi ve istihsalatı daha çoktur. 

Sanayii kimyeviye, sabun fabrikaları yekûnu 26 
dır. Muafiyet ruhsatnamesi alanlardır. Bunların is
tihsalatı 13 bin tondur. 

Nebati yağ faibrikaları ki bunların ikisi Adana' 
dadır. Pamuk çekirdeğinden yağ istihsal ederler. Bun
ların istihsali on bin tondur. j 
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Sanayii nesciyeden yün, iplik istihsal eden dokuz 
fabrikamız vardır. Bunların istihsali seneviyesi 
İ 465 000 kilodur. Yün mensucat 6 fabrika 1 315 000 
rhetre kumaş. 
| Pamuk; 15 fabrika 18 709 000 kilo istihsalat, pa-

rnuk ipliği; 4 fabrika 3 000 000 istihsalat. Pamuk 
bezi; 5 fabrika 4 700 000 metre kaput bezi, 661 000 
kilo bez, 70 000 kilo alaca. 

Bu arz ettiklerim mahdut kısımlardır. Memleke
tin pamuk mensucatı el tezgâhlariyle muhtelif yer
lerde Kastamonu ve Denizli havalesinde çok mühim 
jekûnlara baliğ olmaktadır. İpekli mensucat fabri
kaları 24 adettir. Bunların senevi istihsalatı 300 000 
metre kumaşla 8 000 kilo ipekli kumaştır. Ham ipek; 
İl fabrika, senevi istihsalatları (58 000) kilodur. 

Trikotaj; (62) fabrikadır, ekseriyeti İstanbul'da
dır. İstihsalatı (359 000) kilodur. 

Şapka fabrikaları memlekette günden güne art
maktadır. Bunların istihsalatı (95 000) adet olarak 
tjespit edildi. 

Sanayii hadidiye ve madeniye fabrikaları (55) ta
nedir. Bunların istihsalatı (13 400) tondur ki, bunlar 
alatı ziraiye, nal fabrikaları çivi fabrikaları, bakır 
sahan fabrikaları ve emsalidir. 

Sanayii haşe'biye, kereste doğrama, marangoz fab
rikaları (98) adettir. Kereste (268 000) metremikâp, 
bir kısmı da doğrama (106 000) metremikâp, kutu 
^410 000) adettir. Araba (2 500) adettir. Bunlar mua-
ijiyetten müstefit olan fabrikalardır. Henüz muafiyet 
ruhsatnamesi almamış veya almak üzere bulunmuş 
laforikalar da vardır. 

Sanayii Turalbiye (5) çimento fabrikası (50 000) 
ton istihsalatı vardır. 

Çini ve mozayık müessesatı dört tanedir. (970 000) 
adet kadar istihsalatı vardır. 

! Tuğla ve kiremit (6) fabrikadır. İstihsalatı 19 mil
yon 750 bin adettir ki, bunlar Kütahya'da, Eskişehir' 
oje, İstanbul'da, İzmir'de bulunan fabrikalardır. Mar
silya kiremidi imaline başlamışlardır. 

Sanayii debağiye (3) kundura fabrikası (906 000) 
çift ayakkabı imal etmektedir. 
; Debagat (37) fabrikadır. (4 000 000) kilo kösele 

(2 000 000) kilo meşin sahtiyan, deriler vesaire imal 
€jder. 
! Sanayii kırtasiye,(22) matbaada (15 000 000) adet 

Ve (4 000 000) kilo evrakı matbua imal eder. Mukav
va kutu; bir fabrika 1 400 000 adet imal eder. 

1 tane çinkografhane 17 000 kilo klişe yapar, sa
nayii muhtelife ki; bunlar 61 adet olarak muafiyet 
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ruhsatnamesi almışlardır. Bunlar elektrik tayyare, me-
vaddı harbiye fabrikaları, maden ocakları, buz, ko
lonya konpirime müstahzaratı tıbbiye müesseseleri, 
üzüm ayıklama, saydıbahri müesseseleri tıbbi pamuk 
ve pansuman levazımı vesaire yapan müeseseler, yaz
ma fabrikaları, palamut, hülâsa fabrikaları, benzin ve 
gaz ocakları yapan fabrikalar, ayna ve cam düzelten, 
sucuk fabrikaları, meyaribalı, iplik boyahaneleri biskü
vi faJbrikaları, elektrik pili, gramofon plağı, sepet ve 
çiçek, çivit imalathaneleri, kuş tüyü fabrikası vesair 
sanayi müesseseleridir. 

Ddğer bir tisittilhsal menbaımız olan madenler hak-
Ikırıda da kısaca malumat arz edeyim. 

Geçen sene Heyeti Celilenize madenlerimiz hak
kında bazı maruzatta bulundum. Bu sene buna ilave 
edecek sözlerim, yeniden imtiyazını verdiğiniz ma
denlerle, yeniden ruhsatname alan müessesat hak
kında olacaktır. Halihazır maden kanunumuz pek 
eski bir kanundur. Kırk senelik ve belki de daha 
fazla bir hayata maliktir. Halbuki madenciliğin son 
terakkiyat ile yeni esasat dairesinde inkişafı için 
mevzuatı cedideye ihtiyacı vardır. Geçen sene ka
nunu hazırlamıştık, tetkikatımız tamik olundukça 
hakikaten noksanları daima gördük, istical etmedik 
yakında şûrayıdevlete takdim edeceğiz. 

Ümit ediyorum ki; gelecek sene tetkikatı kâfi de
recede yapılmış bir kanun layihasını Heyeti Celile
nize arz etmek mümkün olacaktır. Bu kanunda is
tihdaf ettiğimiz esaslar: Şimdiki kanunun bittecrübe 
sabit olmuş noksanlarını izlediler. 

Mesela bizden bir maden ruhsatnamesi almak 
için ehliyeti fenniye ve sermaye aranmaz. Bir çok 
kimseler şurada burada buldukları bazı cevherleri 
ellerine alarak ruhsat istihsal ederler ve ecnebi ser
mayeleri bulmak hayaliyle uzun boylu kırtasi mua
melata sebebiyet verirler. Hükümet meşgul olur, yüz
lerce dosyalar teşekkül eder, senelerden beri böyle 
binlerle ruhsatnameler verilmiştir. Fakat ' Türkiye'de 
işleyen madenler nihayet on, on beşi tecavüz etmez. 
Demek ki bunlar öyle. sakim usullerdir ki, önüne 
geçmek halkın, memleketin menfaati icabıdır, çün
kü az çok parası olan ailelerin mahvına sebep ol
muştur. Daha bir çok meşagil, bir çok sebepler ki, 
önüne geçmek serveti milliyenin müsmir olarak sar
fını istihdaf eder. Bunun için yeni kanunda ehliyeti 
fenniye ile beraber ehliyeti maliyeyi bidayeten ara
mak esasını vaz ediyoruz ve şimdi elimizde mekşuf 
olduğunu iddia ettiğimiz beş altı yüz madeni de mek-
şufiyetini ref edeceğiz. Çünkü hakikaten mekşuf mu

dur? Bilmiyoruz. Yani bugünkü fennin istediği ma
nada bir sermayedarın emniyetle sermaye vazını te
min edecek derecede mekşufiyeti meçhulümuzdür. 
Yalnız ismen mekşuf tur. Çünkü vaktiyle elde mev
cut kanun mucibince ruhsatname almış, fakat işlete-
memiş ve maden yine mekşuf telakki edilmiştir. Ha
kikaten elde ciddi bir taharriye, imalata müstenit ve 
bugünkü madencilik fenninin sermayedarı celp ede
cek derecede vazıh ve tetkikatı ilmiyeye müstenit 
vaziyet bulunmadığından bu mekşuf telakki ettiğimiz 
madenlere talip çıkmamaktadır. Bunları da gayrı 
mekşuf madenler gibi sermayedarın önüne korsak on
lar malın tamamen sahibi olmak arzusuyla tetkik ve 
taharri ederler ve kabili istismar görürlerse sermaye 
korlar ve çalışırlar. Bizim dosyalar tetkik olunursa 
zaten bir çok ashabı müracaata söylüyoruz, Türki
ye'de bu kadar mekşuf madenlerimiz vardır. Bakı
nız diyor, bakıyorlar, bir şey yok ismi var fakat 
fennen elde bir şey yok. Malumatı fenniye olmadığı 
için bırakıp gidiyoruz. Vaktaki, kendisi taharri eden, 
taharriyatı fenniyeyi tam yapar, galerileri açar, son
dajlar icra eder. Alacağı neticeye göre cinsini ev
safını kimyeviyesini tespit ederek sermaye koymaya 
cesaret eder. Nitekim şimdi bilhassa piyasada çok 
rağbet gören krom, manganez, bakır madenleri üze
rinde ciddi sermayedarların müracaatı vardır ve bir 
çok da maden ihale etmişizdir. Bu sene yirmi üç ma
den imtiyazı vermişiz. Eskiden alınmış imtiyazat ve 
taharri ruhsatnamelerinden bir kısmını kanuna tev
fikan feshettik. 

Madenlerimizin en mühimlerinden birini teşkil 
eden Ereğli havzai fehmiyesi hakkında kısaca maru
zatta bulunayım: 

Halen Ereğli havzasında 7 - 8 şirket vardır ki, 
bunlar Ereğli şirketi Türk kömür madeni şirketi, 
maden kömürü işleri şirketi, maadin Türk Anonim 
Şirketi, kireçli maden kömürü Türk Anonim Şirketi, 
Kozlu Türk Anonim Şirketi, Kilimli kömür maden
leri anonim şirketleridir. Bittecrübe fenalığını gör
düğümüz bir mesele vardır ki, bunu da ref edeceğiz. 
O da madenlerin şahıs namına verilmesidir. Maden 
mültezimi veya amili .vefat edince maden veresesine 
intikal ediyor. Verese tabii madeni işletecek iktidar
da olamıyor ve binnetice muattal kalıyor. Binaena
leyh yeni kanunla mutlaka şirketlere verilmesi esa
sını kabul ediyoruz. Mevcut maadin kanunu ahkâ
mından müstesna bir vaziyette bulunan Ereğli Kö
mür havzasının tabii olduğu havza talimatnamesi 
denilen teamüle müstenit bir mevzuu hukuki var
dır ki, bunun da ıslahına âcil ihtiyaç vardır. Bundan 
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seksen sene evveline ait bir talimatname ile bu asır-
<• da kömür işletilemez. Kömür işleri en çok para iste

yen ve bir çok tesisatı sınaiyeye ihtiyaç gösterir ma
denciliktir. Havai fahmiye hakikaten vâsidir ve zen
gindir. Son tetkikatımız neticesinde sahanın İnebo
lu'ya, Şarka doğru çok zengin damarlarla inkişaf et
mekte olduğunu gördük. Şimendifer oraya gittiği 
ve Ereğli limanı inşa edildiği zaman hakikaten bu 
havza bahri saf idin ve Karadeniz'in ve o civar mem
leketlerin en ucuz kömür verecek membaı olacaktır 
ve memlekete de büyük servetler temin edecektir. 
Yeni sermayelerle lavvarlar yapan, galeriler açan ser
mayedarlar faaliyete başlamışlardır. Bunların da ese
rini birkaç sene sonra göreceğiz. Tabii madencilik 
diğer işler gibi derhal senesinde semere veremez. 
Onun kuyuları, lağımlarının açılması, fabrikaların 
inşası senelere mütevakkıftır. Fakat bir defa istihza-
rat tamam olursa temadii istihsalat ile memlekette 
hakikaten çok kuvvetli bir servet membaı olur. Hav-
zai fahmiyede bu kanun ile efradın pek vazıh olma
yan ve gayet iptidai tarzda verilmiş olan haklarını 
diğer madenlerde olduğu gibi uzun senelerle tespit 
etmek imkânını yeni kanunla temin edeceğiz. Hâlâ 
havzadaki bir ocağın amili bir bap ocağın cevher da
marı hitam buluncaya kadar "işlemek hakkına haiz
dir. Halbuki başka başka amiller birbiri üzerinde iş
letmekte olduğundan daimi münazaat olmaktadır. 
Hudut ve hukuku şakuli hatlarla tahdit olunmak ve 
bunlar bu suretle bir şirketin idîi istifadesine tevdi 
olunmak lazım gelir. Havzai fahmiye teşkilatı jeoliji-
yesi ve mevkiiyeti itibariyle bir çok evsafı mümtaze-
ye maliktir. Sahildedir. Ekseri memalikte kömür hav
zaları sahilde değildir. İngiltere'nin kardif havzası 
sahildedir bizim havzamız sahilde olduğu gibi orman 
civarındadır. Ormanlar da sahile şimendiferlerle rapt 
edildikten sonra direk gayet ucuz olarak temin edil
miş bulunacaktır. Zaten maden ocaklarının en mü
him masraflarından birini direk teşkil etmektedir. 
Diğer masraflar ameleden madası, ikinci derecede 
kalır. O muhit ahalisi de madencilik ile melufdurlar. 
Onlarm maden ameleliğine heveslerini artırmak için 
daimi ikametgâhlar tesisini kanunla temin ettikten 
sonra vaziyeti maliyet fiyatı çok müsait bir safhaya 
girmiş olur. Şimdi açıkta fırtınada sahillerde kömür 
tahmili ile uğraşılmaktadır. Ereğli gibi tabiaten mah
fuz asrî' vasaitle mücehhez bir limana malik olduk
tan sonra ihrakiye vermek meselesi tamamen oraya 
inhisar edecek mahfuz depolarda kömür idhar ve 
ucuz ve seri tahmil ve tahliye vesaiti ile sevkiyatı te
min etmek vesaiti nakliyenin ücretlerini indirmek 
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I rhümkün olacaktır. Hali hazırdaki kömürün fiyatının 
yüksekliğinde âmil bilhassa asri tesisatı haiz bir li-
ıjıana ademi malikiyettir. Madenlerimizden bahseder
den demir sanayimizden de bahsedeyim. Memlekette 
^emir taharriyatı müspet neticeler vermiştir. Silifke' 
de Çalabık mevkiinde ve Bergama civarında Ayaz-
Âıende ve bir de Kayseri'nin Şarki Cenubisinde Fi-
raşe mevkiinde mütehassıslar tarafından yapılan tet-
kikat orada zengin demir madenlerinin bulunduğunu 
İspat etmiştir. Fakat bu servetlerin ton itibariyle 
iniktarı hakkında bazı malumat mevcut ise de bu
sun tam manasiyle fenni bir hakikat olarak tespiti 
için taharriyatı tamik zarureti vardır. Bu mevkiden 
alınan cevherleri Almanya, Belçika'daki ve bizim 
Türkiye'deki muhtelif tahlilhanelere gönderdik aldı
ğımız neticeler demir cevherinin yüksek olduğunu, 
demirin muhtelif aksamını imal için lazım gelen ev
safı tabiiye ve kimyeviyeyi haiz olduğunu ispat et
miştir. Binaenaleyh Türkiye'de demir meselesi halle
dilmiştir. Demir vardır. Yalnız bu demir sanayiinin 
İktisadi mahiyette işlemesi kömür sanayii ile rnüte-
İrafik olarak düşünülmek icap ediyor. Bazı sermaye
darlar demir sanayiini Türkiye'de tesis etmek için 
teklifte bulunmuşlardır, bunları tetkik ediyoruz. Ha
len ülkemizde demir sanayii için büyük meblağ koy
maya vaziyet, müsait değildir. Çünkü demir fabrika
ları ve sanayii akalli yirmi milyon liraya ihtiyaç gös
teriyor. Kanunen 18 milyon lira tahsisat aldıksa da 
bütçe vaziyetinden dolayı bütçeye tahsisat koyama-
jdık. Sermayedar gruplarla tekasiti münasebe ve va-
jdeli tediyat ile anlaşmak imkânı olursa taharriyatı 
jdaha esaslı bir surette tamik etmek ve alınacak neti
ceye göre demir sanayii kurmak hususunda şimdi
den teşebbüsat alacağız ve bunu gelecek sene Heyeti 
Celilenize arz ederim. Ziraat şubemizin mesaisi hak-
jkında da arzı malumat edeyim: Memleketimizin ha-
jlen en büyük servetini istihsalatı ziraiye teşkil etmek-
jtedir. Atiyen sanayiimiz orman ve maadinlerimiz in-
jkişaf ettikçe tabii onların da serveti milliyeye büyük 
(yardımları olacaktır. Ziraatın umum şuabatı üzerin-
İde ishalat yapmak keyfiyetini ıslah ve kemmiyeti ar
tırmak suretiyle istihsal kuvvetimizi sene besene yük
seltmek mecburiyetindeyiz ve' memlekette hayatı 
;ucuzlatmak, kambiyoyu tespit etmek veya yükseltmek 
îgibi daima mevzubahis olan ve memleket için lazım 
[olan hayati ihtiyaçların temini bu istirsalatın her sene 
(mütezayiden inkişafı ile kabildir, istihsal kuvvetini ar-
Itırmak için yaptığımız işler; evvela ziraat makinelerinin 
Itamimi üzerinde çalışıyoruz. Bunun için makinist 

imekteplerimiz vardır. Adana ve Ankara'da bunlar 
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her sene talebe çıkarmaktadır. Tamirhanelerimiz 
vardır. Onların artmasına çalışıyoruz. Mütehassısı
mız vasıtasiyle bu makinelerin ve tamirhanelerin 
noksanlarını ikmal etmek ve lüzum olmayanları el
den çıkarmak ve muhtaç olduğumuz yeni alatı bu 
atölyelerimize ilave etmek suretiyle tamirhane ihti-
yacatını daha müşmîr bir şekle koymak için çalış
maktayız. Tabii istihsal kuvvetinde alatı ziraiyenin 
hüyük mevkii olduğu gibi alatı ziraiyeyi cer edecek 
koşum hayvanatı da birinci derecede nazarı dikkate 
alınacak hir meseledir. Karacabey harasında halen 
(11) aygırımız (121) kısrak (559) bakarat ve damız
lık mevcuttur ve (9 800) de koyun vardır ki, bunlar 
da nısfıddam merinostur. Çifteler Çiftliğinde (51) 
aygır Uzun Yaylada (13) aygır mevcuttur. İdarei hu-
susiyelerimizin de depolarındaki aygır (260) kadar
dır. Muvazenei umumiye ve hususiye ile hayvanları
mızın ıslahına doğru hakikaten mucibi şükran adım
lar atılmaktadır. Bu sene Çukurova Çiftliği ile Ma
latya'nın Sultansuyu Çiftliğinde tatil mevsiminde tet-
kikat yaptıracağız. Bu vâsi ovalarda gerek atlarımız 
ve gerek bakarat ve koyunların ıslahı için icaibeden 
tedaJbiri idariye ve fenniye alacağız. Islah encüme
ninin çok meşkûr mesaisi ile Karacabey harasında 
halisüddem İngiliz at ve kısrakları celp olunmuş. Ha
radan elde edilecek arap ve yerli cinslerle tesalüp et
miş ırklar vilayata, depolara, halka tevzi olunacaklar
dır. Bu hayvanlar sıfat mevsimlerinde bulunan iyi 
cins , hayvanlarla sıfat edilmektedir. Köylere gönde
rilerek ahali yedinde telkini sınai usulü bu sene tec
rübe edilmiş on yedi yerde istasyon tesis olunmuştur. 
Koyunlarımızı yün itibariyle ıslah etmek için meri
nos cinsinden damızlıklar getirtmek üzereyiz. Önü
müzdeki sene bütçeye koyduğumuz yirmi bin lira 
kadar tahsisat ile bunların adetlerini çoğaltarak ev
vela kendi haralarımızda yerli iyi cinslerle tesalüp 
ettirerek halka tevzi edeceğiz. Malumu alinizdir ki, 
bizde yün sanayii; ince kumaşlar imaline müsait yerli 
yün bulunamaması yüzünden kaba kumaşlara inhi
sar etmektedir. Bunun sebebi ihtisas ve sermaye fık
danı değil, bilhassa yün meselesidir. Hariçten yün 
getirerek ince kumaş imal edebiliyoruz. Halbuki bu 
memlekette az zamanda kabili temin bir şeydir. Son
ra keza bakaratımız da süt, et ve kuvvet ve deri nok-
tai nazarından da muhtacı ıslahtır. 

Hububat tohumlarımızın ıslahı için istasyonları
mız mevcuttur ki, bunların birisi istanbul'da Halkalı 
Çiftliğinde, diğeri Eskişehir'de, birisi de Adapazarı' 
ndadır. Patates, mısır üzerine çalışıyor. 

Pamuk için Adana'da bir istasyonumuz çalışıyor. 
ikinci bir pamuk mıntıkamız olan eski Aydın vila
yetinin münasip bir yerinde bir istasyon daha açmak 
niyetindeyiz. Bilhassa Aydın mıntıkası ve ovası pa
muk itibariyle bu iklimin en müsait yeridir. Fabri
kaların imal ettikleri pamuklu bezler pamuklarımı
zın cinsi müsait olmadığından ince numara iplikler 
ve ince kumaşlar imal edilemiyor. Azami yaptığımız 
iplikler 22 - 24 numaradır. Pamuklarımızın biran 
evvel cinsini düzelterek yani uzunluk ve incelik iti
bariyle Amerika cinsleri derecesine yükselterek her 
sene yetmiş seksen milyon liralık servetimizi bel 
eden bu ithalatın önüne geçmek sekiz on sene sonra 
da bu nevi kumaşları dahilde imal etmek İktisat Ve
kâletinin birinci derecede ehemmiyet verdiği bir me
seledir. İstasyonlar, bilhassa Adana'daki istasyon se
mere vermeye başlamıştır. Yani orada tecrübe olu
nan pamuk cinslerinden Amerika nevilerinden bazı
ları mahsul vermiş ve bunlar çiftlik sahiplerine tevzi 
olunmuştur, ümit ediyoruz ki, bir kaç sene sonra 
memleketimiz İzmir'de yapılacak istasyonla beraber 
hariçten pamuk ithali ihtiyacından kurtulacaktır. 
Şimdi bir çok fabrikatörler bize müracaat ediyorlar. 
Diyorlar ki, biz ince kumaş imal edebiliriz. Bize mü
saade buyurun Amerikan pamuğu getirelim, halbuki 
Amerikan pamukları maluldür. Bazen hastalık pa
muklarda ve bazan da çekirdekten geliyor. Nitekim 
kırmızı kurt hastalığı gelmiş, epey zararını görmü
şüzdür. Mütemadiyen onunla mücadele ile meşgu
lüz. Şimdi yine Amerika'dan ikinci bir hastalık geti
rirsek memlekette sanayii artıralım derken memleke
te büyük bir beliye taslit etmiş olacağız ki bu şe
kilde pamuk mensucatını artırmaktansa memleket 
dahilindeki pamuk istihsalatım keyfiyet itibariyle te
rakki ettirerek o dairede tedricen sanayide kudreti
mizi tezyit etmek istiyoruz. Zürraımızın bir ihtiyacı 
da toprağa gıda, gübre vermektir. Bizde gübreler 
mahrukat olarak kullanılır. Devlet demiryolları ida
resi Amasya'da Çeltik kömür madenine biriket yap
mak için tesisat vücuda getirmek üzere mütehassıs 
getirilmiştir. Biriketler o muhitte rağbet görür ucu
za mal edilir de mahrukat olarak kullanılmaya baş
lanırsa hem ormanlarımızı mahrukat olarak yak
maktan kısmen kurtaracağız ve hem de gübrelerimi
zi toprağa atmak meselesini halletmiş olacağız. Mü
tehassıslarımız marifetiyle Türkiye'de tabii gübreler 
tahirriyatında bulunuyoruz. Bir İngiliz şirketi (Şili) 
den buraya gübre getirmiştir. Mekteplerde ve çiftçi
lerimizde tecrübeler yapılıyor ve halen Türkiye'ye 
senede 257 bin kilo gübre getirmektedir. Çiftçiliği-
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mizin, bilhassa vasati Anadolu yaylasının ziraatında 
tehlikeli vaziyetler ihdas eden yağmursuzluk ve rutu^ 
betsizlik hakikaten ciddiyetle nazarı itibara alacak 
bir mesele halini almıştır. Geçen sene beş altı vila
yetin zürraı çok yerlerde ektiği tohumu alamamışları 
ve çok müşkül mevkie düşmüşlerdir ve bunun neti
cesini de memlekette pahalılık ve diğer ticari sıkın-î 
tılar şeklinde görmekteyiz ve son zamanlar kışın 
tesiratı ve geçen seneki kuraklık sebebiyle zayıflayan 
gıda bulamayan hayvanatımızın mühim bir kısmı öl
müştür. Serveti miUiyemizden belki on beş yirmi 
milyon lira önüne geçmek mümkün iken yapılama
ması sebebiyle mahv olup gitmişlerdir. Kabili icra 
addettirdiğim mesele hayvan sahiplerine mecburi su
rette ağıl yaptırmaktır. Memleketin fena bir görenek 
tesiriyle arasıra hadis olan afat nazarı dikkate alın
mayarak daima hayvanlarımız açıkta soğuğa ve aç
lığa mahkûm bir vaziyette bırakılmaktadır. Buna 
karşı yakında bir kanun layihası teklif edeceğiz. El-
yevm Şûrayı Devlette tetkik olunuyor. Kanun ahali
nin serveti nisbetinde ağıl yaptırmak mecburiyetini 
tahmil etmektedir. Denebilir ki; halkın kendi işine 
niye müdahale etmek, kendi hayvanı telef oluyor. 
Bunu bilirken kendisi yapmaz mı? Bu son hadiseler
de görmüşüzdür ki, ahırları muntazam olanların bir 
hayvanı bile ölmemiştir. Bir de ahırı olmayanın hay
vanının ı% 10 ile 70'i ölmüştür. Binaenaleyh ahaliye 
uzun taksitlerle Ziraat Bankasından para verdirerek 
biraz da kendi hayvanatını satıp zammiyle ağıl inşa
sını kanuni bir şekilde temin ettirmeye muvaffak 
olursak Türkiye'nin çok büyük bir servetini teşkil 
eden koyun, sığır, vesair hayvanatın böyle her sene 
azalmasına değil, bilakis sene be sene ikişer, üç mil
yon adet miktarında artmasına hizmet etmiş olaca
ğız ve bu serveti artırmanın kolay bir yoludur. Nite
kim iki sene zarfında erkam ile biliyoruz ki, hava
ların müsaadesi olduğu için hayvanatın miktarı üç 
dört milyon artmıştır. Demek ki, muntazam ağıllar* 
olur ve hayvanın gıdası ihtiyaten depo edilebilirse 
açlık ve soğuk tehlikeleri bertaraf edilir ve bu suretle 
koyunlarımızın adedi her sene çdk miktarda artar; 
Çünkü nüfusumuz azdır ve meralarımız müsaittir ve 
koyun ve diğer hayvanat servetinin inkişaf atına ça
lışmak 'bu memleketin iktisadiyatının yükselmesinden 
birinci derecede amil olacaktır. Yayla mıntıkasında. 
hayvanatın artmasına çalışırken su meselesini de na
zarı dikkate almak zaruridir. Halen yayla mıntıka-; 
sına nüfuz eden yağmur vasati rakamla 200 ile 30Q 
milimetre arasındadır. Sahil mıntıkalara düşen yağ
mur miktarı 500 ile 600, 700 miktarındadır. Böyle 

200, 300 milimetre yağmur düşen yerlerde fennen 
ileri gitmiş memleketler kuru ziraat usulünü tatbik 
ederler. Biz bu usulü tatbik etmek için Amerika'ya 
Türk mütehassısı gönderdik, tetkikatta bulunuyor. 
Bir mütehassıs da oradan getireceğiz ve istifade ede
ceğiz. Vakıa bunun esasatı da bizim mütehassıslara 
mızca da büsbütün meçhul değildir, fakat tecrübe 
görmüş böyle kurak mahallerde uzun müddet bu
lunmuş mütehassısın bizim memlekette tetkikat yap
ması ve bilfiil çalışması çok faydalı olur. Kuru zira
at için bir taraftan çalışmakla beraber sulama işleri
ne de azami derecede ehemmiyet vermek ve bu mın
tıkanın hayatı ziraiyesini müemmen bir hale koy
mak en mühim işlerimizdendir. Fakat tabiatın bu
ralarda asırlardan beri meşhudumuz olan muayyen 
bazı kanunları vardır. Bunları biz tebdil edemeyiz. 
Bu mıntıkalara senevi 700 milimetre yağmur yağ
maz, tabiat her şeye kadirdir başka fakat, uzun se
nelerin tecrübesi bunu göstermiştir. Binaenaleyh biz 
bu gibi menatıkta diğer mütemeddin milletlerin gitti
ği yoldan gideceğiz. Onlar bu gibi yağmuru az me
natıkta kökleri derine giden eşcarı müsmire ve ipek
çilik ve bağcılık gibi ziraatın diğer şuabatının inki
şafına çalışmışlardır. Biz, de bu suretle çalışacağız. 
Eğer 'biz bu yayla mıntıkasında, yayla mıntıkasından 
maksadım bilhassa vasati ve garbi yayla kısmıdır, 
şark kısmı vasata benzemez, oralara Kars ve Arda
han havalisinde gayet mebzul ot yetişir, orada bil
hassa kara sığır hayvanatı keyfiyeten yükselmiştir. 

Şu mıntıka dediğim Ankara ve Konya'nın eski 
vilayet hududunu ihtiva eden sahadır ki, buralara 
her sene hiç olmazsa üç beş milyon Amerika çubuğu, 
eşcarı müsmire ve dut fidanları dağıtmak, halkın 
kazancına doğrudan doğruya müessir olmak lazım
dır. Köylünün kazancını yalnız buğdaya hasr ettir
memek, bağından, ipek böceğinden, afyon ziraatın
dan, meyveden hülâsa mütenevvi ziraatlardan istifa
de ettirmek yoluna sülük etmek, mümkün olan mua
veneti meccani tevziatı yapmak, hayvanatın ıslahında 
arz ettiğim gibi çabuk semere verir en ameli bir yol 
telakki ediyorum. Mevcut fidanlıklarımız azdır. Ge
çen sene bütçede sekiz bin lira varmış. Bu sene büt
çesini kırk bin liraya iblağ ettik. Heyeti Celileniz ka
bul ederse bu kırk bin lira ile yayla mıntıkasında 
Amerika çubuğu, dut fidanı, eşcarı müsmire yetiştir
mek için büyük fidanlıklar tesis edeceğiz ve sene be-
sene memleketin bu noksanını telafiye çalışacağız. 
Bazı fidanlıklarımızda eşcarı gayn müsmire tevzi 
ediyor, bu mıntıka da orman yapamayız, bunlar an-
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cak eVlerde, parklarda süs için kullanılabilecek ağaç
lardır. Halbuki burada kim eşcarı müsmire dikmiş 
ise tutmuştur. Nihayet para getiren bir mahsuldür. 
Bunun miktarını her sene milyonlarla halka tevzi et
mek suretiyle çoğaltmak neticesinde vasati Anadolu 
ikliminde refahla yaşayan, bir halk kütlesi kazanmış 
oluruz. Aksi halde çiftçiyi * yalnız talie bırakmak bir 
kaç senedir emsalini gördüğümüz gibi çok feci vazi
yetler ihdas eder. 

Memlekette ehemmiyeti mahsusa atfedilmesi icap 
eden hususattan biri de sanayii ziraiyeye elverişli 
mevaddın teksiridir. Pamuk, afyon, kendir, tütün ve 
emsali. Tütüncülüğümüz malumunuz olduğu veçhile 
eskiden beri ihraz etmiş olduğu şöhretini yalnız mu
hafaza değil, yükseltecek bir mahiyette inkişaf et
mektedir. Garbi Trakya'dan gelen tütüncülerimiz 
memleketin muhtelif menatıkında daha ziyade ve 
daha nefis surette tütün yetiştirmeye hadim olmuş
lardır ve gitgide tütüncülüğün basit bir ziraat 
değil, bilhassa tohuma, fideye, toprağı ihzara, mev
kiine işletmeye ve muhtelif hususatına icap eden me
sainin sarfı için tecrübe ve ilme mevki vermek lâ
zım olduğunu halk daha iyi öğrenmiştir. Bazı mana-
tıkta tütüncülük ölmüştür ve bu ölüm tabiîdir. Öyle 
gayrı müsait mahallerde tütünün para etmemesi tü
tünün fenalığındandır. İyi bir tütün hiçbir zaman 
köylülerin elinde kalmaz. Onun mutlak müşterisi 
vardır. Nitekim Amerikalılar eskiden bizden aldık
ları tütünlerden daha fazla almaya başlamışlardır. 
Eğer biz Samsun havalisinde, izmir mıntıkasının ve 
Marmara havzasının bazı sahillerinde iyi tohumlarla 
ve çok dikkatli mesaî ile tütün yetiştirmekte devam 
edersek her sene 50 - 60 milyon kilo tütünümüzü 
müşkülâtsız ve iyi fiyatla satmayı temin ederiz ve 
bunun müşterisi de vardır. Bunlar rakipsiz tütünler
dir. 

Türkiye'nin iklimi çok mümtaz evsafta mahsul
ler yetiştirmektedir, incir, üzüm ve fındık ve tiftikle
rimizin ve tütünlerimizin mümasilini hiçbir memleket 
yetiştirememiştir. Avusturalya, Cenubî Afrika, bil
hassa Kaliforniya bu hususta çok çalışmaktadırlıar. 
Kemiyette ilerlediklerine şüphe yoktur. Fakat key
fiyet de daima geride kalmışlardır. Vazifemiz bu 
mazhariyetten azamî derecede istifade etmeye çalış
maktır. Bu da en çok ticarî kısımdadır. Henüz tica
ret sahasında yeni yeni malûmat sahibi oluyoruz. 
Piyasaları yeni öğreniyoruz, teşkilatı hariciyemiz 
noksandır. Mamafih her sene mütemadiyen bu hu
sustaki malumatımız ilerlemekte, teşkilatımız kuv
vetlenmektedir. 

Bu sene toplayacağımız ticaret odaları kongresin
de tağşiş ambalaj ve ıstandar mesailini mevzubahis 
edeceğiz. Eğer bunlarda kabili tatbik, faideli mukar-
rerata varabilirsek istihsalatımızı daha kazançlı bir 
hale koymak olacaktır. 

Türkiye'nin tabiî menabii servetinden birisi de 
zeytinciliktir. Zeytincilik Türkiye'de hükümet tara
fından fennî ve iktisadî nokatı nazardan lâyık oldu
ğu himaye ve müzaharete nail olmamıştır. 

Önümüzdeki sene zeytinciliğin memlekette art
ması için Heyeti Celilenizce bir kanun teklif edece
ğiz. italya'dan ve diğer zeytincilikte ilerlemiş olan1 

memleketlerin mevzuatını getirttik, onları tetkik edi
yoruz, Malumuâlinizdir ki ta Fırat boylarından Di-
yarbekir'e kadar Kilis, Antep ve Maraş havalisinden 
başlayarak Adana Toros silsileleri, Antalya ve ha
valisi, bütün Muğla vilâyeti, İzmir, Balıkesir, Çanak
kale ve Gelibolu şibihceziresi ve Marmaranın ce
nup sahilleri zeytincilik için bittecrübe sabit olduğu 
veçhile dünyanın en müsait menatıikıtıa malik yer
lerdir. Dağlarında hesapsız milyonlarca yabanî zey
tin ağaçları vardır. Bunlardan istifade edemiyoruz. 

Bunlardan istifade etmek için ne gibi tedabir al
mak lâzımdır bunu tespit etmek, halka teshilat gös
termek, bu serveti tabiiyiyeyi memlekette inkişaf et
tirmek tabiî çok lüzumludur. Bizim gibi iklime malik 
olan İtalya, her sene 100 milyondan fazla yağ istih
sal etmektedir. İspanya bu sene (600) milyon okka 
yağ elde etmiştir. Biz de aynı İklime, aynı topraklara 
malik bir milletiz. Fakat zeytin istihsalatımız 50 mil
yon okkayı geçmemiştir. Bu elliyi, yüze, iki yüze 
iblağ edebiliriz. Yeter ki fennî bir program ile müte
madiyen, müstemiren çalışalım. 

Zeytin diğer mahsulat gibi değildir, insanların 
muhtaç olduğu bir gıdadır. Daima müstahsiline, er
babına kazanç getirir. Sigortalı bir ziraattır. Onun 
için her şeye tercihan himaye ve teşvik edilmesi lâ
zım gelen bir şubei ziraattır. Bu gayeyi istihdafen 
evkaf idaresini alâkadarlandırmak istedik. Başvekil 
paşa hazretleriyle görüştüm. Evkafın yüzbinlerle 
ağacı havi zeytinlikleri vardır. Evkaf zenginlikleridir. 
Tütün inhisar idaresi tütüncülük iiçin bir enstitü yap
tığı gibi müskirat idaresi de kendi şubei sanatına ait 
bağcılık ve şarapçılık, ispirtoculuk için enstitü ya
pacaklardır. Evkaf da zeytincilik için yapmalıdır, 

Bu müesseselerin vaziyeti maliyeleri bu gibi te
sisat için müsaittir. BVkaf idaresi zeytinleri numune 
tarlalarında yetiştirerek, aşılayacak halika meccanen 
versin. Bunun için şimdi yapacağı numune fidanlık-
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lan, mütehassısı ücretleri vesaire masrafı belki birkaç 
yüzbin lira için'diedir. Fakat memlekete yapacağı fay
da, serveti umumiyesine ilâve edeceği kudret çok 
yüksek olacaktır. Tabiî biz de vekâlet de çalışacak
tır. Bunun için yetişmiş mütehassısımız üç beş ay son
ra buraya gelecektir. Onunla teşviki mesai ederek 

zeytinciliğimizin lâyık olduğu dereceye isali için gele
cek sene Heyeti Celilenize kabili tatbik bir program 
ve bu kanun getireceğim ve yine Türkiye'nin bittec-
rülbe sabit olmuş ve muvaffak olunmuş bir serveti 
vardır : İpekçilik, vaktiyle Türkiye'den 7 - 8 milyon 
kilo koza istihsal edilirken bugün istihsal miktarı 
(şayanı şükrandır ki her sene afttmaktadır.) İki milyo
na yaklaşmaktadır. Üç sene evvel (3CÛ)' bin kilo idi 
mütemadiyen istihsâl artıyor. Şimdi halikımız eskisi 
gibi değil çok yanlıştır. Mütemadiyen fidan istiyor
lar. Fakat biz yetiştiremiyoruz. Bursa Ticaret Odası 
kendi bütçesinden geçen seme 500 bin fidan verdik. 
Bu sene de o miktarı dağıtmaktadır. Bizim fidanlık
larda tevziat yapıyorlar. Fakat kâfi değildir. Her se
ne 3 - 4 milyon fidan dağıtmalıyız. Garp vilâyetleri
miz halkı ekseriyetle ipekçiliği bilir. Vaktiyle darül-
harirlerde yetişen efendiler hem tohum istihsalini 
hem koza yetiştirmeyi öğrenmişlerdir. Bu yalnız Bur
sa mıntıkasına münhasır değil, İzmir ve Balıkesir ha
valisi, İzmir'in birçok menatıkı, Amasya, Malatya ve 
Elâziz havalisi memleketin daha birçok mahalleri bi
liyor. Fakat harpler dolayısiyle bahçeler harap olmuş
tur. Şimdi hükümet, idarei hususiyeler, ziraat odala
rı tevzi ediyorlar. 3 - 5 sene sonra eski hale varacağız 
ve geçeceğiz. Çünkü biz vaktiyle dünya ipek böcek
çiliğinde dördünoü mevkide idik. Beypazarın'da, 
Ayaş'ta, Ankara'da bütün mesaîyi buğdaya hasret-
mektense her köylünün senede üç beş kutu böcek aç
ması maişetinin tehvininde büyük medar olur. Bunun 
mesaîsi de kısadır ve birkaç aya mahsustur. Aile sa
natıdır. Böyle muhtelif ziraat yollarında halikın bilgi
sini artırmalk ziraatın mahsulün nevilerini çoğaltmak 
sistemini takip ötmezsek bazı seneler çok elim vazi
yetlere düşebiliriz. Aydın vilâyetinin zenginliği zira
atının tenevvüündendir. Dağlardaki palamuttan para 
kazanır. Zeytinden para kazanır. Ovasında buğday, 

• arpa, pamuk, mısır, nohut vesair hububat eker, bağla
rı incir bahçeleri vardır. Kurak veyahut seylap hubu
batı mahvedebilir. Fakat zeytin veya üzüm onun te
lafi eder. Hülâsa 8-10 nevi ziraat çiftçi için en bü
yük bir emniyet teşkil eder. Yalnız bir veya iki mahr 
şule vakfı ümit tehlikeli bir yoldur. Bu sene bütçeye 
Bursa mıntıkasında tesis olunmak üzere bir fışkırma, 

bir de kışlama istasyonu tahsisatı ilâve ettik. Bu tesi
sat sayesinde ipek böceği tohumlarımız, bütün İran' 
da ve Kafkasya'da ve her yerde vaktiyle meşhur ol
duğu gibi şöhreti sabıkasını yine bulacak müstahsil-
koi büyük kazançlar temin edeceklerdir. 

Bendenizin aşağı yukarı bir program halinde arz 
ettiğim mesaili memlekette uzun seneler yapılmış mah
sulü tecarüp ve te'tkikattır. Geçen sene kabul olunan 
kanun mucibince enstitüler için bir mütehassıs heyet 
getirilmiştir. Mütehassıslar bugünlerde memleketin 
muhtelif menatıkında taharriyatı ilmiyeye çıkacaklar
dır. Yanlarında Türk mütehassısları da olarak Tür
kiye'nin mecımuai nebatatını, emrazını, hayvanatını 
tetkik edecekler ve bu hususat hakkında raporlar ve
receklerdir. 

İki sene sonra açılabileceğini ümit ettiğimiz ens
titülerde yapılacak te'tkikat ve taharriyat ile daha esas
lı ve daha ilmî bir mahiyette bir ziraat programı çiz
mek tahtı imkâna gelecektir. Bu program çizilin-
ceye kadar bugün sellemehüsselam yürüyecek deği
liz ve memleketimizi hiç biHmiyor da değiliz. Bir
çok aksamı vatanda kabiliyeti ziraiye ve hayvaniye 
bittecrübe talayyün etmiştir. Meselâ Aydın'daki in
cirlerimize birçok rakiplerimiz son derecede çalış
tıkları halde rekabet edilemiyor, dünyanın en nefis 
mahsulü olmak mevkiinden düşürüılemiyor. Orada in
cirliğini tevsi etmekte tereddüde mahal yoktur. Zey
tincilik için ide tabiat hududunu çizmiştir. Birçok 
mahsulatımızın aşağı yukarı muhiti netayici görül
müştür. Bu tecrübelere müsteniden kuvvetimizi tek
sif ederek çalışacağız. Devlet demiryolları ile müza
kere ettik. Onların yalnız on yerde fidanlıkları var
dır. Çam, akasya vesair ağaçları yetiştiriyorlar. Bun
ların şimendifer güzergâhlarındaki yarmalarda, yol
ların hozulmaimasında faideleri şüphesizdir. 

Fakat aynı numune tarlalarının hududunu geniş
leterek meselâ on dönümü yirmiye iblağ ile Ameri
ka çubuğu, dut, eşearı müsmire fidanlığı yapsa, hal
ka tevzi etse hem o muhitin istihsalaıtı ve hem de şi
mendifer idaresinin kazancı 'artmış olacağından bu 
noiktai nlazları kabul ettiler. Devlet demiryollarının 
bu suretle büyük muaveneti olacağı gibi ziraat ve 
ticaret odaları, borsalar, evkaf idaresi, ziraat ban
kası idarei hususuyelerde devletin bu husustaki me
saîsine iştirak ettikleri ve baziarı da etmek üzere 
bulunduklarınla göre isıtihsalâtımız az zamanda kıy
metli fayizler göstereceklerdir. İstihsalâtı artıraca-
giz. 
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Bizim balkımızın1 bilhassa köylülerin zaman za
man bazı şikâyetleri Vardır. Derler ki; 'biz bu kadar 
ziraat mektepleri açtık, birçok (talebe yetiştirdik, fa
kat bunlardan azamı derecede istifade edemiyoruz. 
Bunu bendenizde vaktiyle köyde ibulundüğurn za
man yaptım.. Niçin böyle oluyor? Çünkü bizim mek
teplerde şimdiye kadar takip olunan program mese
lâ lise programı nasıl ki bir dimağa muhtelif malu
mat verirse ziraat mektepleri de ziraatın bugün pek 
çok teşaub etmiş olan muhtelif şuabatmın hepisi-
ne ait malumatı vermek yolundla olmuştur. Mektep
ten çıkan bir efendi belki yirmi otuz türlü ziraat 
hakkında miallumat sahibidir. 

Fakat o mekteplerde kâfi vesait olmaması, tec
rübe yapılamıaması ve talebenin amelî olarak istifa
de edememesi yüzünden malumat daha ziyade naza
rî kalmış ameliyat noksanı yüzünden çok defa böy
le ameliyat sahasında köylü o işi daha iyi yapmış
tır. îşte bu noksanı telafi etmek liçikı iki yolda çalış
mak istiyoruz. Birisi mevcut muallimlerimizi Avru-
pa'daki mütehassıslar derecesinde' yetiştirmektir. Bu
nun İçin bu sene kırk elli muallimi Avrupa'ya gön
derdik. Her 'birisi bir şubede, hem nazarî hem amelî 
malumat iktisap edecekler. Avdette meselâ birisi bağ
cılıkta, öbürüsü hayvanatta, peynircilikte, bir diğeri 
zeytincilikte her biri tam manasiyle yetişecek ve ni
hayet bir ağula gittiği zaman kolunu 'sıvayarak ka
şar peynirini vesalireyi yapacak 'kabiliyetli haiz ola
caktır. 

Bizim böyle memudiarımız yok değil, eksiktir. Bu 
kabahat memurlarda değil, teşkilatta ve programlar-
d'aidıır ve şimdiye kadar takip olunan .sistemdedir. 
Bir de ikinci sınıf çiftçi yetiştirmek istiyoruz. Ben
deniz bunlara /halk muallimleri demek işitiyorum. 
Halk muallimleri de bu rnekteptekinden başka ara
basında, heybesinde neresinde ilse maizemei fenniye 
ve ilâçları almış, atat evedatmı toplamış köy köy 
dolaşan bir sınıf, fındık mütehassısı mütemadiyen 
Ordu, Giresun, Trabzon havalisinde gezecek, porta
kal mütehassısı Dörtyol ve Antalya hlavalislinli dola
şacak bunun vazifesi seyyar bir halde bütün bahçe
leri dolaşıp ilaçlamak ve ısliaih etmeyi öğretmek ora
da her türlü ziraat ameliyatını, tedavi ameliyatını 
bilfiil göstermektir. 

Şimdi bir memur gönderiyor ve ona diyoruz ki: 
Sen zi'raat memurusun portakal hastalıkları ile mü
cadele et, pamuk ve zeytin sineği ile, çekirge ile mü
cadele et. Bu kabil değildir, emrazı nebatiye başka, 
haşerat başka ilimlerdir. Tababette olduğu gibi zi

raatta da şuabat üzerine mütehassıs yetiştirmezsek 
fıaidelerimiz ümit ettiğimiz neticeye varamaz. Çok 
defa yanlış adımlar atarız. Bunun için bu vasıfta 
memlekette seksen ile yüz mütehassıs seyyar bir hal
de köylere sevk ve kâfi tahsisat vererek Türk köylü
sünün asrın terekkiyaıtı ziraiyesine nazaran geri kal
mış vaziyeti ziraiyelerini fennin yeni tercübeleri ile 
ilâ etmek yoluna gidersek ümit ediyoruz ki çok fe
yizli yoldan yürümüş oluruz. 

Biraz da emraz mücadelesinden bahsedeyim : 
1926 senesinde vebai bakarı Türkiye'nin (570) kö
yünde tahribat ika etmekte idi. 1927 senesinde (193) 
köye indirilmişti. 1928 senesinde yani şimdiki sene 
içinde 5 köyde kalmıştır ve on günden beri bir .va
ka yoktur. Türkiye on günden beri vebai baikarîden 
kurtulmuş demektir. Bu iddia ile yeniden çıkmaz 
neticesine varılamaz. Bu beş köy kordon altındadır. 
Teşkilatımız kuvvetlidir, musap yoktur, hastalıklı ad
dolunan bilhassa Samsun ve Dıiyarbekir ve bazı me-
natılkta mücadele baytarlarımız kuvvetleri teksif olu
narak çalışmaktadır ve hastalık çıkar çıkmaz imha 
edilmektedir. 

Binaenaleyh bu teşkilât idame edildiği takdirde 
ümit ediyorum ki Türkiye için geçmiş senelerdeki 
gibi tahribat yapamaz. Belki şurada burada bir va
ka olsada derhal mahallinde söndürülmek imkânı ih
zar edilmiştir. Telef olan ve itlaf olunanlar hakkın
daki erkamı arz etmiyorum. Çünkü tafsilat pek uza-
yacalktıır. Serum müesseselerini takviye ettik. Bilhas
sa Mardin divan hudut boyu olması sebebiyle va
kalar çıkabilir. Oraların ihtiyaçlarını tatmin etsin di
ye bir serum darülilızan tesis ettik. 

Bir taraftan da halkın ziraî mamülatını artırmak 
için halk için eserler neşr ediyoıuz ve mektepler için 
de lâzım gelen eserleri ikmal etmek üzereyiz. Çekir
ge mücadelesinde bu sene cenup havalisinde 631 bin 
dönümden ibaret yumurtalı araziden 586 bin dönü
mü hafr edilmiş, mütebaki taşlık arazideki sürfeler 
için yine mücadele tertibatı lâzümesi alınmıştır. Bu 
mücadele bugün yine devam ediyor. 

Biz her sene çekirgeyi imha ediyoruz. Teşkilâtı
mız buna kifayet ediyor. Fakat her sene yüne hariç
ten Suriye'den çekirge geliyor. Gelmezse Türkiye 
çekirge afetinden masun kalmış olacaktır. Bu sene 
yine Sudan çekirgesinin ki - en mühlik çekirgedir -
uçkun halinde Mardin havalisine hücum ettiğini ha
ber aldık. Bu muhtemel tecavüze karşı müteyakkız 
bulunduğumuz için derhal mücadele ve imha tedabi-
rini aldık. Bir kaç seneden beri bizi ızrar edemjiyor. 
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emraz ile malul bir memleket manzarasından kurta
ralım. Nitekimc eht ettikmıi muvaffak oluyoruz. Ve
bali bakaride baytarlarımızı teksif ederek fennî bir 
yol tuttuk ve muvaffak olduk. Çekirgede de keza 
muvaffak oluyoruz. Diğer emrazı da tamamen imha 
edebiliriz. Yeter ki fennin icabatiyle ve lâzım gelen 
tahsisatı sarf ederek müstemiıen çalışalım. Başınızı 
ağrıttım. Bu kadarla müsaade buyurmanızı rica ede
rim. (Alkışlar) 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Bendeniz 
bu sene iktisat bütçesinin heyeti umumiyesİ hakkın
da söz söylemiyeceğim. Çünkü âli iktisat Meclisi te
şekkül etmiş, memleketin iktisadını, istihsal kuvvet
lerini ilmî bir surette tetkik etmiştir. Onların mıüta-
laatını öğrenmelikçe söz söylemeyi zait addederim. 
Yalnız bütçeye baktım, (çiftçileri takviye) diye bir 
tahsisat aradım, bulamadım. Bunun da sebebi, Ve
kil beyin itiraf buyurdukları veçhile orta Anadiolu' 
da bazı mıntıkalar vardır :kd bugün zaruret içindedir. 
Koçhisar, Arapsun'dan aldığım telgraflar çok acık
lıdır. Davarları % 50, % 30 gitmiş. Daha fazla ve
ya daha noksan ne ise, bir zarar var. 

Fakat tohum bırakıyor, tohumları tekrar sürmekle 
ve sürfeleri çukurlar ve hendekler kazarak imha et
mek için teşkilât ve masraf yapmak mecburiyetinde
yiz. Ve her sene de birçok masraf etmekteyiz. Mem
leketin selameti için bu da zarurîdir. Hayvanatı mu-
zina mücadelesinde bu sene (27 800) yaban domuzu, 
(84 000) muzır hayvanat İmha olunmuştur. 

Zeytin mücadelesinde (636 000) zeytin ağacına 
'ilâç tatbik olunmuştur. (416 000) muhtelif eşcar üze
rinde (iponomuıt) la mücadele edildi. Geçen sene 
bendeniz Samsun'a bir seyahat yapmıştım. Amasya 
hududuna girince Dereboyunla birçok elma ağaçla
rının yapraklarının kurumuş olduğunu gördüm. îpo-
nomuttan hepsi tamamen mahvolmuş. Halbuki 
Amasya'nın bamyası, elması meşhurdur. Orada hal-
'kın serveti bunlardır. Kâfi polverizatör ve fen me
muru da var iken polveriize edilmemiş, bir kısım 
ahali zehirler ağaçların altındaki otları, bamyaları 
kurutuyor, hayvanatın yiyeceğini zehirliyor, diye is
tememişlerdir. Mahalli ziraat memuru da ihmal et
miş. Hakikaten bu dikkatsizlik yüzünden geçen sene 
Amasya'nın o güzel elmasından kısmı azamı mah
volmuştur. 

Mücadele işi Türkiye ziraatı için çok ehemmiyeti 
(haiz bir meseledir. Bazıları çok zahir ve bahirdir. Çe
kirge gibi iponomot gibi... Bazıları böyle değildir. 
Kendim çiftçilikle meşgul olduğum zaman arpada 
bereket kalmadı diye köylüler şikâyet ederlerdi. Tar
lada merak ettim, dikkat ettim, her arpanın başağm-
daki taneler içerisinde bir kurt peyda olmuş taneleri 
yiyor. Başakta seksen tane varsa miktarı elliye ini
yor. Yahut kırk tane varsa 30, 25 oluyor. Eskiden 
bir dönüm yerden bire yirmi aldım diyen köylü şim
di bire on aldım" diyor bu neden? Toprak aynı, to
hum ve mesaî tarzı aynı, o farkına varamadığı hal
de bir böcek imha ediyor. Bir maraz üçde bir dere
cesinde serveti noksanlaştırıyor. 

Vaktiyle tzmir 40 - 50 milyon ıklilo arpa ihraç 
ederdi. Bunun içinden yüzde otuzunun sinek, böcek 
yüzünden mahvolduğunu düşününüz. Demek ki 10 
milyon kilo arpa noksan, milyonlarca servet eksik
tir. Her mahsûlde İklim ve tesiratı havaiye icabatı 
veya hariçten gelen birçok emraz ile mücadele et
mek en mühim meseledir ve ziraat şubesinin menfi 
bir sahada fakat çok mühim bir vazifedir. Bunlara 
çare bulursak ziraî servetimiz kendiliğinden artmış 
olacaktır. Bendeniz bu mücadelede daha fazla çalış
mak için Heyeti Celilenizden gelecek sene daha zi
yade tahsisat isteyeceğim ki memleketimizi birçok 

Geçen sene o adamların hasılatı da olmadı. Bu 
adamlar biraz yemeklik istiyorlar, biraz para isti
yorlar. Evvela Ziraat Bankasına, gittik müdiri umu
mî bey (onlara Allah baksın biz bakamayız) dedi. 
Biz de eyvallah diyerek boynumuzu büktük, müste
şar beyefendiye bu adamlar acından ölüyor dedik. 
Çalışırız, yaparız, bakarız dediler, vaatr buyurdular, 
bütçeye baktım birş'ey yoktu. Bunlara bir miktar pa
ra verilirse herhalde yine müstahsil hale geçebilecek
lerdir. Ben bütçede 64 000 lira kadar buldum. İster
seniz bu müfredatı size okuyayım. Hiçbir şeye de 
dokunmuyor. Bu adamlara ziraat bankasından ve
ya bugün yapılan bütçenin içinden bir miktar para 
ayrılması derecei vucuptadır. 

RASİH BEY (Antalya) — Efendiim İktisat Vekâ
letimiz memleketin çok hayatî işlerini, hizmetlerini 
üzerine almıştır. Onun için İktisat Vekâleti Bütçe
sinde ne kadar çok söz alsak ve ne kadar çok dertleş-
sek hakkımız vardır. Maalesef itiraf etmek mecbu
riyetindeyiz ki 3 -• 4 senedir gerek Ziraat, gerek Ti
caret Vekâleti, bugün de İktisat Vekâleti bu hidema-
tın ifası hususunda müsmir neticelerle karşımıza çık
mış değillerdir. Çalışıyorlar, fakat nasılsa bir türlü 
bu işler tanzim edilemedi. Acaba sebep nedir? 

Bendeniz Heyeti Gelileıiizin aflarına mağruren 
bu sebebin çalışma usullerine hata ettiğimizden ileri 
geldiği kanaatinde bulunacağım. Bu kanaati de müh' 
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telit encümende bundan 5, 10 gün evvel geçen tah
kikat esnasında İktisat Vekâletinden gelen bazı ar
kadaşları dinlerken hasıl olan intihalara istinat ede
ceğim. Arkadaşlar; vekâletin uzun müddet müsteşar
lığını yapmış, Ticaret Müdirİ Umumiliğimi ifa etmiş 
bir arkadaşa karşı Encümenin irat ettiği suallere mu
kabil bu arkadaşın (bu vazifem idi fakat ifa etme
mişim, zühul etmişim) kelimelerinden başka ağzın
dan hiçbir cevap çiıkmıyordu. iktisat Vekâleti gibi 
- sözüme başlarken arz ettiğim veçhile - memleketin 
en mühim ve en zarurî ihtiyaçları üzerinde çalışma
sı icap eden bir vekâlette müsteşarlık makamına ka
dar çıkmış bir arkadaşın ağzından Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin tahkikat encümeninin huzurunda 
çıkan bu sözler doğrusu bütün arkadaşlariyle bera
ber beni de çok dilgir etti ve çok düşündürdü. Veklil 
Bey arkadaşımızdan bütçesinin müzakeresi mü
nasebetiyle ilk rica edeceğim şudur: İktisat Vekâle
ti herhalde bu memleketin bütün üzerinde işlediği, 
inkilabın üzerinde çok titrediği mühim bir ekonom 
üzerinde bulunan faaliyet sahasıdır. Orada herhalde 
çok kudretli arkadaşları görmek istiyoruz. 

O makinenin herhalde çok kudretli elleriyle ted
vir edilmesi lâzımdır. Vekil Bey arkadaşımızdan bil
hassa rica ederiz, makine üzerinde çok sıkı bir mu
rakabe ve teftiş yapsınlar, vazife üzerinde biraz da
ha amil olsunlar ki memleketin iktisadî işlerinde da
ha fazla inkişaf görelim. Eğer fazla çalışılsaydı, is
tediğimiz gibi çalışılsaydı bugün daha çok inkişafla
ra mazhar olacaktık kanaatindeyim. Çalışmamak, 
çalışamamak veyahut vazifeyi benimsememek, ya
hut vazifenin ehli olmamak yüzünden memleket çok 
zarar görmüştür. Vekil beyden bilhassa bu nokta 
üzerinde çok rica ediyoruz. 

Bu ufacık mütalaamı arz ettikten sonra ticaret 
ve ziraat işlerimizde dahi, Maliye Vekili Beyden ge
çen gün rica ettiğim gibi, İktisat Vekâletinden de ri
ca edeceğim. Memleket dahilinde biraz fazla tetkik 
yapalım,. Memleket dahilinde, memleket ihtiyaçları
nın neden ibaret olduğunu tespite doğru biraz daha 
fazla adım atalım. 

Arkadaşlar; geçen gün buradaki çarşıda - hepi
mizin bildiğimiz vaziyettir - sebze alırken İskende
riye'den gelmiş bakla gördüm. 

Arkadaşlar; Ankara'ya İskenderiye'den bakla 
geliyor da 60, 80 kuruşa satılıyor. Demek zannede
rim ki -• Kâinata karşı memleketimiz ziraat memle
ketidir diye söyleyip dururken - doğru olmaz. Ger
çi memleketimiz yalnız ziraat memleketi değildir, 

fakat başka sanatımız da daha, fazla inkişaf etme
miştir. Yalnız en çok mükemmel vasfımız, ziraatçı 
iken İskenderiye'den bakla gelipde burada 60 - 80 
kuruşa yemek biraz düşünül'evek bir mevzudur. Ar
kadaşlar; İskenderiye'den İstanbul'a, İstanbul'dan 
buraya geliyor, burada satılıyor, rekabet ediyor. Mem 
leket mahsulâtını daha ucuz «.atmak üzerinde Ziraat 
Vekâletine büyük ve mühim bir vazife düşer kana
atindeyim. Yine aynı şeyde İktisat Vekâletine bazı 
vazifeler düşer. Bakla için de Ankara'dan İskenderi
ye'ye para giderse bu hayat pahalılığına katlanıla-
maz. 

Orman hususunda Vekil Beyefendi çok mufas
sal izahatta bulundular. İktisat Vekâletine geçtikten 
sonra memleketin vaziyeti hakkında almış olduğum 
tedabirden dolayı kendilerine teşekkürle beraber 
asıl orman işinin - bu memlekette eğer bir varidat 
membaı ise - Maliye Vekâleti tarafından çok esaslı 
bir tarzda tetkik edilerek mezkûr Vekâlet tarafından 
deruhde edilmesi kanaatindeyim. Yoksa senelerden 
beri masrafı kadar varidatı oibayet edilir, aynı za
manda ormanlarda alabildiğine tahribat görüyoruz. 
Eğer orman ıkatiyat ve ihracatı tanzim edilirse iki 
yüz sene içerisinde bugün bütçemizde bir milyon ye
di yüz küsur bin lirayı geçmeyen orman varidatının 
herhalde on milyona baliğ olacağı kanaatindeyim. 
Fakat bu herhalde tanzim edilmek şartiyledir. Bu 
günkü şekli idaresi ile yine bir milyon ile 'iıki milyon 
arasında kalır ve memlekete de lüzumu veçhile or
mandan varidat girmez. Bu seneki vaziyete teşek
kür etmiştim. Bizim Cenup sahilleri mıntıkasının 
malumuâlileri ihracat eşyası en ziyade kereste ve 
onun teferruatıdır. Fakat geçen seneler maalesef bu 
ihracat tamamen durmuştur. Bu sene biraz faaliyet 
başlamıştır ve bu faaliyet yerindedir, tevkif edilme
mesi lâzımdır. Geçen sene ve evvelki sene Vekâletin 
o mıntıka için takip ettiği usul yanlıştı. Çünkü o mın
tıkalar iklim itibariyle sıcak ve ormanın çabuk ye
tiştiği ve çabuk ihtiyarladığı mıntıkalardır. 

Sinnikata gelmiş olan ağaçları kestirip de nakte 
tahvil edilmezse, memleket servetine nakit olarak 
ithal edilmezse o ormanlar çürümeye mahkûmdur 
ve yangınların amansız tahribatına daima maruzdur. 
Onun için Muğla, Antalya, Silifke ve Adana havali
sinde orman katiyatı için takip edilecek usul ile or
ta Anadoluda yahut Karadeniz sahillerinde takip 
edilecek usûl arasında çok fark vardır. Bu hususa 
Vekil Beyin nazarı dikkaüerini celp ederim ve zaten 
bu sen'eki hareketleri de bu hususu bildüıklerine b'ir 
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delildir ve bu seneki tarzı hareketleriyle memlekete 
bu serveti tekrar ithale başlamışlardır ve ümit ede
rim devam edecekler ve daha fazla bu servetin mem
leketi zengin etmesine sebep olacaklardır. 

Arkadaşlar geçen sene ve evvelki sene arz etti
ğim muamele durmuştu. O zaman bu muamelenin 
tevakkufa uğratılmasından evvel Antalya vilayeti 
laekal senede üç, dört milyon lira para alırdı. Ve bu 
para o vilâyetin maliyesinin tedvirine kâfi geliyor
du, iki senedir ki nasılsa Vekâlet yanlış bir hattı 
hareket takip etmiştir. O da büyük sermayelerle bü
yük kıtada iş ihalesi maalesef memleketimizde bü
yük sermayeler olmadığı İçin ve büyük kıtada üsleri 
tedvir edecek fen adamları olmadığı için bu hattı 
hareket neticesi bu iş tevakufa uğramıştır. Bir kısım 
yerler işledi. Fakat o zaman emek bizim, orman bi
zim, kâr Suriye'lilerin oldu. Onun üçün Vekil Beyin 
herhalde bu servet ve bütçemize de varidat membaı 
olan bu kısım ve sahalar üzerinde varidatta hususî 
bir mesaî tarzı takip buyurarak yangın ve çürüme
den sinni kat'a gelmiş olan ağaçları, odunluk ve 
kömürlük kısımlarını kurtarmalarını ve servetin ar
tırılmasını rica edeceğim, izmir'in istilâ dolayısiyle 
yanan yerlerinde başlayan ima t işi için eğer Muğla, 
Antalya ve Silifke'den kerestenin mamul şekilde ih
racı hususu da temin edilecek olursa Romanya'ya 
vermekte olduğumuz mühim meblağlardan memleket 
lehine büyük kâr temin edilecektir. 

Arkadaşlar paramızı düzeltelim, memlekette va
ki olan pahalılılk düşsün diye bir çok nazariyeler 
serdediyoruz. Gerçi bendenizin mesleğim iktisat de
ğildir. Fakat parayı artırmadan' ihracatımızı ithalatı
mızdan daha fazla yapmadan zannetmem ki paranın 
kıymetini artıralım ve pahalılılk buhranından kur- i 
tulalım. 

izmir milyonlarca lirasını neden Romanya'ya ver- j 
sin, bu imalat ve inşaat dolayısiyle niçin yanıbaşın- I 
daki Silifke, Antalya, Muğla veya Adana'da tesis | 
olunacak fabrikalardan istediği keresteyi tedarik ve- ; 
ya temin etmesin? Tabiî böyle memleket dahilinde 
memleketin ihtiyacını temin yolunda iktisat Vekâ
leti fazla meşgul olarak (ihtiyacımızı kendimiz te
min etmek yollarında yapacağı muvaffakiyetler an- i 
cak memlekette parayı çoğaltacaktır. Yoksa herşey i 
söner. Mütemadiyen hariçten ihtiyacımızı alırsak I 
tabiîdir kıi parayı artıramayız. Onun için bu nokta- j 
da Vekil Beyefendi hazretlerinden tetkikat rica ede- ; 
ceğim. 

Silifke, Antalya, Muğla havalisi malumuâliniz 
eski tarihlerde üçü de ayrı ayrı birer hükümeti tem- ; 

sil eden arazilerdJk•. Bugün Adana vadasa!, izmir'in 
Manisa ve Aydın vadisi ne kadar feyizli birer vadâ 
ise bu üç vilâyet arazisi de vaktiyle ayrı ayrı birer 
hükümet idare etmiş o kadar feyizli bir arazidir, Ve
kil Beyefendi hazretleri izahat verirken o mıntıkanın, 
o iklimin, kabiliyetlini gösterecek birçok işlere temas 
buyurdular. 

Pamukçuluk, zeytincilik, portakalcılık üzerinde 
çok fazla kabiliyeti olan bu arazi üzerinde açacakları 
kâğıt fabrikaları içlin mütehassısların raporundaki 
şeraiti haiz olmak noktasındaı en zengin mıntıka
lardır. Bu üç vilâyet üzerinde iktisat Vekâleti ıgerek 
ziraat gerek ticaret noktasından bütçede, açmak üze
re tahsisat istedikleri enstitüleıden birisini hiç olmaz
sa o mıntıkada tesis etmek suretiyle orada faaliyete 
geçmek herhalde çok kârlı bir iş olacaktır. Tetkik 
için o havalinin imar ve ihyası için daha nafii olacak
tır kanaatindeyim. Maruzatımı bitirirken Vekil Be
yefendinin, bize gelecek sene bütçesinde çok müsmir 
bir sahadaki müsmir faaliyetinden malumat ve iza
hat vereceklerine kani olarak kürsüden iniyorum. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim, bendeniz 
söz söylemliyecek idim. Fakat, maarif bütçesinde 
söyleyip de iktisat bütçesinde söylememek biraz 
münasebetsiz kaçacağından dolayı maruzatta bulu
nacağım. Bütçenin heyeti umurnıiyesi ve bütçenin 
muvazeneden ayrılmamak esası hakikaten hükümet 
ve millet için baisi şeref ve necaıtır. 

Türkçe bir darbı mesel Vardır. Yorganımıza göre 
bacağımızı uzatalım. Tamamen kendi kudreti mali
yemize göre masraf temin edilmiş, devletin haysiye
ti gözetilerek muntazam tediyat usulleri tatbik edil
mekte olmuştur ve bu sene aynı şekle gelmek sure
tiyle hakikaten hepimiz için baisi şeref olacak bir 
şekildir. Ancak bendeniz iktisat Vekâleti ziraat 
bütçesi deyince esasen Ziraat Vekâletinin gerek 
rakam itibariyle gerek sıra sayısı itibariyle evvela 
gelmesi taraftarıyım., inşallah c günü de göreceğiz. 
Bu kadar muvazene ile yürümekle beraber, hükürnet 
iyi çalışmış demekle beraber başımızda Gazi git» 
bir sermaye varken, ismet Paşa giibi yorulmaz bir 
Başvekil mevcut iken bu vaziyetten istifade ederek 
biraz daha semereli çalışmak imkânı vardır gibi ge
liyor. Bendenizce Maliye Vekili Beyefendi mutattır 
her sene - bu sene de Şükrü Beyefendi ıbuyurdülar -. 
eski imparatorluk bütçelerine nispetle umumî bütçe
miz şayanı memnuniyettir, Hatta iktisat Vekâleti 
bütçesi bile o zamana ait bütçelerden fazladır, iyi 
fakat o kadar yanlış bir vahidi kıyasî 'ie ikıyas edl-
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yoruz ki millet Cumhuriyet yapmıştır, medeniyeti 
kabul etmiştir. Medeniyeti kabul ettiği vakit kendi
simin alacağı vahidi kiyasî en mütekamil bir milletin 
vahidi kıyasîsidir. Bugün yapmak istediğimizi karşı
mızda İtalya ve Fransa bütçesiyle karşılaştıralım. 

Eski imparatorluk devrinin bütçesiyle değil, te
kemmül etmiş milletlerin tarzı mesaîsi ile karşılaştı
ralım. Bendeniz görüyorum kî Fransa'da bir buh
ran oldu - Kambiyo buhranı frank sukuta başladı. 
Bütün millet ayağa kalktı, iki kap yemek yiyeceğiz 
dediler ve millet o kadar alâkadar oldu ki herkes 
evinde bile bir binini kontrol etmeye başladı. Biz ta
biî her manasiyle bu işlerin yemişiyiz, yemi düşüne
rek yürüyoruz. 

Hükümeti milliye zamanından beri bu şuur gel
miştir. Hiçbirisini karşılık koyarak mukabele etmek 
taraftarı değilim. Hatta şahsan, babamın gittiği yola 
dahi gitmedim, Elimizdr bugün kendileri buyurdular 
ki, şu kadar zeytinlerimiz vardır. Beyefendi bugün 
yalnız Anadolu yaylasını dağil, Türkiye'nin her tara
fını sulamaya muhtacız, bugün Anadolu yaylasının 
tabiî bir kuraklığı değildir. Biz sahillerin de kurak
tan mutazarrır olduğunu o vakit de buraların bolluk 
olduğunu çok gördük. Şu dakikada memleketin her 
tarafım sulamaya ihtiyaç vardır, öyle sulamaya ih
tiyaç vardır ki az para ile herbir ameliyat iki vila
yeti, üç vilayeti besleyecek bir şekildedir. 

Konya'da bir şey var. Eskişehir'in porsuğu, Sa-
karyası var. Konya'nın geçen sene sulama mıntıka-
sındaki halk zengin olmuştur, zürra zengin olmuş, 
beri tarafı fakir. Yani halk bu kadar görmüştür. Bu
na acaba Ziraat Vekâleti bilhassa iktisat Vekili Be
yefendi Heyeti Vekileye arkadaşlar bana bir milyon 
lira sulamak için, zeytin aşılamak için verin, sula
ma idaresinden iki sene sonra size şunu vereceğim, 
zeytin üç sene sonra meyve vermeye başlar, şunu 
alacağım dedi ve musırrane böyle bir teklif yaptı mı? 

Eğer yaptı da Heyeti Vekile kabul etmedi ise 
beyefendinin istifa etmesi lâzım gelir. Bendeniz lâ-
yıki veçhile memleketin bütün şümuliyle iktisat ve
kâleti demek, Türk camiasının hayatı demektir. Ev-
velen müdafaai millet gelir, sonra hepsi odur. O her 
vekâleti takviye edecek, bütün Türkleri saadete sevk 
edecek iktisat Vekâletidir. Bu kadar mühim ve ha
yatî bir vekâlette hakikaten faaliyet maalesef azdır. 
Evet paramızın az olduğu, zengin bir bütçemizin ol
madığım biliyoruz. Fakat göremiyorum ki vekâlet 
şöyle )bir teklif yapmış, filan yeri sulamak için bana 
bir milyon lira verin, yüz bin lira filan ver'in zeytin

liğini ıslah edeceğim, böyle bir teklif yapmış da He
yet Vekileden ret edilmiş diye duymadım. Duymuş 
olsaydık müteessir olmazdık, 

Beyefendiler, bendeniz şuna kaniim ki Türkiye' 
de mahsus bir buhran vardır, Türkiye'de iktisadî va
ziyetimizde tam bir şekil ve hareket değildir. Ancak 
gayet müsterihim ki bu memleketin, ne italya'nın 
tedbirine, ne Fransa'nın tedbirine ihtiyaç vardır. Her 
yeri bakirdir. 

Bugün bir verip yüz alacak yerlerimiz vardır. Bu
nun için atimizden istikbalimizden tamamen mıı&ta-
rihim. Ancak başımızda Gazı gibi sermayei millî 
var. ismet Paşa gibi yorulma't bilmeyen bir Başve
kil varken bu sefer noksan yaparsak, atinin bilhas
sa şimdiki bu vekâletivderuhde eden zevata - mebu-
sanı kiramın da tabiî mesuliyeti var - atinin af ede
ceğini zannetmem. Bu fırsatlardan istifade ederek 
bu noksanları ikmal etmek lâzımdır efendim. Kam
biyo ve pahalılık hakkında bendemiz bir taraftan is
tihsal menabimizde böyle az masraflarla çıkacak 
yerlerden başlayacak olursak Eskişehir'in, Sakarya, 
ve Porsuğu vardır. Biliyoruz ki bu altmış, seksen 
milyon lira ister. Evet altmış, seksen milyon birden 
verilemez. Fakat bunun yoluna gidilir vesaire yapı
lır. Hali hazırda ziraat teşkilâtına, iktisat Vekâleti 
teşkilatına verdiğimiz para, adedi mevzubahis olma
sın. Türkiye Cumhuriyetinde iktisat Vekâleti vardır, 
teşkilâtı vardır. Bunu yaşatalım, icap ederse zemin, 
zaman müsait olduğu vakit istifade ederiz. Bunu ya
palım, belki bir zaman sonra istifade ederizden iba
rettir. 

Efendim, eldeki memurlarımızın tarzı mesaisi 
hakkında bendeniz kısmen Rasih Beyin fikirlerine 
iştirak edeceğim, meselâ vilâyetlerdeki ziraat teşki
lâtı : Bu zevatın yegâne vazifesi vekâletten aldıkları 
evraka masanın başında bir rapor yazıp vermekten 
ibarettir. Bu zata acaba arkadaş senden rapor iste
mem, senin vazifen gideceksin, vilâyetin kaç köyü 
var, üç yüz köyü var, her köyde bir iki gün yatacak
sın, o köye kendi aklın yettiği kadar, kendi aklın 
yetmezse bir komisyon marifetiyle bir talimat yapı
lır. Sen filan köye gittiğin zaman kaç dönüm arazi 
var. Arazi nasıldır. Merası ne kadardır. Hayvanlar 
ne cinstir. Nereden ıslaha muhtaçtır. Nüfusu nedir. 
Hiç olmazsa devlet onlardan umumî malumat alır
dı. Filan köy şudur. Filan köy budur. Ama nakıs ol
sun. Filan yerde benim arazisi az nüfusu çok köyüm 
vardır. Bunu bilir ve o zaman devlet düşünürdü. Ve 
onları hicret ettirirdi. Yahut burası da insan yetiştirir 
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çiftlik olsun derdi. Fakat bileıek yapardı. Bendeniz 
bu teşkilâtın da boşa gitmeyecek şeklini aşağı yuka-: 

rı bulacağımıza kaniim. Hiç olmazsa umumî bir ma
lumat ediniliri Şimdiden köylere gider. Aklın erdiği! 
kadar burada vazifesi tayin olunursa herhalde fai-l 
deli olacağım zannederim. 

Islahı hayvanat hakkında ve baytarlarımızın tar
zı mesaîsi hakkında Vekil Beyefendi vaat buyurmuş
lardır.; Baytarlarımızın mesaî tarzını değiştireceğiz; 
diye. 

Şimdi efendim bir de geçen defa Nafıa bütçe
sinde Nafıa Vekili Beyefendi su işleri için bir ka
nundan bahsettiler. Bendeniz bu kanunun bütün teş
kilâtımızdan daha mühim olduğunu idrak ediyorum. 
Bu kanunun seyrine baktım. Limanlar da dahil. İk
tisat Vekâletinin alâkadar olmadığını gördüm. Ben
deniz diyorum ki bu iş Nafıaya geçerse Nafıa nok
tasından mülahaza ile iyi neticeler vermez. İktisat 
Vekâletinden idare olunursa daha az para ile daha 
çok menfaat temin edilir. Başvekâlet bu işle fiilen 
alâkadar olsun. 

Mutlaka liman işini bu su işlerinden ayrılması 
lâzımdır ve bendenizce kuraklık için yapılacak işten 
ziyade bu memleketi yaşatacak şey su işidir. Geç
miş bir şeydir. Fakat zihnime ilişiyor. Serbest mıntı
ka bugünlerde tatbikatına başlanıyor. Tabiî kanun 
yaptık, Bendeniz bir türlü bunun faidesine kani ola
madım. Bunu zannediyorum geniş bir antrepo mon
taj için, paket için buna kâfidir ecnebinin arayacağı!, 
bunda düşündüğümüz ve vasıl olduğumuz netice bu-; 

rada gelip montaj yapsın, paket yapsın, şuraya bu
raya sevk etsin, Belki kanunidir, Hükümet faide ve 
lüzum görüyorsa bendeniz kendi kendime bir çok 
mehazir mühahaza ettim. Tabiî onu salahiyettar ze
vat daha iyi düşünmüşlerdir diye müteselli oldum. 
Ancak gelecek adam için hiçbir faidei iktisadiye 
yoktur, Teşviki Sanayi Kanunumuz vardır. Yine ora
ya getirip de bizden malzemei iptidaiye almayacak. 
Bendeniz bu hususta yapılan tetkikatm tamamen ye
rinde olduğuna kanaat getiremedim. Vekil Beyefen
diden tekrar tetkikat yapmasını rica ile beraber ten
vir ederlerse teşekkür ederim. (Kâfi) 

EMİN BEY (Devamla) — Kâfi mi pekâlâ. 
REİS — Müzakerenin kifayetine dair takrir var

dır, okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Fasıllara geçilmesini teklif 

ederim^ 
Yozgat Mebusu 
Ahmet Hamdi 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler ellerini kaldır
sınlar... Kâfi görmeyenler ell&rini kaldırsınlar... Kâ
fi görülmüştür, Fasıllara geçilmesini kabul edenler 
ellerini kaldırsınlar.. Kabul etmeyenler ellerini kal
dırsınlar... Kabul edilmiştir efendim, 

Bugün vaktimiz geçmiştir. Yarın saat on dlört-
*te içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Celsenin Kapanması 
Saat : 18.00 
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