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1 — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Birinci celse 
Kâzım Paşanın riyasetlerile aktolnnarak 1931 senesi 

bütçe kanunu layihasmm müzakeresine devamla Şurayı 
Devlet, İstatistik Umum Müdürlüğü, Diyanet İşleri Re
isliği, Maliye Vekâleti bütçelerile Düyunu Umumiye 
bütçesinin bir faslından maadası müzakere ve kabul o-
lunduktan sonra teneffüs için celse tatil edildi. 

İkinci celse 
Kâzım Paşa tarafından açılarak Tapu ve Kadastro 

Umum Müdürlüğü, Dahiliye Vekâleti, Emniyet İşleri 
Umum Müdürlüğü, Jandarma Umum Kumandanlığı ve 
Hariciye Vekâleti bütçeleri müzakere ve kabul edildik
ten sonra perşembe günü toplanılmak üzere inikada ni
hayet verildi. 

Reis Kâtip Kâtip 
Çanakkale Denizli 

Kâzım Ziya Gevher H. Rüştü 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Matbuat kanunu lâyihası (Dahiliye ve Adliye 

Encümenlerine) 
Takrirler 

2 — Kütahya Mebusu Memet Beyin, iskânı adî hak
kındaki ahkâmı kanuniyeden fakir mübadillerin de isti

fade etmesi hakkında takriri (Dahiliye Encümenine) 
Mazbatalar 

3 — Türkiye Cümhuriyetile İsviçre Federal Meclisi 
arasında münakit ikamet mukavelesinin tasdiki hakkın
da 1/110 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye Encümeni 
mazbatası (Ruznameye) 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 14,45 

U e i s — Katim Paşa 

K â t i p l e r : Ruşen EşrefB. ( AFYONKARAHÎSAR ), Haydar Rüşiu B. ( DENİZLİ ) 

Beis — Meclis inikat etmiştir. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1 — 1931 senesi bütçesi hakkında 1/80 numaralı 

kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 

A - Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti bütçesi 

Reis — Sıhhiye bütçesinin müzakeresine baş
lıyoruz. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen yoktur. 
Fasıllara geçilmesini kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
461 Vekil tahsisatı 4 800 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

462 Memur maaşları ve tekaüt ikrami
yesi 1 172 136 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

463 Merkez müstahdemini ücuratı 45 240 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
464 Vilâyat müstahdemin ücuratı 211 980 

Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
465 

Reis 
F. 

466 
Reis 

F. 
467 

Reis 
F. 

468 
Reis 

F. 

Muvakkat tazminat 
— Kabul edilmiştir. 

Merkez mefruşt ve demirbaşı 
— Kabul edilmiştir. 

Merkez levazımı 
— Kabul edilmiştir. 

Merkez müteferrikası 
— Kabul edilmiştir. 

469 Vekâlet otomobili masrafı 
Reis 

F. 
470 

Reis 
F. 

471 
Reis 

— Kabul edilmiştir. 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 
— Kabul edilmiştir. 

Vilâyat levazımı 
— Kabul edilmiştir. 

Lira 
21 250 

Lira 
600 

Lira 
5 900 

Lira 
1 500 

Lira 
3 500 

Lira 
1 000 

Lira 
15 500 
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F. Lira ( 
472 Vilâyat müteferrikası 3 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

473 Masarifi mütenevvia 17 370 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
474 Harcırah 36 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

475 Ecnebi memleketlere gönderilecek 
memurlar harcırahı 4 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

476 Resmî telefon masrafı 1 200 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
477 Ücretli muhabere ve mükâleme 

masrafı 1 300 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
478 Masarifi mukannene 300 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

479 Sarî ve salgın hastalıklarla müca
dele masrafı 57 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

480 Trahom mücadelesi masrafı 77 150 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
481 Zührevî hastalıklarla mücadele 

masrafı 205 420 
Reis — Kabul edilmiştir. 
Rüştü B. ( Bursa ) — Zührevî hastalıklar hak

kında Vekil Bey biraz izahat verirler mi efendim? 
S. ve î. M. Vekili Dr. Refik B. ( İstanbul ) — 

Efendim; bittabi dünyanın her tarafında olduğu 
gibi memleketimizde de emrazı zühreviye mevcut
tur. Fakat bunun hiç bir zaman miktarı izam 
edilecek bir derecede değildir. Bunu bir kaç ke
re buradan Meclisi Âliye arzetmiştim. Bu hasta
lıkların nisbeten fazla bulunduğu yerlerde, Sivas 
Vilâyeti ile Bursanm Orhaneli kazasında, Ordu
nun Fatsa kazasında, Çarşambadave Bolunun 
Düzce kazasında resmî Devlet teşkilâtile frengi 
mücadelesi yapılmaktadır ve bunun harici, bilû
mum vilâyata merkezden, bütçemiz nisbetinde 
frengi ilâçları tevzi edilmektedir. Bunların hari
cinde burada deri ve tenasül ve emrazı zühreviye 
ve Çaycuma nahiyesinde frengi dispanseri vardır. 
Ayni zamanda malûmu âlinizdir ki, muhtelif ka
nunlarla frengili olanlar meccanî olarak tedavî 
edilmek mecburiyetindedir ve her tarafta tatbik 
edilmektedir. 

1930 senesinde Sivas mıntakasındaki frengi 
mücadelesinde (4012) kişi tahtı tedaviye alınmış, 
bunlardan (385) nin ki - malûmu âliniz tedavi üç 
sene sürer ve hususî bir kayda tabidir - tedavisi 
ikmal edilmiştir. Bursanm Orhaneli mmtakasında 

1060 ) kişi tahtı tedaviye alınmış ve bunlardan 
( 262 ) kişinin tedavisi ikmal edilmiştir. Ordunun 
Fatsa mmtakasında ( 3792) kişi tahtı tedaviye 
alınmış, sene nihayetine kadar tedavisi ikmal 
edilenlerin adedi henüz bildirilmemiştir. Samsu
nun Çarşamba mmtakasında ( 1376 ) kişi tahtı 
tedaviye alınmıştır. Bolunun Düzcesinde (2366) 
kişi tahtı tedaviye alınmıştır. Bunlar haricinde, 
Balıkesir ve Kastamonu vilâyetlerinde hususî teş
kilâta tabi, ilâçları vekâletimiz tarafından veri
len, idarei hususiyenin yardımile tesis edilmiş ufak 
mücadele teşkilâtı mevcuttur. 

Geçen sene zarfında vilâyete tevzi edilen (neo-
salvarsan) miktarı (63) kilodur. Bizmojenol mik
tarı 45 kilodur. Diğer frengi ilâçları sırasile: 
(45) kilo (civa) merhemi, (25) kilo iyot mürekke-
batı tevziatı yapılmıştır. 

Devlet teşkilâtı vasıtasile bilûmum vilâyetlerde 
mukayyet bulunan ve kısmen tahtı tedaviye 
alınmış olanların yekûnu ( 9 878 ) e ba
liğ olmuştur . Bu miktara teşkilâtımız 
olmıyan yerleri de nazarı dikkate alarak bir misli 
daha ilâve de etsek ve nüfusu umumiyeye nisbot edil
se, hiç bir zaman memleketimizde emrazı zührevi
ye yüzde bir buçuğu geçmemektedir. 

İbrahim B. (Cebelibereket) — Efendim; müca
dele mmtakasında halka evvelce korunma kinini tev
zi ediliyordu. Bu suretle halk sıtmadan kurtulmuştu. 
Lâkin bir senedir koruma kinini verilmiyor. Halk 
yine sıtmaya maruz kalıyor ve hastalık çoğalıyor. 
Acaba kininin verilmemesinin sebebi nedir? 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili Dr. Refik 
B. (İstanbul) — Kininimiz yoktu, yeni satın aldık. 
gönderilmektedir. 

Rüştü B. (Bursa) — Safi tedbirlerden bahse
dildi. Bu hastalıkların olmaması için vaki tedbir
ler nelerdir? Bunlar hakkında izahat istiyorum. 
Memlekette hiç zührevî hastalık olmaması için ne 
tedbirler vardır? 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili Dr. Refik 
B. (İstanbul) — Efendim; vakıa tedabir evvelâ 
halkın tenevvürüdür. Mekteplerden itibaren em
razı zuhreviyeye karşı her kesin zihninde lâzım 
gelen korunma hissini uyandırmaktır. Biz bu hu
susta vekâletimizin kendi hududu vazifesi dahilin
de, halka lâzım gelen sıhhî müzeler veya propa
ganda evrakı gibi vesaitle bunun önüne geçmeğe 
çalışıyoruz. Bunun heyeti umumiyesi doğrudan 
doğruya içtimaî bir tedbirdir, okutabilirsek zan
nederim ki; yüzde yüz değilsede yüzde doksan 
beşinin önüne geçmiş oluruz. Esas mesele budur. 

Reis — Fasıl hakkında başka mütalea var mı? 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
482 Cüzzam mücadele masrafı 10 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

483 Verem mücadele masrafı 32 200 
Reis — Kabul edilmiştir. 
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F. Lira 

484 Sıtma mücadele masrafı 772 300 
Büstü B. ( Bursa ) — Sıtma mücadelesi ne su

retle oluyor? Verilen bu para tamamile bu müca
deleye sarf ediliyor mu? mücadele yapmak için 
vekâletçe ne gibi tedbir almıyor ve sıtma müca
delesi yapılmıyan yerler var mıdır? mü
cadele doktorları başka hastalara bakmıyorlar, 
niçin bakmıyorlar? bunlar hakkında izahat ver
sinler? 

S. ve î. M. Vekili Dr. Refik B. ( istanbul ) — 
Efendim Heyeti Celilenizin malûmudur, memle
ketimizde sıtma mücadelesi on bir mıntaka da ya
pılmaktadır. Bu on bir mıntaka yirmi dört vilâ
yet dahilindedir. Nüfusu umumimizin % 21,4 ü 
sıtma mücadelesi dahilindedir. Sıtma mücadelesi
nin esası sıtmanın çok olduğu ve menabiinin fazla 
bulunduğu yerlerde halkı bir takım fennî ve idarî 
tedabire tabi tutarak sıtmayı bitirmek esasına 
müstenittir. Henüz sıtma mücadelesi yapılmamış 
yerlerimiz mücadele yapılan yerlerden fazladır. 

Rüştü Beyefendi sıtma mücadelesinin esasın
dan bahis buyurdular. Esas sıtma mücadele 
mmtakası ilân edilen yerlerde halkın kanını 
dalağını muayene ederek, sıtmanın derecei vüsa
tini, ve halk üzerindeki tesirini tesbit etmek, bilâ-
hara mücadele teşkilâtile, buralarda mümkün mer
tebe evvelâ hastalan tedavi etmek ve bilâhara sinek 
menbalarını bitirmek ve hastalardan diğer salim 
insanlara hastalığın intikaline mani olmaktır. Sıt
ma mücadelesinin esası budur. 1930 senesi zarfın
da Ankarada mücadeleye dahil mahalle adedi 82, 
köy adedi 388, muayene edilenlerin yekûnu 108 711, 
tedavi edilenlerin yekûnu 17 669 dur. Korunma ki
nini 2 259 kişiye tevzi edilmiştir. Bu müddet zarfın
da (263) kilo kinin, çocuklar için 2,5 kilo dö kinin 
keza çocuklara mahsus olmak üzere (26; kilo çukula-
ta kinin verilmiştir. Yapılan kan muayene adedi 
31 bin küsur, tathir edilen mebani adedi (4 360), 
açılan kanal (7 400) metre ve kurutulan arazi 
(10 500) dönüm. Bunu okuduktan sonra yekûna 
geleceğim. 

11 mıntakada (395) mahalle, (3131) köy, 
(1 435 912) muayene, (308 728) tedavi, (23 241) 
korunma kinini tedavisi, (450) kilo kinin tevzii ki, 
(110) kilo çocuk kinini tevziatı (99) kilo çikolata 
tevzii, (425 000) kan muayenesi, (130 000) tathir 
olunan mebani adedi ve (283 439) dönüm arazi 
kurutulması ki; en çok nüfusu kesif olan yerlerde 
yapılmıştır. 

Sıtma mücadele tabiplerinin diğer hastalarla meş
gul olmaması meselesi; tam hastalıkla mücadele es
nasında bu etibbanın günü gününe vazifelerini gö
rebilmesi noktai nazarından orada bulunan hükü
met veya belediye etıbbası vasıtasile yapılmaktadır. 
Bunların başka işlerle meşgul olmaları Vekâlet ta
rafından menedilmiştir. Çünkü sıtma mücadele dok
torları serbest icrayi sanat edemezler. Fakat ken
di vazifeleri haricinde gittikleri köyde, gayet müs

tacel vakayide ister istemez muavenette buluna^ 
caklardır. Ayrıca, filân köyde hasta vardır mua
yene edecektir diye bir teklif kabul edilmez. Bu 
da esas vazifesi olan mücadelenin esasına mani ol
mamak içindir. 

Reis — Başka söz istiyen yoktur. Fasıl kabul 
edilmiştir. 

F. Lira 
485 Masarifi mütenevvi» 10 950 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

486 Seyyar küçük sıhhiye memurla
rına 1754 numaralı kanun mu -
cibinee verilecek yem bedeli 57 240 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

487 Vesaiti nakliye masrafı 1 550 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
488 İnşaat, tesisat, tamirat ve istimlâk 30 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

489 Staj için ecnebi memleketlere gön
derilecek doktorların harcırahları 

ve tahsil masrafları 10 000 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
490 Muaveneti içtimaiye müessese ve 

cemiyetlerine yardım 6 760 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
491 Umumî sıhhat işleri müesseseleri 

masarifi 61 500 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
492 İçtimaî muavenet işleri müessese

leri masrafı ' 658 887 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira. 
493 Doğum ve çocuk bakım evleri 154 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. ' Lira 

494 788 numaralı kanunun tatbiki *&»*-
rafı . 3 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

495 Geqm sen düyunu 2 000 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
496 Eski seneler düyunu 29 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Liva 

497 1437 numaralı kanunun tatbiki 
masrafı 5 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 

B - Adliye Vekâleti bütçem 
Beis — Adliye Vekâleti bütçesine geçiyoruz. 

Heyeti umumiyesi hakkında SÖK istiyen var mı? 
Sırn B. ( Kocaeli ) — Adliye bütçesi müzake-
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rö edilirken sözleri kürsü edebiyatından çıkararak 
kısa, fakat şamil surette söylemek lâzım gelirdi ki; 
kelimeler cümleler arasında muhakeme kuvvetini 
gaybetmesin. Vekil Beyefendi ve Heyeti Muhtereme 
pek âlâ bilirler ki; elimizde bulunan bu günkü ka
nunlar, kül halinde alınmış ve maddeler üzerinde 
tevakkuf edilmemiştir. 

Bu tarz, adliyemizde büyük tekallübat husule 
getirdi. İtiraf ederim ki beklemeğe vaktimiz yok
tu. Bunu tamamen yapmalı idik. Çünkü cumhu
riyetin tamamile yeni olan mahkemeleri asırların 
küflü fikirlerinden vaktile kurtarılmak lâzımdı. 
Bunda istical gerekti. Bizden evvelki meclis, bu
nu tamamile idrak ederek bu mühimmeyi meydana 
getirdi. Bunu yapmak için eskiler yıkılırken duyu
lacak görültüden korkmamak lâzımdı. Cumhuriyetin 
ruhundan alınan kuvvetle hiç bir şey duyulmaksı-
zm bu yapıldı ve yerine getirildi, fakat bu yapılış 
tarzı bu gün bize tedricen bir tashih emri vermekte
dir. Zira vakit dar olduğundan bunu biz, bir ka
fanın ve bir kalemin elile meydana getirmeyip; 
muhtelif kafaların ve muhtelif kalemlerin eseri ola
rak meydana getirdiğimiz için, bunları birleştir
mek icap ediyordu, işte bu tedricî tashih keyfi
yeti bundan tevellüt etmiştir. 

Yeni kanunların tabikına başlandığı zaman mu
amele biraz aksadı, sendeledi. Buna şüphe yoktur. 
Meselâ icra ve iflâs kanunu gibi k i ; bu kanun se
nelerce bütün ticaret alemimizin istinat ettiği iti
mat meselesini selbetti. Beynettüccar perverde e-
dilmesi lâzım gelen itimat hususunu büsbütün orta
dan kaldırdı ve adeta menfaat yerine mazarrat 
tevlit etmiş oldu. Şayanı şükrandır ki - velev geç 
olsun - bunun tetkikına başlanılmış ve ihtimal ki; 
gelecek celse içtimaında reyinize arzedileeek bir hal 
almıştır. 

Bu kanunlarımızda - benim bildiğim - bir tena
kuz daha vardır. Maddenin birisinde kadın, koca
nın bütün malî teahhüdatına kefil iken diğer bir 
madde bunu tadil etmekte ve bundan dolayı kefa
let maddesi tatbik edilememektedir. Bir kanunda, 
birbirinin manasını tadil veya ilga eden bir takım 
maddeler bulunması bittabi doğru değildir. Ümit 
ederim ki; Adliye Vekili Beyefendi onu da nazarı 
dikkate alacaktır. 

İcra ve iflâs kanununu telâffuz eder etmez ha
tırıma İstanbul icra dairesinde gördüğüm müşev-
veşiyet geldi. Bunu sarahati katiye ile söylemek 
icap eder. Bu dairelerin muamelâtı müşevveştir. 
Bu gün tebliğ ve tebellüğ meselesi yine mübaşirin 
keyfine tabidir. 

Bunu sureti mahsusada Vekil Beyefendinin na
zarı dikkatine arzederim. 

Kezalik noterlerin muamelâtı da cayi tetkiktir. 
Adliye müfettişleri bu husustaki vazifelerini yap
mamaktadırlar. İki noterin yekdiğerine müsavi me
safeler üzerinde, aldıkları ücretler biribirine mü
savi değildir. Mesafeler tebeddül etmedikçe, bu 
miktarın tebeddül etmesi bu meselede bir hata ol-
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duğunu gösteriyor. Bu da şayanı nazardır. 

Mahkemelerimizin bu gün istiklâllerini muhafa
za hususunda gösterdikleri celâdeti takdir için ke
lime bulamam. Evvelce Osmanlı İmparatorluğu za
manında mahkemelerin, gerek bazı maksatlara 
müncezip olarak ve gerek yüksekten gelen emirler 
üzerine tesir altında kaldıkları için, hem millet na
zarında ve hem de ecnebiler nazarında hiç bir kıy
metleri yoktu. Cumhuriyet mahkemeleri ise bu gün 
bilâkaydüşart hükümlerini vicdanlarından başka hiç 
bir şeye istinat ettirmiyorlar, bundan dolayı ge
rek millet ve gerek ecnebiler nazarında kıymetleri 
çok yüksektir. Kendilerini bu şiarlarında devam 
için, hem takdir ve tebrik ve hem de teşvik ede
rim. 

Bütçe metninde yeni ihdas edilen bir tedbir 
vardır. O da süvari mübaşirlerdir. Yine kendi 
müşahedatıma istinaden söyliyeceğim. Süvari mü
başirler tarihi adlimizde bir kaç defa ihdas edil
miş ve sonradan ilga edilmiştir. Çok temenni ede
rim ki bu defa yapılacak teşkilât artık müstakir 
olsun. Ancak bir ciheti Vekil Beyefendinin nazar
larına arzederim. Memaliki mütemeddinede mü
başirler lâalettayin kaleme bir memur alınır gibi 
alınmaz. Mahkeme mübaşirleri uzun müddet jan
darmada ifayi hizmet etmiş tecrübe, görmüş, mu
hitin adamlarını birer birer tanımış ve oranın iti
mat ve muhabbetini celbetmiş adamlardan intihap 
ve tayin olunurlar, onlar da yine jandarma elbi
sesi giyerler. Fakat alâmeti farika olarak kolları
na bir alâmet takarlar. Bu suretle yapılan teşkilât 
memaliki mütemeddinede büyük faideler vermiştir. 
Bizde de bu teşekkül yapılırken, onların örnek it
tihaz edilmesini hassatan rica ederim. 

Adliye Vekili Yusuf Kemal B. (Sinop) — Muh
terem Sırrı Beyefendinin Mahkemei Temyiz ve ad
liyenin diğer şuabatının eyilikleri hakkında söyle
dikleri sözlere vekâlet teşekkür eder. 

Tedricen tashih meselesi: yaptığımız kanunla
rın ihtiyaçlara göre uygun olmıyan nikatını göz
den geçirerek onların ihtiyaçlara göre tashihile 
vekâlet meşguldür. 

İcra ve iflâs kanunu o suretle Meclisi Âliye 
arzedilmiştir. Adliye Encümeni, üzerinde çalış
mış ve bitirmiştir. Gelecek içtimada Meclisi Âli
niz tetkik eder. 

Mütenakız hükümlerden bahsettiler. Rejimlere 
göre, evlenme usulüne göre mal birliği, mal ayrı
lığı rejimlerinden bahsetmek istiyorlarsa bunlar 
kanunen taayyün etmiştir. 

Noterlerin aldıkları ücret meselesi: ikisi de bir 
olduğu halde birisinde şöyle, diğerinde böyle olması 
calibi dikkat bir noktadır. Vekâlete ihbar ederler. 
Tetkik ve teftiş ederiz. 

İstanbul icra dairesi kadrosunun darlığı mese
lemi bizi de sıkmaktadır. 

Tasarruf yapddıkça onu da daha mükemmel bir 
hale koymağa çalışacağız. 

Mübaşirler meselesinde şimdilik yeni alacağımız 
süvari mübaşirler bu sene nazarı dikkati âlinizi cel-
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bedeeektir. Mahallî encümenler bunları alırken bu 
gibi şeylere dikkat ediyorlar* Hatta talipler ara
sında bazan müsabaka imtihanı açıyorlar. Zaten 
vilâyetler teşkili mahakim kanununu gözden geçi
rirken kâtipler ve mübaşirle meselesini ayrı ayrı 
tetkik edecekler ve Avrupada takip edilen usullere 
tevfikan hareket edeceklerdir, belki de aralarında 
heyetler teşekkül ederek daha mükemmel bir şekle 
koymağa çalışacaklardır. 

S u n B. (İzmit) — Vekil Beyin izahatına te
şekkür ederim. 

Reis — Bütçenin heyeti umumiyesi hakkında 
başka söz istiyen yoktur. Fasıllara geçilmesini 
kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
501 Vekil tahsisatı 4 800 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

502 Memur maaşları ve tekaüt ikra
miyesi 4 918 911 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

503 Merkez müstahdemini ücreti 107 970 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. , Lira 
504 Vilâyat müstahdemini ücreti 802 608 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

505 Muvakkat tazminat 54 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
506 Merkez mefruşat ve demirbaşı 1 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

507 Merkez levazımı 7 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
508 Merkez müteferrikası 1 400 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

509 Vekâlet otomobili masrafı 3 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
510 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 86 860 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

511 Vilâyat levazımı 110 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
512 Vilâyat müteferrikası 7 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

513 Masarifi mütenevvia 86 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. " Lira 
514 Harcırah 140 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

515 Resmî telefon masrafı 1 400 
Reis — Kabul edilmiştir. 
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F. Lira 

516 Ücretli muhabere ve ınükâleme mas
rafı 1 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

517 Masarifi mütenevvia 86 396 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
518 Vasaiti nakliye masrafı 9 958 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

519 Telif, tercüme, cem ve tab'ı ka-
v'anin masraf ve hukukî eserler 

mubayaa bedeli 4 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
520 Adliye ceridesi ve temyiz ka

rarlan tabı masrafları ve ma
kaleler ücreti 8 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

521 Adlî tıp işleri müessesesi ma
sarifi 12 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

522 Hapishaneler masarifi 755 300 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
523 Leylî hukuk mektebi masrafı 41 580 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

524 Meslek mektebi masarifi idaresi 600 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
525 788 numaralı kanunim tatbiki 

masrafı 6 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
526 Geçen sene düyunu 16 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

527 Eski seneler düyunu 30 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . ' Lira 
528 Süvari mübaşirlerine maktuan 

ayda dört lira kırk beş kuruş 
hesabile verilecek yem bedeli 40 050 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . ' Lira 

529 Hukuk mezunlarına altışar ay
lık itibar ile şehrî elli liradan 

verilecek staj ücreti 33 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 
Kitapçı Hüsnü B. ( îzmir ) — Efendim, bende

niz bunufazla görüyorum- Maarif Vekâleti büt
çesinde görülecektir ki meslek mektepleri tahsisa
tında tenkihat yapıyoruz. Tenkihat yüzünden leylî 
talebe alamıyoruz. 

Bu efendilerin yapacakları staj demek niha
yet mektebin tatbikat sınıfını ikmal etmeleri de-
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mektir. Esasen mektebin masrafı da vardır. Mek
teplerde iaşe ve ibeteleri temin edilsin. Mektep 
leylî imiş, esasen bu, ikmali tahsil demektir. Tat
bikatı ikmal ettikten sonra maaşlı memur olsun
lar. 

Memur maaşlarında tenkihat yaptığımız bir sı
rada bunlara bu parayı vermek bendenizce doğru 
değildir. 

Adliye Vekili Yusuf Kemal B. (Sinop) — 
Efendim; zannediyorum ki ; masrafı bir tarafa çı
karıp diğer tarafa koyacağız. İkincisi, stajiyerle-
rin hepsi stajlarını Ankarada yapmıyor, bir kıs
mı başka yerlerde yapıyor. Bu altı aylık yardımı 
yapmak zarurîdir. 

Kitapçı Hüsnü B. (İzmir ) — Efendim; malû
mu âliniz mukaddema mektebi hukuktan çıkarken 
biz de staja tabi idik ve mektepten sonra bunu 
yaptık. 

Burada mektep masrafı olarak 20 bin lira var
dır. Bunlara 33 bin lira verilecektir, mektebe ilâve 
şeklinde yapılacak masraf en nihayet on bin lira
dır. 20-25 bin liralık bir tasarruf olacoktır ki ; bu 
suretle bir az talebe alırız. 

Adliye Vekili Yusuf Kemal B. ( Sinop) — 
' tecfisi ÂÜ "bilir, îâkat ilk hayata atılmış hâkimle
rimize ayda elli lira vermek zannediyorum ki baş
ka nikatı nazardan da çok muvafık bir şeydir. 

Kitapçı Hüsnü.B- (İzmir) — Hâkim sıfatını 
kazandıktan sonra bir diyecek yoktur, bendeniz 
bunu, mektebin mütemmimi bir tatbikat sınıfı te
lâkki ediyorum. Para almaları bendenizce doğru 
değildir. Sınıfı hükkâma geçtikten sonra para ve
rilebilir. 

Adliye Vekili Yusuf Kemal B. ( Sinop ) — 
Doğrudur Beyefendi; yalnız bu beylerin hepsini 
Ankarada tutmak, Ankara leylî mektebinin, zaten 
dar olan, zaten talebeye yetişmemekte olan yatak
hanesinde yatırmak, yemekhanesinde yedirmek 
imkânı yoktur. 

Yani bir defa hepsinin stajını burada yaptırıp 
ondan sonra masarifini mektepten vermenin imkâ
nı yoktur. 

Kitapçı Hüsnü B. (İzmir ) — Efendim, bende
niz hepsini demedim. Bir kısmı vardır ki ; bunlar 
zaten doğrudan doğruya kendi paralarile mektebi 
hukuku ikmal ediyorlar. 

Adliye Vekili Yusuf kemal B. (S inop ) — 
kendi parasile hukuku ikmal eden bir efendiyi 
kaldırıp filân yerde stajını ikmal edeceksin demek 
hali hazır hayat şeraiti üzerinde pek güç bir me
seledir. Yani biz bir çok müracaatlar ve bir çok 
şikâyetler üzerine bu sene buna lüzum gördük. 
Bunda kati bir zaruret vardır. ( Doğru sesleri ) 

Kitapçı Hüsnü B. (İzmir) — Başka yere gön-
derilmiyecektir. Yalnız Istanbula gönderilecektir. 

'Reis —Fas ı l hakkında başka mütalea var mı? 
fesli kabul edenler.... Etmiyenler.... Fasıl kabul 
edilmiştir. 

G - Maarif Vekâleti bütçesi 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı 1 

Rüştü B. ( Bursa ) — Efendim; bendeniz köy
de muallimlik yaptığım için ve köylülerin mektep-
sizlikten olan şikâyetlerini yakından bildiğim için 
bir kaç kelime ile söz söylemek üzere huzuru âli
nize geldim. Köylüler arazi vergisinden, hayvan 
vergisinden ve sair tahsil edilen bütün vergilerden 
az çok maarif hissesi diyebir vergi veriyorlar. 
Fakat bir çok köylerimiz vardır ki, çok ufak olduk
larından oralarda mektep yoktur. Böyle ufak 
köyler kim bilir kaç yüz senedenberi bu vergiyi ver
mektedirler. Ama bir tane köylü okumamıştır. 
Bendeniz bu köylerden arazi ve sair vergilere mun
zam olarak maarif vergisi namile alınan verginin 
kaldırılmasını veya bu vergi ipka edilmekle beraber 
bu köylerden birer ikişer çocuğun Maarif Vekâleti 
hesabına meccanen okutulmasını teklif ediyorum. 
Saniyen geçen gün Meclisi Âliniz gazetecilere veril
mesi; /istenilen primin tayyini kabul etmişti. Bu 
paranın köylerde mektep açılmak üzere Maarif 
Vekâleti bütçesine ilâvesini teklif ediyorum. Lütfen 
kabul buyurunuz. 

Maarif Vekili Esat B. ( Bursa ) — 1931 büt
çesinin heyeti umumiyesi hakkında Kastamonu 
Mebusu Muhteremi Dr. Suat Beyefendi üç nokta 
üzerinde Maarif Vekilinizden sual sormuşlardı. 

Birincisini şu tarzda buyurdular.. Müsyü Ja-
karm yaptığı istatistikleri tetkik buyurduklarını 
ve oradaki tezayüdü nüfusa nazaran Maarif Vekâ
letinin bu zarurete göre hazırlık yapıp yapmadığını 
öğrenmek arzusunda bulundular. 

İkincisi: Adliye Vekili çalışıpta, bütçesinde 300 
bin lira kadar fazla bir para temin ettiği halde 
Maarif Vekâleti niçin çalışmayıp bütçede tenkihat 
yaptırmıştır dediler. 

Üçüncüsü: Bir mektepte 20 bin lira kadar mas
raf yaparak bir merdiven inşa ettirmişlerdir, niçin 
İnebolu yaylasında bir orta mektep yaptırmadılar, 
buyurdular. 

Bunlardan birincisi: Maarif Vekâletinin muay
yen bir programı mevcut olduğunu gerek fırka mü
zakerelerinde ve gerek münasebet aldığı zamanlarda 
Heyeti Celilenize, muhterem arkadaşlarımıza tafsi-
lâtile arzetmiştim. Maarif Vekâletiniz; Cumhuri
yetin başladığı tarihteki yekûnlara nazaran 
bu gün yüzde yirmi otuz nisbetinde fazlalık olmak 
üzere hem mektep adetlerinde hem de talebe mik
tarında çok çalışmıştır. Mekteplerin kemiyet iti-
barile bu derece yükselmesine çalışmak tabiidir ki 
Heyeti Celilenizin muvafakat ve tasvip buyurmuş 
olduğu kanunların vekâletinize tahmil ettiği tat
bikî, amelî neticedir. Vekâlet bir taraftan da key
fiyeti nazarı itibare alarak çocuklarımızı seneden 
seneye farklı olarak yetiştirmektedir. Suat Beye
fendiyi tatmin etmiş olmak için programımız üze
rinde uzun uzadıya tafsilât vermek zaittir. Yal
nız şu kadar arzediyorum ki, kendilerini her halde 
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temin ederim, gerek keyfiyet ve gerekse kemiyet 
itibarile vekâletimiz elinde mevcut vesait nisbetin
de çalışmaktan hiç. bir gün geri kalmamaktadır. Ve
kâlet tabiatile memleketimizin atisi için çalışkan 
ve ihtiyaca göre yetiştireceği vatanperver- türk 
gençleri için bu gün elinde bulunan vesaitten aza
mî derecede istifade etmeğe çalışmaktadır. Muh
terem Türkiye Büyük Millet Meclisi öyle bir mil
leti temsil ediyor ki; en fedakâr bir hayvat geçi
rilmesi lâzım gelen zamanlarda bile en büyük teh
likelere karşı koymuş fakat yine maarifi ihmal 
etmemiştir. 

Bu gün dünya üzerinde her devlet gibi biz de 
iktısaden sıkılmış ve masarifimiz için daha fazla 
fedakârlık yapamamışızdır. Fakat müsait zaman
larımızda pek kuvvetli olarak lâzım gelen fedakâr
lığı yapacağımıza şüphe yoktur. Yeter ki şu buh
ranlı devirleri biz de geçirelim. 

Adliye Vekilinin çalışıpta aldıkları parayı ne
den Maarif Vekili de almamıştır deniyor. 

Adliye Vekâleti kendi vekâleti için çalışıyor. 
Kendi Vekâleti için para koparır, Maarif Vekâ
leti çalışır kendi vekâleti için para koparır, diğer 
vekâlet çalışır kendi vekâleti için para koparır, 
tabiidir ki Hükümet böyle idare dilmez. Hüküme
tiniz devlet makanizmasının idaresinden mesul ol
duğunu, muhterem arkadaşımız takdir buyururlar. 
Eğer burada Adliye Vekâletine 300 bin lira fazla 
para verilmiş ise, Hükümetiniz düşünerek ve bilil
tizam vermiştir. Bunu Marif Vekâletinin elinden 
kaparak vermiş değildir. Hükümet başka suretle, 
başka zihniyetle idare edilemez. Muhterem arkada
şım Suat Beyefendiye bunu ehemmiyetle hatırlatı
rım. 

20 bin lira sarfiyle yapılan merdiven bahsine ge
lince: tahkik ettiğime göre bu, Izmirde erkek mu
allim mektebinin merdivenine sarfedilmiştir. Ara
zi yüksek imiş, toprak heyelana maruz kalmış, mek
tebin merdivenini yaparken ayni zamanda beledi
yenin verdiği rapor mucibince takviye tertibatı da 
almak icap etmiş. Bu suretle 20 bin lira gibi bir 
miktar safedilmiştir. Zannederim takviye tertibatı 
ile beraber bir fazlalık olmamıştır. 

İnebolu yaylasında arzu buyurdukları mektep
lere gelince: tabiidir ki Hükümetiniz irfan nuru
na muhtaç olan bütün çocuklarını ayni suretle dü
şünür. Yalnız bir yeri tefrik edip ora ile iştigal 
etmek vaziyeti yoktur. Arzettiğim gibi bu gün eli
mizde bulunan vesaitimizle, elimizde bulunan pa
ra ile nerede mektep açabilirsek yine açacağız. Şu
nu da arzetmeliyim ki; Hükümet hiç bir mektep 
kapatmış ve hiç bir muallimi kadro harici bırakma
mıştır. Bununla beraber kadrosunda ve bütçesinde 
bir milyon küsur lira tasarruf etmeğe muvaffak ol
muştur. Bu gün mevcut olan çocuklarımız, yine 
bu gün mevcut olan muallimlerden geçen seneler gibi 
nimeti maarifi alacaklardır. Yine evvelki gibi bir ga
ye dahilinde hareket ederek noksanlarımızı kemiyet 
itibarile değilse bile keyfiyet itibarile ikmale çalı
şacağız. Türk çocuklarını ve türk gençlerini lâyik 

olduğu yüksek mertebeye çıkarmağa bütün azmi
mizle çalışacağız (Alkışlar). 

Muhterem Eüştü Beyefendi arkadaşımız dairei 
intihabiyemizdendirler. Bendeniz de ayni dairei 
intihabiyede olmak sıfatile kendilerini maarif hak
kında gösterdikleri büyük alâkadan dolayı ayrıca 
tebrik ederim ve bendeniz de bir mebus sıfatile 
ayni şeyleri gördüğüm için maarif hakkında göster
dikleri alâkadan dolayı kendilerine teşekkür ederim. 
Yalnız bir şey arzedeceğim. Maarif hisseleri mevzu-
bahs oldu. Köylü vatandaşlarımızın verdikleri 
maarif hisselerine mukabil kendi köylerinde bir
çok zamandenbi mektep yaptırmak mümkün ola
madığından müteellim ve münkesir olduklarını 
söylediler. Tabiidir ki bu vergiler nereden alınır
sa mutlaka orada mektep açmak için alınmaz. El
bette onun bir çok cihetleri düşünülecek ve muay
yen bir program dahilinde hareket edilecektir ve 
böyle olmazsa tabiatile bir yer daha çok ve diğer 
yer daha az müstefit, olacaktır. Nitekim benim de 
işittiğim gibi güya Kastamonu muallim mektebini 
vekâlet kapataeakmış. Halk bundan çok müteel
lim olmuştur. Hariçteki vatandaşları tatmin için 
söylüyorum ki; Hükümetiniz böyle bir şey ka
tiyen düşünmemiştir. Böyle bir keyfiyet te bu günkü 
Hükümetin şiarından değildir. Böyle bir şey yoktur. 
Fakat muztar bir vaziyette kalırsak değil mektep 
kapatmak, en mübrem ihtiyaçlarımızdan bile fe
ragat ederiz. Hükümetimizin Vaktile düşündüğü 
bir program vardır. Sivas gibi Kastamonuda dahi 
yeniden bir muallim mektebi yapmağı düşünüyoruz. 

Mevkii müsait, mıntakavî, merkezî bir vaziyet
te, talep çoktur. Fakat mektep binası gayri kâ
fidir. Oturulamıyacak bir haldedir, Bundan bir 
buçuk sene evvel düşünmüşler, buradan 4 üncü, 5 
inci sınıflardan aldıkları talebeyi Gazi Muallim 
Mektebine vermişler. Üç sınıf kalmış, bu sene çı
kacak sınıfı dahi yine oraya verecekler. İki sınıf 
kalacak. Arsası ayrılmıştır. Masarifi de, yüzde 
onların bakiyesi mevcuttur. Yani Sivas ve Kas-
tamonuya birer muallim mektebi yapılacaktır. Mek
tep kapatılacak değildir. Vatandaşlarımızın gönder
dik! ı-i muhtelif telgraflardan, kapatılacak diye 
müteellim olduklarını anladık. Kendilerini tatmin 
etmek isterim. 

Rüştü Beyefendinin köy mekteplerimiz için vaki 
olan arzularını da Hükümetiniz ilk tahsile vermek 
istediği pek ziyade ehemmiyetten dolayı ayni dere
cede bir arzu ile ikmal etmek ister, fakat biz büt
çe vaziyetinden dolayı biraz sıkıntılı şekle girmişse 
de hiç. şüphe yoktur ki; hususî idareler de ayni de
recede muztar bir mevkidedir. öyle ümit ederim ki; 
yüzde 10, 20 nisbetinde tenzilât yapmak mecburi
yetinde kalmışlardır. Maamafih memleketimizin ik
tisadî vaziyeti düzeldikçe ve bu büyük buhran zail 
olur olmaz hiç şüphe yoktur ki; idarei hususiye-
ler lâzım gelen ilk mektepleri yapacaklardır. Nite-

i kim vaziyeti maliyeleri müsait olan İstanbul ve tz-
| mir gibi yerler, mekteplerini yapmaktadırlar. Me-
' selâ, İstanbul bu sene 20, 30 dan fazla mektep yaptı. 
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tzmirdc de 14, 17 kadar mektep bitmektedir. 

Vasıf B. (îzmir) — Bir sual efendim. Vekil Be
yefendi ; malûmu âliniz ilk tedrisat muallimleri te
kaüt kanununa tabi değildir. Ayni zamanda bare
me de dahil değildirler. Bu suretle memleketin en 
kıymetli muallim zümresi diğer orta mektep mu
allimlerinin tabi oldukları muameleden ayrı bir 
muamele görüyorlar demektir. Son defa yaptığım 
seyahatte bu arkadaşların çok elem duyduklarını 
gördüm. Binaenaleyh ilk tedrisat muallimlerinin, 
kendi arkadaşları olan orta tedrisat muallimleri gi
bi ayni hukuka malik olmaları için Vekâleti Celile 
bir şey düşünüyorlar mı? 

Maarif Vekili Esat B. (Bursa) — Muhterem 
Vasıf Beyefendinin büyük bir alâka ile sordukları 
sual bizi de alâkadar etmiş bir meseledir efendim. 
Bu ilk tedrisat muallimleri gibi hakikaten feda
kâr arkadaşlarımız hazan sıkıntılı vaziyette kal
mışlar ve tekaüt meselesinden dolayı pek müteel-
lim olduklarını bazan hususî mektuplarda bana 
da bildirmişlerdir. 

Bunun için vekâlet tasavvur ettiği bir kanun 
lâyihasını Başvekâleti Celileye takdim etmiştir. 
Hususî idareler kanununun müzakere ve intacı 
sırasında bu tekaüt meselesinin de nazarı dikkate 
alınacağını arzederim efendim. 

Vasıf B. (îzmir) — Teşekkür ederim efendim. 
Besim Atalay B. (Aksaray) — Arkadaşlar, her 

ihtiyacı imkânla ölçmek lâzımdır. Biz memlekette 
kimsesiz fakat yükselmeğe, ilerilemeğc kabiliyeti 
olan çocukları okutmak isterken, hepinizin bildi
ği ve benim çoktan arzu ettiğim, tasarruf meselesi 
tahakkuk etmiştir. Fakat bu tasarrufu yaparken, 
para harcamak meselsi kısılırken öksüz ve zekâlı 
çocukların okutulmaması bana bir az dokunuyor 
ve ağır geliyor. Eğer benim okuduğum mektepler 
paralı olsaydı ben okuyamazdım. Eğer parasız tah
sil etmek olmasaydı, sizin içinizden bir çokları da 
okuyamazlardı. 

Arkadaşlar, askerlikte başımızı yükseklere yü
celten büyük dahiler yetişiyor, bunun sebebi ne
dir? Yüzlerce vatan evlâdım bir araya alıyoruz, 
onları, orada sıkı bir terbiye, yüksek bir disiplin 
ile pek yüce bir vatan aşkı ile yetiştiriyoruz. Efen
diler, bu yetişen zevat bu memleketin askerlik 
kudretini ve şerefini yükseltiyor. Neden? Çünkü 
orada yüzlerce efendi meecanen olarak okuyabili
yor. Biz bu tarzı, bu yolu eskiden beri tercih eder
dik. memleketin :> - 4 yerinde büyük muallim mek
tepleri yaparak, orada yeknasak bir terbiye vere
rek ve memlekette yükselmek istidadında olan 
çocukları oraya getirip iyi bir disiplin alt nida 
terbiye ederek yetişdirseydik memlekette bir ter
biye dahisi çıkardı. Memlekette iktisat işinde bir 
dahi yetişirdi. Memleketin ziraî işlerinde bir dahi 
yetişirdi. Bu gün iktisadî buhranın önüne geçmek 
için askerî dahilerimizin askerlikte gösterdikleri 
deha kadar, büyüklük kadar deha gösterecek kaç! 
adamımız vardır? j 

Arkadaşlar, eğer biz hu yolda gidersek nıem-! 

lekette orta tahsil ve yüksek tahsil ancak parası 
olanların evlâtlarına münhasır kalacaktır. Öbür 
kısım, orta halli halkın, esnafın, köylünün çocuk
ları hep okumiyacak hale gelecek. Bunun çok va
him netayici olabilir. Pek yüksek bir zekâ, doğru 
yollarda inkişaf istidadını, inkişaf kabiliyetini bu
lamazsa o, kötü yollara akar gider ve memlekete 
zarar verir. 

İbrahim B. (İsparta) — Kelimeler arapça olu
yor. 

Besim Atalay B. (Devamla) — Ben bir kelime
nin arapça olduğuna kızmiyorum hocam, suçumu 
bağışla; ben bir kelimenin Türkçe olmadığı için 
kızıyorum. Ben Türk dili içinde hiç bir kelimenin 
ek olmiyacağma kaniim anladın mı hocacığım? 

Bir dağ altında bir su var, patlamak istiyor, 
fışkırmak istiyor, ona iyi bir yol vermezseniz o 
ne yapar? lüzumsuz bir yerden teper, ya bir şehri 
batırır veya yüzlerce dönüm araziyi harap eder. 

Mekteplerde zekâsını ilerletecek saha bulmaz
sa, zeki bir çocuk ne yapar? onun zekâsı boş dur-
mıyacaktır. Affediniz, heyeti içtimaiyeden intika
mını alacaktır. Liselerimizde bin üç. yüz leylî tale
bemiz var. Bir efendi yılda beş yüz lira para an
cak yiyebilir. Biz beş yüz talebeyi okutalım arka
daşlar, eski yıkılası medreseler - bunların bir iyi
liği vardı. Orada yatar kalkardık, gider mektepte 
dersimizi alır gelirdik. Şimdi talebenin barınacağı 
böyle bedava bir yer yok. Yalnız İstanbulda yapı
lan talebe pansiyonu, hayır, hayır talebe yurdu. Ma
arif de buna talebe yurdu diyor ki; kanuna pansi
yon diye geçsin, her ne ise o ayrı bir mesele... Ta
lebe pansiyonları az. Ey, kasabalarımızdan, köyle
rimizden çıkan ve yetişen çocuklar yatacak, oku
yacak yer bulamazlarsa ne yapacaklar? Bittabi 
okuyamiyacaklar ve öylece kalacaklar. Bu suretle 
memlekette büyük bir boşluk hasıl olacaktır. Ben
deniz bunun netayicinden çok korkuyorum ve e-
hemmiyetle istirham ederim, bütçeye otuz bin li
ra cık kadar bir para koyalım. Bunu hep beraber 
arıyalım, düşünelim, nereden bulalım buluşturalım, 
bu parayı her halde bütçeye koyalım. 

İbrahim B. (İsparta) — Efendim, dil encüme
nini kaldıralım, onun parasını buraya koyalım. 

Besim Atalay B. (Aksaray) — Peki ama hocam, 
o vakit sen de dilsiz kalırsın (Handeler). Müftüle
ri kaldıralım da onun parasını buraya koyalım 
(Kaldıralım sesleri). Her sene muallim mekteple
rinde sekiz, dokuz yüz çocuk okuyordu. Bu sene 
belki bunları da alamamak ıztırarında kalacağız. 
Halbuki halkçılık, halk çocuklarını okutmak, onla
rın yerlerini temin etmektir. Arkadaşlar sizin yük
sek, yüce vicdanınız her halde bunları okutmağa ça
re bulacak ve arayacaktır. 

Reis — İki takrir vardır, okunacak : 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Büyük Meclisçe tayyedilen 215 inci fasıldaki 

80 350 liranın Maarif bütçesine ilâvesini ve bu 
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meblâğ ile köy mektepleri açılmasını teklif ederim. 

Bursa 
Rüştü 

BÜYÜK REİSLİĞE 
Yoksul ve zeki çocukların meccani olarak oku

tulmaları için bütçeye 30 bin liranın konulmasını 
teklif ederim. 

Aksaray 
Besim Atalay 

Reis — Efendim, bu takrirler zam teklifidir. 
Tabiî tek imzalı oldukları için bunları reyinize ar-
zedemiyeceğim. Encümen veya Hükümet teklifi 
resen yapabilir. Hükümet teklif etmedikçe ve en
cümenden de bir ses çıkmadığına göre, takrirler 
reyinize arzedilemiyecektir. 

Süleyman Sırrı B. ( Yozgat) — Efendim, büt
çeye tahsisat zammı mahiyetinde değildir. Nakli 
tahsisat teklifidir. 

Reis — Nakli tahsisat yoktur. Bir fasıldan 
bir şey tayyolunursa diğer fasla nakledilemez, bu
rada nakil yapmak doğru değildir. 

Efendim, bütçenin heyeti umumiyesi hakkında 
söz istiyen yoktur, fasıllara geçilmesini kabul 
edenler...- Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
531 Vekil tahsisatı 4 800 

Reis — Kabul edilmiştir. 
P. Lira 

532 Memur maaşları ve tekaüt ikra
miyesi 2 700 218 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. 

533 Merkez müstahdemleri ücreti 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
534 Vilâyat müstahdemleri ücreti 

Reis — Kabul edilmiştir. 
P. 

535 Muvakkat tazminat 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
536 1702 numaralı kanun mucibince ve 

Lira 
23 268 

Lira 
527 310 

Lira 
48 600 

Lira 

Reis 
F. 

537 
Reis 

F. 
538 

Reis 
l*1 

539 
Reis 

F. 
540 

Reis 
F. 

541 
Reis 

rilecek ücretler 
— Kabul edilmiştir. 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 
— Kabul edilmiştir. 

Merkez levazmvt 
— Kabul edilmiştir. 

Merkez mütef err i kası 
— Kabul edilmiştir. 

Vekâlet otomobili masrafı 
— Kabul edilmiştir. 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 
— Kabul edilmiştir. 

234 699 

Lira 
450 

Lira 
5 175 

1 i ıra 
2 250 

Lira 
3 500 

Lira 
10 

F. 
542 

Reis 
F. 

543 
Reis 

F. 
544 

Reis 
F. 

545 
Reis 

F. 
546 

Reis 
F. 

547 

Reis 
F. 

548 
Reis 

F. 
549 

Reis 
F. 

550 

Reis 
P. 

551 
Reis 

Vilâyat levazımı 
— Kabul edilmiştir. 

V i 1 â yat mütef e r r i kası 
— Kabul edilmiştir. 

Masarifi mülenevvia 
— Kabul edilmiştir. 

Harcırah 
— Kabul edilmiştir. 

Resmî telefon masarifi 
— Kabul edilmiştir. 

Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 

— Kabul edilmiştir. 

Masarifi mukannene 
— Kabul edilmiştir. 

Teşvik ve muavenet 
— Kabul edilmiştir. 

Tetkik ve ilmî rehberler, mecmu
alar mükâfatı 

— Kabul edilmiştir. 

Tetkik Encümeni masarifi 
— Kabul edilmiştir. 

552 Ecnebi mütehassıs ve muallimler 
Reis 

F. 
553 

Reis 
F. 

— Kabul edilmiştir. 

Beynelmilel kongre, sergi ve mü
sabakalara, iştirak ve ilmî tetkik 
için gönderileceklerin harcırahı 
— Kabul edilmiştir. 

Lira 
5 150 

Lira 
2 200 

Lira 
11 670 

Lira 
36 450 

Lira 
900 

Lira 

450 

Lira 
90 

Lira 
15 001 

Lira 

2 250 

Lira 
610 

165 000 

Lira 

1 

Lira 
554 İlk ve orta tedrisat muallimlerile 

ilk tedrisat müfettişleri kursları 
masraf, harcırah ve ücretleri 15 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. ' Lira 

555 Dil heyeti masrafı 27 000 
Talât B. (Çankırı) — Dil Encümenine ne gibi 

şerait dâhilinde âza alınıyor ve bunlar şimdiye ka
dar ne iş yaptılar? 

Maarif Vekili Esat B. (Bursa) — Efendim; dil 
Encümeninin âza kabul şeraiti tesbit edilmiş değil
dir. Hini teşekkülünde bir kaç âza ne tarzda ka
bul edilmişse bu gün o kadar mevcut bulunuyor. 
Yalnız önümüzdeki sene için daha ziyade tasarru
fa riayet etmek üzere kısa bir kadro tertip ve He
yeti Vekileye takdim edilmiştir. Heyeti Vekileden 
çıkmak üzredir. 

İştigaline gelince: dil heyeti kendi dairesinde 
başlıca kısımlara, şubelere ayrılmıştır. Şubelerden 
bir kısmı doğrudan doğruya türk kelimeleri ile 
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meşguldür. Türk kelimelerinin derlenmesi lügat
lerle karşılaştırılması, lügat tertip edilmesi. Diğer 
bir kısım, mevcut ecnebi lügatlerinin ihtiva ettiği 
kelimelerin mukabilini türkçemizde de tesbit etmek 
meselesi ile meşgul olmaktadır. Bir de İstılahları 
tesbit eden kısmı vardır. Bunlar nebatat ıstılahla
rının (A) harfini bitirmişler, (B) kısmı üzerinde 
meşgul olmaktadırlar. Diğer bir kısım da; gramer 
ile, sarf ile meşgul olmaktadır. îki kısımdan mü
rekkep, tetkika esas olmak üzere bir şekil bulmuş
lardır. Birinci kitabı, azalardan biri çıkarmıştır, 
tetkik edilmektedir. İkincisi ile de müellifi meş
gul olmakta bulunuyor. Malûmatımız bu kadardır. 
Encümen ayrıca bir bülten de neşretmek tasavvu-
rundadır. 

Talât B. (Çankırı) —• Efendim, Dil Encümeni 
1928 teşrinisanisinde teşekkül etmiştir. 1931 sene
si haziranına kadar yaptığı iş hakkında Maarif Ve
kâletine bir rapor vermiştir ve bu rapor Hâkimi
yeti Milliye gazetesinde neşrolunmuştur. Evvelâ 
şurasını arzedeyim ki, Dil Encümenine âza alınır
ken ilmî salâhiyet aranılmamış, hatır için önüne 
gelen alınmıştır. Bunların içinde çok muhterem, 
ilmi ve fazlı ile tanınmış, kıymetli arkadaşlar var
dır. Bunlar da onlar arasında sıkışıp kalmıştır. 
Böyle bir heyetin elinden hiç bir şey gelmiyeceği 
şüphesizdir. Raporda deniliyor ki; harf inkilâ-
bını müteakip dilimizin lügat, imlâ, gramer işle-
rile uğraşmak için teşekkül eden heyet alfabeyi ve 
imlâ lügatini yapmıştır. Hayır efendiler; alfabe 
ilk zamanlarda, biliyorsunuz, en büyüğümüz baş
ta olduğu halde tertip edilmiştir. Bu, encümenin 
malı değildir. İmlâ lügati ise; bu da bir heyet ta
rafından yazılmıştır. Bu de encümenin malı değil
dir. Sonra, encümen beş şubedir deniyor. Birisi 
Fransızçadan Türkçeye lügat nakletmekle meşgul, 
meselâ Lârusu lisanımıza tercüme ediyorlar. Hal
buki bunu, şimdiye kadar erbabı ihtisas yapmış
lardır. Şemsettin Sami ve saire salâhiyettar zevat 
bunları başlı başına yapmışlardır. Halbuki Dil En
cümeni heyeti iki buçuk senede ancak bunun (A) 
harfini bitirmiştir. Bu şerait dahilinde hepsini kaç 
senede bitireceklerdir? Bize Fransızca lügat lazım
sa, salâhiyettar bir adam çağınlıp verilir ve şu 
kadar zamanda yapacaksın denir ve mesele biter. 

Diğerine de îstüâhat Encümeni diyorlar. îsti-
lahat Encümeni ne demektir ve bu istılâhatı kim 
koyuyor? 

Bunu Darülfünun müderrisleri yazıyorlar, Dil 
Encümenine geliyor, kabul ettik diyorlar. Mesele 
hallolunmuş oluyor. Tetkik ettikleri nedir? naba-
tattan A, B, harfleri, hayvanattan da A harfi. 

Asıl facia türkçe lügat meselesinde başlıyor. E-
limizde bulunan Kamusu Türkiler, Lehçesine Os
manlılar ve saire açılıyor, buradan kelime alarak 
küçük kartvizit cesametindeki fişlere yazıyorlar. 
Sonra kelime de uyduruyorlar. Bunu yaparken 
de eski kelimelerin manalarını tadil ediyorlar, işti
kak veya tertip yollarına gidiyorlar. Halbuki bun
ları yapmak için dilin evvelâ kaideleri tesbit olun

mak lâzım gelir. Grameri bile vücude getirmemiş
lerdir. 

Dördüncüsü: Derleme Encümeni namını alıyor. 
Bu encümen de kelimeleri kendisine malediyor. O-
tuz iki bin kelimeleri varmış. Halbuki Maarif Ve
kâleti ilk teşekkül ettiği zaman vekâlette bulunan 
Besim Atalay Bey bazı kelimeler tesbit etmiştir, bu 
numune üzerinden o zaman yapılan mesaiyi encü
men kendisine malediyor. Bundan maada, encü
men eskiden beri yazılmış kitapları da kendisine 
maletmek istiyor. Oradaki lügatleri fişlere yazıyor
lar. Esasen heyeti umumiyeden çıkmış kelime yok
tur. 

Hatta kelimeler fişlere geçirilirken yanlış oku
madan mütevellit bozukluklar vuku bulmuştur. 

Gramer meselesine gelince: Fazıl Ahmet Bey 
bir kitap yazmış, bu kitap üzerine bir lâyiha tanzim 
edilmiştir. 

Encümene; 928 de (10) bin, 929 da (40) bin ve 
930 da yine (40) bin olmak üzere 90 bin lira para 
gitmiştir. 

Istılahat encümeninden geçmiş şeyler: ( 2300 ) 
kelime encümenden geçmiş, komisyonca hazır ke
limeleri yokmuş. Bunlardan fişlere yazılmış kelime 
310 imiş, yazılan harfler A ve B harfleri imiş. Bun
lar da doğrudan doğruya Darülfünundan gelmşi-
tir. Binaenaleyh bir ayda çıkan kelime 78, bir ayda 
fişlere geçmiş kelime 1,3 oluyor. Kendileri hiç bir 
şey yazmamışlar. Yalnız fişlere yazılan kelime mec
mu 90 bin imiş, binaenaleyh bir ayda fişlere yazı
lan kelime 36,5 dır. 

Fransızçadan Türkçeye 1600 kelime çıkarabil
mişler. 1639 kelime kadar da hazırmış, komisyonda 
kelime yokmuş, bunları eski lügatlerden almak 
suretile yapıyorlarmış, şu halde bir ayda alınan ke
limelerin mevcudu 53,3 tür. Fişlere yazılan ise 63 
tür. Türkçeden Türkçeye, yani uydurma mesele
sine gelince: heyeti umumiyeden çıkan kelime yok
tur. Çünkü.esasen heyeti umumiye alâkadar değil
dir. Komisyonda 1895 kelime varmış, fişlere 
yazılan kelime 4000 dane imiş, bu kelimeler eski 
lügat kitaplarından naklen almıyormuş. Bir ayda 
fişlere yazılan kelime 133 tane imiş. 

Süleyman S i m B. (Yozgat ) — Beher kelime 
77 liraya mal oluyor. 

Talat B. (Devamla) — Derlemeğe gelince, he
nüz fişlere raptolunmamış (18) bin kelimeleri du
ruyor. Ben kendi kendime bir istatistik yapıyo
rum. Fişlere raptolunmuş ve olunmamış olan bü
tün kelimeleri cem ediyorum, beher kelime (10) 
liraya mal oluyor bu tahsisatın tayyini ve ancak 
ileride kudretli bir heyeti ilmiye teşkil edip faa
liyete geçince tahsisat verilebilmek için fasılda 
(10) liranın ipkasını teklif ediyorum. (Doğru 
sesleri ) 

Maarif Vekili Esat B. (Bursa ) — Muhterem 
Talat Beyefendi arkadaşımızın erkam üzerine 
söyledikleri ve mütalea yürüttükleri noktalar için 
tekrar bir iki kelime arzedeyim. Malûmu âliniz 
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bir lisanın yeniden teessüsü; yalnız böyle mevcut 
lügatleri hemen bugün istimal ettiğimiz lisana 
nakletmekle kabil değildir. Her kelime üzerinde 
ayrı ayrı tetkikatta bulunmak Türkçede mukabili 
bulunan en doğru tabirleri bulmak ve bunlarla 
ayrı ayrı uğraşmak lâzımdır. Muhtelif lehçeler de 
kullanılan kelimeleri tabiatile ancak o lehçelerin 
mmtakaları anlıyabilir. Diğer mmtakalar müş
külâtla anlar. Bunların en ziyade istimal edilen
leri hangileridir ve lahikalar ilâ vesile yeni 
teşekkül eden kelimeler hali istimalde midir, de
ğil midir, bunların hepsini ayrı ayrı tetkik etmek 
lâzımdır ve bunun için muhtelif milletlerin, mese
lâ Fransızların bile son zamanda yeni çıkmış bir 
takım broşürleri vardır. Bu iş üzerinde tam 54 se
ne uğraşmışlardır ve buna rağmen henüz daha it
mam edemedikleri lügatler mevcuttur. Tabiatile 
yeni yaptığımız harf inkılabından sonra lisan me-
selesile esaslı surette meşgul ve bundan mesul 
olacak bir makam olmak lâzımdır. Bu makam da 
Dil Heyeti dediğimiz makamdır. Bu makam, ken
dilerinden beklediğimiz hizmeti böyle bir ay, üç 
ay, beş ayda seri olarak yapamıyacaklardır. Bina
enaleyh bunu nazarı dikkate alarak, bütçeye koy
duğumuz 27 bin liranın kabul buyrulmasını rica 
ederim. 

İbrahim B. (İsparta) — Bu işi fahrî olarak 
yapsınlar. j 

YÜKSEK REİSLİĞE 
555 inci fasla mevzu «Dil Encümeni» tahsisatı

nın tayyini ve ancak ileride kudretli bir heyeti il
miye teşkil edilip faaliyete geçince, tahsisat verile
bilmek için fasılda (10) liranın ipkasını teklif 
ederim. 

Çankırı 
' Talat 

Reis — Takriri nazarı dikkate alanlar el kal
dırsın, nazarı dikkate almiyanlar el kaldırsın, iyi 
anlaşılmadı efendim. Takriri nazarı dikkate ulan
lar lütfen ayağa kalksınlar, nazarı dikkate almi
yanlar lütfen ayağa kalksınlar. Takrir nazarı dik
kate alınmıştır (Alkışlar). 

Takriri Encümene vereceğiz. 
F. Lira 

556 Mülkiye, yüksek muallim, orta 
muallim mektepleri, güzel san

atlar akademisi 184 040 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
557 Liseler, orta mektepler 500 800 

Reis— Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

558 Muallim ve köy muallim mek
tepleri masrafı 653 878 

Reis — Bu fasla elli imzalı bir zam teklifi var
dır. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Maliye Vekâleti bütçesinin (215) inci faslın-' 

dan Heyeti Umumiyece tayyoiuuan (30 350) lira
nın Maarif Vekâleti bütçesinin (558) inci faslının 
(1) inci maddesine ilâvesini arz ve teklif eyleriz. 

Urfa 
Refei 

I Dr. Refet 
Sivas 
Rahmi 
Çankırı 
"Talat 
Denizli 

Emin Adan 
Balıkesir 

Vasfi 
Konva 

T. Fikret 
Balıkesir 
İbrahim 

Ziya 
Zonguldak 
Celâl Sahir 

M. Lûtfi 

Diyarbekir 
Kâzım 

Afvon 
İzzet Ulvi M 

Erzurum 
Aziz 
Malatya 

Konya 
Naim Ifazı 

Muş 
uhittin Nami 

Van 
Hakkı B 

Balıkesir 

Sivas 
m Ziya 

İzmir 
Hüsnü 

Aksaray 
'. At alay 

Aksara; 
Mahmut Nedim Muzaffer Yaşar 

Kastamonu 
r . Çelebi 
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I Bütçe En. M. M. Kemal Zaim B. ( Konya ) — 
'Muhterem arkadaşlar; bu takrir nıünasebetile, 
Bütçe Encümeninizin masarif bütçesini müzakere 
esnasında bütçenin zayif kalmış bazı fasıllarını 
takviye etmek için sarfettiği mesaiden bir nebze 
bahsetmek istiyorum : 

Maarif bütçesini tetkik ettiğimiz zaman, bil
hassa iki fasıl nazarı dikkatimizi celp etmişti. 
Bunlardan biri, liseler ve orta mektepler masrafı
nı ihtiva eden fasıldı. Maarif Vekâletinin lise ve 

[orta mekteplerde meccani olarak okutacağı tale
benin adedi - geçen gün de pansiyonlar kanununun 
müzakeresi esnasında mevzubahs olduğu veçhile -
ücretli talebe adedinin nısfı olarak tesbit edilmiş
tir. Fakat zamanla, maarif bütçesinden yapılan 
tasarruflar dolayısile ve pansiyon teşkilâtının vü
cut bulması nıünasebetile, ücretli talebenin her se
ne bir kısım pansiyonlara nakledilerek meccani 
talebe adedile, leylî ücretli talebe arasındaki ka
nunî nisbet zail olmuştur. Hali hazırda mektep
lerden şehadetname alarak çıkacak talebeden son
ra, lise ve meccani mekteplerde Devlet hesabına 
okuyacak talebenin adedi 1200 dür, yani gelecek 
senei dersiye zarfında Maarif Vekâleti Devlet he
sabına olarak 1200 talebe okutacaktır. Bu talebe 
hemen hemen altı sınıf arasında tevzi edildiğine 
nazaran, vasatı olarak her seneye iki yüz kişi isa
bet edecektir, demektir. 

Encümeniniz, leylî meccani talebe ile leylî üc
retli talebe arasındaki bu nisbetsizliği ve kanun 
ahkâmını da filhal yerine getirmek imkânsızlığını 
nazarı itibare alarak, bu gayri tabiî vaziyeti za
manla izale ve ıslah etmek için liseler masarifine 
40 bin liralık tahsisat ilâve etmiştir. 

Hali hazırdaki masraflara nazaran bu 40 000 
lira daha 200 talebeye tekabül edecektir. Maarif 
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Vekâleti bu suretle daha 200 kadar fazla talebe 
almış olacaktır. 

Bundan başka muallim mektepleri vardır. Ma
lûmu âliniz ilk muallim mektepleri tamamen mec
canidir. Buraya alınan talebe tamamen devlet he
sabına okumaktadır. Beş sınıf üzerine müteşek
kil bulunan bu mekteplerden vasatî olarak senede 
900 kadar talebe çıkmakta idi. Bittabi bu mektep* 
ler o nisbette de talebe almakta idi meselenin na
zarı dikkati calip olan nazik ciheti burada münde
miçtir. Filvaki her sene buraya girenler fakir ço* 
cuklandır. Fakir çocuklarından dokuz yüz çocu
ğu bu mekteplere almak ve bu suretle hem tahsil
lerinin temin edilmesi ve hem de ilk mektepler içirt 
muallim hazırlanması memleket namına şüphesiz 
faideli bir şeydi. Bu seneki tahsisat vaziyetile ve
kâlet gelecek sene bu mekteplere hiç talebe alamıya-
cağını encümenimize bildirmiştir ve hatta tahsisa
tın bu sene çıkacak talebe çıktıktan sonra mektepler
de kalacak talebeye dahi kâfi gelemiyecek bir had
de bulunduğunu söylemiştir. Bunun üzerine encü
men bir taraftan Maarif Vekâletinin düyun fas
lından tasarruf edebildiği on altı bin lirayı, diğer 
taraftan diğer bütçelerden tasarruf edebildiği pa
randan bir miktarını alarak muallim mekteplerine 
yirmi sekiz bin lira fazla tahsisat vermiştir ve bu sa
yede gelecek sene bu mekteplere yüz elli, iki yüz ka
dar talebe alınmasını temin etmiş bulunuyor. Bundan 
fazlasını yapmağa encümenimiz imkân görmemiştir. 
Elde bulunan imkânların hepsini istimal ederek ma
arif bütçesini takviyeye çalışmıştır. Bundan sonra 
karar Heyeti Celilenizindir. 

Ancak müsaade buyurursanız bu meccani talebe 
dolayısile sırf şahsı âcizanemi alâkadar etmek üzere 
bir iki mülahazayı huzuru âlinizde arzetmek istiyo
rum. Filvaki meccanî talebe alınması ve mümkün 
mertebe fazla okutulması çok güzel bir şeydir. 
Memleketin fakir evlâdından müstait evlâtlarını 
devlet hesabına okutmak ve yetiştirmek ve netice
de de bunlardan devlet hesabına istifade etmek 
memleket için çok hayırlı bir iş telâkki edilebilir. 

Ancak burada calibi dikkat bir şey vardır. Ha
li hazırda vilâyetlerin, idarei hususiyelerin va
ridat vaziyetlerine nazaran ilk mekteplerin tevsi ve 
teşmili hemen hemen imkânsız bir hale girmiştir ve 
hatta bazı vilâyetlerde bir takım mekteplerin kapa-
tılması ihtimali de vardır. Bu varidat karşısında 
muallim mekteplerinden her sene çıkacak olan tale
beyi yerleştirmek, bunlara ilk mekteplerde iş bul
mak, tayin zamanında bir mesele teşkil edecek, bel
ki de muallim mekteplerinden çıkacak talebenin dev
lete karşı olan mecburî hizmetlerini nazarı dikkate 
alamıyarak bunları serbest bırakmak zarureti ile 
karşılaşacaktır. Liselerde okuyan meccanî talebeye 
gelince: demin arzettiğim gibi, bunların adedi bin 
iki yüzdür.. Yani her sene îkî yüz talebe ahmyor. 
demektir. Belki şfrödi iki yüzte çıkmıyor, fakat ö-
miiffttfödeki senelerde çıkacaktır. Bu sene iki yüz 
talebenin devlet hesabına leylî liselerde okutulması 
da bendenizde bu günkü rafâlî vaziyete, malî im-
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kânlara nazaran kâfi telâkki edilebilir. Esasen 
gençleri liselere doğru sevketmek orta mektep tah
siline, lise tahsiline, muallim mektebi tahsiline 
sevketmek, neticede bu mekteplerden, bu müessese
lerden çıkacak talebeyi devlet kapısında işi arama 
yoluna doğru sevketmek demek olacaktır. 

Emin B. (Eskişehir) — Bravo, Maarif Müste
şarı Beyi tebrik ederim. 

Kemal Zaim B. (Devamla) — Bu noktai nazar
dan bendeniz memleketin muhtaç bulunduğu muh
telif meslekleri nazarı dikkate alarak ve bu mes
leklerin icabatmı eyiee tahkik ve tetkik ederek ye
tiştirmekte bulunduğumuz gençliği bu mesleklerin 
icabına göre tevzia doğru götürecek bir maarif 
sistemi kurmak zarureti bulunduğuna kaniim. 

Bu; memlekette müstakbel içtimaî muvazene
nin bize emrettiği bir zarurettir. Aksi takdirde bu 
suretle yetişmiş olan gençlerin ileride memlekette 
ne suretle tatmin edileceklerini bendeniz cayi na
zar görüyorum. 

Emin B. (Eskişehir) — Bravo, bravo. 
Kemal Zaim B. (Devamla) — Bundan dolayı

dır ki; fakir çocuklar ve bunların zekileri mev-
zubahs olunduğu zaman, derhal hatıra gelen, li
selerde meccaniliği artırmak, yahut muallim mek
tepleri kadrolarını genişletmektir. 

Ey; zannederim ki İm düşünüş müstakbel ihti
yaçlarımız noktai nazarından doğru olmasa gerek
tir. Bunun için biran evvel memleketin halen muh
taç bulunduğu ve müstacelen muhtaç bulunacağı 
meslekî icabatı nazarı dikkate alarak bu müessese
leri biran evvel vücude getirmek lâzımdır. Bu su
retle fakir çocuklar için dahi, herkes için dahi 
memlekette yapılacak çok iş vardır. Fakir çocuk
lara kolaylıkla meslek temin etmek mümkün ola
caktır ve bunları bu günkü şekilde olduğu gibi -
bir lise tahsili oldukça lüks bir tahsildir - devletin 
üzerine yükletmek mecburiyeti hasıl olmıyacaktır. 
Bendenizin maruzatım bundan ibarettir. 

Rahmi B. (Sivas) — Demek istediler ki ileride 
muallimlerin adedi çoğalacak, ihtiyaçtan fazla o-
lacaktır. Binaenaleyh memleket bir muallim tehli
kesi karşısında kalacaktır. Kemal Zaim Beyden so
rabilir miyim? memleketin 15 bin muallime ihti
yacı vardır. Halbuki ileride daha çok mektep aç
mağa mecburuz. Bu gün şehadetnameli 6 bin mu
allimimiz mevcuttur. 8 bin küsuru şahadetnamesiz-
dir. Biz bu şahadetnamesiz muallimleri daima böy
le istihdam edip duracak mıyız? Bizim daha pek 
çok muallime ihtiyacımız vardır. Bunu niçin söy
lemediler? 

Kemal Zaim B. (Konya) — Efendim; bendeniz 
tabiî bu suale encümen namına cevap vermemekte 
mazurum. Çünkü bu mesele encümenin dairei iş
tigali dahilinde değildir. Yalnız şahsî olarak nok
tai nazarımı arzedebilirim. 

Beis — Mebus mebustan sual soramaz. Böyle 
bir âdet çıkarılmasın, Maarif Vekili cevap versin. 

Maarif Vekili Esat B. (Bursa) — Kemal Zaim 
Bey arkadaşımızın hususî mütaleaları memleketin 
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içtimaiyat ve iktisadiyatı noktai nazarından pek 
musip bir mütaleadır. Besim Atalay Beyefendinin 
buyurdukları meccanilik meselesine kısmen Kemal 
Zaim Beyefendi Bütçe Encümeni namma cevap 
vermişlerdi. Muhterem Bütçe Encümeninin gös
terdiği alâkaya müteşekkirim. 

Muallim mektebleri faslına yirmi sekiz bin li
ra kadar bir para ilâve buyurdular. Bununla 
Hükümet 150 kişi kadar daha muallim mekteple
rine talebe almak imkânını bulmuştur. 

Besim Atalay Beyefendinin buyurdukları; 
memleketin zeki ve ayni zamanda tahsil ücretini 
vermekten mahrum olan çocuklarının meccani 
olarak mekteplere yerleştirilmesi yalınız, bu gü
nün meselesi değildir. Eskidenberi mülkiye, yük
sek muallim mektebi yüksek san'atlar mektebi 
gibi yüksek mekteplerde olduğu gibi orta mek
tepler de liseler de meccanidir. Ücretli leylî olarak 
çocuğunu okutmak istiyenler, ücretini vermekte
dirler. Binaenaleyh büyük mekteplerimiz kadar hepsi 
meccanidir. Meccani talebe içerisinde zekâvetin-
den istifade edeceğimiz çocuklar yalnız leylî mec
cani olmak üzere değil, neharî olmak üzere de ta-
mamile memlekete nafi bir şekilde yetişiyorlar. 
Diğer mütemeddin memleketlerden misal alıyor
lar. Biz de 915 numaralı kanuna tevfikan yapı
yoruz. Onların ki mahduttur. Biz işi mahdutta 
bırakmamışızdır. Meccani leylî talebeyi vasi mik
tarda alabilmekteyiz. Bu iş bütçenin müsaadesi
ne tabi bir meseledir. Kemal Zaim Bey arkada
şımızın buyurdukları gibi içtimaî, iktisadî nikatı 
nazardan mekteplerde tatbik edilecek sistemleri
miz Hükümetçe nazarı dikkate alınmıştır. San'at 
muallim mekteplerimizin müdürlerini, lise ve mu
allim mektepleri ile orta mekteplerde fen dersleri 
okutan muallimleri topladık. Tecrübelerine ve edin
dikleri fikirlere istinaden bu gün çalışmaktadırlar. 
Talim ve terbiye dairesi de bu işle meşgul olmak
tadır. İmkân müsait oldukça memlekette okumak 
çağına gelmiş çocuklarımıza ve bütün vatandaşla
ra meccani tahsil teşmil edilecektir. 

İkincisi; san'at mekteplerinin, orta mekteplerin 
daha ziyade maddî hayatta amelî kabiliyet verecek 
bir şekle konması esas prensibimizdir. 

Üçüncüsü: Liselerde de - ki Kemal Zaim Be
yefendi lüks tahsil buyurmuşlardır - çocukları
mızı idarî, iktisadî, içtimaî müesseselerimize lâ
zım olacak şeraiti haiz keyfiyette yetiştirmek, ya
ni daha ziyade amelî sahada yetiştirmek için ted
birler tanzimi ile meşgulüz. 

Rahmi Beyefendi bu günkü muallim elemanı
nın gayri kâfi olduğunu beyan buyurdular. Filha
kika 1 3 - 1 4 bin ilk mektep muallimi mevcuttur. 
Bu on üç küsur bin muallim içinde ancak altı bin 
küsuru muallim mekteplerinden çıkmışlardır. İki] 
bin kadarı cumhuriyetin tesisinden itibaren temin 
edilmiştir. Bunlar kısmen kurslardan geçmiş, ta
lebelerini okutabilecek kudrettedirler. Fakat mu
allim mektebinden mezun olan altı bin muallimin 
kudretlerile mukayese edilemezler. I 

Her halde Maarif Vekâletiniz çocuklarımızı, 
muallim mekteplerinden yetişecek muktedir ellere 
teslim etmek mecburiyetindedir. Çünkü muhterem 
arkadaşlar, hepiniz aynı ehemmiyetle takdir eder
siniz ki, mekteplerin adedini çoğaltmak, çok talebe 
okutmak hiç bir zaman memleketin ihtiyacını temin 
etmez. Ancak çocuklarınızı ellerine teslim edebilece
ğiniz mürebbilerdir ki; onları bu günün ve ya
rının ihtiyacına göre yetiştirebileceklerdir. Yoksa 
muallim elemanı temin etmeden talebe ile istediği
miz şekilde nafi bir surette meşgul olabilmemize 
imkân yoktur. Binaenaleyh muallim mektepleri 
bütün mekteplerin fevkinde addedilmek iktiza eden 
müesseselerdir, muallim mekteplerine senede 150 
kişi alsak, bu mektepleri mıntakavî bir şekle koysak 
ve nüfus kesafeti itibarile en fazla istifade edilecek 
yerleri intihap etsek zannederim, daha salim ha
reket edilmiş olur. 

Nitekim sanat mektepleri hakkında böyle dü
şünmüşüzdür. Bunları hususî idarelerin elinden 
bu suretle almış olacağız. Bunlar bir senenin için
de yapılacak işlerden değildir. Uzun müddet, mem
leketin umumî ve iktisadî vaziyeti düşünülerek mm-
takalar tetkik ve tayin edilerek halledimesi lâzım 
gelen bir keyfiyettir. Önümüzdeki sene bunu da 
temin edeceğimizi ve hususî kanunlarımızla Heyeti 
Celilenize arzedeceğimizi ümit ediyorum. 

Reis — Efendim, 558 inci fasla zam yapılması 
hakkında bir takrir var. 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çan
kırı ) — Efendim bütçe hakkında umumî müta-
lealarımızı Heyeti Celileye arzederken, bulundu
ğumuz senenin nezaketini arzetmiştik. Bir faslı 
Heyeti Celile muvafık görmezse, behemehal onu 
bütçenin içinde başka bir yere nakletmek bilmem 
doğru mudur, değil midir? bu bittabi takdiri âli
nize aittir. Yalnız bendeniz Maliye Vekili sıfatile 
böyle bir şeyi doğru görmüyorum, karar sizindir. 

Reis — Takrir elli imzalı olduğu için reye ko
nulmak mecburiyeti vardır. 

Refet B. ( Urfa ) — Efendim, Kemal Zaim Bey 
arkadaşımızı dinlerken bendeniz bir dakika olsun 
kendi kendimi hayretler içinde gördüm. Buyurdu
lar ki ; liselere yani beş yüz elli yedinci fasla zam 
yapılmıştır. Halbuki bendeniz tetkik ediyorum, bu 
zammı göremiyorum. 1930 bütçesinde 575 bin lira 
varken bu sene 430 bin liradır. Binaenaleyh 145 bin 
lira indirilmiştir. Yalnız Hükümetten gelen, 390 
bin liradır. Bütçe Encümeni onu 430 bin lira yap
mıştır. Yapılan zam buradadır. Fakat geçen seneki 
vaziyete nazaran 145 bin lira tenzilât mevcuttur. 
Muaalim mekteplerine gelince bunlar da ayni va
ziyettedir, tam 224 bin lira indirilmiştir. 

Kemal Zaim Bey biraderimiz dediler ki ; mual
lim mektepleri o kadar muallim yetiştiriyor ki bu 
muallimleri istihdam etmek için bundan sonra yer 
bulamıyacağız. Bendeniz buna hayret ettim. Maarif 
Vekili Beyefendi buna pek güzel cevap verdiler. 
Dediler ki (13) bin muallimin ancak (6) bini mual-
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Um mektebi mezunudur. Mütebakisi muallim mek
tebi mezunu olmadıkları ve muallimlik evsaf ve 
şeraitini haiz bulunmadıkları halde istihdam edi
liyorlar. Fakat bunlardan bir kısmı kurslardan 
geçmiştir. Diğer kısmı ise kursu da görmüş değil
dir. Hatta Maarif Vekili Beyefendi yine buyurdu
lar ki, biz muaalim mektebi mezunu olmıyan bu mu
allimleri, mektep mezunu yetiştikçe değiştireceğiz. 
Bu hakikat meydanda iken bundan sonra yetişecek 
muallimlere yer yoktur, demek havsalaya sığmaz. 
Tahsisat ilâvesi arzu edilen muallim mekteplerine 
ait fasıl 558 inci fasıldır. Muallim mekteplerine 
şimdiye kadar senede beş yüze yakın talebe alını
yor. Bu sene bütçe zaruretile ancak yüz kadar ta
lebe alınmak ihtimali vardır dediler- Halbuki he
yeti tedrisiye vardır. Fakat muallim, sınıfta talebe 
görmeyince tabiidir ki ders veremiyecektir. Bizim 
teklifimiz kabul edilirse, (30) bin lira ile muallim 
mekteplerine bu sene (250) talebe alınmak imkânı 
bahşedilmiş olacaktır. 

Sonra Kemal Zaim Bey kardeşimiz meslek mek
tepleri hakkında çok güzel izahatta bulundular 
ve bunlar pek doğru ve ciddî bir mevzudur. Fas
lı geçmiştir fakat temas edildiği için arzetmek isti
yorum. Bundan da 335 bin lira indirilmiştir, ve ni
hayet bu meslek mektepleri tahsisatı vilâyetlerden 
temin edilmek'üzere bir kanun gelecektir. Onun 
için Heyeti Celilenizden istirham ederim; Bu 30 
bin lira muallim mektepleri ve talebe için 558 inci 
fasla ilâve edilsin, bu suretle yeniden 150 talebe da
ha alınacak ve bu suretle 250 talebeye baliğ olabile
cektir. Bununla 250 muallim kazanmış bulunacağız. 

Bütçe Encümeni mazbata muharriri Kemal Za
im B. (Konya) — Efendim; bendeniz encümenin, 
diğer bütçelerden müşkülâtla tasarruf ettiği para
lardan, sırf maarif bütçesinin vaziyetini görerek 
bu bütçenin iki faslına yapmış olduğu ilâveleri 
arzettim. Yoksa geçen sene fasılların yekûnu bu 
idi, bu sene de budur, bunu mevzubahs etmedim 
ve geçen seneki yekûnlara bu sene mevcut olan 
noksanları ikmal etmek encümenimiz için imkân 
haricinde idi. Liselerde menzuru âliniz olmuştur; 
Hükümetin teklifinde 460 bin lira iken, encümen 
40 bin lira ilâ vesile (500) bin lira yaptığını arzet
tim. Muallim mekteplerinde de kezalik yirmi se
kiz bin liralık bir fark vardır. Bu fark ta encüme
niniz tarafından ilâve edilmiştir. 

Refet Beyefendinin temas buyurdukları mev
zulara gelince: bendeniz de biliyorum ki hali hazır 
muallimlerin vaziyeti budur. 6 bin kadarı mektep
lidir. Diğerleri muallim mekteplerinden çıkmamış
lardır. Fakat bir lâhza tasavvur buyurunuz. Bu 
muallimlerden bin tanesi tekaüt ve yahut tasfiye 
edilirse idarei hususiyelere ne kadar bir yük tah
mil edileceğini pek âlâ takdir buyurursunuz. Gü
zel olan nazarî şeyler tatbikat sahasına geçince 
bir çok cihetlerde imkânsızlıklarla karşılaşmamak 
mümkün değildir. Köylerde mektep yoktur.. Kırk 
bin köyden ancak dört bin tanesinde vardır. Bunu ! 

(bendeniz de biliyorum. Fakat bütün bu köylere 
muallim yetiştirmek ve köylerde ilk tahsili temin 

letmek için, beher muallime 55 şer lira vermek 
mecburiyetindeyiz ve bütün bu mektepsiz köylerin 
her birini bir muallimle teçhiz etseniz idarei hu
susiye bütçelerine 27, 29 milyon lira koymak ih
tiyacı hasıl olacaktır. Bunun için başka çareler 
düşünmek ve onları tatbik etmek lâzımdır. Başka 
çareler de vardır. 

Reis — Efendim; zam takririni reyinize arze-
deceğim. 

I Hükümet ve encümen bu zammı kabul etmiyor. 
I Fakat elli imzalı olduğu için, nazarı dikkate alın-
!mak kaydile reyinize arzediyorum. 

Refet B. (Urfa) — Encümen kabul etmiyor mu 
efendim? 

Reis — Hayır encümen de Maliye Vekâleti de 
kabul etmiyor. 

Efendim bu zam teklifini nazarı dikkate alan
l a r . . . Almiyanlar . . . Nazarı dikkate alınmıştır. 
Teklifi encümene vereceğiz. Encümen ona göre 
fasıl düşünecek. İsterse eski noktai nazarında ıs
rar edebilir. Salâhiyeti vardır. 

Bütçe E. Rs. Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Efendim; Madamki Heyeti Celile nazarı dikkate 
aldı, hemen fasla ilâve edelim. 

Reis — îlâve edelim mi, Hükümetin ayrıca mü-
taleası var mı efendim? 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankırı) 
— Mütaleamızı arzettim. 

Reis — Hasan Fehmi Bey! bu ilâveyi hangi 
maddeye yapacağız? 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Maddeler ye
kûnuna ilâve edelim. Zaten maddeden maddeye 
münakale salâhiyeti Hükümetin elindedir. 

Maarif Vekili Esat B. (Bursa) — Birinci mad
deye ilâve edelim efendim. 

Reis — Faslın yekûnu ne olunyor efendim? 
Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 684 228 olu

yor. 
Reis — 558 inci faslı 684 228 lira olarak reyi

nize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . 
Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
559 Musiki muallim mektebi 27 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

560 Ticaret ve san,at mektepleri 6 300 
Rüştü B. (Bursa) — Maarif Vekâleti bütçesi

nin yekûnu 6,582,000 liradır. Ticaret ve san'at 
mektepleri için 6,300 lira tahsisat konulmuştur. 
Bendeniz hesap ettim, bu tahsisat, umum yekû
nun bin birde biri oluyor. Şu halde memleketimi
zin ticaret ve san'at tahsiline olan ihtiyacı, bütün 
memleket tahsili ihtiyacının bin birde biri imiş. 
Başka vesilelerle de arzettiğim gibi bu asrıii yürü
mekte olduğu iktisadî mücadelenin esası şudur: mil
letler kendi mallarını kullanacakları, başklannm-
kini kullanmamak istiyorlar. Biz kendi memleketi
mizde çıkardığımız malları satmakta müşkülât çe-
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kiyoruz. Bu mallan işliyecek erbabı sanatı yetiş
tirecek sanat ve ticaret mekteplerine lâyiki veç
hile ehemmiyet vermediğimiz anlaşılıyor. Bu sene 
ihracatta bu kadar müşkülât çekiyoruz. Beş sene 
sonra ne pamuğumuzu, ne afyonumuzu, ne de tütü
nümüzü alan bulunacak, çünkü herkes onları ye
tiştirmeğe çalışıyor. Romanya ve Almanya gibi zi
raat kabiliyetleri pek noksan memleketlerde bile, 
fena dahi olsun, tütün yetiştiriyorlar ve onu içiyor
lar. Biraz sonra biz nereye satacağız. Biz onların 
pamuklu yünlü kumaşlarını alıp giymekteyiz. Bul
garistan gibi küçük bir devlette, Belçika gibi ufak 
bir memlekette bir kaç tane dokumacılık mektebi 
vardır. Bizim memlekette bu yüzden harice yüz 
milyondan fazla para gidiyor. Dokumacılık hak
kında bir kursumuz bile yok. Bulgaristanda doku
macılık inkişafa başladığı zaman mektep yoktu. 
Mektep açtılar sonra dokumacılık ileri gitti. Vekâ
letin, gelecek sene olsun, bu hususta daha ehem
miyetli bir şekilde, daha zengin bir bütçe ile hu
zurunuza gelmesini işaret ediyorum (Handeler, in-
mallak sesleri). 

Maarif Vekili Esat B. (Bursa) — 560 inci fasıl 
ticaret ve sanat mekteplerinin, gerek erkek ve ge
rek kız çocuklarına ait kısımlarını ihtiva eder. 
Rüştü Beyefendiyi tatmin etmiş olmak için şunu 
arzedeyim ki; sanat mekteplerine çok ehemmiyet 
veriyoruz ve ayrıca muallim yetiştirmek için erkek
lere ait olan kısmında burada, yani Ankarada, ö-
nümüzdeki senede bir muallim sınıfı açacağız. 

Kızlara ait olan kısımda idarei beytiyeye taal
lûk eden ve liselerde tahsil görmeyipte sırf böyle 
sanat mekteplerinde tahsil görecek kızlarımız da îs-
met Paşa Enstitüsünde şimdi üçüncü sınıfa kadar 
gelmişlerdir. Dördüncü, beşinci sınıfa geldikle
rinde onlardan da bir muallim sınıfı açmış olaca
ğız-

Ayrıca memleketimize ecnebi memleketlerden 
duvarcı ustaları, bina ustaları ve baş ,ustalar ve 
saire gibi bir çok yabancı ustalar geliyor. Bunları 
dahi memleketimizde yetiştirebilmek için ayrıca in
şaat ustaları yetiştirecek bir sınıf açmak istiyoruz 
ki bu da iktisadiyatımızı çok rahnedar eden bir şeyi 
de karşılayacaktır. 

Burada hemen her binada türk amelesinden an
cak üç, beş kişiye tesadüf ederiz. Halbuki usta ba
şı işçi ve saire gibi ustalar ise hep yabancıdır. Bu 
gibi ustaları kendi memleketimizin evlâdından ye
tiştirmeği temin edecek bir mektep tesis etmek üze
reyiz. Sanat mekteplerimizde bu gün marangozluk, 
demircilik ve saireden ziyade mensucata ait malû
mat verebilecek, mıntakavî, memleketin iktisadî 
menatıkına ait malûmat elde edebilecek ve bilhassa 
amelî kısım üzerinde yetiştirecek kurslar ve dersler 
açmaktayız. 

Şimdiye kadar sanat mektepleri, doğrudan doğ- i 
rüya vilâyetler tarafından idare edilen ve Maarif, 
Vekâleti tarafından da kendilerine yardım ve mua
venet edilen mekteplerdi. Bu fasılda Maarif Vekâ-' 

letinin yapacağı yardım tamamile kalkmıştır. Doğ
rudan doğruya bu mektepler, bundan sonra vilâyet
ler tarafından idare edilecektir. 

Fakat bunlara Maarif Vekâletinin yardımı ge
rek muallim yetiştirmek ve gerekle mütehassısla
rını Avrupadan celbedip okutturmak gibi fennî iş
lere münhasır kalmaktadır. Bu gün için sanat mek
tepleri, Rüştü Beyefendinin arzu ettikleri şekil
lerde temin edilmiş bir mevkidedir. 

Ticaret mekteplerine gelince: beş tane ticaret 
mektebimiz vardır, mesleklere ait olan (561) inci 
fasıl ki, biz gerek Avrupada talebeleri gerekse Av
rupadan getirttiğimiz mütehassısları - ki, adedi 20 
yi mütecavizdir - gerekse yapacağımız sanat mektep
leri muallimlerini ve usta mekteplerine ait olan in
şaat kısımlarını bu561 inci fasıl içerisinde mez-
cetmiş bulunuyoruz. Rüştü Beyefendinin 560 inci 
fasılda gördükleri 6300 lira türk sanat mektepleri
nin mühim masarifini ihtiva eden bir kısım değil
dir. (561) inci fasıl onu itmam etmektedir. 

Reis — Fasıllar hakkında başka mütalea yok
tur. Fasıl kabul edilmiştir. 

F. Lira 
561 Meslek mektepleri masrafı 590 803 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

562 Müesseseler masarifi 62 100 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
563 Pravantoryom masrafı 27 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

564 Levazımı tesisi.ye 92 700 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
565 Mektep kütüphanelerine alınacak 

kitap ve mecmua bedelleri ve bun
lara ait masraf 17 100 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

566 İnşaat ve tamirat 86 870 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
567 Lcuebi memleketlere gönderilecek 

talebenin tahsil ve yol masrafları 405 234 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
568 Kcnebi memleketlerde talebe müfet

tişliği 9 000 
Reis — Kabul edilmişti e. 

F. Lira 
569 Neşriyata yardım 38 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

570 Lisan muallimi yetiştirmek için 
hususî mekteplere verilecek talebe 

ücreti 5 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 
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F. Lira 

571 Halkı tenvir için seyyar sinema 
masrafı ve millet mekteplerine 
yardım ve türk kültürünün neşir 

ve tamimi 1 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
472 Tarihî eserlerin muhafaza masrafı 9 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
İL Lira 

57u 788 numaralı kanunun tatbiki 
masrafı 16 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

574 Geçen sene düyunu 10 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
575 Eski seneler düyunu 9 520 

Reis — Kabul edilmiştir. 

Ç - Nafıa Vekâleti bütçesi 

Reis — Nafıa Vekâleti bütçesini müzakereye 
başlıyoruz. Heyeti umum iyesi hakkında söz istiyen 
var mı! Fasıllara geçilmesini kabnl edenler . . . Et-
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
581 Vekil tahsisatı 4 800 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

582 Memur maaşları ve tekaüt ikra-

Reis 
F. 

583 
Reis 

F. 
584 

Reis 
F. 

585 
Reis 

F. 
586 

Reis 
F. 

587 

Reis 
F. 

588 
Reis 

F. 
589 

Reis 
F. 

590 
Beis 

miyesi 
— Kabul edilmiştir. 

Merkez ücuratı 
— Kabul edilmiştir. 

Vilâyat müstahdemleri ücreti 
— Kabul edilmiştir. 

Muvakkat tazminat 
— Kabul edilmiştir. 

Mühendis mektebi mezunlarına 
1216 numaralı kanun mucibince 

verilecek avans 
— Kabul edilmiştir. 

1616 numaralı kanun mucibince 
fen mektebi mezunlarına verilecek 

avans 
— Kabul edilmiştir. 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 
— Kabul edilmiştir. 

Merkez levazımı 
— Kabul edilmiştir. 

Merkez müteferrikası 
— Kabul edilmiştir. 

S33 594 

Lira 
35 640 

Lira 
182 100 

Lira 
18 408 

Lira 

8 200 

Lira 

5 300 

Lira 
1 000 

Lira 
9 000 

Lira 
3 000 
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591 Vekâlet otomobili masrafı 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
592 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. 

593 
Reis 

F. 
Vilâyat müteferrikası 

Kabul edilmiştir. 

Vilâyat levazımı 
Kabul edilmiştir. 

594 
Reis 

F. 
595 

Reis 
F. 

596 
Reis 

F. 
597 

Reis 
F. 

598 

Masarifi mütenevvia 
Kabul edilmiştir. 

Harcırah 
Kabul edilmiştir. 

Resmî telefon masrafı 
Kabul edilmiştir. 

Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. 

599 Masarifi mukannene 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
600 Yollar ve büyük köprüler inşaat 

ve müstacel tamirat masrafı 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
601 Sular 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. 

602 Levazım ve alâtı mütenevvia 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
603 Kitap ve fennî risaleler bedeli ve 

telifat için verilecek mükâfat ve 
mühim tercümeler masrafı 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. 

604 Ecnebi mütehassısları ve tercü
manları 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. 

605 Cemiyeti Akvam Komiserinin tah
sisatı 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. 

606 Fennî kongerelerc iştirak masrafı 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
607 Ecnebi memleketlere gönderilecek 

memurlar ve sitajier mühendisle
rin harcırahı 

Reis — Kabul edilmiştir. 

Lira 
3 500 

Lira 
3 000 

Lira 
7500 

Lira 
2 000 

Lira 
32 510 

Lira 
49 250 

Lira 
1 200 

Lira 

1 000 

Lira 
500 

Lira 

535 514 

Lira 
1 725 340 

Lira 
8 000 

Lira 

500 

Lira 

65 000 

Lira 

5 000 

Lira 
1 600 

Lira 

7 000 
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Yüksek mühendis mektebine mıı-
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F. Lira 

299 225 avenet 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
609 Devlet demiryolları inşaatı 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. 

610 Şark demiryollar tevsiatmdan Hü
kümet hissesile Edirneye kadar 
yeniden yapılacak hattın istikşaf 
masrafı ve İzmir - Kasaba demir

yolu açığı karşılığı 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
611 Nafıa fen mektebi daimî masrafı 40 700 

Reis — Kabul edilmiştir. 

Lira 
22 374 526 

Lira 

46 000 

C : 2 

Nafıa fen mektebi tesis masrafı 
Lira 

44 800 612 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
613 788 numaralı kanunun tatbiki 

masrafı 4 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
614 (Iecen sene düyunu 78 900 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

615 Eski seneler düyunu 9 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 
Ön beş dakika celse fasılası. 

Kapanma saati: 17,15 

İKINCI CELSE 
Açılma saati : 17,30 

Heis- Kâzım Paşa, 
Kâtipler : Ziya GevherB. ( ÇANAKKALE ), Haydar Rüştü B. ( DENİZLİ ) 

Reis — Gelse inikat etmiştir efendim. 

D - İktisat, Vekâleti bütçesi 

Reis — İktisat Vekâleti bütçesine geçiyoruz. 
Heyeti umunıiyesi hakkında söz istiyen var mı? 

Sırn B. (Kocaeli) — iktisat Vekâleti hakkında 
dermeyan olunabilecek mutaleatın nutuk şeklinde 
söylenmesi, kasdedilen mananın sarmalardan kaç-
masr ihtimalini vereceği için, bu husustaki sözle
rimi fıkra fıkra tesbit edeceğim. 

İktisat Vekâleti öyle bir makamdır ki; eğer 
ona diğer hükümet makinesini teşkil eden arkadaş
ları yardım etmezlerse müsmir olmasına imkân 
yoktur. Meselâ : Dahiliye Vekâleti asayişi temin 
edemezse İktisat Vekâleti muvaffak olamaz, Na
fıa Vekâleti yollan yapmaz, şimendiferlerin tari
felerini indirmezse yine İktisat Vekili muvaffak 
olamaz, Adliye Vekili mahkemelerinin adaletini te
min edemezse, herkes hakkından emin olmıyaeağı 
için, yine iktisat Vekili muvaffak alamaz. 

Emin B. (Eskişehir) — Maliye Vekiliyok mu! 
(Gülmeler). 

Sırrı B. (Devamla) — Hayır.... 
Hariciye Vekili eğer hudutlarının emniyetini 

temin edemezse, yine İktisat Vekili muvaffak ola
maz. Binaenaleyh bu dört unsur (Başka yok mû 
sesleri) Eğer iktisat Vekâletinin muvaffakiyetini 

temin edecek tetbirleri ittihaz etmemiş olurlarsa 
İktisat Vekili muvaffak olamaz. Bu dört vekâlete 
ait bütçeleri kabul ettik. Hepsi takdire mazhar ol
dular. Hepsi tasvip olundu. Binaenaleyh bu dört 
vekâletin kendilerine terettüp eden vazifeleri yap
tıklarına hükmetmek zarureti vardır. Şimdi mua
vin kuvvetlerin vazifelerini tamamile ve vaktinde 
yapmış olmalarına nazaran, iktisat Vekili Beye
fendinin muvaffakiyetinin müsbet olması lâzım ge
lir. Kendilerinden soruyorum; müsbet midir, değil 
midir? 

Karadenizin en kıdemli devletiyiz. Malıımya; 
Karadeniz evvelce - tarihî tabirle - harem daire-
mizdi. Bizden sonra Ruslar orada iskeleler payda 
ettiler. Ondan sonra Romanyalılar ve en sonra Bul
garlar derece derece bu sahillere sahip oldular. 
Rusya dan bahsetmiyeceğim. O akıllara hayret ve
riyordu. Romanya da öyle. Fakat daha dünkü hü
kümet olan Bulgaristan, sahillerinde iki liman vü
cuda getirdi. Biz ise karadenizde kıdemimize rağ
men hâlâ bir şey yapamadık. Bu uıütalcamı bir ilâ
ve ile ikmal etmek isterim. Devri sabıkın ataletin
den, devri hazırın mesul olmasına imkân yoktur. 
Fakat hiç olmazsa İktisat Vekâletimiz, ihtiyacı na
zarı itibara alarak Karadenizde bir liman vücude 
getirmeği düşündü mü, düşünmediler mi? Düşün
dülerse buna mani zuhur etmiş mi, etmemiş midir"? 
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Türk denizciliğinin inkişafı hakkında ne buyu
ruyorlar? Yine söyliyeceğim, Seyrisefain İdaresinin 
şekli hazırı Türk denizciliğinin inkişafına mani o-
İuyor mu, olmuyor mu? 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Bunu Seyrisefain 
İdaresi bütçesinin müzakeresinde söylersiniz. Yeri 
burası değildir. 

S i m B. (Kocaeli) — Seyrisefaini millî bir şir
ket haline kalbetmekte; memleket için faide var 
mıdır, yok mudur? Bu zemin çok söz söylemiye 
müsait ise de çok defa tekrar ettiğimiz için şimdi 
kasrı lisan ediyorum. 

İstanbul limanı; şimal ve cenup memleketleri
nin vasatında bulunması hasebile, yalnız mevkii 
müstesnası bize büyük servetler teminine müsa
ittir. Çok yakin zamana kadar İstanbul limanı va
ziyeti tabiiyesinden dolayı iptidaî tedbirlerle sahi
bine menfaat temin edebiliyordu. Fakat son za
manlarda yanlış tedbirlerle, yanlış zehaplarla vü
cuda getirilen Liman Şirketi, İstanbul limanının 
mevkii müstesnasından istifade imkânını selbettiği 
için, adeta, tabiatı kendimize müşteki kıldık. Ci
han bizim İstanbul limanımızın kudretini, kıyme
tini bilerek müracaatı lâzım gelen tedbiri ittihaz 
etmediğimizden hakikaten bize hayretle bakmak
tadır. -Bunun için İktisat Vekili Beyefendiden ke
mali ehemmiyetle soruyorum ki; Liman Şirketinin 
vaziyeti hazırası, İstanbul limanının inkişafına 
mani teşkil ediyor mu, etmiyor mu? Bize öyle iza
hat versiler ki ; artık bu hususta efkârı umumiye 
heyecandan kurtulsun ve itminan hasıl edebilsin. 

Akdenizde yeni türeyen Pire limanının akılla
ra hayret verici inkişafı, İstanbul limanının zara
rına mıdır, değil midir? 

İnhisarlar halkçı bir hükümetin esas prensip-
lerile kabili telif midir, değil midir? 

Hariçte revacını kaybeden tiftiklerimizinn, yün
lerimizin dahilde revacını temin ederek, müstah
sillere refah veren emsali hükümetler gibi, bir ted
bir ittihazını düşündüler mi, düşünmediler mi? 

Gümrükler: bir menbai varidat addolunmakla 
beraber, bu güukü tarifenin memleket ticaretinin 
inkişafına mani olup olmadığı hakkındaki fikir
leri nedir? 

Çiftçilerin anî tehlikelerden, semavî afetlerden 
muhafazaları için, diğer memleketlerde olduğu gi
bi, mahsulât yerde iken sigorta edilmesi mesailini 
düşündüler mi, düşünmediler mi? 

Çiftçimizi tefeciler elinden kurtarmak için, 
ahiren matbuatta gördüğümüz, Ziraat Bankasınca 
alınan tedbirler, maksadın husulüne kâfi derece
de midir, değil midir? 

Topraklarımızın bir çok yerleri zirattan ziya
de hayvan yetiştirmeğe müsaittir. Hayvanların 
teksir, ve ıslahına dair tedbirleri ne haldedir ? 

Eldeki bütçeyi heyeti umumiyesi itibarile bir 
İktisat Vekili sıfatile verimli buluyorlar mı, bul-
ıniyorlar mı? 

İzmirden Yunanistana her hafta külliyetli mik
tarda kuzu ihraç ediliyor. Kuzuların kesilebilmesi 

için İzmir belediyesinin koyduğu bir kayıt muci
bince, iyi bilmiyorum, fakat aşağı yukarı 9 - 10 
okka olması lâzımdır. Bu sıklette kuzuların kesil
mesi dahilde bazı zararlar tevlit ettiğinden daha 
evvel ihraca teşebbüs olunuyor. 

Hariçte etinden istifade edildiği gibi, derileri 
de, İzmir derisi diye ihraç olunuyor. Bu kuzuların 
böyle canlı olarak ihracına sebebiyet veren İzmir 
Belediyesinin koyduğu kayit doğru mudur? Bu 
kuzuları canlı olarak mı ihraç edelim, yoksa da
hilde etinden istifade edildikten sonra, derilerini 
ihraç suretile, temin edilen istifade mi daha faz
ladır? 

Mmtaka ticaret, müdiriyeti bu mesele hakkında 
tetkikatta bulunmuşlar, fakat mahallî belediyesi
nin engel olucu kararları, memleket için faidebahş 
olan bu tedbirin meydana gelmesine mani teşkil 
etmiş. İçimizde Turgut Beyefendi bu hususta söz 
söylemeğe daha salâhiyettardır. Kendilerini beya
nı mütaleaya davet ederim (O... o., sesleri). 

İktisat Vekâleti her şeyden evvel bir ilim ve ih
tisas dairesidir. Bunun için bu asra lâyik surette 
ve bu asrın istilzam ettiği yüksek malûmatla mü
cehhez müdüriyeti umumiyelerin başında birer Av
rupalı mütehassıs bulunmasında faide var mıdır, 
yok mudur? varsa ne için bulundurmiyorlar? 

Hariçten istikraz meselesi için dün Maliye Ve
kili Beyefendi ile münakaşada bulunduk. Fakat is
tikrazın, memleketin iktisadiyatı noktai nazarından 
temin edeceği faide, İktisat Vekilini ayni zamanda 
alâkadar ettiğinden, meselenin kısmı siyasisini ber
taraf ederek, bu hususta kendileri Maliye Vekiline 
vazifesi itibarile teshilât gösterebilirler mi, göste
remezler mi? 

Lütfen bunlara cevap versinler. 
Remzi B. (Sivas) — Muhterem arkadaşlar; siz

ler de münasip görürseniz, İktisat Vekili Beyefen
diden bizi memleketin iktisadî vaziyeti hakkında 
tenvir etmelerin irica edeceğim . 

Aynı zamanda bu münasebetle geçirmekte oldu
ğumuz iktisadî buhrana karşı baş vurulacak çare
ler hakkında da ne düşündüklerini anlamak istiyo-

j rum. Bittabi bu sözüm ile bu çareler mevcuttur, ma-
j lûmdur hemen tevessül edilmelidir, yahut ne için 
tevessül edilmemiştir demek istemiyorum. Ylnız bu 

i vadide imkân dahilinde ne gördüklerini, ne dü
şündüklerini anlamak istiyorum: 

j İkinci anlamak istediğim şey; işittiğime göre 
' İktisat Vekili, memleketimizde henüz kâfi derecede 
gümrük himayesi görmiyen sanayi olduğunu anlı-
yarak, bunları da himaye etmek için gümrük tari

fesini tetkik ettirmekte imiş. 
! Bu cidden çok yerinde bir şeydir. Hatta diyebi
lirim ki; demin bahsettiğim iktisadî buhrana mani 

i olmak için tevessül edilebilecek tetbirlerden birini 
teşkil edebilir. Maksadımı daha açık arzedeyim. İk
tisadî buhrana karşı bugün Hükümetin, Meclisin 
ittihaz edeceği ve derhal ittihazı iktidarı dahilinde 
olan bir şey varsa o da kâfi derecede gümrük gör
miyen sanayii derhal himaye ettirmektir. Bu; zan-
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nediyorum ki, mühim bir mikyasta buhranın önüne tinin çıkardığı katalogda görmüştüm. Bunun da ta-
gcçilmesini teshil edebilecek bir şeydir. Filhakika bi olduğu gümrük resmi yüz kiloda 6 liradır-
İktisat Vekâletinin gördüğü, anladığı gibi, bende- j Müsaade ederseniz bunlardan pamuklu mensucat 
niz de, bu gün memleketimizde kâfi derecede güm- üzerinde biraz daha tevakkuf edeyim. Bilmem 
rük himayesi görmiyen sanayi olduğunu biliyorum.' pamuklu mensucat sanayiinin memleketimiz için 
Bu sanatlardan bu gün memleketimizde mevcut ve haiz olduğu ehemmiyet hakkında uzun boylu mü-
işlemekte bulunanlar olduğu gibi, mevcut olmıyan-; talea arzetmeme hacet var mıdır ? yalnız şunu ar
lar da vardır. Binaenaleyh gümrük himayesizliği,! zedeyim ki : ithalâtımızın mühim bir kısmını pa-
mevcut olanların inkişafına mani olduğu gibi mev- muklu mensucat teşkil etmektedir. Hamdolsun 
cut olmıyanların da memleketimizde teessüs etme-' memleketimizde pamuk istihsal ediliyor fakat 
lerine mani olmaktadır. ! bunu maalesef ucuz bir fiyatla harice sevkediyoruz 

Gümrük tarifesine şöyle bir göz gezdirmek ne-' ve mamul olarak pahalı, pahalı satın alıyoruz. 
ticesi olarak şunlara mutaali oldum: Bu gün mem-j Fakat bu sanayiin maddei iptidaiyesi memleketi-
leketimizde mevcut sanayiden yazı mürekkebi mizde mevcut olmasına rağmen inkişaf edememek-
memleketimizde imal edilmektedir. I tedir. Sebebi de gümrük himayesinin kâfi derec-

Üç beş âmil, bunları vücuda getirmektedir. Fa- de olmamasıdır. Adana Mebusu Zamir Bey arkada-
kat maalesef mürekkebin tabi olduğu gümrük resmi şmıızla bundan beş altı ay evvel görüştüğüm za-
100 kiloda on liradır. Tasavvur buyurunuz, yüz ki-' man, orada işlemekte olan Ziraat Bankasının bez 
loda on lira olursa 30 gramlık bir şişede bu gümrük fabrikası hakkında malûmat istemiştim. Aldığım 
himayesi ne tutabilir? benim hesabıma göre 30 san- cevapta bu fabrikanın lâyikile işlemediğini öğren-
tim veya 12 para kadar bir şeydir ve buna şimdiye dim, sebebi de, amele ücreti pahalı olduğundan 
kadar memleketimize ithal edilmekte olan mürek-! maliyet fiyatını kurtaramamaktadır. Bendeniz zan-
keplerin şöhretlerini ve şöhretleri saikasile yapmak-: nediyorum ki, gerek bu fabrika ve gerek Zeytun 
ta oldukları sürümleri i burnu fabrikasının bu gün memleketimizde yaşaya-

Rüştü B. ( Bursa ) — Ucuz mürekkeple gazete- bilmesi, sırf Hükümetin kanunî mecburiyet altm-
- çiler ne kadar para kazanıyorlar, gazeteleri ucuz- d a mubayaa yapmış olmasıdır. Bu mecburiyet ol-
latmalı. (Handeler) i masa, bunlar da yaşayamazdı. Binaenaleyh pa-

Kemzi B. (Devamla) — Sonra efendim; kun-, muklu mensucat sanayiini himaye etmek için, ha
mura boyası memleketimizde yapılmaktadır. Bu-' r i S t e n gelenlere daha ağır bir resim vazetmek lâzım-
nunla uğraşan bir iki müessese vardır. Bunun da d ı r - K r e d i v e sairede mevzubahstir. Fakat ewe-
tabi olduğu gümrük resmi yüz kiloda 22,5 liradır. J l a b u n u yapalım. 
Camcı macunu yüz kiloda beş lira gümrük resmi-1 S o n r a Ş i i l i k ; şişelerin yüz kilosu üç lira res-
ne tabidir. Bezir yağı, yani ketenden imal ed i len ' r a e tabidir. Pencere camlarının yüz kilosundan beş 
yağ, yüz kiloda 11,25 kuruş gümrük resmine tabi-!11™ gumruk resmi alınmaktadır. 
d j r I Matbaa kağıdından 375 kuruş, yazı kagıdın-

Pamnk mensucatından, amerikan bezi kaput <Jan W0}. k*ruş sargılık kâğıttan sıkletine göre; 
bezinin resmi de yüz kiloda 45 liradır. Belki bunu 6 l ı r a > 9 l^a, mukavva olursa 3 ıra yetmiş beş ku-
derhal tetkik etmeden çok görenler bulunabilir., ™$>. kundura 8™* o n l ı ra> alelade muşambalar 
Fakat; bendenizin tetkikatıma göre, bu yüz kiloda o n l ı ra> Çadır imaline ait muşambalar dokuz liradır. 
45 lira gümrük resmi, bir metre amerikan bezinde Memleketimizde birisi bir kağıt veya cam fabrikası 
kaput bezinde 2 kuruşu tecavüz etmiyor. Bu kâfi- t e s ı * e t m e k ı s tfe ' $ı?mecek, böyle yuz kilodan 
dir. Sonra buna ilâveten AvrupadaM muazzam men- UŞ h r a ' beş l ı ra gibi bir gumruk resmi alındığı 
sucat fabrikaları, istihsal ettikleri mamulâtı bir ta- W b u k a d a r ™ ? b l r k ı m a y e karşısında bu işten 
kim müsait şerait dahilinde ucuza maletmektedirler s a ™ a z a ı edecektir. 
ki, bu suretle gümrüğün tahmil ettiği iki kuruş hi-! Bilhassa kagrt meselesinde İktisat Vekaleti bu 
mayehiçe inmektedir. Bu şerait dahilinde tasavvur ^\™7&d^lmX ?Ş* . n+

e &hl. ^J^^™' 
edermisinizki- namuklu mensucat bizde inkişaf m u ş t u r ? iktisat Vekaleti tarifeyi tetkik ettirmiş, 
edermısımzkı, pamuklu mensucat Dizae mkişaı ^ ^ h e n ü z t e t k i k a t m m n e t i c e s i n i b i z e bildirme-
6 'ipekçiliği gümrük himaye etmektedir. İpek iş- m i ^ i r ' . %?* &™f himayesine mfihtoç mûes-
leri yüz kiloda 4,200 Ura gümrük resmine tabidir, meleri şiddetle alakadar eden bir mesele hakkmda 
Acu ^UZJ. / -1™ » .. . & , . A ne yapılmıştır? Sonra anlamak istediğim dıger el-
Bunun için bn sanayiimiz matlubumuz derecesinde ^ / ^ < 0 d W r k s e n e d e n b e r i g e r sene büt-
ınkışaf etmiştir Hatta işittiğime göre bu yüzden k k n ^ ^ h ü k û m e t m ü t e h a g g I S d e . 
fazla istihsal bile olduğundan aralarında rekabetle ^ ^ ^ m ü t e h ^ s ı s o I u p o b n a d l k i a r ı hak-
muteessır olan sanayi de varmış. k m d a h i ç b i r m r v e m ü t a l e a m ^ ^ ^ . p e t r o l ta_ 

Sonra gümrük himayesinin verdiği feyiz saye- harriyatı icra ettirmiştir. Bu heyet tetkikatmı ik-
sinde tirikotaj pamuk, yün sanayiide inkişaf etmek- m a ı e t m j Ş j raporunu vermiştir. Acaba bu tetkikat 
tedir. I neticesi ne olmuştur. Bu sualime saik olan şey; bu 

Daha bazı sanayi de vardır. Meselâ, kaba kâğı- gün bütün Hünyaöa peiroîa affedilen mlyuk ehetH-
4ın memİeketimiz9e imal edildiğini İktisat Vekile- miyettfr. 
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Bilhassa umumî harpte hasıl olan tecrübelere I 
göre, petrol harp zamanında fevkalâde bir ehem
miyet kesbetmiştir. Çünkü harpte şimendiferlerin 
vasıl olmadığı yerlere bir harp sahasının her hangi 
bir noktasına derhal şevki lâzım gelen asker, mü
himmat, erzak yetiştirecek uzun ve kol kol muhte
lif noktalardan sevkedilen kamyonlara lâzımdır, 
sonra tayyarelere benzin lâzımdır. Donanmaya ma
zot lâzımdır. Daha petrol müştakkatı ne varsa on
lar" hep kullanılıyor. Buna atfedilen ehemmiyet 
hakkında bir fikir hasıl olması için şunu da arzet-
mek isterim. Deniliyor ki bundan sonra dünyada 
ehemmiyetli mevki sahibi ve diğerlerine hâkim ola
cak milletler, ancak petrol menbalanna sahip olan 
milletler olacaktır. Bu; bendenizin öğrendiğimdir. 
Hatta petrolün ehemmiyeti hakkında bir fikir hu
sulü için yine arzedeyim ki: Lort görzun; harbi 
umumiden sonra; biz itilâf devletleri harbi petrol 
dalgaları üzerinde yürüyerek kazandık, demiştir. 
Şüphesiz arza hacet yoktur ki, petrol, ahvali adi-
yede de bir servet menbaı olmak itibarile haizi e-
hemmiyettir. İngilizler daha harbi umumiden çok ev
vel dünyanın nerelerinde petrol menbalan olduğunu 
gizli gizli araştırmışlardır. Maruzatım okuduğum bir 
makaleye müstenittir. Harbi umumiye kadar bu 
petrol menbalanndan kısmı azamini ele geçirmiş
lerdi. Hatta ingilizler unvat itibarile Amerikalı; 
fakat sermayesi İngiliz bankaları tarafından veril
miş şirketler vücuda getirerek Amerikalıların bilej 
haberleri olmadan, mühim bazı petrol menbalan elde 
etmişlerdi. Amerikalılar harpten sonra bunun far
kına varmışlar ve telâşa düşmüşlerdir. ! 

Bu gün büyük petrol kumpanyaları daha ne
relerde petrol menbalan vardır diye öğrenmek 
için yekdiğerile şiddetli bir müsabakaya girişmiş
lerdir. Petrol menbaı elde edenler menfaatlarmı 
bir şeyde görmektedir, derhal bu menbalan işlet
memek ve ileri de ihtiyaçları anında bunlardan 
istifade etmek menfaatlerini burada görüyorlar. 
Amerikanın bir kaç petrol menbaını gaybetmesi 
neticesi olarak elindeki petrol menbalannı bu 
günkü sarfiyatına ancak on sekiz sene kifayet 
edebilecek bir derecede imiş. Bununla da ehemmi
yeti anlaşılır. 

Demin bir makaleden bahsettim. O makalenin 
gayet vakıfane ve memleketimiz için hayırhahane 
yazılmış olduğu derhal göze çarpar bu makaleyi 
iktisat Vekili Beyefendiye takdim ettim. Bu ma
kale bir defa bizim memleketimizin nerelerinde 
petrol menbalan mevcut olduğunu göstermek
tedir. Meselâ, Müreftede, Karadeniz havalisinin 
bazı yerlerinde - mevkileri pek hatırımda kal
madı - zannedersem Bolu taraflarında da varmış, 
Şark vilâyetlerinde de petrol izleri mevcuttur. 
Müreftedeki petrol için Standart oil kumpanyası 
Hükümetimizle on sene müddetle opsiyon almış. 
Fakat maksadı bunu derhal işletmek değil on se
ne müddetle kendi emrine tabi bulundurmak imiş. 
Buınin ehemmiyeti hakkında nazan dikkatinizi 
celp ederim. Aynı ınakalede petrol taharriyatı 

için bu gün memleketimizde mevcut bir kanunun 
mucip olduğu fevkalâde müşkülâttan bahsediliyor. 
Romanyadan iktibas edilerek kabul etmiş olduğu
muz - bendeniz bilmiyorum tetkik te edemedim -
bu kanun mucibince petrol taharriyatı için ruh
satname almak istiyenlere gayet ağır mükellefi
yetler tahmil edilmekte imiş. Filhakika artık keş
fedilecek petrol menbalan kalmıyan Romanyada 
böyle bir usul cari olabilir. Fakat bizim memleke
timiz için muvafık değildir deniliyor. Bütçe En-
cümenide beş altı ay evvel bir müzakere esnasında, 
İktisat Vekili Beyefendiye bu ciheti arzetmiştim 
ve kendileri de bunu daha evvel görmüşler ve an
lamışlar, bana kanunu tadil edeceğini söylemişler
di. Ayni zamanda Bolu Mebusu Şükrü Bey ar
kadaşımızda müzakerede hazırdı. Benim sözümü 
teyit ederek bir misal söylediler. Dediler ki ; bi-

| risi Bolu vilâyetinin bilmem hangi mevkiinde bir 
petrol keşfetmiş ve bu petrol doğrudan doğruya 

[ lambaya konulacak bir halde imiş, bilmem yanı-
ı lıyor mıyım. 

Şükrü B. ( Bolu ) — Evet evet doğrudur, şim
di ben de izah edeceğim. 

Remzi B. (Sivas) — Bu müracaatında kanun
dan bahsedilerek kendisine; petrol taharri ruhsa
tiyesi alabilmeniz için evvel emirde yirmi bin 
liralık teminat göstereceksiniz denmiş. 

Bu zatın da değil yirmi bin lirası, yirmi lirası 
I bile yokmuş. Zannederim ki; bu misal artık ya
şamaması icap eden bu kanunun tadili hakkında 
kâfi bir fikir verir. 

Binaenaleyh İktisat Vekili Beyefendi bu ka
nunun tadili teklifini meclisimize ne vakit getire
ceklerdir? Vekil Beyefendi filhakika tadilini tek
lif edeceğini söylediler, aradan 5 - 6 ay geçtiği; 
halde henüz hiç bir şey yoktur. 

Halil B. (İzmir) — Efendim; memleket hriiade' 
bir çok senedenberi mahsus olan buhranı, bu sene 
daha şiddetli bir surette duymağa başladık, ıztı-
rabın artmakta olduğunu görüyoruz. Bendeniz ev
velâ bu ıztırabm esbap ve avamiline dair söz söy-
liyeceğim. Sonra bu ıztırabm gelecek senelerdeki: 
avakibinin ne olacağına dair fikirlerimi söyliyece-
ğim. Sonra da buna karşı alınması lâzım gelen 
tedbirlere dair mülâhazalarımı arzedeceğim. İkti
sat Vekili Beyefendi; tabiî hükümetçe alınması 
derpiş edilen tedbirleri söyliyecektir. Ben de mil
letin bir vekili olmak sıfatile bu hususta düşün
düklerimi arzetmeği, milletime karşı bir vazife bi
liyorum. 

Çektiğimiz ıztırap malûmdur ki, bütün dünya
ya şamil olan umumî buhranın aksi darbesidir. 
Onun için evvelâ müsaadenizle dünya umumî buh
ranının esbap ve avamiline dair bazı sözler söyli* 

|yeceğim. Filhakika söyliyeeeğim bu sözler, benim 
I indî mütalealarım değildir. Avrupa mütehassısla-
Irmın eserlerinden, yazılarından aldığım intihadır. 
(Filhakika bunlar gazete sütunlarında, konferans
larda söylenmiş sözlerin tekran gibi görülecektir. 

I Fakat milletimiz bu gün nazarını her yerden ziya-
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de bu kürsüye dikmiştir, dikkat kulağını her lc, nüfusu kesif milletlerin tevellüdatı arasındaki 
şeyden ziyade bu kürsüye tevcih etmiştir. Bi-1 nisbet harpten evvel açılmağa başlamıştı. Harp 
naenaleyh bu kürsüden, aksi darbesini çekmekte j onu muvakkaten durdurmuşsa da harpten sonra bu 
okluğu umumî buhranın esbap ve avamilini arzet-1 açıklık daha ziyade tevessü etmekte devam ediyor. 
mek zannediyorum ki, lâzımdır ve fazla görülmez.! işte bundan dolayıdır ki; ziraî memleketler kriz

dend i le r ; biliyorsunuz ki; dünya, senelerce bir-: den daha müteessir bir halde bulunuyor ve öyle gö-
lıarbi umumî hayatı »ecirdi ve uzun zaman dünya ! rülüyor ki; ziraî memleketlere ait olan buhran müz-
ınilletleri arasındaki münakalât mi. ıkati oldu ve j min bir mahiyet arzediyor. Ziraî bir memleket olan 
dünyadaki sanayi fabrikaları doğıvdan doğruya j memleketimizde vaziyet bu suretle ağırlaşıyor. Mü-
harp sanayiine fnkilâp etti ve harbin böyle dört | tehassıslar şunda müttefiktirler ki; ucuz ve eyi mal 
sene uzayacağını kimse tahmin etmediğinden ve \ yetiştirebilen memleketler bu buhran karşısında 
harp uzadıkça mülıimmat ihtiyacı arttığı için bu ayakta durabileceklerdir. Çünkü o evsafta olan 
fabrikalar o ihtiyaca göre tevsi edilmişti. mal,, saha ne kadar fazla olsa da yine müstehlikini 

Harp bittiği zaman, fabrikalar tekrar eski hal- bulabilecektir. 
lerinc döndü ve müstesna bir vaziyet karşısında Efendiler, umumî buhrandan bahsederken Rus-
bulundu. Talepler çok yüksek oldu Çünkü, dün-; yanın iktisadî sahadaki cephesinden de biraz bah-
yada stoklar bitmişti. O stokları yerleştirmek üze- j setmek lâzım geliyor. 
re dünyanın her tarafından sanayi memleketlerine j Kuşlarla dost geçinmek ve dost yaşamak husu-
büyük talepler vaki oldu. Diğer taraftan da harp ; sunda Hükümetin takip etmekte olduğu siyasete ta
bir çok memleketlerde tahribat yapmıştı. Bu tah- j mamile iştirak ederim. Hakikaten bu zarurettir ve 
ribatın yerlerini yeni binalar ve yeni müesseseler-! menafii milliye iktizasındandır. Fakat iktisadî cep
le doldurmak lâzım geldi. Talep bu suretle de art- heden gelmekte olan tehlikeye de göz yummamız 
ti. Sonra biliyorsunuz ki; dünyada altın teda- caiz değildir. 
vül edemiyor, yerine kâğıt para tedavül ettiğine Bolşevikler Rusyada kendi prensiplerini tatbüt 
göre, dünyanın iktisadî vaziyetine nazaran bazı : etmek, bunu bir hayat mobili olarak kurabilmek 
memleketlerde kâğıt temevvücatı fazla olduğundan, j için çok müsait bir vaziyet buldular. 
herkes kâğıtların kıymetinden emniyetini kesince, | Rusyada imparatorluk zamanında iki şekil halk 
kâğıt parayı elden çıkarmağa ve daha emin bir ser- ; vardı. Bir kısmı; Rus imparatorluğunun hukuku 
vet elde etmeğe çalıştı. Bu suretle talep arttı. Ta-; medenisinden istifade eden kısım ki, zadegan sını-
lep arttıkça zaten harpten başı dönen fabrikalar % imparatorluğun etrafında toplanan kilise ve sa
bunun müstesna bir vaziyet olduğunu nazarı dik- iredir. Bütün Rusya bu mahdut kastın elinde ta
kate almıyarak faaliyetlerini tevsi ettikleri gibi, mamile esir bir vaziyette idi. Asıl halk kütlesi, hiç 
diğer müessesatı iktisadiye de o kadar tevessü etti. bir memlekette görünmiyen esaret içinde yaşıyor, 
Fakat birdenbire yeni stoklar temin edilip imar toprağına sahip olamıyor, hakkı mülkiyetten isti-
faaliyeti de durduğu için talep azaldıkça vaziyet fadc edemiyordu. Toprağa merbut bir eşya gibi 
gayet buhranlı bir devreye girdi. Avrupada ve devredilirdi. Binaenaleyh Rus halkı imparatorluk 
dünyadaki sanayi buhranının mühim ve esaslı se-1 hukuku medeniyesinin zevkini tatmamış bir vazi-
bepleri bunlardır. i yette idi. ihtilâlden sonra bolşevikler, Avrupa hu-

Filhakika buna, bir taraftan Rusların dünya- sait dutlar ve ellerine aldnesadray eüy,m if etaoi 
dan ayrılıp ,memieketini cihana kapaması, Cinde kuku medenisinin zevkini tatmamış olan kütleyi 
ihtilâlin devam edip 450 milyonluk kütlenin dünya müsait buldular ve ellerine aldılar, istiklâl mal, 
piyasasından ayrılması, Hindistanda ihtilâlin de- mülk zevkini tatmamış olan o kütleye, kendi preıı-
vam etmesi ve hariç masnuata Hintlilerin boykot sipleri dairesinde, kurdukları heyeti içtimaiye 
yapması, diğer taraftan piyasalardaki temevvücat içinde, eski hallerinden daha müreffeh bir vaziyet 
dolayısile daha emin bir yer arayan altın stokları- gösterdiler. Onun için Rus halkı bu rejime alışmış 
nın daha emin farzettikleri Fransa ve Amerikada bulunuyor. Binaenaley bolşeviklerin yakında yıkı-
toplanması gibi bir çok esbabı maliyede inzimam et- lab ileceği hakkındaki, Avrupalıların yaptığı tah-
ti, bu suretle diğer memleketlerin kredi esası tezel-, minler, bence çok esassızdır. Bolşevikler orada ken-
züle uğradığı için buhran umumileştir. j di prensiplerine uygun ve müsait bir muhit bulmuş-

Efendiler; bu esbap ve avamil böyle söylenp ya- ! hırdır. Filvaki ihtilâl devri geçmiştir. Şimdi imar 
zılmakla beraber, hiç bir kimse ve mütehassıslar , ve ihya devri başlamıştır. 
bunun niçin ve nasıl geldiğine, ne zaman nasıl gi-j ({örülüyor ki ; onda çok muvaffak oluyorlar, 
deceğine dair kat/î bir şey söylememekte müttefik- : gerek ziraatte ve gerek sanayide Rus memleketi 
tirler. j çok muazzam hatveler atmaktadır. Ruslar bunları 

Binaenaleyh görülüyor ki, buhran çok uzaya-i kol I ekti vize ettiler ve doğrudan doğruya devlet 
cak bir haldedir. I direksiyonu altında, bütün devletin ticaret ve sa-

Ziraî buhran ise, harpten sonra tevellüt etmiş nayi hayatına hâkim bulundular. Bu sebeple mal-
bir buhran değildir. Ziraî buhran; mütehassısla- lanın gayet ucuz yetiştiriyorlar ve diğer mercile
rin tahminine göre harpten evvel başlamıştı. Ziraî ketlerin rekabet edemiyeceği fiyatlarla piyasalara 
tekniğin, ziraî istihsalde yapmış olduğu ziyadelik- arzedebiliyorlar. 
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Komşumuz Rusya; bizim memleketin mümasili 

mahsulât yetiştirir bir memlekettir. Binaenaleyh, 
bu vaziyet karşısında alacağımız tedbirlerle, mem
lekete gelmekte olan tehlikeyi nasıl izale edebile
ceğimizi düşünürken, bu amili de ehemmiyetle na
zarı dikkate almalıyız. 

Şimdi umumî buhranın esbap ve avamilini hulâ-
satan arz ve izah ettikten sonra, memleketimizin bu 
aksi darbayı aldığı zamanki vaziyeti iktısadiyesine 
ait de müsaadenizle biraz izahat vereceğim. 

Geçenlerde matbuat müzakeresi münasebet ile 
lıulâsatan da arzetmiştim. Onları izah etmek mec
buriyetindeyim. Evvelâ ticarî balansa ait olan 
rakamları izah edeceğim 1925 te ihracat (192) mil
yon, ithalât (242) milyon, 1926 da ihracat 182 mil
yon, ithalât (216) milyon, 1927 de - zannediyorum 
kuraklık zamana tesadüf ediyor - 192 milyonluk 
ihracat, 158 milyona inmiştir. İthalât ise 211 mil
yondur. Sonra 1928 de ihracatta bir az dahafazlalık 
vardır. 173 milyon ihracat, 225 milyon ithalât, 1929 
da ihracat 155 milyona düşmüştür. İthalât 256 mil
yondur ki ; bunda gümrük tarifesinin tesiri vardır. 
1930 da ihracat 151 milyona düşmüştür. 1931 sene
sinin ilk dört aylarının mukayesesini yaparak tica
ret ofisi bir rakam neşretmiştir. 

1930 senesinin ilk dört ayı ile, 1931 senesinin 
dört ayı arasında yani şubat, mart, nisan, mayıs 
aylarının ihracatı arasında altı milyon lira noksan 
vardır. Gelecek sene inşallah mahsulâtımız yüksek 
satılır da bu noksan görülmez. Fakat dört aylığı 
ayni aylaranisbet olunduğuna göre ve umumî buh
ran da gittikçe istidat ettiğine göre belki bu ihra
cat yekûnu daha azalacaktır. Sonra devlet bütçe
sinin seyrini müsaadenizle arzedeceğim. 1341 de 
183 milyon, 1926 da 190 milyon, 1927 de 194 mil
yon, 1928 de 207 milyon, 1929 da 220 milyon, 1930 
da 222 milyon. Maliye Vekili Beyin verdiği izaha
ta göre tahsisatı munzamalarla 230 milyon oluyor. 
Şimdi bu rakamlar üzerinde biraz tavakkuf ede
ceğim. 1925 de 192 milyon olan ihracat 1926 da 
186 milyona düşmüş ise de bu ; varidatta bir noksana 
delâlet etmez. Çünkü ziraî bir memleketiz, biraz 
da ahvali havaiyeye bağlıyız. 

Binaenaleyh şu 192 milyon - yine matbuat vesi-
lesile biraz evvel izah ettiğim veçhile - bütün ampir 
ihracat yekûnuna tekabül ediyor. 192 milyon lira 
evrakı naktiye demek; 20 milyon altın lira demek
tir. Bir sene sonraki 186 milyon da, yine ayni de
mektir. Şu gösteriyor ki; hakikaten milletimiz za
ferden çıktıktan sonra büyük bir imanla, büyük bir 
aşkla, büyük bir hırsla iktisat mücadelesinde mu
vaffak olmak için bütün mevcudiyetile işe 
sarılmış ve hakikaten bütün bir ampir ihracatını 
yani servetini yapması büyük bir elândır. Bu mil
lî mücadelenin milletimizin yüreğinde uyandır
dığı büyük heyecanı ve zaferin verdiği büyük gu
ruru Gazinin erişilmez, sihirkâr nüfuzile milleti 
iktisadî mücadeleye sevketmesinin neticesidir. 

Ondan sonra efendiler; bu yürüşümüzde ağır 

darbalar yemiyerek devam edebilseydik hakikaten 
milletimiz millî azemetine doğru salim ve hırslı bir 
surette devam edecekti. Fakat maalesef bir kere ku
raklık darbesini yedik. Onunla ihracatımız 186 
milyondan, 158 milyona indi. Fakat millet kendi
sini toplamış, ertesi sene ihracatını 172 milyona 
çıkarmıştır. Maatteessüf şimdi umumî buhranın 
sademesi geldi, bize de çarptı. İhracatımız ondan 
sonra tenezzül edip gidiyor. Maahaza efendiler 
hızlı yürüdük, dalgaya çarptık, durakladık. Bu 
sene; geçende bilmünasebe söylemiştim, milletçe ve 
devletçe hızlı yürüdük, fakat bunu ben bir kabahat 
olarak dağil, millet için bir şeref olarak kabul edi
yorum. Evet devletçe ve milletçe hızlı yürüdük, 
fakat tetkikatımın neticesinde kanaat hasıl ettim 
ki, bu fazla sarfiyat hiç bir zaman israf edilmemiş, 
bilâkis memleketin serveti umumiyesine büyük bir 
ilâve yapılmıştır. Şimediferleri, memleketin her 
tarafında yanmış, yıkılmış olan şehir ve köylerin 
imarını nazarı dikkate alırsak Ankara gibi yeni bir 
payitaht kurmak hususundaki muvaffakiyetleri na
zarı dikkate alırsak, zannediyorum ki; mübalâğalı 
değil, belki noksan söylüyorum zannediyorum ki, 
şu bir kaç sene zarfında memleketin serveti umumi
yesine dört, beş yüz milyon kadar ilâve yapılmış
tır. Fakat ne çare ki hariçten gelen zarbe bizim 
seyrimizi biraz tevkif ediyor. Şimdi gayet geniş 
düşünerek milleti selâmete doğru götürecek ve onun 
yüreğinde uyuyaa hırsı mesaiyi söndürmiyecek ted
birler almalıyız. Şimdi buhranın gerek ticaret ve 
gerek ziraî hayatımızdaki tesirinde biraz bahsede
yim ki vaziyet tamamile tevazzuh etsin. Ticaret o-
dalarcııdan 1929 ve 1930 senelerinde terki ticaret 
etmek suretile piyasayı terketmiş olan tüccarların 
bir listesini istemiştim. Maksadım, vaziyetini vu
zuhla görmek ve ona göre tedbirlerimizi almaktır. 

İstanbulda 1929 da 52 iflâs, 789 tasfiye ve sair 
suretlerle ticaretten çekilme, 1930 da, 49 iflâs, 523 
terki ticaret, İzmirde 1929 da 8 iflâs, 168 terki ti
caret, 1930 da 14 iflâs, 131 terki ticaret vuku bul
muştur. 

Trabzon ve sair yerlerde de böyle devam ediyor. 
Fakat şayanı şükrandır ki bu krizin şiddetine, bu 
kadar iflâs ve terki ticaretlere rağmen; milletimiz 
cesaretlerini yine gaybetmiyor. Yeniden ticarete 
atılıyor. Meselâ İstanbulda 1929 da 620 kişi yeni
den ticarete girmiştir. 1930 da 695 kişi yeniden ti
carete girmiştir. Mersinde ve Trabzonda yüzde elli 
nisbetinde yeniden ticarete atılanlar vardır . Bu; 
gösteriyor ki milletin cesareti kırılmıyor, önünde 
vuku bulan çöküntülere kulak asmıyarak, atlryarak 
ileri gidiyor, bu şayanı şükran bir şeydir. 

Efendiler, sanayi vaziyetine dair de tenevvür 
etmek isterim. Rakamlar kâfi derecede malûmat 
vermekle beraber daha ziyade malûmat alabilseydim 
daha eyi olacaktı. Sanayideki memleketin göster
diği hamle, hakikaten ne diyeyim, şayanı hayret 
ve şükrandır. 

1927 de 822 yeni ufak ve büyük fabrika açılmış
tır. 1928 de 488, 1929 da 309 yeni ufak ve büyük 
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fabrika açılmıştır. Yani üç sene zarfında 1618 fab
rika yapılmış ve yaplıması derdest bulunmuştur. 
Bunların 697 sinin 1928 deki istihsalâtı 71,078,000 
dir. 641 inin 1929 da istihsalâtiı 54,000,877 dir. 
Bundan sonraki inkişafın derecesine dair daha kati 
malûmat olsaydı onu da söyliyecektim. 

Şu vaziyet; memlekette iş sahasının daralmakta 
olduğunu, varidatı umumiyenin sükutta olduğunu 
gösterir. Fakat bu sukut hariçten gelen darbenin 
tesiridir ve alınacak tedbirlerle her halde yükselti
lebilir kanaatindeyim. Sonra tabiî madenlerimizde 
de kriz epeyce müessir oluyor. Meseli geçenlerde 
gazetelerde okuduk, simli kurşun madeni tatil et
miş, tekrar faaliyete başlamış, üç bin amele iş-
ten çıkmış. Tekrar bunları geri aldı mı, almadı mı 
bilmiyorum. Zımpara madenleri; bizim Milâsta 
3 - 4 tane vardır. Evvelce bir kaç bin amele kulla
nırken bu miktar şimdi bir kaç yüze inmiştir. 

Zannediyorum ki, Fethiyedeki manganez ma
deni de tatili faaliyet etmiştir. Bittabi bu suretle 
bir çok amele de açıkta kalmıştır. İktisadî buh
ranın tesirile, bir çok tüccarın ticaret sahasından 
ayrılması ve her müessesenin yine bu buhran tesi
rile işlerini gittikçe azaltması, memlekette buhranı 
fazlalaştırmaktadır. Binaenaleyh buhranın kat'î 
olarak artması ile mütevazin olarak memlekette, 
işsizlik te artmak istidadını gösteriyor. Şimdi 
efendiler, buna karşı ne gibi tedbir almalıyız? 
Bence yalnız tasarruf siyaseti bu vaziyete karşı 
kâfi bir tedbir değildir. Binaenaleyh daha müessir 
ve daha devamlı tedbirler almak zaruretindeyiz 
kanaatindeyim. Evvelce şimendiferler inşaatı ve
saire ile, serveti umunıiyeye, muazzam bir servet 
ilâve edilmiş olduğunu söylerken, sanayi kısmı ta
rafına da geçtim. Hakikaten ufak tefek, 1618 sa-
nayihaneyi de bu servete ilâve edecek olursak, 
servetimizin oldukça büyümesi lâzım gelir. Sana
yiimiz buhrandan müteessir değildir. Bilakis mü
teessir olacağı yerde hali inkişafta olduğunu gö
rüyoruz. Bu büyük bir beşarettir ve çok eyi bir 
şeydir. Tasarruf dedim. Hakikaten tasarruf mes
elesi yalnız Hükümetçe ve Devletçe değil; millet-
çede kemali ihtimamla nazarı dikkate alınmak ve 
millete vaziyeti anlatarak hesabını ona göre yap
masını telkin etmek zarureti vardır. Mümkün ol
duğu kadar hariçten az mal almağa çalışmalıyız, 
ithalât tacirlerimiz de bu vaziyeti nazarı dikkate 
alarak ona göre tedbirli davranmalıdırlar. Oünkü 
memleketin kabiliyeti iştiraiyesi buhranın dere
cesine göre sukut etmekte olduğuna göre, tacir
lerimiz onu tahammülü haricinde mal ithal edecek 
olurlarsa hem kendilerine zarar olur, hem de mem
leketin para kıymetinin selâbeti için esas olan, ti
caret muvazenemizde bu günkü hasıl olan vaziyeti 
ihlâl edecek, aleyhimizde bir şey olabilir. Mem
leketimiz ziraî memleket olduğuna göre ziraatte 
ne gibi tedbir almalıyız. Bendeniz mahsulâtımı
zın buhrandan müteessir olanlarını ve mukavemet 
edecek bulunanlarını tasnif ettim. Alelûmum 
hububatımız buhrandan mütcssirdir. Pamuk ta, 

afyon da buhrandan müteessirdir. Fakat hiç ol
mazsa alıcı bulunabiliyor, zannediyorum ki dün
yadaki hububat stokuna bakılırsa, hububatımızı 
satmakta eok müşkülât çekeceğiz. Binaenaleyh 
mahsulâtımızı; bir dahilde satmak mecburiyetinde 
olduğumuz kısım, bir harice ihraç edipte buhrana 
mukavemet edebileceğimiz kısmı ve bir de fiatla-
rı maliyet fiatına yakin düşmekle beraber hariçte 
satılabilen kısım diye ayırıyorum. 

Buhrana mukavemet edebilen kısmı olarak, 
hayvanatı, yün ve ipek mensucatı görüyorum. Bu
da hakikaten epeyce büyük bir yekûn oluyor. 
(iünırük istatistiklerinden okuduğuma göre hay
vanat ve müstahsalâtından 32 milyon, mensucat
tan 2,5 milyon ihracat yapıyoruz. Sonra meyve 
ve kuru sebzeden 33 milyon liralık ihracat yapı
yoruz. Zeytin yağından 6 - 7, Tütünden 60 - 70 
milyon kadar ihracat yapabiliyoruz. Halılarımı
zın fiat temevvücatma baktım, buhrandan öyle 
şedit bir surette müteessir olmadığını görüyorum. 

Şimdi efendiler; bendenizce daha buhranın uza
yacağını nazarı dikkate alarak, elimizdeki vesaiti 
bu buhrana mukavemet etmekte olan mahsulâtımı
zın inkişafına sarf etmemiz lâzımgelir. Ziraat Ban
kasından ekseriya bahsediyoruz. Ziraat Bankasının 
çiftçiye açacağı kredi, çiftçi başına ancak on lira 
isabet ediyor. Buna göre neden bütün Türk çiftçi
sine Ziraat Bankası yardım etmiyor diye sual tev
cih edemeyiz. Binaenaleyh ucuz mahsul yetiştirmek 
hususunda muhtaç olduğumuz mühim amilden mah
rum bulunuyoruz demektir. Onun için Ziraat Ban
kası yardımlarını, hayvanat, meyveler, zeytinyağı, 
tütün gibi krize mukavemet etmekte olan mahsulâ
tımızın inkişafına hasretmelidir. Buhranın bir çok 
seneler devam edeceğine kaniim. Avrupalılar, bir 
çok tedbirler alıyorlar. Fakat hiç biri müsmir olma
mıştır. Meselâ: gümrük tarifelerinde muvakkaten 
tadil yapalım dediler. Muvaffak olamadılar. Ziraat 
memleketlerile sanayi memleketleri arasında müm
taz tarife dedikleri şeyi tatbik edelim dediler, onda 
da muvaffak olamadılar. Buğday konferansı aktet-
tiler. onda da muvaffak olamadılar. Şimdi ( Ünyon 
öropyen ) yani Avrupa birliği namile bir komsiyon 
var, onun da muvaffak olacağına kani değilim. 

Avrupanın en kuvvetli sanayi memleketi olan 
Almanyayı bu günkü düştüğü vaziyetten kurtar
mak için, Amerika âlicenaplık yaptığı halde yine Av
rupa milletleri arasındaki geçimsizlik ve haset buna 
mani oldu, Almanya dünyanın en çalışkan ve en 
kuvvetli bir milleti oKuğu halde, bu gün hakikaten 
büyük bir buhran ve teşevvüş içinde ve akibeti meç
hul bir vaziyette bulunuyor. 

Efendiler, bendeniz zeytin hakkında Heyeti Ce-
lilenize uzun malûmat vereceğim. Bu; hakikaten 
memleketimiz için çok mühim bir menbadır. Zeytin 
deniz sahillerini takip ettiği için olan yerleri de 
mahduttur. Zeytin öyle bir servettir ki meselâ Eğe 
mıntakası denilen, İzmir ve mülhakatından, geçen 
sene 35 milyon okka, zeytin istihsal edilmiş, bunun 
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30 milyonu satılmış, 5 milyonu kalmıştır ve bu da 
yeni mahsul alınmaya kadar sarfedilmiş buluna
caktır. Zeytinyağının fiyatları düşmüş olduğu hal
de bu yine rençberin kârına mani olmamıştır. Zey
tinlerimiz hakikaten mühmel kalmıştır, iktisat Ve
kili Beyefendiye de bunu hususî bir surette izah et
miştim. Zeytinlerde bir senelik imar, bir de 10-11! 
senede bir yapılan, Fransızların restorasyon de-j 
dikleri esaslı bir budama vardır. Bizim köylümüz I 
budamayı bilmez, bu sebeple zeytin ağaçlarımız ha
vaya doğru çıkıyor, dallan sık kalıyor ve hakkile 
mahsul veremiyor. Şimdi bu 30 milyon okka zey
tinyağı veren mmtakalarımız için İtalya ve İspan
ya gibi mahallerden ustalar getirip bizim zeytinci
lerimize budama usulleri öğretilecek olursa, bunun 
ağaçlar üzerinde yapacağı hüsnü tesir dolayisile, 
bir kaç sene sonra görülecektir ki şimdi senevi 35 
milyon okka mahsul veren zeytinlerimiz 50 milyon 
okka vermeğe başlıyacaktır. Bunu ehemmiyetle 
ileri sürebilirim. Çünkü kendim de zeytinciyim, be
nim de zeytinliklerim vardır. Bu hususta tetkikat 
yapmışımda-, hakikaten budamak meselesi çok mü
himdir. Günkü mütehassısların dediğine göre; bu-

• damasını bilmiyenlere budatmaktansa ağacı halile | 
brrakmak daha doğrudur. 

iler halde zeytinlerimiz fennî surette budamrsa 
iki misli mahsul verecektir. 

Sonra efendiler; nıeyva ve sebze bahsinde; incir 
ve çekirdeksiz üzümlerimiz üzerinde fazla gayret 
sarf edil irse fazla istihsal getirilebilir. Bu tehlikeli
dir. İncirle çekirdeksiz üzümlerimizin bu günkü va
ziyetini tutması, hususile bu buhran karşısında kâfi
dir. Memleketimiz şaraplık üzüm bağları yetiştirmek 
hususunda büyük istidadı haizdir ve Pransadaki en 
iyi şarap mmtakalanna muadil yerlerimiz vardır. 
Fransada en iyi şarap yapan mıntakalar deniz ve ne
hir kenarlarını takip eder. 250 metreden yüksek yer
lerdir, şarapçılıkta en mühim şey; şekerle hamızın 
mütevazin bulunmasıdır. O mıntakalarda mahsul1 

eylülde başlıyor ve bu suretle şekerle hamız müte
vazin bulunmuş oluyor. Binaenaleyh bu hususta İk
tisat Vekilinin nazarı dikkatini celbederim. Bu sene i 
bu tatbikata başlanırsa üç sene sonra mahsul vere
bilir. Bu mıntakaları nazarı dikkate alınca meselâ, 
en iyi mıntaka Menteşedir. Zira orada yirmi kilo-
metro ovadan sonra platolar «plat haut» başlıyor. 
bir arkadaşımdan öğrendiğime göre vaktile Türki-
yede pek çok şarap yetiştiren bağlar varmış. Bağ
cılıkta o kadar ihtisasım olmamakla beraber bunları 
tetkikatım neticesinde öğrendim. 

Tütün meselesi efendiler; biraz mühim bir me
seledir. Çünkü, tütün bütüu ihracatımızın hemen 
sülüsanmı teşkil eden bir mahsuldür. Fakat maale
sef tütüncülüğümüz kısmen buhrana maruzdur. Tü
tün mühim bir varidattır. 

Onun için bunu ehemmiyetîle mütenasip bir sıı-ı 
rette nazarı dikkate almak lâzımdır. Sonra tütüncü
lüğün bir hususiyeti vardır, masarif i istihsaliyesi 
çok ağırdır. Yüz dönüm için beş bin lira sarf ede-1 

i çeksiniz. Şayet tütünü satmıyacak olursanız, masa
rifi istihsaliye ağır olduğu için yıkıcılığı da çok bü
yüktür. Onun için İktisat Vekili Beyefendi, hariç 
piyasaların vaziyetini nazarı dikkate alarak, tütün
leri para getirmiyecek yerlerde, tütün dikiliyorsa 
bunların zeriyatını tahdit etsinler. 

Sonra efendiler; hariçten memleketimize bazı 
mahsulâtı ziraiye geliyor. 

Meselâ: gümrük istatistiklerinden anlaşıldığına 
göre 2 buçuk milyon liralık pirinç ve 1 buçuk mil
yon liralık susam yağı ithal ediliyor. Halbuki mem
leketimiz pirinçde, susam da yetiştirebilir ve susam 
yağı için memleketimizde yer, yer fabrikalar yapıl
maktadır. Meselâ pamuk tarlaları çok güzel susam 
yetiştirebilir. Bu cihet köylüye anlatılsa ve Ziraat 
bankası vasıtasile bu zeriyata ehemmiyet verdirilse, 
zannederim ki; bu iki mahsul için harice verdiğimiz 
dört milyon lirayı memleketimizde bırakabiliriz. 

Şimdi efendiler; bendenizce, bunlar da; maruz 
olduğumuz vaziyet ve tehlikeye karşı kâfi tedbir de
ğildir. Tasarruf yapacağız, iktisat yapacağız, yal
nız hükümet değil bütün milletçe tasarruf yapaca
ğız. sonra bütün bu ihracat üzerinde bütün vesaiti
mizle, Ziraat Bankası vesaitile, iktisat Vekâleti 
vesaitile, bu mahsulâtımızın inkişafına ve bu mah
sulâtımızın arzettiğim gibi olmıyanmı yeniden yap
mak, olanını takviye ve teşvik etmek ve ziraî kredi
mizi bunlarda teksif etmek ve bilhassa hayvanatımı
za ehemmiyet vemek suretile, harice karşı satacağı
mız mahsulâtın miktarını, kemiyetini ve keyfiyetini 
arttırabiliriz. Bu suretle hariçten eelbedeceğimiz 
paralarla ve dahildeki satılamıyan mahsulâtımızı 
da sarfetmek için memlekette kabiliyeti iştiraiyeyi 
çoğaltırız. 

Tetkikatımdan anlaşıldığına göre, Zonguldak kö
mür havzasına liman yapmak ve sair tedabir almak 
suretile bir buçuk milyonluk istihsalâtı; 4 - 5 mil
yona çıkarmak kabildir. Bu böyle olmakla beraber, 
arzettiğim gibi, umumî tesiri ve Rusyanın iktisadî 
cephede aldığı vaziyet itibarile, bendenizce bu dahi 
kâfi değildir! kanaatimce memleketin vesaiti muka
vemetini, bütün cihazı iktisadisini yapacak esaslı 
tedbire tevessül etmek mecburiyeti vardır. 

Efendiler; millî iktisat diye çok söylenen bir 
şey vardır, onun hakkında olan fikrimi söyliyece-
ğim: Efendiler; on dokuzuncu asırda biliyorsunuz 
ki; iktisadiyatta serbest sistem dedikleri usul cari 
idi. O da şudur: mesaide serbesti, mübadelede ser
besti, yani hudut koymıyarak; bütün beşeriyeti ve 
şahsı biri birine hudutsuz raptetmek ve her kes 
çalışsın aralarında serbest surette mübadele yap
sınlar, bu suretle en ucuzunu alırlar, en faidelismi 
satarlar ve hem de her kes kendi bulduğu muhitte 
kendi istidadı nisbetinde çalışacağı için daha fai-
deli olur, fikri hâkim idi. Halbuki bilâhara (Fred-
rik List) namında bir alman âlini - iktisat profe
sörleri karşısında İni yolda mütaleada bulunmak 
haddim değilse de, bildiklerimi söyliyorum, nok
sanlarımı ikmal etsinler - (Ekonomi nasyonal) 
namında bir kitap ortaya attı. dedi ki ; beşeriyetle 
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eşhası böyle biri birine hudutsuz bağlamak, mü
badele yapmak doğru değildir, sanayide kuvvetli 
olanlar diğerlerini ezer. 

Binaenaleyh beşeriyet ile şahıs arasında diğer 
bir vahdet vardır ki; bunu nazarı dikkate almak 
lâzım gelir. O da, milliyettir. Görüyoruz ki, milli
yet yalnız siyasî bir vahdet değil, aynı zamanda 
iktisadî bir vahdettir, iktisadî bir hüviyettir. 

Binaenaleyh onu da kendi hududu dahilinde 
kendisini korumak harice rağmen kuvvetlendir
mek mecburiyetindedir, dedi. Ondan sonra mü
badele esası düştü, proteksiyon, himaye sistemi 
geldi ve sanayii henüz inkişaf etmemiş olan millet
ler, büyük sanayi memleketlerine karşı kendi sa
nayiini himaye için gümrük tarifelerini artırdılar, 
bu sistemin takip ettiği gaye her memlekette «eki 
libr ekonomik» yani mütevazin bir iktisat şebekesi 
yapmaktır. Bir memleket ki, yalnız ziraatle kalır, 
o memleket hiç bir vakit zengin olamaz, bir mem
leket ki; yalnız sanayii]e kalır, o da tehlikeye ma
ruzdur. Onun için bu buhranda her memleket sa
nayi ile ziraatini tevzin etmeğe çalışıyor. Nasıl ki 
efradın, vatandaşların manevî tesanüdü siyasî for
sunu yaparsa, iktisadî lesanüdü de iktisadî kud
reti yapar. Binaenaleyh biz de memleketimiz sana
yiini ayni zamanda ziraatle beraber ve ziraatine is
tinat ederek yapacak bir vaziyetteyiz. Çünkü, bir 
çok mcVadı iptidaiye memlekette çıkar. Nitekim de 
cumhuriyetten sonra büyük bir inkişaf ve elan var
dır. Çok şayanı şükrandır. Fakat efendiler bu kâ
fi değildir. Bence yapılacak şey, sanayi ile ziraat 
arasındaki muvazeneyi temin etmektir. 

Bakınız bir misal arzedeyim : 
Buhranda sanayi memleketleri düşüyor, ziraat 

memleketleri düşmek üzeredir. Fakat -eki libr eko
nomisi- olan, mütevazin iktisadî şebekesi olan Fran
sa bütün buhrana rağmen dip diri duruyor. Çünkü, 
sanayii ziraatinde, ziraati sanayiinde kendisine 
lâzım olan mahreci buluyor. Biz bunu nasıl yapa
lım? Bu hususta biraz geniş düşünmek lâzımdır. 
Elimizdeki sermaye bunu yapmağa kâfi değildir. 
Bununda hem ziraate (mobil) servetini koymağa 
hem sanayiimizi ziraatle ahenktar bir surette tekâ
mül ettirmeğt imkân yoktur. 

Binaenaleyh bence millî iktisatta gaye, dahilî 
sanayiin inkişafı için dahilî mamulâtla dahilî mah
sulâtı bir birine tedavül ettirmek ve harice karşı 
da ihtiyaçtan oldukça masun bulunmak olduğuna 
göre, diğer memleketlerin yaptığını biz de yapma
lıyız. Buna hakikaten sermayemiz kâfi değildir. 
Gümrükten anladığıma göre, pamuklu ve yünlü ve 
saireden elli, yetmiş milyon kadar her sene büyük 
bir şey gidiyor. Meselâ; bunların mevadı iptidai-
yesi memlekette yetiştiğine göre, bunları mamul 
bir hale getirmek için yine büyük sermaye lâzımdır. 
Ayni zamanda bu bir ihtisas işi, teknik işidir. Bi
zim vaziyetimiz hiç bir zaman Avrupa vaziyetine 
benzemez, çünkü; Avrupanın vaziyeti gayri müste-
kardır. Bu gün sermayedarlar ellerindeki sermaye
lerini nasıl işleteceklerini de ve buhrana karşı ser

vetlerini muhafaza etmek için ne gibi tedabir ala
caklarını endişe etmektedirler. Efendiler; şayanı 
şükran ve şayanı iftihardır ki; bizim memleketi
miz bu gün müstekar bir memlekettir. Avrupada, 
oranın bünyesini yiyen komünizm, sosyalizm gibi 
muzur mikroplar vardır. Bunları her zaman görü
yoruz, işitiyoruz. Bu günkü pasyon poletik müca
delesi, yani parti kavgası o kadar kızışıyor ki ; 
mevcut tehlike karşısında kendi hususî mücadele
lerinden, menafii umumiyeye bakamıyorlar. Bu 
tehlike karşısında partiler bir birini yiyor. Avru
panın aşağı yukarı her tarafında vaziyet budur. 
Hamdolsun bizde böyle şey yoktur. Böyle komü
nizm ve sosyalizm mikropları memleketimize gire
mediği gibi, esasen memleketimizin iktisadî ve 
içtimaî şeraiti de buna müsait değildir ve onu defe
der. 

Sonra efendiler; yine her vesile ile de büyük 
adamı anmak, belki fazla bir şey olabilir. Fakat 
onu büyük işlerde anmamanın imkânı yoktur. Ba
şımızda yine erişilmez dahasile bütün imtiyaz ve 
nüfuzile taliin bize verdiği büyük bir şahsiyet var
dır. 

Binaenaleyh bütün bu avamil gösteriyor ki;, 
memleketimiz müstakardır ve bu günkü vaziyete 
göre - cihanın vaziyetini gazetelerde tetkik ettim -
memleketimiz her yerden daha ziyade müstekardır 
ve inşaallah bu istikrar ve tesanüt payidar olacak
tır. Onun için Avrupadaki bu vaziyetten istifa
de ederek ecnebi sermayesi diye ürkmiyerek, ecne
bi sermayesi ve ecnebi mütehassısları getirelim, 
memleketimizin ihtiyacı olan sanayii kursunlar. Biz
den başka, parası olmıyan memleketler daha evvel 
bu safahatı geçirmişlerdir. Ecnebiler yalnız para
larının menfaatini ve kazancını alacaklar. Fabrika
lar bizim servetimize ilâve edilecek. Yetiştirecek
leri masnuat memleketin malı olarak kalacaktır. Bi
naenaleyh bendenizce, bu hususta biraz geniş dav
ranmamak, Avrupanın bu vaziyetinden istifade 
ederek İktisat Vekili Beyefendinin, bu gibi yok
lamalar yapmasını ve müsait bulunduğu takdirde 
büyük teshilât göstermek suretile memlekete Avru
pa sermayesini celbederek bu felâket zamanında 
memlekete bu büyük nimeti temin etmeğe tevessül 
etmesini rica ediyorum. 

Bence efendiler, esbap ve avamilini arzettiğim 
bu buhran, kolaylıkla durdurulacak bir tehlike de
ğildir. İşte size ihracat rakamlarını ve ticaret off i-
sinin aylık istatistiğini de gösterdim. Buhran, kriz 
devam ediyor. Memleketimizde bu sene çok bere
ket olduğu söyleniyor, geçen seneki stok da nazarı 
dikkate alınırsa, biraz müşkülât çekilecek. Kriz u-
zun müddet devam etmekte ve ziraî memleketler 
için müzmin bir hal almakta olduğuna göre, bil
hassa Rus iktisadî tehlikesine karşı, memleketin ve
saiti mukavemetini şimdiden düşünüp cihazı iktisa
dimizi ikmal edecek tedabire tevessül etmeliyiz. Bu 
da ancak hariçten bir istikrazla yapılabilir. Maliye 
Vekili Beyefendinin dün izah ettikleri veçhile is
tiklâli millimize çok bağlıyız. Adi bütçesinin nok-
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sanım kapamak için istikraz yapmaktan ise bu 
millet yan aç, yan tok geçinmiye katlanmalıdır 
efendiler (Güzel, çok eyi sesleri), fakat, memleke
tin cihazı iktısadiyesini ikmal için yapılacak istik
razdan korkmamalıyız. Yapılacak 30-20 bin kilo
metre yolumuz vardır, yapılacak limanlanınız, 
tanzim edilecek nehirlerimiz vardır. 

Şimdiye kadar büyük işleri yapanlar, bu lüzu
ma benimle beraber kanaat hasıl ederlerse, zanne
derim ki buna da çare bulunabilecektir. Şimdi ar-
zettiğim gibi; bana emniyet veren memleketin va-
ziyetindeki istikrardır. Memleketin harice karşı ve
rebileceği emniyette; bu vaziyettir. Yalnız serma
yedar gelirken, geleceği yerde bu paranın nasıl sar-
fedileceğini bilmesi lâzımdır. Parayı alıpta müsmir 
olmıyan yere sarfedeceğimizi bilirse tabiatilt pa
rasını vermez. Onun için benHenizce evvelemirde 
Avrupanın bir kaç büyük mütehassısını celbetme-
liyiz. Nikbin bir kafa ile memleketin iktisadî pro
gramını tesbit ettirmeliyiz. Ondan sonra yapılacak 
program dairesinde istikraz için çare aramalıyız. 
Dünyanın belki bu felâketinden bu suretle istifade 
ederek dünyanın gıpta edeceği bir Anadolu cenneti 
vücüde getirebiliriz. 

Arkadaşlar, dedim ki milletin elanı büyüktür. 
Hakikaten beş sene zarfında bizim milletimizin yap
mış olduğunu hiç bir millet yapmamıştır. Merale-, 
ketin servetine, elinde vesaiti olmadığı haldeAteŞj 
yüz milyon ilâve edebilmiştir. Sırf kendi say ile ve 
bir mucize ile yapmıştır. Bunu hiç bir millet yap
mamış ve yapamazda.... Bu mucizede, bu mucizeyi 
doğuran şerait içinde yapılabilir. Fakat bu şerait 
asırlarda belki ancak bir defa gelebilir, çok tekrar 
etmez. Bu ilerilemek zevki, yürümek aşkı söndü-
rülraemelidir. Bu gün bu krize rağmen geniş dü
şünerek memleketimizin, arzettiğim gibi, iktisat 
programı iyi tesbit edilmeli ve Avrupadan müte
hassıslar getirmeliyiz. Nereden başlayıp nereye ve 
nasıl gideceğimizi tesbit ettirmeliyiz, ondan sonra 
istikraz çaresine bakmalıyız. Maruzatım bundan 
ibarettir. ( Alkışlar ) 

Şükrü B. ( Bolu ) — Efendim, iktisat bütçesi 
müzakere edilirken söz aldığımın sebebi, orman 
servetimizin de iktisadiyatımız üzerinde az çok 

müessir ve âmil olduğunu söylemek ve bunun için 
bir kaç kelime ile hakikati ifade etmek istiyorum. 
Malûmu âlinizdir ki, dairei intihabiyem kamilen 
ormanla mestur olduğu için istihsalâtımız orman
lardan yapılacak katiyat ve imalâta bağlıdır. Vak-
tile Bolu ormanlarından harice, meselâ Marsilyaya 
ve sair yerlere ve bilhassa Fransanm Şampanya 
gibi en çok şarap imal eden yerlerine milyonlarca 
fıçı imaline mahsus tahta sevkederdik. Bu ihra
cat harbi umumiden sonra durmuştur. Sebebi ise 
ormanların fennî usulü idare ve işletilmesi hak
kındaki kanunun çıkardığı müşkülâttan iribias et
mektedir. Bu zikrettiğim ormanların fennî usulü 
idare ve işletilmeleri hakkındaki kanun mucibinee, 
ormanlarda amanejman yapılmadıkça ve kat ' i 
plânlar tesbit edilmedikçe katiyata müsaade edil
memektedir. Halbuki Türkiyenin bütün memali-
kinde bulunan 6,5 milyon hektara baliğ olan or
mandan ancak 40 bin hektar amanejman yapıla
bilmiştir. Onun için müracaat eden erbabı tica
rete amenejmanı icra edilmediği beyanile katiyata 
müsaade edilmemektedir. Hükümet bu idare ve 
işletme kanununun tatbikatında müşkülât gördü
ğü için 6 kânunuevvel 1340 tarihinde bir müzeyyel 
kanun yaptı. Bendeniz o kanun ahkâmının niçin 
tatbik edilmediğini soruyor ve bir an evvel mev
kii ^atbika vazını istiyorum. Bu kanun katî ve 

?fe muvakkat işletme planları tanzim edilmemiş 
bulunan Devlet ormanlarından köylüler ve bin 
metre mikaba kadar katiyatta bulunacak müstah-
sıllara keşif raporlarına müsteniden kat ' iyat icra
sını caiz görmektedir. Şimdi bu kanun her ne
dense tatbik edilmemekte bulunduğu için istihsa-
lâtın durmasına sebep olmuştur. Halkımız zaruret 
içinde kalmıştır. Bendeniz Vekil Beyefendiden 
rica ediyorum. Bu kanun niçin mevkii tatbika 
konulmamıştır. Ve yine rica ediyorum, kat 'î bir 
sebep yoksa bir an evvel mevkii tatbika vazedilsin. 

! Beis — Efendim; vakit geçmiştir. Daha söz 
istiyenler olduğu gibi, İktisat Vekili Beyefendi de, 

j cevap vereceklerdir. Onun için müzakeremize çu-
! martesi saat 14 te devam edeceğiz. Celseyi tatil 
1 ediyorum. 
! Kapanma saati: 19, 30 
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