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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

1933 senesi bütçesinin müzakeresine devamla Dü
yunu umumiye, 

Tapu ve kadastro, 
Emniyet işleri umum müdürlüklerile 
Jandarma umum kumandanlığı ve 
Gümrük ve inhisarlar, 
Sıhhat ve içtimaî muavenet, 
Adliye, 

Lâyihalar 
1 — Ecnebi otomobil ve arabalarının tâbi olacak

ları malî mükellefiyet hakkında Cenevrede imzala
nan mukavelenin tasdikına dair kanun lâyihası (Ha
riciye, Dahiliye ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
2 —- Askerî memurlar kanununu muaddil kanuna 

müzeyyel 1/437 numaralı kanun lâyihası ve Millî Mü
dafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

3 — Barut ve mevaddı infilâkiye ve fişek ve av 

1 — 1/502 numaralı 1933 senesi muvazenei 
umumiye kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası 

REİS — Bütçe müzakeresine devam edeceğiz. 
A — Nafıa vekâleti bütçesi 

Nafıa vekâleti bütçesi müzakere edilecektir. 
Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var mı? 

SIRRI B. (Kocaeli) — Geçenlerde Yüksek 
mühendis mektebinin bütçesi münakaşa edilir
ken Vekil Beyefendiden bir kaç sual sorduğum 
malûmu âlinizdir. öğrenmek istiyorum ki mek
tep için milletin kesesinden verilmekte olan pa
ra ile yine millet için ne fayda temin ediliyor. 
ve ayni zamanda mektepten yetişen efendiler için 
ihtiyar edilen para ile Avrupaya talebe gönde-

Dahiliye, 
Hariciye ve 
Maarif vekâletleri bütçeleri müzakere ve kabul 

edildikten sonra perşembe günü toplanılmak üzere 
inikada nihayet verildi. 

Reis Kâtip Kâtip 
A. Kâzım Mersin Rize 

Hamdi Ali 

mühimmatı ve av saçması inhisarı işletme muvak
kat idaresinin 1933 senesi bütçesi hakkında 1/510 
numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni maz
batası (Ruznameye) 

4 — Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazife
leri hakkındaki kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine ve dahilî matbuat işlerinin mezkûr vekâlete 
bağlanmasına dair 1/700 numaralı kanun lâyihası 
ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruz
nameye) 

rilmiş olsa, netice itibarile acaba nasıl olur? 
Suallerim öyle bir şekilde idi ki cevapları 

verilerek mukabilinde benim de söyliyeceğim 
izahat dinlendikten sonra leh ve aleyhinde rey 
verilebilmesi imkânı hâsıl olacaktır. Suallerime 
verilmesi iktiza eden cevaplar mantık kuvveti-
le ve düşünüş sevkile verilecek cevaplar değildi. 
Onlar için mutlaka tetkikat yapılarak, mutlaka 
vesaika müstenit olarak söz söylenmeli idi. Bi-
dayeten Vekil Beyefendiye karşı, kendilerini 
mutlak bir müşkülle karşılaştırmak emelinde ol
madığımdan ve netice itibarile mutlaka memleket 
menfaatine taallûk eder bir netice elde edil
mesini istilzam etmiştim. 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

B I R Î N C I CELSE 
Açılma saati: 14,10 

REİS — Kâzım Pş. 

KATİPLER: Avni Doğan B. (Yozgat), Ziya Gevher B. (Çanakkale) 

REİS — Meclis inikat etmiştir. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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Dedim ki; arzu buyururlarsa, şayet şimdi 

hazırlıklı değillerse, bu suallerimin cevapları
nı vesaikine müracaatla elde edecekleri malû
mat ile tecehhtiz ettikten sonra versinler ve 
onun için de umumî bütçeye taliki muvafık
tır demiştim. Bidayeten Vekil Beyefendi bu 
teklifimi kabul eder gibi olmuşlardı. Fakat 
her nedense bilâhare cevap vermek arzu ettiler 
ve kendilerini müşkülle karşılaştırmak eme
linde olmadığımdan dolayı bendenize lütfen 
teşekkür ettiler. Verdikleri cevaba mukabil 
beyanı mütalea için kürsüye geldiğim zaman 
şüphe yok ki Vekil Beyefendi o gün ibraz bu
yurdukları nezakete karşı hissettiğim teşekkü
rü sözlerime bir fatiha olarak arzederim ( Al
lah rahmet eylesin sesleri, gülüşmeler ). 

KÂZIM HÜSNÜ B. ( Konya ) — Fatiha 
başlangıç demektir. 

SIRRI B. — Bilemedim, mevzu haricinde sarf 
ve nahiv kaidelerine temas etmek lâzımgelir-
se fatihai kelâm, iftitahı kelâm gibi sözler kul
lanılır. 

KÂZIM HÜSNÜ B. — Bunlar eski tâbirler, 
yenileri yok mu? 

SIRRI B. ( Devamla ) — O gün ricamı ka
bul etmeyerek fevren cevap vermiş olmaları 
dolayısile Vekil Beyefendi benim maksadımın 
husulüne müsaade etmemiş oldular, ihtimal bu 
gün esaslı malûmat edinerek buraya teşrif et
mişlerdir. Fakat yine söz söylemiyerek sözü 
bendenize bırakmışlardı ki halâ benim sualime 
intizar ettiklerini telakki ettim. Demiştim ki 
bir mühendis diploması Devlete kaça mal olu
yor. Ayni zamanda Avrupada bu diploma için 
ne verilmek lâzımdır? Maksadım her iki şekil
de ihtiyar olunan masrafları, fedakârlıkları 
mukayese ederek memleket nefine bir netice çı
karmaktır. 

ABDÜLMUTTALÎP B. (Malatya) — Amma 
mektep bütçesi de geçmiştir. 

SIRRI B. (Devamla) — Mektebe muavenet 
faslı vardır. Onun için söylememe Maliye vekili 
bey bile müsaade ettiler. Şimdi tereddüde düş
tüm. Acaba Abdülmuttalip Beyefendi bütçeyi 
mütalea buyurmadılar mı? 

ABDÜLMUTTALÎP B. (Malatya) — Oku
dum; hepsini okudum efendim. Maksadı anla
madım da onun için söyledim. 

SIRRI B. ( Devamla ) — Mesele iki noktai 
nazardan muhakeme edilecektir. 

Birisi, milletin katlandığı fedakârlığa muka
bil daha fazla mühendis yetiştirebilmek; 

Diğeri, mühendis diyebileceğimiz gençleri da
ha fazla kudreti fenniye ile mücehhez kılmak, 

Halbuki vekil beyefendi meselenin yalnız bir 
cihetini ele alarak muhakeme buyurdular ve bu 
bir para meselesi değildir, dediler. Bu müessese
nin memlekete bir çok senedenberi faideler te
min ettiğini söyleyerek işi hissiyata intikal etti

rerek o suretle neticeyi kolaylıkla almak istedi
ler ve her efendinin millete kaça mal olduğuna 
dair söylediğim söze de bu da bir taksim ameli-
yesidir, rakam ortadadır, çıkan efendinin adedine 
taksim edilirse her efendinin Devlete neye mal 
olduğunu anlayabilirler, mukabelesinde bulun
dular. Yani bu taksim ameliyesinin icrası külfe
tini de bendenize havale buyurdular. 

Biliyorum ki mektep için ihtiyar olunmakta 
bulunan yüksek, muazzam meblâğa mukabil kâ
fi derecede mühendis yetiştirilemiyor. Acaba 
gençlik neye bu mesleke rağbet göstermiyor? 
Bu meslek hayata arzu edildiği gibi refah vere
miyor mu? Niçin buna cazip bir şekil verilmi
yor? Milletin kesesinden çıkan bu büyük para 
nisbeten heder ediliyor, yani arzu edildiği gibi 
randıman vermiyor? Bu noktayı muhakeme et
mek isterim. 

Gözüküyor ki hakikaten verilen para ile 
temin ettiği menfaat arasında pek büyük fark 
vardır. Binaenaleyh bu farkın neden ileri gel
diğini izah etmek isterim. 

Şimdi sıra sualimin ikinci safhasını izaha geldi. 
Mühendisleri Avrupada yetiştirmek istersek ne 

yapmak lâzımdır? Hesap ettim, .şimdi yetiştir
diğimiz talebeye göre milletin kesesinden ver
diğimiz para ile Avrupada üç misli mühendis 
yetiştirmek kabildir. Eğer memlekette bu kadar 
mühendise lüzum yoktur denirse parayı azalt
mak lâzımdır. Kâfi mühendis yetiştirmek için 
Avrupaya müracaat etmek iktiza eder. Hayır 
biz milletin kesesinden fen erbabını yetiştirmek 
için bu parayı muntazaman ve muttarıdan vere
ceğiz denirse o vakit, bu parayı şimdiki efen
dilerin adedinin üç misli derecesinde yetiştirmek 
için mutlaka Avrupaya göndermek icap eder. 
Onun için bu riyazi hesap karşısında mektebin 
çok eskidenberi müesses ve memlekete çok men
faat temin etmiş olmasını söyleyerek bir esasa 
bağlamak, memleketin menfaati hakikisine mu
vafık değildir. Filvaki eskiliği itibarile şayani 
dikkattir. Fakat her eskiyi muhafaza etmek 
ve her eskiyi hürmetle sevmek lâzımgelmez. 
Nitekim, Türk milleti üzerine menhus bir 
kâbus halinde çökmüş olan Osmanlı imparator
luğunu yıkıp attık. Onu tarih sayfalarında 
hıfzediyoruz. Eskiliği itibarile başımızda tut
madık. Yıktık, attık ve şimdi ancak tarih say
falarında hifzediyoruz. Kezalik hifzedilen şey
ler içinde bir de demir ve taş parçalan vardrr. 
Bunları da müzede saklıyoruz. Üçüncü bir şık 
yoktur. Binaenaleyh bu mektebe sırf eskiliğin
den dolayi rabıta göstererek bu kadar para sar
fına tahammül etmek bendenizce doğru değildir. 
Elimizdeki para ile Avrupaya talebe göndermek 
ve mühendisleri orada yetiştirmek memleket için 
daha faydalı olacaktır. 

RUŞEN EŞREF B. (Afyon Karahisar) — Dok
torlara da ayni şeyi yapalım bari. 
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SIRRI B. (Devamla) — Söyleyeceğim. Bu 

mütaleamda Mektebi Tıbbiye ile Harbiyeyi istis
na ediyorum. Çünkü onlar, sarfedilen paranın 
randımanını alacak kadar evsaf i matlubeyi haiz 
gençler yetiştiriyor. 

ARDÜLMUTTALlP B. (Malatya) — Mektebi 
mülkiyeyi unuttunuz. 

SIRRI B. (Devamla) — Mektepten mezun 
değilim. Yan yoldan beni gönderdiler. 

DAHİLÎYE VEKÎLÎ $ÜKRÜ KAYA B. — 
Demek alaylısınız? 

SIRRI B. (Devamla) — Bu para ile mühendis 
yetiştirmek için talebemizi Avrupaya gönderdi
ğimiz takdirde temin edeceğimiz menfaati size 
söyleyeyim. Evvelâ bu para ile üç misli mü
hendis yetiştirmiş olacağız. 

Saniyen yetiştirdiğimiz mühendisler asrî ma
lûmatla mücehhez olarak memlekete gelmiş 
olacaklardır. Sonra zamandan kazanmış olaca
ğız. Nasıl, bu para ile mademki Avrupaya 
gittiğimiz takdirde getireceğimiz mühendisle
rin adedi buradakinin üç misli olacaktır. De
mek oluyor ki Avrupada bir senede yetiştire
ceğimiz talebenin miktarını elde etmek için 
burada üç sene çalışmak lâzımgeliyor. Onun 
için hem vakit itibarile, hem nakit itibarile 
üç misil derecede kârlı olacağız. Bu hususta 
ortaya koyduğum tez, üç senelik ihtiyacı bir 
senede temin etmek, eksik malûmatlı bir mü
hendis yarine tam malûmatlı üç mühendis ye
tiştirmek. Ortaya koyduğum bu tezi belki ben 
o meslekin erbabından olmadığımdan dolayı 
hatalı bir surette tetkik etmişimdir. 

REFET B. ( Urfa ) — Hiç şüphe yok, hata
lıdır. 

SIRRI B. ( Devamla ) — Fakat her halde 
en evvel şüphe yok diyen arkadaştan daha faz
la tetkikat yapmışımdır, teeddüben bu suretle 
hitap ettiğimi, memsek ittihaz ederek bunu bil
mediğime hükmetmek doğru değildir. 

RÜŞTÜ B. ( Bursa ) — Hesapta yanlışınız 
var. 

SIRRI B. ( Devamla ) — Tashih edilirse te
şekkür ederim. 

Her halde iddia edemeyiz ki bizim mühen
dis mektebimiz Avrupadaki mühendis mektep
leri kadar mütekâmildir. Çünkü o derece bir 
mektep tesisine çalışmak bu gün için bizim 
kudreti maliyemizin fevkindedir. Maamafih 
uzağa gitmeğe hacet yok. Pek yakınlarımızdan 
ibret alınacak misalleri görebiliriz. Böyle mem
leketlerin de yüksek tahsil için lâzımgelen asri 
mektepleri tesis edemeyen Hükümetler az 
para ile ihtiyaçlarını temin için Avrupaya ta
lebe göndererek, kendileri için imkân olan 
günleri beklemektedirler. Bunlar da zannede
rim ki bizden daha fazla hedeflerine vâsıl ol
mak için en kestirme tedbirleri ittihaz etmiş 
bulunuyorlar. Eğer bunu daha salâhiyettar ilim 

müntesipleri bir araya gelseler de ortaya koy
duğum şu tezi tetkik etseler eminim ki onlar 
da benimle beraber ayni fikirde bulunurlar 
ve müdafii olurlardı. Mektep hakkında söyle
yeceğim söz burada bitiyor. 

Şimdi bütçenin, Nafıa bütçesinin heyeti 
umumiyesi hakkında söz söyleyeceğim. Haki
miyeti milliyenin tecelligâhı olan meclislerde 
bütçenin müzakeresi demek, memleketin mu-
kaddratını bir sene eline tevdi ettiğimiz ve
kilin o sene zarfında memleket için temin ede
ceği menafii tetkik ve tahlil etmek imkânım 
elde etmek demektir. Bir bu tahlilât ve ten-
kidat neticesinde alınacak malûmat ile yeni 
sene için kendisine tekrar itimat ve muzahe
retimizi temin edebilmiş olalım. Bu itimat ve 
muzaheret işte bu tahlil ve tenkidin neticesin
de tezahür eder. 

Elimizde tuttuğumuz Nafıa bütçesini bera
ber tetkik edelim. Görüyoruz ki geçen sene 
10 222 993 lira tahsisat vermişiz. Geçen sene 
verdiğimiz bu paranın miktarını bulabilmenin 
böyle bütçe sayrfasraa bir nazar atfetmekle ka
bil olmadım, bütçeyi tanzim eden Maliye vekili 
beyefendinin intizam perverlik hususunda gös
terdiği muvaffakiyete medyunum ki bu dakika
da bundan dolayı kendilerine huzurunuzda te
şekkür etmek mecburiyetindeyim. 

ABDÜLMUTTALÎP B. ( Malatya ) — Her 
Devlet bütçesini böyle yapar. 

SIRRI B. (Devamla) — Hatırlarsınız ki ge
çen sene bu mevzu üzerinde münakaşa edilmiş 
ve bütçenin mukayesesine imkân temini için 
geçmiş seneye ait bir sütun ilâvesini rica etmiş
tim. O vakit bu mütaleam tasvip edilmemişti. 
Fakat bu sene filen tasvip edildiğini görüyorum 
ki bana huzurunuzda cesaretle söz söylemek im
kânım verdiği için elbette yüreğimden gelen te-' 
şekkürü arza boıejluyum. Bu; gösteriyor ki hu
zurunuzda söylediğim sözler velevki burada red
dedilsin^ tenkit edilmiş olsun her halde bir haki
kati göstermektedir. Bu vesile ile bunu nazarı 
takdirimize arzederim. Sadede geliyorum. 

Makamı riyaset bütçenin heyeti umumiyesi 
hakkında söz söyleyen yok mudur? diye sual irat 
ettiği zaman gördüm ki hiç kimse zuhur etmedi 
ve vekj} beyefendi tarafından da izahat vermek 
arzusu izhar edilmedi. Hemen maddelerin müza
keresine geçilmek .üzere idi. Bu fasıladan istifade 
ederek ben söz istedim. 

KAZIM Pş. ( Diyarbekir ) —Siz hemen söz 
istediniz. 

SIRRI B. (Devamla) — Usuldendir ki muh
terem prj?arbekir mebusu Paşa Hazretleri! büt
çeler ele alındığı zaman hangi vekalete ait ise o 
vekil kendi bütçesi hakkında izahat verir. Amma 
verilnüyormuş. O da başka ben. kseadi nefsime bu 
dakikada bu hakkımı istimal ediyorum ve izahat 
istiyorum. Şüphe yoktur ki benim bu sözlerim-
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den sonra gelecekler iktiza eden sözleri söyleye
cekler ve cevapsız bırakmayacaklar. Fakat ik
tizası o idi. Vekil bir senelik amali hakkında he
sap vereceklerdi. 

O halde bu izahat verilmedikçe biz geçen 
sene kendilerinin idaresine vermiş olduğumuz on 
milyon küsur lira ile ne yapıldığını hiç olmaz
sa bu bütçeye bağladıkları esbabı mucibe maz
batasında göstermeleri lâzımgelirdi. Ben - biz 
diyemem belki siz kanisiniz fakat ben - göremi
yorum. O halde vekil bey sarfiyatı hakkında, ic
raatı hakkında bir senelik amali için söz söyle
mez, biz o bir senelik icraat hakkında bir sebebi 
mucip mazbatası göremezsek nasıl anlayacağız 
ki para nereye sarfedildi ve ne netice verdi. 
Bunu iktiza ederdi ki vekil beyefendi bütçeleri 
mevzubahs olurken, evvel emirde ve herkese te-
kadditm ederek ellerinde bulundurdukları para 
ile ne yaptıklarım, kaç kilometre yol yaptıklarını, 
hangi bataklıkları kuruttuklarını, hangi nehir
lerin mecralarını temizlediklerini, hangi köprü
yü inşa ettiklerini tafsilen bize söylesinler ve 
işte efendiler bana gösterdiğiniz itimadın verdi
ği kuvvetle bunu yaptık desinler. Fakat vekil 
beyefendi bunu söylemediler. Onun için ben bu 
dakikada bu para ile hiç bir şey yapamadı der
sem haklıyım, fakat demiyorum (Allah razı ol
sun, de bakalım sesleri). Vaziyet onu gösteri
yor ki, vaziyet bu sözü söylemeğe müsait
tir. Geçen sene Mudurnu suyunun feyezanile 
bataklık haline gelen hektarlarla arazinin ku
rutulduğu takdirde memleket için hakikaten bir 
feyiz sahası teşkil edeoeğini söylemiş ve nazarı 
dikkatlerini celbetmiştim. Ona dair hiç olmazsa 
bir etüt bile yapılmamıştır. Anadolunun şimal 
sahasını îstanbula rapteden büyük güzergâh ge
çilmeyecek hakledir. Oralarda otomobil mefhu
mu kaybolmuştur, her kes at ile gidip gelmek
tedir. Otomobiller çamura yaslanıp kalmış
tır. Bu noktaya itiraz etmek isteyen arkadaşları
mın insaflarına müracaat ederek hiç olmazsa 
yevmi gazeteleri okumalarını rica edeceğim. Çün
kü orada batmiş otomobillerin fotoğrafları bile 
vardır. Yani bir hakikati teslim için fotoğraf 
makinesi de mi emniyete şayan değüdir? Acaba 
böyle bir bataklık içine bir kaç otomobil hatır
dılar mı Bundan maksat filân yer haraptır, 
dedirtmek için mi bu sahtekârlığı yapıyorlar, 
gazeteye gönderiyorlar. Hayır efendim. 

Yol, suyun feyezanı halinde adeta bir şerit 
gibi kalır. Köylerin biri birile ihtüâtı mun-
kati olur, aylarca köylüler birbirini göremez, 
çocuklar mektebe gidemez. Zannederim ki çok 
feci bir sahadır. Eğer vazifeye rikkat tekaddüm 
ederse o noktai nazardan olsun meseleye bakıl
masını rioa ederim. Fakat ayni zamanda mut
mainim ki bu ricam hiç şüphe yok ki vekil be
yefendinin dikkatini tahrik edecek ve hiç ol
mazsa bu sene zarfında bunları nazan ehemmi
yete alacaktır. ı , 
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Vekil beyefendinin lütuflarmdan memleketin 

umumî menfaati namına bir şey daha rica edece
ğim. O da bizim yaş meyve ihracatımızı temin 
edecek olan tarife meselesini halletsinler. Şark 
şimendiferlerinin, bizim bu yoldaki ihracatımı
za mâni olacak derecedeki tarifeleri, bizim mey
veleri dahilde çürütüyor. Bizim komşu memle
ketlerimiz ayni meyveyi bol bol Avrupaya sev-
kediyor ve bol bol para getiriyor. Zannederim 
ki bu nazan dikkatten kaçacak bir mevzu de
ğildir. 

Bir mesele daha; çok göz önünde olduğu 
için zikretmek isterim. O da Edirne - istanbul 
arasındaki yolun harabiyetidir. Bizi medenî 
âleme rapteden bu yol o kadar haraptır ki ha
kikaten şerefi millimizle mütenasip değildir. 
Avrupada dolaşır, dolaşır, hududumuza geldi 
mi orada bir harabiyet görür, ve bethahlarrmız 
derler ki harap mıdır, hiç sorma orası Türkiye-
dir. 

EMİN B. (Eskişehir) — Bulgaristan da 
öyledir. 

SIRRI B. (Devamla) — Bunu teessürle işit
mekle beraber hepimize giran gelir ve katiyen 
eminim ki bu noktada hiç bir tenkit gösterme
den söylerim ki vekil beyefendi de benim ka
dar, belki de vazifedar olduğu için belki benden 
fazla müteessirdirler. Bizi Avrupaya rapteden 
bu yolun bir an evvel inşa edilmesini istirham 
ediyorum. 

Artık çok mühim bir mevzua geldim. O da, 
İran ticaretine güzergâh olan Tebriz - Trabzon 
hattile Trabzon limanıdır. Bunu biliriz. Asırlar
dan beri İranın ticareti hep bu yoldan geçer. 0-
nun için bu yolun kıymeti iktısadiyesi hakkında 
söz söylemek suretile kıymettar vaktinizi izaa et
mek istemem. Geçen sene veya öbür sene bu yol 
mevzubahs olduğu zaman tahsisat kondu, çalı
şılmaktadır denmişti. Halbuki filî neticeyi gör
medim ve söylenmediği için bilmiyorum. Elde 
ettiğim neticeler de bu merkezdedir. Binaena
leyh bana bu yolun yapıldığını söyleyinceye ka
dar bu kanaatimi muhafaza edeceğim. Elde et
tiğim deliller bu işe diğer bazı işler gibi dikkat 
gözü ile bakılmadığım gösteriyor. Bu yolun ar
zu edildiği şekilde yapılmadığını ve İran ticare
tine vüsat vermediğini, binnetice Trabzon halkı
nın da bu yüzden refah görmediğini ispat ede
ceğim. Bundan istifade edemeyeceklerini gören 
İranlılar gözlerini Kafkasyaya çevirmişlerdir. 

Daha evvel de o tarikten istifade ediyorlardı, 
fakat ondan sonra büsbütün o tarafa 'temayül 
etmişlerdir. Ve işte Batum limanının duydu
ğumuz ve gördüğümüz mamuriyeti sırf bu İran 
ticaretinin orada bıraktığı servet sayesindedir. 
Ancak bizim için son zamanlarda hemen kavrana
cak bir fırsat vardı ki onu da kaybettik. Bu da 
İranlıların Ruslarla ticarî münasebetlerini kes
miş olmalarıdır. Onun için Culfa üzerinden, 
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Kafkasyadan Batuma geçerlerken biz Trabuzon 
yolunu yapmış ve müsait hale getirmiş olsa idik 
oradan aldığımız faydalar kat kat artacak ve 
Trabzon limanı Batum derecesini bulacaktı. Fa
kat yapılmadığı için bu neticeler elde edilemedi. 
Ne oldu? İranlılar bu defa şimalden meyus 
olunca nazarım Akdeniz tarafına çevirdi. Isken-
deron belki de Berut limanını buldu. Fakat 
asıl îskenderon limanıdır. Şimdi îran Iralan 
şimalinden geçerek arzanî bir yol takibile ihra
catını îskenderon vasıtasile yapacak ve en yakın 
yoldan Avrupa ile iltisakını temin edecektir ve 
bu suretle Trabzon limanı da imtiyazını tamamen 
gaybetmiş olacaktır. Halbuki geçenlerde bilmü-
nasebe huzurunuzda söylemiştim. Bu, îskenderon 
limanı meselesi çıkmazdan evvele tesadüf ediyor
du. Demiştim ki Mardinde biten demir yolundan 
sonra Iranm tam ortasına doğru tevcih edilecek 
mükemmel bir şosemizle îran ticaretini tekrar 
bu tarafa almak ve Mersini ona ihracat limanı 
yapmak pek mümkündü. Hazır yapılmış şimen
difer vardı. Böyle çöllerden geçerek yeniden 
yollar, köprüler yapılacak değildi. Hazır ya
pılmış şimendifer vardı. Eğer Mardinden sonra 
bunu, o istasyonu oraya bağlayacak yolu yap
mış olsaydık, evvelce ticaret merkezi olan 
Tebrizden Hemedana karşı yolu yapmış ve tica
reti kendi memleketimize celbetmiş olurduk. 
Fakat bunda zühul ettik, bunu yapmadık. Ancak 
Iran ticareti bizim için böyle ihmal edilecek bir 
kemiyet midir? Asla. Iran ticaretine memleke
timizi güzergâh yaparak her hangi bir limanımız
dan bütün Iran malının ihracını temin etmiş 
olsaydık muazzam bir faide elde etmiş olurduk. 
Hatta varit bir mülâhazadır ki söylemeye değer. 
Biz îran ile bir şimendifer itilâfı yapmış olsakta 
yolumuzu İrana raptetmiş bulunsak bütün Iranı 
Anadolunun ticarî hinterlandı haline getirmiş 
bulunurduk. Bu gün bu biraz uzak, fakat mu

hakkaktır ki bir gün meydana gelecektir. Eğer ha
ritaya bakacak olursak Efganistanm, Bülucista-
nın Akdenize en yakrn yolu mutlaka bizim mem
leketimizden geçer. Demek oluyor ki Orta Asya-
mn kapusu önünde duruyor ve bundan istifade 
etmiyoruz. Acaba bu tevakkufumuz, intizarımız 
ne vakte kadar devam edecektir? Iran îskende-
runda emin bir iskele bulduktan sonra eminim ki 
bu ticaretini daha kuvvetle bağlamak kudretini 
görecektir. Orta Asyayı buranın hinterlandı 
yapmağa muvaffak olacaklardır. Henüz vakit 
vardır. Bunu yapmayı düşünelim ve çaresine 
hakalrm. Şüphe yoktur ki Nafia vekili yevmi büt
çeyi tatbik değil atiyen memlekete gelecek fay
dalan da düşünmek mecburiyetindedir. Ben 
eminim ki vekilimizin yüksek ferasetinden bu 
mevzu da hariç kalmıyacaktrr. 

Her halde bütçe hakkında bir sebebi mucip 
mazbatası yazmamak ve şifahen de, geçmiş se
nenin icraatım izah etmemek doğru değildir. 

Bunu hasbelihlâs vekil beyefendiden rica ederim. 
Huzurunuzda bana uzun müddet söz söylemek 

fırsatını verdiğinizden dolayı da Heyeti celileye 
ayrıca teşekkür ederim. 

NAFIA VEKÎLÎ HÎLMÎ B. (Adana) — Efen
dim, Yüksek mühendis mektebi bütçesi müza
keresinde mektep talebesinin bizde ve Avrupada 
Hükümete kaça mal olduğu hakkındaki Sırrı 
Beyefendinin suallerine kendilerine teşekkür et
mekle beraber derakap cevap vermiş oluşum, 
suallerini istihfafla karşılamış demek değildir. 
Kendilerini uzun müddet bekletmemek arzusun-
dandrr. Tetkikata istinat ederek bu gün verece
ğim malûmat ta o günkü maruzatımı nihayet 
teyit mahiyetinde olacaktır. 

Hatırımda kaldığına göre Avrupada veya 
Amerikada bir talebenin bize kaça mal olduğunu 
sormuşlardı. Bunun her memlekete göre ve her 
seneye göre değişir bir rakam arzedeceğini ifa
de etmiştim. 

Mühendis mektebimizde okuyan talebenin de 
o sene için bize kaça mal olduğunu nihayet büt
çesindeki rakamla talebe arasındaki rakamın 
birbirine nisbetile anlaşılır bir keyfiyet olduğu
nu arzetmiştim. Bu gün de yine buna rücu ede
rek, fakat rakamla maruzatta bulunmak isterim. 

Amerikada bir talebeye ayda 98 dolar veri
yoruz. îngilterede ayni miktarı, îsveçte ayni 
miktar, Berlinde 63 dolar, îsviçrede 63, Alman-
yada 60, Avusturyada, 54, Macaristanda54, Çe-
koslovakyada 45, Pariste 55, Fransada 50, îtalya-
da 50, Belçikada 45 dolar veriyoruz. Arzettiğim 
gibi her memlekete göre mütehavvil bir rakam. 
Bu, ayda verilen bir rakamdır. 

Mühendis mektebimizde bir talebenin Hükü
mete kaça mal olduğunu mühendis mektebi ri
yazi bir formülle ifade etmiştir. B=M+%5/N. 
formülüdür. 

(B) Talebeye o sene zarfında yapılan masrafı 
gösteriyor. (M) Masarifi umumiyeyi ifade edi
yor. % 5 te masarifi umumiye haricindeki masa
riften talebeye isabet eden miktarı ifade ediyor 
ve bu formül tatbik edildiği zaman her sene ayn 
ayrı netice veriyor. Meselâ 1341 senesinde mek
tepte 105 talebe varmış, o sene bir talebe 544 li
raya mal olmuş. 1926 senesinde mektepte 141 tale
be varmış, o sene beher talebe 593 liraya, 1927 se
nesinde bu talebe adedi 185 e çıkmış, binaenaleyh 
Hükümete beher talebe 381 liraya, 1928 senesinde 
talebe adedi 200 e çıkmış, beher talebe 375 lira
ya, 1929 senesinde talebe 230 a çıkmış, beher ta
lebe 378 liraya, 1930 da talebe 273 e çıkmış beher 
talebe 212 liraya mal olmuştur. 

Bu liste öyle zannederim ki her sene müteza-
yit bir şekilde talebenin adedini de gösteriyor. 
Binaenaleyh mektebe talebenin rağbetini ve mek
tep randımanının gittikçe arttığım da gösteri
yor. Talebe adedi arttıkça Hükümetin talebe 
hakkmda ihtiyar ettiği masarifin azaldığım gös-
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teriyor. Binaenaleyh bunu arzetmiştim, fakat ni
hayet o vakit ki maruzatım arasında - Sırn Be
yefendi noktai nazarlarını vazıhan söylememiş
lerdi - dedim ki eğer Avrupadaki talebe masa
rifi ile bizim mektepte talebe okutma masarifinin 
ne olduğunu anlayarak bu talebeyi bizde mi, 
yoksa avrupada mı okutmak lâzımgeldiği netice
sine yanlıyorsa ben kendi noktai nazarımı ifade 
ederek bunun bir rakam meselesi olmadığı mülâ
hazasında bulunduğumu arzetmiştim (Bravo ses
leri). Bu gün de yine Avrupada okumağa naza
ran çok daha ucuza mal olduğunu rakamlarla 
göstermiş olmakla beraber ayni noktai nazarımı 
arzederek meslekî terbiyenin bizde mi, Avrupada 
mı yapılması lâzımdır meselesinin rakam mesele
si olmadığım söyleyebilirim. Bu hususta yalnız 
Mühendis mektebini değil, Dişçi mektebini, Tıb
biyeyi, Hukuk mektebini ve sair mektepleri ayni 
şekilde mütalea edebiliriz. Mühendis mektebinin 
kemmî randımanile keyfiyeten verdiği randıman 
arasmda söz söylemek lâzımgelirse, bu gün niha
yet memlekette inkişaf etmiş olan en karışık na
fıa işlerinde mühendislerimizin liyakatli vazife
ler deruhde etmekte olduklarını görmekle iftihar 
edebiliriz (Bravo sesleri). 

Daha evvel, her hangi basit bir yol mese
lesini karışık bir mesele telakki etmek zihniye
ti varken, bu gün en yüksek barajları, köp
rüleri, tünelleri ve nafıa işlerini bilhassa su 
işlerinin karışık hususatım kendi mühendisle
rimiz görmektedir. Mühendis mektebimiz ge
çen defa da işaret etmiştim, harbi umumî do
layısile randıman vermezken aldığımız ecnebi 
mütehassıslardan - mütehassıslardan tamamen 
müstağni olduğumuzu arzetmeyeceğim - normal 
vaziyetteki işlerimiz için istiğna edecek merte
bedeyiz. 

Sırrı Beyefendi Nafıa bütçesinden bahse
derlerken geçen seneki sarfiyatın hesabım 
istediler. Bunu rakam ile ifade etmek icap 
ederse müteferrikadan, mefruşattan ve buna 
mümasil rakamlardan 3, 4 bin lira kadar ta
sarrufumuz vardır, tşe tahsis edilen kısım ta-
mamile sarfedilmiştir. Nafıa bütçesi üç branş 
üzerine ehemmiyetli masraf kabul eder: Su
lar, yollar, köprüler ve demiryolları. Bir kaç 
defa Heyeti celilenize arzettim. Senelerden be
ri birer milyon liraya yakm su tahsisatı al
maktayız. Bu, üç dört sene için mühim işle
re ancak kifayet edebilecek bir rakamdır ve 
taahhüde başlandığı için bizi yeni işler de
ruhte etmekten ve yeni teşebbüslere girişmek
ten menetmektedir. Bu işlerden birisi Çıbık ba
rajıdır. 2 300 000 liralık bir taahhüttür ve çok 
sistematik bir şekilde çalışılıyor, çok yakın
dır, arkadaşlarımın gidip görmelerini bilhassa 
tavsiye ve rica ederim. Maksat malûmdur. Çı
taktan itibaren Sincan köye kadar araziyi İs
ka edebilmek, Ankaranm teşçirine hizmet ede

bilmektir ve Ankara şehrinin içme suyu hari
cindeki ihtiyaçlarına cevap verebilmek gaye-
sile Çıbık çayım havuzlandıran 103 rakımında 
bir benttir. Bir milyon lira kadar sarfiyatımız 
olmuştur, inşaat devam etmektedir. Bitmesi 
keyfiyeti, eğer tahsisatile ölçülecek olursa 1934 
senesinde ikmal edileceğini ümit ediyoruz. 

İkinci mühim işimiz, Bursa ovasının ıslahı 
amliyesidir. Bu da Nilüfer çaymm ıslahı ve 
fazla suyunun yatağında bırakılması dolayısile 
yatağm temizlenmesi, Deliçay ve Sürme batak
lığının kurutulmasını istilzam ediyor. Bu da 
2 700 000 liralık bir iş mevzuudur. Bundan 
sonra Nafıa bütçesine konulacak tahsisatın bü
yük miktarını bel edecek kudrette bir iştir. 

Bu mevzu haricinde Tarsusta büyücek bir ba
taklık kurutulmuştur. Manisa vilâyeti dahilin
deki Marmara gölünün takviyesi için 116 bin li
ra sarfile Gediz nehrile Marmara gölü arasından 
bir kanal açılmıştır. Üç dört güne kadar hesa
bı katisi rüyet edilecektir, buna bitmiş nazarile 
bakılabilir. 

Bütçeye mevzu tahsisat fevkinde elimizde 
bulunan elemanlarla su mevzuu üzerinde gördü
ğümüz işler, sularımızın umumî etütleridir. Su 
işleri üzerinde bizde esaslı bir etüt yapılmamış
tır. Bu esaslı etüt her hangi bir su işine girebil
mek için çok lâzımdır. Bir senedenberi Nafıa 
vekâletiniz bilûmum sular hakkında membam-
dan denize döküldüğü yere kadar iptidaî etü
dünü hazırlamakla meşguldür, Mühendisleri
mizin arazi üzerinde çalışabilecekleri müddet zar
fında etütler yapılmış ve kışrn arazi üzerinde 
çalışılamayacak anlarda da büroda meşgul ola
rak tersimata çalışılmıştır ve elimize etüt dos
yalan gelmeye başlamıştır. Merkezde bunlar 
tensik edilmektedir. Her nehrin, her suyun 
ayn ayn dosyası teşkil edilmektedir. 

Srrn Beyefendinin buyurduğu Mudurnu 
suyu üzerinde hemen harekete geçilmemiş ise su
ların ehemmiyeti ve membalarından işe başla
ması dolayısile tutulan usulden ileri gelmiştir. 
Etüdümüzü şu veya bu arzuya göre şu mevzu 
daha mühimdir, bu mevzu daha mühimdir diye 
hattı hareketimizi değiştirmek icap ederse arka
daşlar, takdir ederler M bu imkânsızdır. Çarşam
ba bataklığı, Ceyhanm, Kızıl Irmağın yaptığı 
bataklıklar da keza mühimdir. Çarşamba batak
lığı gibi mühim bataklıklar vardır. Huzurunuza 
takdim ettiğimiz lâyihalardan birisi de bu gibi 
bataklıkların kurutulmasına aittir. Cellât gö
lünün yaptığı bataklığa münhasır olmak üzere 
ve başta bu göl bulunmak üzere 5 - 6 mühim 
gölün kurutulması meselesi üzerinde uğraşıl
maktadır. 

Nafıa vekâletinizin iş mevzuu olmak üzere 
iştigal ettiği hususattan birisi de yollar ve köp
rülerdir. Arkadaşlarım bütçedeki yol işi üzerin
de konulmuş mütevazi rakamı görmüşlerdir. 
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200 küsur bin liradır. Bu 200 küsur bin lira 20 
kilometrelik bir yolun tahsisatı, yahut mühim 
bir köprünün imal masrafıdır. Biz bu tahsisata 
vilâyet idarei hususiyelerinden aldığımız % 15 
lerin tutarını da ilâve ederek yol işlerile uğraş
maktayız. 

Elimizde olan işler Kütahya - Balıkesir, Ba
lıkesir - Çanakkale yoludur. Bir iki aya kadar 
tamamen açılmış bulunacak yepyeni bir yoldur. 

İkinci mevzu Hopa - Borçka yoludur. 600 
küsur bin liraya mal olan bu yol da bu sene 
açılacaktır. 

Üçüncü büyük mevzuumuz, Sırrı Beyefendi
nin de tevakkuf ettikleri İran transitini bizim ci
hete imale edecek olan Trabzon - Karaköse yo
ludur. Bu yol üç milyon liraya yakın bir tah
sisatımızı almıştır. Fakat takdir buyurursunuz ki 
alâminüt yol yapmak imkânı yoktur. İki sene 
evvel ihale edildiği halde elan taahhüdat de
vam etmekte ve yol yapılmaktadır. Çok şid
detli çalışmalarla kıymetli esasatı sınaiye sa
yesinde mühim bir eser meydana gelmektedir 
ve İran transitine vermekliğimiz icap eden ehem
miyete rağmen bu yol 1934 de kadar sari bir 
vaziyette devam edecektir. 

Sırrı Beyefendi İran transitinin ehemmiye
tinden bihakkın bahsettiler. Biz de bunu is-
tisgar ve istihfaf ediyor değiliz. Arzettiğim 
gibi Trabzon yoluna verdiğimiz ehemmiyet 
İran ticaretini ber sabık kendi memleketimize, 
Trabzon yoluna çekmek gayesiledir. Fakat Sır
rı Beyefendi transit meselesini ele alarak 
Orta Asyayı da ticaret noktai nazarın
dan bize bağlamak gibi yüksek bir emel gös
terdiler. Bu, nihayet bir emel olabilir. Lâkin 
huzurunuzda Türkiye Cumhuriyetinin yol si
yasetini izah etmekliğim icap ederse derim ki; 
yol siyasetinden daha evvel memleket birliği
ni temin etmek, ondan sonra Orta Asyaya 
kadar yol yapmak sırası gelecektir ( Doğru 
sesleri ). 

Yaş meyve meselesi de ehemmiyet veregel-
diğimiz hususattandır. Geçen sene Şark şi-
mendiferlerile Avrupaya bir iki vagon taze 
üzüm gönderdik, Fakat muvaffak olunamadı. 
Sebebi, yaş meyveyi sevkedecek hususî vagon
ların bizde bulunmamasıdır. Şark şimendifer
leri nisbeten kısa bir yol olduğu için kendi 
hayatı üzerinde bu vagonların bir menfaat te
min etmediğini ileri sürdü ve hususî bir mü
teşebbis bu emtiayı Avrupaya göndermek için 
müracaat ederse onu samimiyet ve memnuni
yetle kabul ve nakledeceğini söyledi. Fakat dar 
bir çerçeve içerisinde masrafına karşılık büyük 
bir menfaat temin etmediği için bizzat yaş meyve 
naklini yerinde bulmadı. Avrupaya kadar ir
sali faideli olan meyvelerimiz vardır. Onun 
için biz Devlet demiryollarile Şark şimendifer 
idr: esini anlaştırarak feribot tesisatım vücude 

getirmek ve Haydarpaşa ile Sirkeciyi birbiri
ne bağlamak istiyoruz. Ferigorifik vagonlarla 
Adanadan, Dörtyoldan, Mersinden başlayarak 
memleketimizde çıkan meyvelerimizi Avrupa-
nm ortalarına ve hatta Londraya göndermeğe 
imkân olacaktır. Fakat bu iş gecikecek olursa 
bir müessese ile bir müzakere hazırlamaktayız. 

Bundan çok ümitliyiz, bu olduğu takdirde 
her halde bu suretle Haydarpaşa - Sirkeci hattı
nı temin ettikten sonra şark şimendiferlerile 
bu hattı bağlayarak memleketin meyvalannı ve 
sairesini göndermek imkânı hâsıl olacaktır. 

Nafıa vekâletinizin üçüncü faaliyet sahasını 
demiryolu inşaatı teşkil eder. Heyeti celilenizin 
malûmudur ki senelerdenberi nafıa bütçesinin 
en büyük vasfı mütemayizi demiryoluna büyük 
mikyasta tahsisat ayırmış olması keyfiyetidir. 
Bütçemize mevzu ve son kabul buyurduğunuz 
dahilî istikraz salâhiyetile temin edilen meblâ
ğın da ilâvesile meydana gelen parayı, yapacağı
mız işlerle, elimizde bulunan işlere, ounlardan 
müteaddit defalar huzurunuzda bahsettiğim şimal 
ve cenup hatları dediğimiz Filyos - Irmak hattı ile 
Fevzipaşa - Diyarbekir kısmıdır, bunlara sarfe-
deceğiz. Filyos - Ereğli hattı üzerinde bu seneki 
faaliyetimiz Balıkısıktan itibaren Eskipazara gi
decek olan kısmı ikmal ederek ferşiyatını yapmış 
bulunmamızdır. O halde sahilden itibaren 164 
kilometrelik bir yer işletmeğe açılacak vaziyete 
gelmiştir. Arada kalan 92 kilometrelik yerin in
şası için de İsveçlilerle uzun zamandanberi de
vam eden müzakere neticesinde mutabık kaldık 
ve programımızda bunun 1935 senesi nihayetine 
kadar bitirilmesi esasını temin ettik. Cenup hat
tı: Fıratla Şefkatli arasında çalışılmaktadır. 
Bundan başka Şefkatli ile Ergani arasındaki 
87 kilometrelik üç büyük kısmın ihalesini icra 
ettik, geriye kalan iki büyük kısımdan birisi 
23 mayısta, diğeri 4 haziranda ihale edilecek ve 
bu suretle Şefkatli ile Ergani arası ihale edilmiş 
bulunarak 1935 senesinde bitmesi tahtı temine 
alınmış olacaktır. Dahilî istikraza zamimeten 
ihalelerin emsaline nazaran çok daha ucuz ya
pılması bizi İsveçlilerle bağlı bulunduğumuz 55 
milyon dolarla Diyarbekire kadar götürmek fır
satını vermiştir. Binaenaleyh programımıza göre 
1935 senesinde Diyarbekire varmak fırsatını el
de etmiş bulunuyoruz ( Bravo sesleri, alkışlar ) 
İsveçlilerin deruhde ettiği hatların haricinde hali 
inşada bulunan hat Ulukışla kısmıdır. Vakıa Bo-
ğazköprü ile Ulukışla arasmda bütün kış hemen 
hemen çalışılmış ve ferşiyata devam edilmiştir. 
Bu gün aradaki açıklık 9 kilometreye inhisar et
miştir. Fakat bunun üzerinde bir kaç ay dur
mak lâzımdır. Çünkü arada 9 tane beton arme 
köprü vardır. Ayaklan yapılmıştır. Fakat mon
tajları devam edecektir. Bir iki aya kadar mu-

I vakkat köprülerle hattı bağlamak kabil olacak
tır. 
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Demiryollar üzerinde Hükümetinizin son 

yaptığı işlerden biri de Fransızlarla cenup hattı 
üzerinde yapılan itilâftır. Bu suretle 142 kilo
metreden ibaret Adana - Fevzipasa hattı kısmı 
da Devlet demiryolları şebekesine ilâve edilmiş 
ve 27 nisandan itibaren idare tarafından işletil
miş bulunacaktır (Alkışlar). 

Hükümetinizle Fransa Hükümeti arasında 
münakit protokol mucibince geriye kalan, bir 
kısım arazimiz üzerinde Toprakkale ile Payaz 
ve Fevzipasa ile Meydanîekbez ve Nuseybin Ue 
Çobanbey arasındaki kısımlarında da bir Türk 
anonim şirketi teşekkül edecektir. Bunun te
şekkülü hakkındaki esbap üzerinde çalışmak
tayız. 

Yeni işlerimiz için de müteaddit defalar hali 
müzakeredeyiz, vaziyette tebeddül yoktur şeklin
de arzettiğim esaslı hatlanmızdan Sivas - Erzu
rum hattı üzerinde çok daha müsbet bir vaziyete 
girmişizdir. Heyeti celilenize bir lâyiha takdim 
ettik. Eğer o lâyiha kabul buyurulursa ümit 
ediyoruz ki Meclisi Âli tatil devresine girmezden 
evvel bu hat için taahhüde bağlanmış olacağız. 

Arkadaşlar başka bir izahat arzu buyururlarsa 
arzedeyim (Kâfi sesleri\ Alkışlar). 

REÎS — Fasıllara geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler .. Kabul edilmiştir. 
F. 

561 
] 

F. 
562 

F. 
563 

Vekil tahsisatı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Memurlar maaşı 
REÎS — Kabul edilmiştir! 

Lira 
4 800 

Lira 
796 368 

Lira 
1683 numaralı kanunun 58 inci 
maddesi mucibince verilecek te

kaüt ikramiyesi 10 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
564 Merkez müstahdemleri ücreti 35 700 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. 

565 Vilâyat müstahdemleri ücreti 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. 
566 Muvakkat tazminat 

REÎS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
197 100 

Lira 
16 598 

F. 
567 

F. 
568 

Mecburî hizmete tâbi mühendis 
mektebi mezunlarına 1216 nu
maralı kanun mucibince verile

cek avans 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1616 numaralı kanun mucibince 
mecburî hizmete tâbi fen mektebi 

mezunlarına verilecek avans 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Lira 

7 000 

Lira 

2 500 

F. Lira 
569 Merkez mefruşat ve demirbaşı 1 600 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

570 Merkez levazımı 10 350 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
571 Merkez müteferrikası 6 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

572 Vekâlet otomobili masrafı 4 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
573 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 2 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

574 Vilâyat levazımı 6 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
575 Vilâyat müteferrikası 5 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

576 Mütenevvi masraflar 29 760 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
577 Harcırah 48 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

578 Resmî telefon masrafı 1 850 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
579 Ücretli muhabere ve mükâleme 

masrafı 550 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
580 Mahkeme harçları 500 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

581 Yollar ve büyük köprüler inşaat 
ve müstacel tamirat masrafı 360 440 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

582 Sular 1 072 211 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
583 Levazım ve alâtı mütenevvia 6 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

584 Kitap ve fennî risaleler bedeli ile 
vekâletçe neşredilecek fennî eser
lerin ve haritaların tabı ve teclit 
masrafları ve alelûmum telif ve 
tercüme için verilecek ücret ve 

mükâfat 3 008 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
585 Ecnebi mütehassıslar ve ter

cümanları 15 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
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F. 

586 Yüksek mühendis mektebine 
muavenet 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. 

587 Devlet demiryolları inşaatı 7 
REİS — Kabul edilmiştir.' 

F. 
588 2094 numaralı kanun mucibince 

Şefkat - Ergani inşaatı masarifi 
umumiyesi 

F. 
589 Nafıa fen mektebi daimî masrafı 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. 

590 Nafıa fen mektebi tesis masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. 
591 788 numaralı kanunun tatbiki 

masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. 
592 Geçen sene düyunu 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. 

593 Eski seneler düyunu 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. 
594 Ecnebi memleketlere gönderile

cek memurların harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 

222 850 

Lira 
009 158 

Lira 

Lira 
25 750 

Lira 
900 

Lira 

3 000 

Lira 
80 000 

Lira 
55 000 

Lira 

5 000 

Lira 

2 500 

595 Staj için ecnebi memleketlere 
gönderilecek memurların harcı

rah ve masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

B — İktisat vekâleti bütçesi 
REİS —İktisat vekâleti bütçesine geçiyoruz. 
Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 

mı efendim? 
EMİN ASLAN B. (Denizli) — İktisat vekâ

leti hakkındaki mütaleama başlamazdan evvel 
Maliye vekili beyefendinin yanlış telâkki ettiği 
bir şeyi müsaadenizle tashih etmek isterim. Bütçe 
heyeti umumiyesi müzakere edilirken ben İsmet 
Paşa Hükümeti eski hızım kaybetti demişim 
manasında bir şey söylediler. Halbuki ben demek 
istemiştim ki, yurdumuzun mühim ve hayatî ih
tiyaçları karşısında 170 milyonluk bir bütçe ile 
bu büyük ümran işlerini temin edemeyiz. Yani 
bu bütçe ile ihtiyaçlarımızı karşılayamayız de
miştim. Hatta ufak bir mesele olarak ta Mende
res işini burada arzetmiştim. Fakat kendileri 
Menderes işinin encümene geldiğini söylediler. 
Bn encümene gelen Küçük Menderes işidir. Bü
yük Menderes 170 milyon liralık büyük bir iştir 
ki henüz Hükümetçe dahi tetkik edilmemiştir. 

Hız meselesine gelince; biz asırlardan beri 

harap bir vatanın üzerinde bulunuyoruz. Maale
sef ensali atiyenin içerden ve dışardan gördükle
ri bin bir çeşit belâlar yüzünden memleketimizin 
istikbali her halde pekte berrak görünmüyor. 
Binaenaleyh az zamanda azamî randıman ve aza
mî faaliyetle noksanlarımızı telâfi etmek mecbu
riyetindeyiz. 175 milyon liralık bütçenin bu hu
susa tahsis ettiği fasıllar her halde bu ihtiyacatı 
arzu ettiğimiz gibi karşılayamayacaktır. Bina
enaleyh bu kıymetli işleri karşılayabilmek için 
dahilî veya haricî bir istikraz yapmak veyahut 
her hangi bir imtiyaz vermek suretile bu işlerin 
karşılanmasını rica etmiştim. Yoksa İsmet Pş. 
Hükümeti hakikaten bütün milletle beraber ben
denizin de şükranıma, minnetime bihakkın lâyık 
kıymetli hizmetlerle bizi minnettar bırakmış eser
ler yapmıştır.. 

İktisat vekâleti için bir, iki dileğim vardır. 
Birinci dileğim, teşkilât meselesidir. Gerek vekâ
letlerden, gerek merkezden İktisat vekâleti teş
kilâtı bendenizce bu günkü ihtiyaca tekabül 
etmiyor. Vekâletin faaliyeti daha ziyade kırtasî 
işlere inhisar ediyor. Binaenaleyh vilâyetlerdeki 
muhtelif müdürlükleri bir idare altına toplamak 
ve merkezdeki büroları bilhassa teknik noktasın
dan kuvvetlendirmek lâzımdır. Zannediyorum ki 
vekâlet bu mesele ile meşgulmüş. Binaenaleyh 
bu işin bir an evvel bitirilmesini ve Meclise şev
kini rica ederim. 

İkinci mesele; program meselesidir. Vekâle
tin bir faaliyet programı olmalıdır. Bu hususta 
müsaade buyurulursa bir noktaya temas etmek 
mecburiyetindeyim. Memlekette ziraat mi, sa
nayi mi? 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Her ikisi. 
EMİN ASLAN B. (Devamla) — Hangisi da

ha çok himaye edilmelidir meselesi mevzubahs-
tir. Bu hususta iki zümre vardır. Birinci züm
re, memleket daha çok ziraat memleketidir. Bi
naenaleyh bu sahada Hükümet, Devlet kuvve
tini teksif etsin... Biz Avrupanın bu günkü kre
di teşküâtı ve bilgi elemanları karşısında âci
ziz, onlarla rekabet edemeyiz, binaenaleyh bıra
kalım, sanayi ihtiyacını ithalâtla karşılaya
lım, bilhassa ziraat mevaddmı, mahsulâtım ih
raç etmek suretile buna tekabül ettirelim. 

Sanayiciler; ikinci zümre diyorlar ki, Tür
kiye artık mevaddı iptidaiye devrini çoktan at
lamıştır. Çobanlık devrini çoktan geçmiştir. 
Sanayi devrine girmiştir. Memleket her hangi 
zaruret karşısında kendi yağı ile kavrulacak va
ziyete girmelidir. Kendi ihtiyaçlarım memleket 
dahilinde temin etmelidir, diyorlar. Bendeniz
ce bu iki mevzu beraber yürümek mecburiyetin
dedir. Mezcedilerek yürütülmelidir. Yalnız sa
nayiin hangi şubeleri daha çok himaye edilme
lidir, mevzuu vekaletlerce esaslı bir tarzda etüt 
edilmeli, tesbit edilmelidir. Meselâ memlekette 
mevaddı iptidaiyesi yetişen sanayii daha çok 
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himaye etmek zarureti vardır. Bu sahada Zi
raat vekâletile İktisat vekâleti daha evvelden 
muntazam bir mesai birliği yaparak bilhassa zi
raat ve sanayi sahasındaki noktai nazarlarını 
tesbit ederek iyi bir siyasetle el birliği yapma-
lan lâzımdır. Meselâ bir tarafta her hangi bir 
sanayii ziraiye tesis edilecektir. Ziraat vekâle
tinin fennî elemanları dahi bu noktada alâkadar 
olmalı ve onlann noktai nazarlan alınarak bir 
maksat tesbit edilmelidir. Hatta bence bu hu
susta Nafıa vekâleti dahi ayni mevzula alâkadar 
olmalıdır, ve Nafıa, Ziraat, İktisat vekâletleri 
Devletin sanayi ve ziraat sahasındaki mühim te
şebbüslerini evvelden muayyen bir programa 
bağlamalıdır. Meselâ bir tarafta bir İska işi 
oluyor, Ziraat vekâletinin haberi yok, Nafıa ve
kâleti yapıyor. Neticede tabiî beklenilen ran
dıman almamıyor, yahut az alınıyor. İktisat 
vekâletinin yapacağı bir işte Ziraat vekâleti 
elemanlannm noktai nazarları alınmadığı için 
ondan da kâfi derecede bir randıman alınamı
yor. Binaenaleyh bu üç vekâlet her üçünü alâ
kadar eden mevzular üzerinde evvelden munta
zam bir faaliyet programı tesbit etmelidirler. 
Muntazam bir programla yapılmayan iş netice 
itibarile iyi bir randıman vermiyor demiştim. 
Memleketin ve milletin içinde bulunduğu çetin 
şerait hepimizin malûmudur. Bin bir müşkü
lâtla tahsil edebildiğimiz vergileri elbette neti
cesi tamamen belli olmayan teşebbüslere at
mak ve daha mühim yerleri, daha iyi faydalar, 
randımanlar verebilecek yerleeri ihmal etmek, 
gerek tetkiksizlik, gerek her hangi bir ihmal
den mütevellit zararlara bu memleket daha faz
la tahammül edemez. O halde tetkiklerimizi 
esaslı tekniğe istinat ettirmek mecburiyetinde
yiz. Bu hususta İktisat vekâletinin bir faaliyet 
programı yapması ve o program dahilinde yürü
mesini stirham edeceğim. 

Üçüncü mesele, memlekette pamuklu men
sucat sanayii işleri düşünülüyor zannederim. 
Memleketin muhtelif yerlerinde fabrikalar tesis 
edilecekmiş. Bendeniz de dokuma mıntakası 
ahalisinden olduğum için bu hususta İktisat ve
kili beyefendiden bir kaç sual sormak istiyo
rum: 

1 - Yurdumuzun elverişli yerlerinden kurul
ması düşünülen pamuklu dokuma fabrikalarının 
yerleri belli edildi mi? 

2 - Kurulacak bu fabrikaların yerleri belli 
edilirken hangi bilgiler ve hangi temeller göz 
önüne alındı?... Teşebbüs çok büyük ve faydalı 
olduğu gibi iyi düşünülüp tartılmadan yapılırsa 
bu yüzden büyük zararların gelmesi göz önüne 
alınmalıdır. Bu yüzden işin daha iyi yapılması 
için yurt içinde fabrika yerlerinde aylarla gezip 
dolaşan ve bilgi toplayan Türk ve Sovyet tekni-
siyenlerinin raporlarile bu işten anlar diğer yerli 
uafcalarm öğütleri dinlendi mi ve fabrika yerleri 

belli edilirken bu raporlar ve öğütler göz Önü
ne almdı mı? 

3 - Kurulması düşünülen bu fabrikalar Bul
dan ve Kadıköy ve diğer yerlerdeki binlerle 
yerli dokumacılann işlerini bozmaz mı?... Eğer 
çulhalarımızın işleri ve düzenleri bu yüzden ileri
de bozulursa adedi on bini geçen bu adamların 
hali ne olur?... İşleri ve düzenleri bozulan bu çul
halarımızı nerede ve hangi işte çalışıp ekmekle* 
rini nasıl kazanacaklardır? 

4 - Kurulacak bu büyük ve yeni fabrikaların 
yerli tezgâhlannda büyümelerine ve ilerlemele
rine yardım etmeleri ve yalnız dokumacılık yü
zünden ekmek yiyen çulhalarımızın bu fabrika
larda çalışmalan yüzünden bu fabrikalann yer
li tezgâhlarımızın ortasında ve onlara yakın ve 
uygun yerlerde kurulması daha kullanışlı ve 
Devlet işinde daha faydalı olmaz mı? 

İleride malın ucuza elde edilmesi için aranı
lan su, amele, yer, yollama, taşıma gibi şartlar 
inceden inceye bu yerler arasında karşılaştırıldı 
mı? 

Hulâsa; ileride gelebilecek faydalar ve zarar
lar İktisat vekâletince mukayeseli hesaplar ya
pılarak iş iyice tartıldı mı? 

Bu suallerin cevabmı aldıktan sonra ayni 
mevzu etrafında maruzatta bulunacağım. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Vekil Beye
fendinin geçen günkü vâkrfane, kıymetli müta-
lealarmı dinledikten sonra bu beyanatın benim 
sözlerime kısmen cevap teşkil ettiğini gördüm. 
Fakat maksadımı izah için daha bir iki söz söyle
meme müsaadenizi rica edeceğim. Evvelâ şunu 
arzedeyim ki, Vekil Beyefendinin çalışma tar
zını hepimizin örnek ittihaz etmesi, örnek ittihaz 
edersek fersah, fersah geri kaldığımız terakkiyata 
yol açacağımızı itiraf etmek lâzımdır. Çünkü 
görüyoruz ve takdir ediyoruz ki Vekil Beye
fendi takatlerinin fevkinde çalışıyorlar. 

Vekil Beyefendi dediler ki, İktisat Meclisi 
Âlisi çok kıymetli mütalealan havi broşürler neş-* 
retmiştir, kaldırmak doğru değildir. Evet zaten 
benim fikrim de öyle idi. Kaldırılması taraftan 
değildim. Çünkü mütalealanndan istifade etmek 
lâzımdır. Vekil Beyefendinin itiraflarile de anla
şılıyor ki bu Meclise iyi nazarla bakılıyor. Evet 
bu Meclisin, bu teşekkülün yalnız lüzumuna değil; 
zaruretine de inanmak lâzımdır. Serdettikleri 
bazı mütalealan kabul etmek doğru olamaz. 
Benim noktai nazarım şudur ki, vekâlet erkânı
nın günlük iktisadiyatımızın ana hatlanm ta
yinde böyle bir heyeti ihtisasiyeye lüzum vardır. 
İşte hazır bir teşekkül de mevcuttur, bundan 
lâyikiyle istifade edelim. Şimdiye kadar böyle 
olsaydi, ıbir çok ileri geri hareketlere sebebiyet 
verilmemiş olurdu. Bu suretle bizim için sürat te
min edecek bir fırsat temin edilirdi demiş ve bir 
iki misal getirmiştim. 
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ÎHeyıetin iktisadî hususlarda hiç olmazsa isti-

şarî fikrine müracaat etmek lâzımdır demiş, sa
nayi ofisinden bahsetmiş ve takas ve kontenjanın 
memlekete yapmış olduğu zarardan bahsetmiş
tim. Vekil Beyefendi dediler ki, biz takas ve 
kontenjanın zararlarını bildiğimiz halde onları 
zarurî olarak kabul ettik. Burası doğrudur. 
Bazı şeyler mahzurlu oldukları halde zaruret 
altında kabul edilirler. Yalnız diğer taraftan 
bu mahzurları telâfi etmek iktiza eder. Bizde 
kontenjanın zararları çok büyük olmuştur. Bu 
zararların en büyüğünü Halil Beyefendi izah 
buyurdular. Evvelce memlekette para kredisi 
kesilmiş bir halde idi. Şimdi kontenjanı koy
makla memlekette mal kredisi de kalmadı. 
Halbuki mal kredisi, istihsale yardım eder. 
Memleketimizin kazalarında, köylerinde bakkal
lar ve diğer esnaf daima hem çiftçidir, hem bak
kaldır. Eğer mal kredisi olursa mal alarak onun 
parasıyla tarlasını, bahçesini eker ve aldığı mah
sulle borcunu öder. Memleket bir taraftan şiddetli 
bir para buhranına uğramışken bu buhran bir 
de mal kredisi ile şiddetli bir sıkıntı daha doğur
muştur. 

Birinci ve en büyük zararı budur. Ben ana 
zararları söylüyorum, teferruata geçmiyorum. 
İkincisi hayat pahalılığı üzerinde ika ettiği 
tesirdir. Müstahsilleri kuvvetlendirmek için 
yani istihsal ettikleri emtianın piyasalarda tutu-
nabilmesi için ehemmiyetli tedabir almak lâzım
dır. Bu hayat pahalılığına ne suretle tesir eder, 
derseniz malûmunuz, bir ihtikâr kanunu çıkar
dık ve elan mevcuttur, fakat yine ihtikârın 
önüne geçilememiştir. Sebeplerini de arzedece-
ğim. Bir kere mal gelmesini tahlil edersek; em
tianın piyasaya noksan gelmesi, piyasada bu
lunsa bile gelmemek ihtimali, fiatlerin yüksel
mesine sebebiyet vermektedir. Şeker ve kahve 
ihtikârı çok bariz bir şekilde gözükmektedir. 
Hatta bunun için davalar da oldu. Bu, görünen
lerdir, görünmeyenlerde ihtikârın ne kadar ol
duğunu siz tahmin buyurursunuz. 

ikincisi: Memleketin ithalât tüccarları gittik
çe azalmıştır. Çünkü malûmu âliniz, her tüccar 
kredisi ile iş görür. Yakasını bankaya verme
miş ithalât tüccarı az bulunur. Kredisiz tüccar 
piyasada iş yapamaz, yapanlar yalnız bir kaç 
kodamandır. Netice itibarile pahalılık bu su
retle kendisini gösteriyor. 

ikinci sebep te budur. 
Üçüncü sebep: Kontenjan listeleri, gümrük is

keleleri itibarile iyi taksime tâbi tutulmaması yü
zünden meselâ Istanbula gelecek bir mal An-
karaya, Zonguldağa, Mersine gidiyor, dolaşı
yor, ondan sonra Istanbula geliyor. Bunun ne
ticesi ne oluyor?... % 25 ten fazlaya satılmasına 
sebep oluyor. Çünkü bunun % 20 sini buradaki 
tüccarlar alıyor ve gidip gelme masrafını da en 
aşağı % 5 veren tüccar, tabiatile % 25 fazlasile 

malı satarsa mazur görmek lâzımdır ve binnâ-
tice bu memleketin hayat pahalılığı üzerinde de
rin tesirler yapmıştır ve iş hacmi azalmıştır. 
Peki amma, bu zarurî idi, bu halde kalmış oldu
ğumuz için bunları kabul ettik... Ben diyorum ki 
bu hususta mütehassısların reyleri alınsaydı, 
bu kadar zararlara mahal kalmazdı. Nasıl ki 
vekil bey vekâleti eline aldıktan sonra istanbul 
ticaret odasının fikrlerini sormuştur ve ticaret 
odası da sipariş kontenjanını tevsi etmek fikrin
de bulunmuştur. Eğer evvelce de böyle hareket 
edilmiş olunsaydı, bu zararlara mahal kalmaz
dı. Bu yapılmadığı için, teşkilât noksan ve 
hatta bir zatin elinde kaldığı için bu zararlar 
da milletin sırtına yüklendi. 

Her karan iktisadide, memlekete şamil tesir
ler bulunur. Çünkü bir karan bir hedefe göre 
verirsiniz, fakat iktisat kaideleri değiştirilemez. 
Ondan sonra bakarsınız ki sizin pek halisane 
olarak koyduğunuz bu kaide memlekette aksi te
sirler yapar, işte buna mâni olmak için istişarî 
olsun, daimî olsun böyle iktisat vekâletinin erkâ
nı harbiyesi vaziyetinde bir heyetin bulunması 
lâzımdır. Onların mütaleası alındıktan sonra 
yürünürse mesele yoktur. Bu arada yine şunu da 
söyleyeyim ki Vekil beyefendi işe başladıktan 
sonra en ziyade dikkat ettikleri şey erbabı ihti

yacı yakmdan tetkik etmek, alâkadarlan yakın
dan dinlemek olmuştur. Böylelikle vazedecekleri 
kararlarda mehmaimkân isabet göstermek için 
alâkadarlan dinlemeleri çok şayanı şükrandır. 
Fakat netice itibarile iş çoktur, bir iki zatin uğ-
raşmasile kabili hal değildir. Bu işlerle mütema
diyen uğraşacak ve hedeflerini şaşmaksızm ta
yin edecek bir heyete ihtiyaç vardır. Eğer böyle 
olmazsa böyle zikzak işlerimiz devam edip gide
cektir demiştim. Yine bunda* sebat ediyorum. 
Sonra şeker, çay, kahvenin takas meselesi. Bu, 
çok mühim bir iştir. Geçen sene bu kanun kabul 
edildiği zaman hatırlarsınız ki Meclis bu kanun
ların aksi tesirlerinden ihtiraz etmişti ve bilhas
sa Bütçe encümenimiz bu noktalara ciddî surette 
temas etmişti ve encümen reisi muhteremi Ha
san Fehmi Beyefendi, şekerin bir elden idaresi
nin memleket için hiç bir zarar vermeyeceğini 
ve hatta fiatlarma asgarî bir derecede dahi ol
sun zam yapılmayacağını bu kürsüden beyan bu
yurmuşlardı. Halbuki şeker, kahve gibi en büyük 
piyasalarda fiatı takarrür eden bir şeyin fiatına 
hiç zam yapılmaksızın bir elden idaresine im
kân Var mıdır? Bunu takasa tâbi tutmak kabil 
midir? Fabrikacı, elindeki bu malı iki para noksa
nına verince elindeki malı devredebiliyor. Onu 
bize nasıl verir? Bizim kara gözümüze mi âşık 
olmuş? Binaenaleyh bunu takasa tâbi tutmak 
imkânı yoktur. Şeker, kahve gibi fiatı piyasalar
da takarrür eden emtianın, takasa tâbi tutulması 
halinde kabul etmek lâzımgelir ki fiatler tezayüt 
eder. Bunun başka türlü halline imkân yoktur 
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Ve bunların fiatmın tenezzülünü istersek bunları 
takastan kurtarmamız lâzımgelir. Çünkü hem gı
da, hem sıhhî bir maddedir. Bu cihetten de bun
ları takastan kurtarmaklığımız lâzımgelir. Zaten 
o kanunu kabul etmeden evvel, bunlann serbest 
gelmesi dahi kabul edilmişti. İhtikârlara meydan 
vermektense serbest getirmelerine Meclisi Âlice 
müsaade edilmişti. Bir çok vatandaşlarımız ve 
ithalât tacirlerimiz bu mallan getirmeğe başla
mışlardı. 

İşte bu bapta da Vekil Beyefendiden bir 
sual soracağım: Bundan sonra her hangi bir 
karar ittihaz edildiği vakit hakkı müktesep
lerin nazan dikkate alınması noktasını göz önün
de bulundursunlar. Çünkü bu mallar, memle
kete serbestçe ithal olunacak diye gelmişti, 
memleketimize çıkarılacağı kanaatüe gönderil
mişti. Vekil Beyefendinin vekâleti teşriflerin
den sonra beyanatları veçhile dövize olan faz
la ihtiyaçlar ve saire düşünülerek bu malların 
çıkarılması menedildi. Edildi amma, ithalât 
tüccarımız çok sıkıntılar geçirdi. Bu, gayet 
gariptir. Bir taraftan herifler şekerin muka
bilini bankada türk parası olarak depozito et
mişler, diğer taraftan döviz almışlar. Kendi 
paralan faizsiz olarak bankada bekliyor, borç-
landıklan dövizlerin faizlerini veriyorlar, mal
ların depo kiralarını veriyorlar ve saire. Bu, 
takatin fevkindedir. Bu kadar masraflara ta
hammül edecek tüccar tasavvur edilemez. Ti
caret, nâgehanî kararlarla sarsılacak olursa 
biz bir daha böyle müteşebbis kimseler bulama
yız. Herkes, bir kısmmm şimdi yaptığı gibi, 
parasını bankaya yatırır, apartıman yaptınr 
ve bundan da memleket çok büyük zararlar 
görür. Onun için her hangi bir iktisadî karar 
verildiği vakit bu nokta göz önünde tutulma
lıdır. 

Vekil Beyin de bunu kabul edeceklerini 
zannediyorum. Çünkü sanayi hususunda 15 
sene bir harfine müdahale etmemek şartile bir 
teşviki sanayi kanunu yapılması lüzumundan 
bahsettiler. Bu, istikrarın lâzım olduğuna Ve
kil Beyin de kani bulunduğunu gösterir. Sa
nayide temin edilecek böyle bir istikrarın tica
rette de temin edilmesi lâzımdır. Eğer ticare
timizin serbest bir şekilde cereyanım istersek, 
sonra bunlarda Vekil Beyle aşağı yukan mu
tabıkız . Vekil Bey buyurdular ki; şeker, kah
ve ticaretini ben bir takım kayitler tahtın
da idare usulünü koydum. Bizde içtimaî ha
yata doğru yürümeyi temin etmek için onla-
nn müştereken gelmelerini istedim. 

Muhterem arkadaşlar, ithalât ticaretinin 
birleştirilmesinde memleket namma kâr yok
tur kanaatindeyim. Memleket tüccan, ithalât 
tüccan ne kadar aykm yürürlerse müstehlik
ler o kadar kazanır. Eğer bunu birlik vaziye
tine sokarsanız aralarındaki ittifak dolayısile 
müstehlikler, onların sattıkları eşyayi yüksek 

fiatla almağa mecbur kalacaktır. Bunlar ka
bil olduğu kadar ayn ayrı çalışmalı ve mem
lekete ucuz mal getirmek için kudretleri yet
tiği kadar gayret etmelidirler. Sonra bu şe
ker, demin söylemiştim ki, fiatmm tesbitine 
imkân olmayan bir maldır. Bu, bir kere böyle 
olduğu gibi diyeceğiz ki bunlan getirenler, 
takas suretile alsınlar. Çünkü dediğim gibi it
halât ticaretinin ittihadında mutlaka zarar var
dır. Bu zararı kahve şirketinin teşekkülünde 
gördük. Biliyorsunuz ki şirket Istanbulda te
essüs eder etmez getirilmiş olan çay veya kah
veyi, pek iyi hatırımda kalmadı, daha fazla 
fiatla piyasadan aldılar. Piyasa 103 kuruş iken 
115 kuruşa fırladı. Bu işler bir şirkete veril
mek suretile gidilirse memleket için zarar var
dır. 

Şimdi takasa tâbi tutulursa ne zarar vardır? 
İktisat vekili, bunlan izah ettiğim zaman bu
rada bulunmadığı için tekrar edeceğim. O iza
hatımda demiştim ki evvelâ ithalât tüccarlan 
bir grup teşkil etmişler, taahhütname ile ge
tirmeği kabul ettikleri mallar için evvelâ di
ğer ithalât tacirlerine gidip diyorlar ki: Siz 
mal getirecek misiniz? Evet dedikleri zaman bun
dan bana % 10 vereceksiniz diyor. Sonra ihracat 
tacirine gidiyor, bunun % yaranım veya birini 
ona veriyor. Netice itibarile % 1 kaybediliyor, 
fakat ona mukabil diğer taraftan % 10 kazan
mıştır. Bundan çıkan netice; biz % yanm 
fazla kazanıyoruz amma o % 10 kazanıyor, bu 
da müstehlikler üzerine yükleniyor. Bu se
bepten ihracat mallarımıza rekabet ediyor. 
Bizim Avrupaya gönderdiğimiz yumurtaİan-
mızın sandığı 30 lira ediyorsa bunlar 28 liraya 
teklif ediyorlar. Ne zaran var? Bizim malla
rımız satılıyorya!... Avrupada mallarımızın fi-
atlannm istikrar kesbetmemesi bize karşı olan 
itimadı selbediyor. Bu itibarla ihracat malla
nınız bir şey kazanmış olmuyor. Bundan baş
ka aynca zararlar da görüyoruz. Binaenaleyh 
bunlann satışım bir şirkete verirsek içerideki 
satıcıların vaziyeti güçleşir. Şimdi ithalat
çılara nasıl kafa tutuyorlarsa o vakit te ihracat 
tüccarına, malım yüzde on beş noksanına verir 
misin der, ihracat tüccanna karşı alıcı olarak 
rakibi bulunmadığından ucuz fiat teklif eder. 

Yumurtayı 18,5 liraya almağa da lüzum yok
tur. Müteaddit kimseler karşısında kalmaya
cağı için az fiat verir. Binaenaleyh ihracat tüc
carlarını çoğaltmak lâzımdır. İhracat tüccar
lan azaldığı için fiatler noksanlaşmıştır. Meselâ 
İzmirde Türk tütün tüccan ortadan kalkmıştır. 
Bulunanları da Amerikan sermayesi yanmda 
hiç mevkiindedir. Fakat sermayesi az da olsa 
onların yanmda görünüşleri beş on kuruş fiat 
farkına sebep olurdu. Biz müstahsilleri birleş-
tirmeliyiz. Birleştirilirse şimdi olduğu gibi tüc
carların ellerinde baziçe olmazlar. Yekûnlu si-
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parişler için cevap verecek vaziyette olurlarsa 
mallarını istandarize etmek imkânı ve faydası 
görülür. 

İthalât tüccarlarını birleştirdim denirse bun
dan memleket zarar eder. Memlekette bilhassa 
şeker tüccarları vardır. Bu adamlar mallarını 
çıkaramamışlardır. Merkezde olan teşekküle gi
derek yüzde 15 vermek mecburiyetinde kalıyor
lar ve aylardanberi malları duruyor. 

Diğer maruzatıma geçmeden evvel vekil 
beyden ricamız, merkez teşkilâtını hakikaten 
kuvvetlendirmek lâzımdır. 

Bunun için doğrudan doğruya ehil kimseler
den mürekkep bir heyet veya iktisat meclisi 
âlisi veya bu işleri takviye ve takip edecek bir 
heyet bulundurmalıdır. İdare işleri de, kendi
leri alâkadar olmamak üzere, mütehassıs kim
selere gördürülmelidir. Ben acıyorum, îstanbul-
dan bazı kimseler işlerini halletmek için buraya 
gelirler, ya muvaffak olur veya olamıyarak 
giderler. Bunlara lâyikile ve hakkile cevap ve
rilmelidir. 

Vekil beyefendinin temas ettikleri bir nokta 
vardır ki bana cevap teşkil ettiği için arzedeee-
ğim: 

Borçlar meselesinde; bilhassa hususî borçlar 
meselesinde dediler ki: bunu böyle düşünen
ler tek cepheli düşünüyorlar. Tek cepheli dü
şünmediğimi ispat içm bir iki söz sarfedeceğim. 

Emlâk bankası bu meşkûr kararım verme
seydi ne olacaktı arkadaşlar? Bir mülkün kıy
metine % 35 derecesinde kredi veren Emlâk 
bankası bütün bu emlâki temellük edecekti. 
Amma nasıl temellük edecekti?... Meselâ on bin 
liralık mülk mukabilinde 3 500 lira verecek, sa
tışta 1 500 lira ile üstünde kalacaktı. Bu, çift 
cepheli iş mi oluyor? Vekil beyefendinin dediği. 
gibi tek cepheli düşünmeğe mi mecbur kalaca
ğız? Bu, tek cepheden ziyade çift cepheli bir iş
tir. Böyle tek cepheli olmaktansa Emlâk banka
sının kendisine bir milyon lira mukabilinde ipo
tek edilen mallardan yüz bin lira alsaydı bu da 
mı tek cepheli bir iş olacaktı? Malûmu âliniz ipo
tek edilen mallar kıymet konarak ipotek edilir. 
Fakat bu kıymet konan mallar daha aşağı bir 
fiatla satılıyor. Bu yüzden halk zarar ediyor ve 
bir çok hâdiselerin, vakaların hudusuna sebep 
oluyor. Meselâ Mustafa Kemalpaşada bir hâdise 
oldu. Memet Ağa isminde bir adam 50 dönüm 
kadar bağını 800 lira mukabilinde ipotek etmiş. 
Miadında borcunu veremediği için bağa haciz va
zedilerek bu malı 800 lira mukabilinde elinden 
çıkarmak tehlikesine maruz kalmıştır. Bunun. 
üzerine adam Mahkemei temyize müracaat et
miştir. Temyiz lehine karar verirse bu bağdan 
alacağı mahsulle borcunu tamamen ödeyeceği 
gibi elinde biraz da parası kalacakmış. Şimdi bu 
iş tek cepheli midir? Arkadaşlar, ben bu 

işi tek cepheden ziyade çift cepheli görü
yorum. Çünkü böyle normal zamanlar için 
tek cepheli görülemez. Memleketteki eşya fiatla-
nnda görülen düşkünlüğü Emin Bey çok güzel 
izah buyurdular. Dediler ki biz eskisinden daha 
zenginiz, aldığımız paralar heder olmamıştır, 
vaktile 1000 koyunu olanın bu gün 5000 koyunu 
vardır, fakat para fikdanı dolayısile bu gün hep
sinin kıymeti çok azdır, bütün bu mevcudumuzu 
verdiğimiz halde yine borcumuzu ödeyemeyiz.... 
Eğer burada tek cephe görecek olursak yanlış
lık yaparız. Nasıl ki, Emlâk bankası bunu tek 
cepheli görmedi; çift cepheli gördü. Bunun tek 
cepheli görülmemesinde başka kârlar da vardır. 
Memlekette iş kudretine malik kolları harekete 
sevketmek istiyorsak bu kadar mümsikâne hare
ket etmemeliyiz, onları yürüyecek vaziyete sok
malıyız. Binaenaleyh Vekil beyden ricam şudur 
M, bu işte tetkikat yapsınlar ve memleketin ik
tisat ve istihsal hayatı ile çok alâkadar olan bu 
meselede ani kararlarla yürümesinler. Amma, 
böyle bir zaruret yoktur, vatandaşlar paralarını 
verecek vaziyettedirler derlerse mesele yoktur. 
Fakat maatteessüf Maliye vekili beyi işhat ede
rek söyliyorum; geçen sene memleketimizde 
maliye vergileri için 44 bin icra işi yapılmıştır. 
Binaenaleyh vatandaşlarımızın borçlarım ver
mek kabiliyeti yoktur. 

Bu zarureti kabul ettikten sonra buna çare-
saz olmak bizim boynumuzun borcudur. Sonra 
bir şeye işaret buyurdular. Dediler ki, biz bu 
işi yaparsak 50 sene belimizi doğrultamayiz. Ben
ce bunda da isabet yoktur. Çünkü Hükümetimizi 
misal gösterdim. Hükümetimiz borcunu ver
medi. Hem dahilî, hem haricî borcunu, Ben o 
vakit dahile karşı olan borçları vermemek doğru 
değildir dedim. 

MALİYE V. MUSTAFA ABDÜLHALİK B. 
(Çankırı) — Dahile karşı bir borcumuz kalmadı. 

" KİTAPÇI HÜSNÜ B. (Devamla) — Tahvil 
verdik, yedi senede ödeyeceğiz dedik. Bunlar 
tam tecildir. Bunu zaruret sebebile yaparsak 
bu başka bir meseledir. Hükümet bunu yaptı 
ve kredisi sarsılmadı. Çünkü müteakip borçlan 
için göstermiş olduğu salabet dolayisile bunun 
yapılması ayni isabet oldu işini intizama soktu. 
İşini intizama sokan 'bir adamın istediği kadar 
borcu olsun, istediği kadar kredi hazırdır. 
Binaenaleyh bunlara ödemek imkânını bahşe
decek olursak bu zevat borçlarını tıkır, tıkır 
ödiyeceklerdir. O zaman bankalarda da kredi 
açılacak, işler de inkişaf etmiş olacaktır. Tut
tuğum tez budur ve Hükümeti misal gösteriyo
rum, Böyle olursa belimizi 50 sene doğrultama
yiz. Böyle bir şey olmaz. Hiç bir zaman düşü-
nürmüsünüz ki bu kadar esbabı makule toplasın. 
Yani bu gün Avrupa bize böyle bir karardan do-

layi şaşması değil bu karan ittihaz etmemizden do-
layi makul görmesi lâzımgelir. Meselâ Bulgaristan, 
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borcunun yüzde yetmişini ödeyeni tamamını öde
miş gibi kabul etmiştir. Çünkü medyunların 
aleyhine okadar çok düşkünlük olmuştur ki bu 
sebepten borcunun yüzde yetmişini ödeyeni ta
mamını ödemiş gibi telâkki etmek mecburiyetinde 
kalmışlardır. Bu vaziyet karşısında her halde 
bizim için de bu gün için bu tezi kabul etmek 
mecburiyeti vardır. Geçen eme Hükümet ge
tirdiği bir lâyihai kanuniye ile bu tezi bir dere
ceye kadar kabul etmiş mahiyetinde görünüyor
du. Fakat o lâyihada bankaları istisna etmiş ve 
eşhasa karşı müsaadekâr davranmıştı. Binaen
aleyh bu cihetten lâyihada bir tezat vardı. Çünki 
bankalara karşı olan borçlar ödenecek, eşhasa 
karşı olan borçlar ise tecil edilecektir. 

Maliye vekili Bey; 80 milyon lira kadar ba
kayada alacağımız var buna karşı ancak 6 ,7 
milyon lirasını alabildik diyorlar ki bu, ancak 
% 7,5 rakamını ifade eder. % 7,5 kadar alına
bilen bir borç için halkı sıkıştırmaktan sa hal
kın şerefini iade etmek suretile doğrudan doğru
ya bu hakkı kendilerine versek daha iyi değil-
mi? Bu borcu arzettiğim şekilde kanunla temin 
ediniz. Herkes borcunu versin ve bu iş te şerefle 
bitsin. 

Sonra, Maliye vekili Beyefendiye Halil Beye
fendinin işaret buyurdukları bir şeyi söyleyece
ğim. Avrupa bütçelerinin milyarlara baliğ olan 
açıklarından bahsettiler. Hakikaten bizim 
Hükümetimiz için takdire ve tevkire lâyik bir 
iştir ki bizim bütçemiz mütevazindir ve bunu, 
böyle görüyorum ki, bir taraftan halkın vatan 
severliğine, bir taraftan da halkın fevkalâde 
mütehammil olduğuna medyunuz. Avrupa Dev
letleri ki ziraî krediler için 15 milyon dolar ver
mişlerdir. Her halde istedikleri zaman bütçelerini 
tevzin edebilirler. Yalnız onların nazara aldıkları 
bir nokta var ki benim kanaatimce evvelâ iktisadi
yatı düzeltmek, sonra maliyeyi düzeltmek gayesin-
dedirler. İktisadiyat düzelmedikçe maliyenin I 
düzelmesine imkân yoktur. Bunun için ricam ve 
istirhamım odur ki maliye mütehassıslarına 
verilen 60 bin liranın her halde yerinde kullanıl
masını ve iktisadiyatımızı yükseltecek tedbirler 
ittihazını, vergilerin daha eyi bir şekilde alın
masını temin etmektir. 

Sonra para meselesinde Emin Beyefendi
nin sözlerine iştirak ederim. Hakikaten para
mızın 150 milyon olması için bir nassı katı 
yoktur. Bir sui tesadüf olarak öyle gelmiştir. 
Bir banka müdürile görüştüm. Onun ifade
sine göre Fransızların beherine 800, İtalyan
ların beherine 300 lira isabet ediyormuş. Bizim 
paramızın nüfusa olan nisbeti buna nazaran 
hiç mertebesindedir. Binaenaleyh işlere küşayiş 
vermek için biraz çoğaltmak lâzımdır. Para- I 
mızm istikrarını ve kıymetini temin eden huşu- I 
sat üçtür, buyurdular: Bütçe müzakeresi, ti- I 
careti hariciye muvazenesi, emniyet ve itimat I 
meselesi. Bu, günden güne kuvvetlenmekte- 1 

dir. Paramızın tesbitine de büyük yardım eder. 
Maliye vekili Beyefendinin işaret ettikleri 

mahzur hakikaten varittir. Bunu bertaraf et
mek gayet kolaydır. Her istikraz yapıldıkça 
paramızın altına nisbeti muhafaza edilecektir; 
ilâvesile o düşündükleri mahzur da bertaraf 
edilir. Bundan sonra memlekette para oynar, 
iş yürür. Bilhassa Maliye vekili Beyefendinin 
memlekette büyük şeyler yapmak suretile iş 
sahasını genişletmek yolunda sarfettikleri me
sai - ki Avrupada da böyle imiş - doğrudur, 
iyidir. Biz de bunu yaparsak iyi olur. Bun
lar hatırıma gelen şeylerdir. Türlü türlü çare
ler vardır. Ben mütehassıs değilim. Burada 
memleketin dertlerini terennüm etmek için 
söylüyorum. Dertler çoktur. Mütehassıs kul
lanınız ki yanlış yola sapmayasınız. Ben bunla
rı böyle görüyorum. Aldığım telkinat ve az 
çok muhakememin, fikrimin yaptığı şeyler 
üzerine söylüyorum. Sonra muhterem arkadaş
lar, bir noktaya daha temas edeceğim. O söy
lemiş olduğum meseleler arasmda sanayii hi
mayenin derecesinin tesbitini tasrih etmiştim. 
Bu, çok mümkündür. Memlekette bir defa 
hayat pahalılığını uyandırır, diğer taraftan da 
erbabı sanayii, maliyet fiatım ucuzlatmayı dü
şünmeğe mecbur etmez. Himaye temin edilmiş 
derler. Heyeti idareye verecekleri parayı azalt
mak, ameleye verecekleri yevmiyeyi kısmak 
akıllarından geçmez. Buna ihtiyaç görmezler. 

Memlekette şeker ithali menedildiği zaman 
fabrikalarımızın, şekerin fiatını lüzumsuz ye
re 2 kuruş tezyit ettikleri görüldü. Geçen se
ne 34,5 kuruşa satılan şeker bu sene 36 ku
ruşa çıkarıldı. Memlekete hariçten şeker gel
seydi bu tezayüt olmayacaktı. Geçen sene şe
ker üzerine bir resim zammedilmesi demek değil
di ki, ey fabrikalar, siz de fiatlannıza iki kuruş 
zam yapın. Bu, böyle olsaydı Avrupadan ve 
saireden şeker gelecek buna lüzum kalmayacak
tı. Halbuki yalnız emtiaya zam yapıldı, güm
rükler zam görmedi, ihracat mallarımız zam 
gördü. Fabrikalarımız çok millî olduğu, hatta 
birisi Devlete ait olduğu halde nedendir bil
mem, böyle milletin sırtına yüklenerek yü
rüyen bu fabrikalar milletin aleyhine fiata 
zammediyorlar. Ben Uşak şeker fabrikasının 
bir memurile görüştüğüm zaman; biz şeker pi
yasasına hâkim değiliz, fiatlan Alpulİu fabri
kası tesbit eder dedi. Mesele bu değildir. Yal
nız şunu arzediyorum ki himaye derecesini tes
bit edelim diyorum. Halkm srrtma fazla bir 
yük yüklemiyelim diyorum. Böyle olursa Halil 
Beyefendinin pek iyi izah buyurdukları veçhile 
müstahsillerin vaziyeti güçleşir, istihsal paha
lı bir şekle girer. Netice itibarile bizim dışan 
piyasadaki mevkiimiz sarsılır. Buna meydan 
bırakılmamasını Vekil Beyden rica ederim. 

REİS — 15 dakika celse fasılası. 
Kapanma saati : 16,15 



Î K Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 16,40 

REİS —• Refet Bey 

KÂTİPLER : Avni Doğan B. (Yozgat), Ziya Gevher B. (Çanakkale) 

REİS — Celse açılmıştır. İktisat vekâleti 
bütçesinin müzakeresine devam edeceğiz. Söz 
Hasan Fehmi Beyindir. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEH
Mİ B. (Gümüşane) — Muhterem arkadaşım, 
sözleri arasında şeker ve kahvenin bir elden 
idare edilmesi hakkında geçen sene kabul bu-
yurulan kanunun müzakeresi sırasmda bir elden 
idare edildiği takdirde fiatler üzerine hiç bir 
şey zammedilmeyecelctir diye Bütçe encümeni 
namına bendenizin bu kürsüde beyanatta bu
lunduğuma işaret ettiler. Zannederim hafı
zalarında yanlış kalmış, aldanıyorlar. O ka
nunun müzakeratma ait zabıt 7 nci cilttedir. 
O kanunun müzakeresinde Bütçe encümeni na
mına ne bendeniz, ne mazbata muharriri, ne 
de encümen azasından hiç bir arkadaş ne şa
hıslarımız namına ve ne de encümen namına 
beyanatta bulunmamışlardır. İşte zabıt bura
dadır. Söz söyleyenler, muhterem Halil Bey 
ve İktisat vekili Şeref Beydir. Mazhar Bey de 
biraz beyanatta bulunmuşlar. Recep Beyefen
dinin de bir mütalealan var. O kanunun mü
zakeresi esnasında söz alan arkadaşlar bunlar
dır. Binaenaleyh Bütçe encümeni namına be
yanatta bulunulmamıştır. Şüpheleri varsa zap
tı takdim edeyim, okusunlar. Hatırlarında yan
lış kalmış. 

Takas meselesin gelince; malûmu âlileri ta
kas, Devlet dairelerile imtiyazlı şirketlerin ha
rice yapacakları siparişlerde takas usulü İcra 
Vekilleri Heyetince kabul edilerek burada mü
zakere edildi. Bu kanunun müzakeresi esna
sında bayanatım vardı. Fakat takasla şekerin 
bir elden idaresi hakkında bir münasebet yok
tur. 

Hatta oradaki maruzatımda da Devlet daire
lerile şirketler namına yapılacak siparişlerin 
takasa tâbi tutulmasında fiatlar üzerinde % 3-5 
nisbetinde bir tezayüt olsa da Devlet kendi hesa
bından millî serveti ve iktisadiyatı temin edecek 
fedakârlığa katlanıyor ve bunu da bilerek yapı
yor dedim. Şekerin ve kahvenin bir elden idare
si halinde on para sarfolunmayacaktır, gibi bir 
söz bizden çıkmamıştır. Takas usulü kabul edil
dikten sonra teferruattan zuhur edecek bazı ma-
hazire de katlanmak zarureti vardır, arkadaş
lar ! Şüphe yoktur ki şeker ve kahvenin bir elden 
idaresi hakkındaki kanun Bütçe encümeninden 
geçti, İktisat encümeninden sonra Bütçe encüme

ni de ayni fikre iştirak etti ve esası kabul etti. 
Bundan hâsıl olacak fevaidi kanunun müzakere
sinde izah etmiş olduğumuz için tekrar etmeğe 
lüzum görülür mü bilmem? Biz bilhassa kahve 
ithalatında on paralık mal ihraç edemezken mil
yonlarca liralık kahve ithal ediyorduk. Şeker 
ithalinde, döviz noktai nazarından, az bir döviz
le daha fazla şeker ithal etmek ve malî cihetten 
bütçe esaslarını gözetmek mütaleasmda idik. 

Bu mütaleayı her hangi bir mülâhaza ile Büt
çe encümeni arzettiği zaman, bunun mukabilinde 
eşya çıkarmak suretile ihracatı teshil edeceği 
düşünüldü ve bunun imkân ve çareleri aranıp 
bulunduktan sonra müzakeresine geçilmesi yo
lundaki Hükümetin kanaatini Heyeti Celileniz 
tasvip buyurdu. Bittabi bir sene evvelki mütale-
at tamamen hatırda kalmayabilir. Bendeniz yal
nız, tashih maksadile soyuyorum. Hatırlarında 
yanlış kalmış olabilir. Bu vesile ile bir nokta
ya daha müsaadelerile temas edeceğim. O da 
vergilerde seksen milyon lira bakaya vardır, 
bunları acaba bir tecile tâbi tutmak veya bu 
bakayayı taksitlendirmeyecek miyiz? 

Efendim; hakikat şudur: Bizim vergileri
mizden vasıtalı vergiler inhisar resimleri, rüsu
mu saireden hiç bakayamız yoktur. Vergileri
mizin büyük bir kısmım bunlar teşkil eder. 
Vasıtasız vergilerde bakayamız vardır. Bir de 
lâğvedilen vergilerden ufak tefek bakaya mev
cuttur. Maliye vekili arkadaşımızın bu hususa 
temas buyurdukları seksen milyon lira vergi; 
kaydi resminin ifade ettiği rakamdır. Bizim 
vasıtasız vergilerden, bütçede manzuru âlileri 
olduğu gibi, 40 milyon küsur liradır. Yani if
tiharla arzetmek lâzımdır ki, bu sıkıntılı ve 
sarsıntılı senelerde dahi Türk mükelleflerinin 
en tabiî senelerde ödedikleri verginin yüzde nis-
betinin gerisinde değildir. Bizim vasıtasız ver
gilerdeki tahsilatımız hiç bir zaman içinde bu
lunduğumuz senelerde dahi yüzde seksenden ge
ri değildir. Hatırı âlilerinizdedir, vaktile Ma
liye nezareti (ihsaiyatı maliye) mecmuaları neş
rederdi. Orada vasıtasız vergilerden yüzde sek
sen beşini tahsil eden mal memurlarına vait 
ederdi. Biz böyle bir mükâfat vadetmediğimiz 
halde vatandaşlarımız vasıtasız vergilerden va
sati olarak yüzde doksanını tediye etmektedir. 
Kalan bakaya aşağı yukarı yüzde 10 nisbetin-
dedir ki o da takip eden senelere taksim edil-
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mekle telâfi edilmektedir. Bu da tabiî bir tah
silattır. Bu seksen milyonu bir kaç sebepte 
aramak lâzımdır. Bir kısım eski senelerdenberi 
gelmiş, hakikaten bakaya mıdır, yoksa pa
rası alınmış kayitleri terkin edilmemek sure-
tile açık kalmış görülen bakayalar mıdır? Ver
gi mükelleflerine cüzdan verilmesi hususun
daki kanunun müzakeresi münasebetile bir neb
ze buna temas etmiştim. Belki bir kısmı bu 
mahiyettedir. Bir kısmı da lâğvedilen vergile
rin bakayasıdır. Harp kazançları vergisi 
gibi, nakliyatı askeriye vergisi gibi, aşar 
gibi. Bir kısmı da tâ eskidenberi sürükle
nip gelen bakayadır. Diğer bir kısmı da 
henüz şekli katisini almamış olan ve Divanı 
muhasebatın zat ve zaman hesaplarında evrakı 
müsbiteleri tamamen ibraz edilmediğinden do
layı maliyece alacak görülen hesaplardır. Mali
ye vekili beyefendi hatırlarlar ki, bütçe müza-
keratında encümeniniz daima bunların tasfiye 
edilmesi ve geniş bir tetkikat ile kayitlerinin 
çıkarılması için Hükümetçe hazırlıklar yapıl
ması ve icap ederse Meclisi Aliye bir kanun tek
lif edilmesi için karar verilmiştir. Binaenaleyh 
meseleyi bu kadar büyütecek derecede hakikî 
bir bakaya yoktur dersek, hakikati ifade et
miş oluruz ve mükelleflerin hakkını vermiş olu
ruz. Yalnız % 10 bakaya kalıyor ki o da va
sıtasız vergilerdendir. Zaten vasıtalı vergilerin 
bakayası yoktur. Bu bakayayı da taksitlendi-
relim dersek doğru olmaz. Nihayet mayısın 30 
uncu günü verilmeyen bir borç, haziranın bi
rinci günü verilse o borç bakaya addedilir. Di
ğer vergi borçları yani bakaya üzerinde bir 
tasfiye ameliyesi yapıldıktan sonra kalan kıs
mın sureti tahsili için bir şey düşünülebilir. 
Yoksa bu gün endişe edilecek ne bir bakayamız 
vardır, ne de; amanm taksitlendirelim, vatan
daşlar ödeyemez denecek mahiyette yakın sene
lerin bize devrettiği bir bakaya vardır. Bunu 
da sırf arkadaşımın bu husustaki endişelerine 
mahal olmayacağım izah için arzettim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Şayanı 
şükrandır ki memleketimizde sanayi günden gü
ne inkişaf ediyor. Fabrikalar çoğalıyor. Ezcümle 
şeker fabriklan yapılıyor ve yapılmaktadır. Fa
kat yapılacak fabriklann en başında tiftik, ip
lik fabriklan gelir. Şeker fabrikası yopıyoruz. 
Bunun maddei iptidaiyesi pancardır. Toprağa 
ekilir, emek, zahmet ister, belki yağmur olmaz, 
hava kurak gider, maddei iptidaiye olmaz ve 
fabrika durabilir. Mahsul az olur, şeker pahalıya 
malolur, pahasmır, Avrupa malı almağa mecbur 
olur. Mensucat fabrikası da öyledir. Maddei ip
tidaiyesi pamuktur. O da ayni akıbete maruz kal
ması muhtemeldir. Fakat ;tiftiğin maddei ipti
daiyesi keçidir. Ne yağmur ister. 

KÂZIM Pş. (Diyarbekir) — Yağmur yağmaz
sa otu nereden bulacak? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — O bahsi 
diğer. Binaenaleyh maddei iptidaiyesi her zaman 
mevcuttur. Tiftik para etmiyor. Şükranla arzede-
rim ki Hükümetin bu husustaki tedbirleri eksik 
değildir. Meselâ takasa tâbi tutuyor, kontenjan 
haricinde bırakıyor. Fakat bu bence kâfi değil
dir. Elimize geçen bazı raporlara göre, bizden 
evvelce Almanlar tiftik alarak, îngiltereye gön
derip orada iplik yaptmyorlarmış. Fakat tiftik 
alıp îngiltereye götürmek ve orada iplik yaptır
mak uzun ve masraflı olduğu için doğrudan doğ
ruya tngiltereden almağa başlamışlar ve bu su
retle bizim tiftiklerimiz de elimizde kalmış olu
yor. 

Şimdi eğer bu memlekette bir iplik fabrikası 
olsada iplik yapılsa, Avrupadan gelen ipliğin ki
losu beş liraya mal oluyor ki beş kilo tiftik bir 
kilo iplik yapıyor. O halde beş kilo tiftik bura
da 150 kuruş olduğuna nazaran demek ki ipliğin 
kilosunu 150 kuruşa istihsal etmiş oluyoruz. Bu 
suretle tiftik yerine harice iplik ihraç edersek 
büyük bir istifade etmiş oluruz. Son zamanlarda 
tiftik sanatı inkişaf etmeğe yüz tutmuştur. Yine 
Şükranla arzederim ki askerî mensucata % 30 
nisbetinde tiftik karıştırılmağa başlanmıştır. 
Kadın birliklerinde, el işlerinde tiftik kullanılı
yor. Memleketin her tarafından tiftik ipliği var 
mı, yapılıyor mu, yapılıyorsa gönderin diye sipa
rişler vermek istiyorlar. Gerçi tiftik ipliği fabri
kasının büyük bir para sarfile meydana gelebile
ceğini - ki bu para bir milyon lira kadar tutuyor -
bu parayı vermek Türk milletinin kudreti maliye
si dahilindedir. Fakat istiyoruz ki 12 sene evvel 
Feshane fabrikasına gelmiş bazı metruk makine
ler varmış, Bu makineler ufak bir masrafla faa
liyete geçirilebilirse yevmiye 40 kilo kadar bir 
iplik yapabilecektir. İktisat vekili beyden rica 
edeceğim Sanayi maadin bankasını bu hususta 
faaliyete sevketsinler. Memleket dahilinde doku
nabilecek kumaşlann tiftik ipliği hiç olmazsa 
bu suretle temin edilmiş olsun. Tiftik sanayiini 
memlekette ihdas etmiş olmak ve eski Ankarada 
mevcut iken, adı unutulmuş olan sofu ihya et
mek emelile şurada tenezzülen teşrif edilerek 
görülebilecek yerde bir bina yapıldı. Vekil Bf. 
teşrif ettiler, binayı da beğendiklerini zanne
diyorum. Binanın içindeki kân atik el tezgâhla
rının yerine makina konulmasını kendilerinden 
rica ettim. Rusyadaki heyete bu hususta tebli
gat yaparak alâkalandıracaklarını vadetmişler-
di bu vaitlerini teyit suretile bu ufacık binayi 
makinelendirirlerse kendilerine arzı teşekkür 
ederim. 

EMİN B. (Eskişehir) — Efendim, bendeniz 
memleketin umumî iktisadiyatı hakkında görüş
lerimi ve kanaatlerimi arzettiğim için başka bir 
şey ilâve etmeyeceğim. Yalnız takas meselesi 
hakkında arkadaşlarımızın bazı mütalealan 
var. Bendeniz bunun hakkında kendi görüşüme 
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g'öre memlekette ve bazı arkadaşlarda mevcut 
olan bu endişenin zail olması için müsaadenizle 
bir kaç kelime söyleyeceğim. Takas ve kontenjan 
meseleleri malûmu âliniz Devletler ticaret mua-
hedelerile birbirlerine bağlanmıştır. Anî 
olarak buhran denilen bu âfetin gelmesi üze
rine her kes şaşalamış. Anî tedbir olarak bu şekli 
bulmuşlar. Bendenizce yüzde yüz bu işin vara
cağı netice şudur. Kontenjan ve takas kelime
leri kendi kanaatıma göre yakında kalacaktır. 
Bu işler ticaret muahedelerile tesbit edilecek, o 
vakit bu iki kelime de kitaplardan kalkacak. Her 
memleket her hangi bir memleketle yapacağı 
ticaret muahedesinde alacağı malın cinsini mik
tarını, kemiyyetini, keyfiyetim tayin edecek. 
Bendeniz zannediyorum ki bu iki kelimeyi daha 
iki sene işiteceğiz, bütün Devletler bu bir sene 
zarfında zannediyorum ki ticaret muahedelerile 
tesbit edilmiş filî bir takas haline geleceklerdir. 
Lafzî takas ve kontenjan kalkar. Bilhassa dün
yanın yeni bir iktisat mezhep ve mektebi yaz
dığına göre ve bu mezhebin de henüz daha tama
men gideceği yollar taayyün etmediğine göre böy
le tahmin edilebilen şu yollarda ileride dahi 
ithalât ve ihracat tüccarlarımıza şu kadar insan 
ithalât yapabilecek, bu kadar adamımız ihracat 
yapabilecek ve bunların faturalarına da zamme
deceği şudur, diye Devletin müdahalesi inzi
mam edecektir. Bu gün ne tecrübe adamlarımız, 
ne ilim adamlarımız bu iş için böyle bir mütalea 
serdedebilecek kabiliyette, vaziyette değildir. 
Ve dünyanın da bizden farkı yoktur. Bu şey 
vaziyetinde bendeniz bir şey hatırlatmak isterim. 
Hüsnü Bey arkadaşımız çok telâş ettiler. Bir 
çok noktada hemfikiriz, beraberiz. Yalnız bir 
taraftan da bazı endişelerine iştirak etmiyorum. 

Harbi umumide bir kaç eşya üzerine bazı mem
lekette vesika çıkmıştı. Bunu idare edenlerin 
vatanperver olduklarını, namuslu adam olduk
larını bildiğimiz halde bile yine neler olduğunu 
biliriz. 

Şayani şükrandır ki mesele pek mahdut bir 
kaç noktada kalıyor. 

Efendim, Devletlerle ticaret muahedesi şek
linde şeyler böyle halledildikten sonra bazı Dev
letler olacaktır ki bizim mallarımızı almakta 
müstağnidir, veyahut hiç bilmezler. Onu kendi 
içlerimizde dahi görüyoruz. Şahsî teşebbüslere, 
fertlere dahi ihracında müşkilât göreceğimiz mal
larımız için Devlet müsaade vermek zaruret ve 
mevkiinde kalacaktır. Bir noktada dahi ko
laylık lâzımdır. Meselenin külfet, derecesini, 
şümulünü İktisat vekâletinin bir bakkal kadar, 
bir manifaturacı kadar, bir ayakkabıcı kadar, 
bir koyuncu kadar, bir oduncu kadar, her 
fikri birden ihata ederek ona göre hüküm ve 
karar vermek mevkiinde bulunduğunu düşü
nürsek vaziyetin vüsat ve şümulünü o vakit an
lamış oluruz. Bendeniz kendi hesabıma bu 

günkü vaziyeti bir fahru gurur ile görüyorum 
ve en ileri gitmiş Devletlerin dahi nihayet tat
bik edebilecekleri ve bu kadar muvaffak olabi
lecekleri kanaatindeyim. 

Efendim; belki Ziraat vekili muhteremin
den rica edecektik, amma Celâl Beyefendinin 
bu sefer Yunanistanla aktettiği yeni ticaret 
mukavelesinde zannederim en çok hayvanatı
mız yer bulacaktır. Süleyman Sırrı Beyle be
raber sizi tasdi ettiğimiz tiftik meselesini tek
rar edeceğim. 

Eskiden çıkmış bir kanun vardır, bu ka
nunla tiftik keçisi Türkiyeye aittir diye hari
ce damızlık çıkarılması menedilmiştir. Belki 
etlik diye ihraç edilen hayvanlar arasında da
mızlık kaçırılır diye etlik hayvanatı da ihraç
tan menedilmişti. Şimdi heyeti muhteremeden 
rica ediyorum, Hükümet çok sıkı kayit ve kon-
trollarla damızlığın kaçırılmasına mâni olarak 
etlik hayvanatının ihracaına mâni olan bu ka
nunu refedelim. 

SAİT AZMİ B. (Kayseri) — Arkadaşlar, 
müşterisi azalan Avrupada piyasası kapanan ih
racat mallarımızı takasa tâbi tutmak memle
ket için faydalı mı olmuştur, zararlı mı? 

Arkadaşlarımızdan Hüsnü Bey bu meseleye 
temas ettiği için ben de kendi dairei intihabi-
yem olan Kayseride bilhassa yerli sayılan bazı 

maddelerin takas yüzünden temin ettiği faydalar
dan bahsetmek lüzumunu hissettim. 

Kayseride bir halıcılık, bir de kilimcilik var
dır. Bunlar tamamile ev sanayiidir. Sonra 
kadınlar, kimsesiz kızlar, asker aileleri, şehit 
çocukları halı yaparlar. 

Bir halı tezgâhı bir ailenin geçimi demek
tir. Harbi umumiden evvel 15 bin tezgâh var
ken harbi umumiden sonra azalmıştır. İktisadî 
buhran ise bunları 2 bine indirmiştir. Halılar 
Kayseri ve İstanbul piyasalarında müşteri bula
mıyorlardı. Fakat İktisat vekâleti takasa tâ
bi tuttuğu için stok mallar derhal satıldı ve 
halı tezgâhlan çoğalmağa başladı. Buhran ge
çen senelere nisbeten şiddetini gittikçe artırı
yor. Buna rağmen halı tezgâhlarının artması 
diğer taraftan elde stok malın kalmaması ta
kasın feyizli tesirlerinin mahsulüdür. Bir gözü 
açık ithalât tacirile bir gözü açık ihracat taciri 
anlaşarak fiat üzerinde oynarlar diye bunu ve
sile ittihaz ederek bu hayırlı işe mâni olmak 
doğru değildir. 

Kilimcilik ise doğrudan doğruya ev sanayi
idir. Yazın tarlada çalışan kadınlar, kışın boş 
günlerinde kendi hayvanının verdiği yünü ve 
tiftiği ellerile bükerler ve tabiattan istihsal et
tikleri boya ile boyarlar (Gülüşmeler). Kilimci
lik te takas usulünden fevkalâde istifade et
miştir. 

TEVFİK FİKRET B. ( Konya ) — Evet 
boyarlar ( Gülüşmeler ). 
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SAÎÎ AZMt B. ( Devamla ) — İltifatlarını

za teşekkür ederim. Bilhassa Tevfik Fikret Be
yefendiye derim ki; eğer şapka giymemiş olsa 
idik Konya külâhçılığına da büyük bir revaç 
verirdik. Maruzatım bundan ibarettir. 

İKTİSAT V. MAHMUT CELÂL B. (İzmir) 
— Ben zannediyorum ki dünkü uzun beyana
tımdan sonra tekrar huzuru âlinize geldiğim za
man başka meselelerle meşgul olacağım. Çok 
şayanı teessüftür ki dairei intihabiye arkada
şım Hüsnü Beyi henüz tatmin edememişim. 

Evvelâ Emin Aslan Bey arkadaşımdan bah
setmek istiyorum. Kendilerile fırkada temas et
mek istediğimiz ve fakat temas ettirmedikleri 
meseleyi uzun boylu konuşmuş bulunuyordum. 
Tekrar bu mevzua avdet etmeleri; demek olu
yor ki kendilerini ikna edememek betbahtlığın-
dan kurtulmamışım. 

Efendiler, pamuklu sanayii memlekette vü-
cude getirmek istiyoruz ve bunun için çalışı
yoruz. ötedenberi siyasetimizin çok dostane 
bir surette yürüdüğü Ruslarla beraber bu sana
yii vücude getirmek karar ve azmindeyiz. Rus
larla beraber Moskovada çalışmak üzere gön
derdiğimiz heyeti fenniye, meseleyi takip et
mektedir. Yakın zamanda sanayiin ne zaman 
ve ne şekilde kurulabileceğine dair sahih ve 
tam malûmat alacğız, o zaman daha hakikî bir 
surette size malûmat arzına imkân hâsıl ola
caktır. 

Bana soruyorlar, bu sanayii nerelerde ku
racaksınız? Bu sualin cevabını vermekte ben
deniz şahsen Celâl olarak derim ki, İktisat 
vekâletinin heyeti fenniyesi her kuracağı her 
hangi bir fabrikayı nerede kuracağını da bilir. 
Heyeti celilenizin buna hasseten itimat buyur
manızı rica ederim. 

İktisat vekâletinin teşkilâtı malûm olan es
bap ve bütçe mülâhazasile kendisine mütema
diyen ve mütevaliyen tevdi etmekte olduğumuz 
vazifelere mukabele edebilecek kemmiyette 
değildir. Vaktile düşünülmüş teşkilâtı vardır. 
Bu teşkilâtın bu günkü ihtiyaca göre munta
zaman yürüyüp yürümediği üzerinde tetkikat 
yaptım. Tetkikatımm neticesine göre bir teşki
lât kanunu lâyihası hazırlayarak Meclisi Âlinize 
tevdi edeceğim. Fakat bilirsiniz ki bana İkti
sat vekâletini tevdi ettikleri andan itibaren şu 
dakikaya kadar geçen vaktim, bütün anî ve 
fevkalâde meselelerle iştigale sebebiyet ver
miştir. Bu meyanda teşkilâtı ihmal etmiş de
ğilim. İşlerimi sıraya koydum. Sırası geldik
çe teşkilât meselesi de gelip sizi bulacaktır. 
Teşkilât meselesinde yalnız kendi tecrübem, 
kendi kanatime istinat etmek istemiyorum. Di
ğer memleketlerin teşMlâtlarmı tetkik ettirerek 
malûmat topladım; bunun üzerindeyim. Ayni 
zamanda fırkamızda İktisat vekâletinin takip 
edeceği tarzı hareketi izah ederken mütehas

sıslardan istifade edeceğimi de söylemiştim. 
Mütehassıslarımız geldiler, işe başlamak üzere 
bulunuyorlar. Mütalealanndan istifade etmeği 
ayrıca kendim için bir vazife addetmekteyim. 

Demek oluyor ki; duyduğumuz ihtiyacın 
tatmini yolundayız. Bunu zamana bırakmak 
herhalde çok muvafık bir hareket olur. Ben
denize; takip ettiğimiz siyaseti iktisadiye hak
kında bir programınız var mıdır, diyorlar. 
Memlekette ziraate mi, sanayie mi kıymet ve
receğiz? Ben bu suale hayretle mukabele et
mezden evvel, ufak bir tashihte bulunmak is
tiyorum. Siyaseti iktısadiyemiz hakkında prog
ram var mıdır, yok mudur? Mesele böyle 
değildir. Mevcut olan siyaseti iktisadiyemizi 
yürütmek için teferruata ait kararlarınız var mı, 
diye sual tevcih etmek daha doğru bir hareket 
olur. Çünkü hükümetiniz, yapmak istediğini 
bilen bir hükümettir ve ayni zamanda siyaseti 
iktısadiyemizin umumî ve ana hatları sizin ta
rafınızdan çizilmiştir. Büyük Millet tarafın
dan çizilmiştir. Cumhuriyet halk fırkasının 
programıdır. Ziraatin memleketimizde büyük 
bir kemmiyet olduğuna hiç şüphe yoktur. Bu 
gün her hangi bir Devlet adamı her hangi bir 
Hükümet ziraati ihmal etmekliğin kendi mevcu
diyeti için ne kadar f elâketengiz ve hatta mem
leketimiz için ne kadar tehlikeli olduğunu tak
dir etmiyorsa her türlü evsaftan mahrum ol
duğuna hükmetmek lâzımdır. Fakat bizde, zi
raat mi, sanayi mi? Ancak şu olabilir: Ziraat, 
memleketimizde esasen mevcuttur, bunu tekâ
mül ettirmek lâzımdır. Bunun etrafında daha 
şümullü malûmat verecek arkadaşımız mevcut
tur. Sanayie ehemmiyet, gene ziraatin terak
kisi ile müterafık ve millî ihtiyaçlarımıza ka
tiyen cevap verecek bir millî sanayi vücude ge
tirmek hususundaki isticalimizdir (Alkışlar). 
Çünkü bu hususta çok geç kalmışızdır. Me-
vaddı iptidaiyesi memleket dahilinde yetişen sa
nayie ehemmiyet verilmesi ve ancak himayenin 
memleket dahilinde mevaddı iptidaiyesi yetişip-
te kullanılan sanayie ehemmiyet verilmesi hak
kındaki mütaleaya bütün kuvvetimle iştirak 
ederim. Bu; yeni bir söz ve bu gün düşündü
ğümüz bir mesele değildir. İstinat ettiğimiz 
büyük fırkanın prensipleri dahilindedir ve mu
ayyen bir madde halindedir. Ancak bu memle
kette yetişen mevaddı iptidaiyeyi kullanan sa
nayii himaye edeceğiz. Buna ait kanunlarımız 
ve teşviki sanayie ait hükümlerimizde bu mad
deyi vazıh olarak gösteren kanun lâyihalarımız 
gelmiştir. Yakında münakaşa edeceğiz. Demek 
oluyor ki esas itibarile mevcut olduğu ve ya
pılmak sadedinde bulunulduğu halde bunlara 
karşı sual tevcih edilmenin sebebi sırf; acaba 
İktisat vekili bu basit meseleyi biliyor mu, bil
miyor mu diye kendimi imtihana çekilmiş far-
zediyorum. Çünkü bunlar o kadar malûm ve 

\ 
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ana hatlarımızda o kadar vazıh olarak görmek 
istediğimiz meselelerdir. 

Dairei intihabiye arkadaşım Hüsnü Beyefen
di kontenjandan, takastan kendilerine mahsus 
heyecanla bahsettiler ve kontenjanın mah
zurlarını huzuru âlinizde ispat etmeğe çalıştı
lar. Ben hiç bir zaman kontenjanın kusursuz 
bir prensip olduğunu huzuru âlinizde değil, hiç 
bir yerde iddia etmedim ve bilâkis geçen gün
kü beyanatımda dedim ki; kontenjanı bir mü
dafaa silâhı olarak omuzumuzda çekiyoruz. Bu
nun faideli noktalan vardır, zarar veren ve ıstı
rap veren noktalan vardır. Umumî menfaat na
mına, bu silâhı elimizde tutmak mecburiyeti na
mına zararlı gördüğümüz noktalara tahammül 
ediyoruz. Bu zarar veren meseleyi ilk defa ben 
duymuştum. Ben duyduğum için ve huzuru 
âlinizde buna rağmen ben müdafaa etmek mec
buriyetinde bulunduğumdan dolayı kendimi 
betbaht addetmekteyim. Tahsisen aldığımız 
bazı kararlar dolayısile uzun boylu tafsilâta; 
teferruata giriştiler ve dediler ki; şekerden 
ne olur, takası kaldıralım. Çünkü ithalât ta
cirleri çok zarar görüyorlar. Evet efendiler, it
halât tacirleri çok zarar görüyorlar, doğrudur. 
Fakat bu memleketin, satılması müşkül olan 
on milyonluk malını satıyoruz. Bunun hiç bir 
kıymeti yok mudur?.. 

Bana istikraz tavsiyesinde bulundular. Zaten 
hatırlarsınız ki ben mesuliyet mevkiine geldiğim 
zaman ilk ifade ettiğim şey, ticarî hayatta istik
rar lâzımdır, demiştim, işte onun üzerinde yü
rüyorum. Kontenjantman üçer ayda tanzim edi
liyordu. Altı aya çıkardım. Fırsat bulursam 
bir seneye çıkaracağım, ve ilk fırsatta da tek
meleyeceğim. Demek oluyor ki kontenjantmanı 
uzatmak, ticaret ve iktisat elemanlarına, yapa
cakları işte zaman vermek demektir. İstikrarın 
manası budur. Takas meselelerinde şu veya bu 
anî olarak kararlara tâbi tutulması için bir 
maddei mahsusa ile takasa tâbi tutulacak bir mal 
3 ay evvel ilân olunacaktır diye kendimi bizzat 
bağladım. Bnuun sebebi; iş yapan ve çalışanla
ra istikrarı iade etmek içindir. 

Şeker meselesine gelince: Arkadaşlar o meş
hur işi ben şu vaziyette buldum. Malûm olan 
kanun Meclisi Âlinizde kabul edilmi şekerin, 
kahvenin çayın bir elden idaresi hakkında ve yal
nız bu kanunda inhisar idaresi teessüs ederken 
nasıl bir menfaat mülâhazasile inhisar tesis olu
nabilir. Bundan kaçmak için Hükümet namı
na maddî bir menfaat gözetilmemesi de kanunda 
yer bulmuştur. Bu çok doğru, çok esaslı bir şey
dir. Elime bu kanunu tatbik etmek için aldığım 
zaman büyük bir isabetle yapıldığına samimi
yetle kani oldum. Kanunun ikinci maddesinde 
müktesep haklara dokunmamak gibi samimî bir 
arzu ve endişe ile denilmiş ki: 30 haziran, ma
yıs zarfında siparişi verilmiş olan mallar, bu ka

nunun ahkâmına tâbi değildir. Yani bir -elden 
idare etmek prensibine tâbi değildir. Bu kanu
nun ahkâmına tâbi olmadığı takdirde sorarım si
ze neye tâbi olması lâzımgelir? O zaman cari 
olan muamele ve prensip ne ise ona tâbi olması 
lâzımgelir, bu günkü mevzuatımız ne ise ona. 
Kontenjan tatbikatı vardır. Bu kontenjantman 
şeklinde, ancak şu ve şu malın çıkarılması mu
kabilinde şekerin ithaline müsaade olunur, diye 
bir kaydi mahsus vardır. Bilâhare Hükümete va
ki olan müracaatler, şikâyetler, istirhamlar üze
rine şekerin serbestçe ithal olunacağına dair bir 
de karar çıkmış bulunuyor. Bence asıl yanlış 
bu meselede, bu kararın çıkmış olmasıdır. 

Açık ve samimî olarak konuşuyorum. Ara
dan bir müddet geçiyor. Memlekete ihtiyacın
dan fazla o kadar çok şeker ithal olunuyor ki 
Maliye vekili Bey arkadaşımın nazarı dikkatini 
celbediyor. Bunlar, dövizini vermek için teci
le tâbi tutuluyor ve yine açık ifade ediyorum 
ki, o gün bu prensip döviz vaziyetimizi felâ
kete sürükleyecek bir vaziyet idi. Bundan do
layı döviz vaziyetini ıslah için tecile tâbi tu
tuluyor. Diğer taraftan da matbuat vasıta-
sile neşriyat yaptmyorlar ve diyorlar ki; mem
lekette kâfi stok kalmamıştır. Bir buhran kar
şısındayız. Bir buhran karşısında bulunacağız. 
Fiatlar yükselecektir. Mal bulunamryacaktır. 
Bittabi büyük bir endişe ,ve ıstırap doğdu. 
Şekeri tetkik etmek kolaydı. Çünkü yerli 
fabrikalanmızın stokunun ani vahitte anlaşıl
ması mümkündü. Anladım ki böyle bir teh
like yoktur. Kararımda yürüdüm. îstıdraden 
şunu arzedeyim ki, o zaman memlekette ancak 
üç aylık mal vardır denilmişti. Aradan 8 ay 
geçmiştir. Daha 4,5 aylık mal mevcuttur. Bu
nu piyasanın Hükümetin tedbirlerine ne suretle 
yardım ve mukabele ettiğine misal olarak arze-
diyorum. 

Mademki döviz vermiyoruz ve vermek im
kânı yoktur ve mademki memlekette kâfi dere
cede halkrn ihtiyacına tekabül edecek stok 
vardır, kontenjana bittabi şekeri ve diğerle
rini ithal etmedik, koymadık ve esasen kon
tenjanın tatbikından da tek maksat budur, 
memleketin döviz vaziyetini kurtarmaktır. Koy
madığımız halde vatandaşların bir kısmı her 
hangi bir mülâhaza ile mütemadiyen sipariş 
vermişlerdir ve daha ilâve edeyim ki elimde 
kuvvetli vesika olsaydı bu yanlış hareket eden
leri mahkemeye tevdi ederdim. Fakat şahsen 
kaniim, vesika mevcut değildir. 

Demin arzettiğim kanunun ikinci maddesi
ne istinaden bir hazirandan evvel sipariş veri
len mallar memlekete girmiştir, denildiği hal
de eylülün nihayetlerine doğru İstanbul tica
ret odası hâlâ Avrupaya siparişleri tescil ile 
meşgul oluyordu. Rica ederim, Tiryeste bu
raya kaç saatlik mesafedir? Aradan aylar geç-
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tiği halde hep o kanunun o maddesine istinaden 
mütemadiyen Avrupaya siparişler gidiyordu. 
Kim ödeyecek bunun dövizini? Bunun etrafın
da üç beş tüccarın zarar görmesinden müte
essir oluyorum. Fakat asıl gözeteceğim cihet, 
umumî vaziyettir ve onu gözettim. 15 kânunu
evvel tarihinde hata kendilerine şamil olmak 
üzere gelen malların günden güne masraf
larının arttığını gördükten sonra bir tasfiye 
mahiyetinde olmak üzere umumî bir ilân yap
tım, gazetelere verdim. 15 kânunuevvel tari
hine kadar yolda bulunacak ve gelmiş bulunan 
şu, şu mallar, şu, şu, şu şerait dahilinde mem
lekete girer yani takas esasile kabul olunabi
lir ve hepsile ayrı ayn mukavele aktedeceğim; 
dedim. 

Niçin efendiler, bir memleketin ticaret 
odasını ziyaret ettim. Biliyorsunuz ki ilk za
manlarda memlekete mevaddı ibtidaiye de da
hil olduğu halde mal sokabilmek için mutlak 
Avrupaya ihraç olunan malın % 50 mukabilinde 
takas vesikası temin etmek lâzım geliyordu. 
Bunun hayat üzerindeki tesirini bilmeyorum, 
fakat her halde çok gayri müsait olacaktır. 
Bunu tereddüt etmeden kaldırdık attık. Böyle 
* uvvetli bir karara varmanın tek bir sebebi vardı. 
Mahsulâtımızı bu sene stok vermeden tamamen 
satmağa muvaffak olmak, mahsulâtın satış 
akibeti hakkındaki endişemizi bertaraf etmek için 
böyle kuvvetli bir karar verdik. Hamdol-
sun böyle bir tehlike ile karşılaşmadık. Bu 
karar üzerine bir tüccar bana: Canım, dedi 
% 50 ile takas esasını kaldırdınız bunu % 30 ka
bul edelim, biz bunu sıfıra veya % 15 e in
dirmenin kolayını buluruz, dedi. Demek olu
yor ki ben ve benim gibi şerefle çalışan insanlar 
böyle bir takım laubali zihniyet içerisinde uğ
raşmak mecburiyetinde kalıyoruz. O halde pren
siplerimi tamamen herkese ilân ederek yürütmek 
mecburiyetinde kalıyorum. 

Şeker pahalılaşmış mı, pahalılaşmamış mı? 
Bilhassa kahvenin son alınan tedbirler dolayisile 
pahalılaştığını ifade ettiler. Yanılmışlardır. 
Kahve hiç bir zaman pahalılaşmamıştır, bilâkis 

fiyatı düşmüştür. Bana vaki olan şikâyetleri 
içerisinde kendilerinin burada ifade ettikleri iki 
defa para koymak, akretif açtiği halde kendi
sini dövizini vermiş farzetmiş gibi bana da gelmiş 
şikâyet ifade etmişlerdir. Akretif nasıl açılır? 
Akretif açılmakla döviz verilir mi verilmez mi? 
ve bizim murakabe komisyonumuz vazifesini na
sıl yapmıştır? Bu işin içinde bulunduğum için 
iyi bildiğimi ifade edersem siz de istiğrap etmez
siniz. (Hayhay sesleri) Bunların etrafında 
bulunan Türklerin ifade ettikleri manaları az çok 
yakından bilen bir arkadaşınızım. Eğer akretif 
açılmışsa döviz harice gitmiş değildir. Memle
ketten mal çıkar. Mal çıktıktan sonra açılan 
akretifin kontr partisi teşekkül ederse muvazene 

yapılmış demektir. Her tüccarla ayn ayrı mu
kavele yapmak mecburiyetini duymuştum. 
Hepimizin ittifakla bahsettiği takas şöyle tarif 
ediliyordu. Takas demek depo değiştirmekten 
ibarettir, tstanbulda duracağına her hangi bir 
memleketin deposunda durarak prim temin edi
yor. Mutlaka memleketimizden satılmış olma
sını şart ittihaz ettim. Hepsile ayn ayn temas 
ettim. Teminat aldım. Ne kadar tüccar varsa ayrı 
ayrı mukavele yapmak için İktisat vekâletinin 
kadrosuna daha ne kadar memur ilâvesi lâzımdır, 
takdir buyurursunuz. Binaenaleyh tüccarlara bir 
araya gelmek suretile muamelenizi daha süratle 
görebilirsiniz, sizin için bu bir tasfiye devresi
dir. Kahve şeker ve çay için döviz vermiyece-
böyle bir takım laubali zihniyet içerisinde uğ-
ğim, bir şahıs için döviz vermekliğimizin imkânı 
yoktur ve vermeyeceğiz ve bundan sonra da 
vermek niyetinde değiliz, muamelenizi yü
rütmek için birlesiniz ve birleştiğiniz takdirde 
ihraç edeceğiniz mallar için kuvvet kesbetmiş 
olursunuz, dedim. 15 kânunuevvel tarihine 
kadar gelmiş bulunan ve yolda olan şekerler de 
tasfiye edilmiş bulunuyor. Bir iki partinin 
bunun haricinde kaldığını söylüyorlar. Bir 
gaflet ve oyun neticesi değilse bittabi onlara 
da yardım etmek mecburiyetindeyiz. 

Bundan sonra siparişler vardır. Gene vatan-
daşlanma acırım; zarara girmelerini istemem-
Fakat ben kimseye şeker getiriniz diye söyle
medim. Mal ithal edelim diye bir inisiyatif 
üzerine şeker getirmişler. Bittabi Hükümetin 
karanna intizar etmek mecburiyetindedirler. 

Takasın lehinde bazı arkadaşlar maruzatta 
bulundular. Buna teşekkür ederim. Fakat 
ilâve edeceğim bir nokta vardır. Benim tatbik 
ettiğim takas usulünde hariçte uzun muamele
lere tâbi olupta satılamayacak artikller yok
tur. Ben hangi artiklleri takasa tâbi tuttuğu
mu ifade edebilirim. Esas itibarile satışı kolay 
olan ve Avrupaya gidip dövize tâbi olanları 
takasa tâbi tutmuyoruz. Bunda rakamlan he-
saben vermekten başka bir şey yoktur. Ben 
satılması müşkül olan zeytin yağını, halıyı, 
tiftiği, ve bir kısım kereste gibi malûm olan ar-
tikllerimizi takasa tâbi tuttum ve görüyoruz ki 
fiatleri yükselmiştir. Zeytin yağı yükselmiştir. 
Bu sene cidden zeytin yağının akibetinden endi
şe etmekteyim. Çünkü bizde mahsul bereketli 
olduğu gibi, diğer memleketlerde de yetişen 
mahsuller de fevkalâde bereketli idi. Her mem
lekette müsait şeraitle ve kim daha süratle ma
lım satarsa elinde az stok kalabilirdi, yoksa 
mutlaka stoklar yığılıp kalırdı. İttihaz ettiği
miz tedbir sayesinde böyle bir zarara uğrama
dık. 

Şekeri, kahveyi ve çayı mevcut olan kanuna 
tebaan müsaadenizle serbest bırakmak bizim ti
careti hariciyemiz üzerinde muzır ve hatta teh-
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likeli bir felâket olurdu. Niçin senelerdenberi 
Brezilyadan kahve almışız ve döviz vermişiz. 
Bize Brezilyadan ithal olunan kahve yekûnu üç 
milyon liraya baliğ olmaktadır. Bizden üç pa
ralık mal almıyor. Mütemadiyen hasis bir ke
yif için bu milletin serveti, dövizi Brezilyaya 
akıp gidiyor. Çayı Hindistandan alıyoruz. Her 
sene yarım milyonu mütecaviz bir para veriyo
ruz. Halbuki Hindistan bizden bir şey almıyor. 
Şekeri muayyen memleketlerden alıyoruz. Şe
keri takasa tâbi tutalı bir çok Devlet adamları 
bana müracaat ederek; şekeri bizden alın, bu
na mukabil ben de sizin memleketinizin şu 
ve şu malını alayım ve ayni zamanda takasın 
bir elden idaresi neticesi olarak aleyhimizde 
tatbik ettikleri sistemleri bizi gücendirmemek 
için kaldırmışlardır. Bu hususu gazetelerle va
tandaşlara arzettim. Memleketimizin satılması 
müşkül olan mahsulâtını bu sistemle - esefle ar-
zediyorum - sattık. Beş, on tüccar vatanda
şın zarar edeceği mülâhazası bana çok defa 
istirap vermiştir. Bunun manası budur. 
ve bilhassa benim dairei intihabiyemde en çok 
revaç bulan îzmir ve havalisinde günün meselesi 
olan bir iştir. Arkadaşımızın beyanatını pek iyi 
anlayamadım. Bankaların borçlulara yardım et
tiğinden bahsettiler. Bankalar yardım etmişlerse 
• hangi tesir altmda yardım etmişlerdir. Tabiî 
birinci derecede müşterilerini kırmamak, ikinci 
derecede Hükümetin bir prensibine ayak uydur
mak arzusudur. Bankalar iyi anlayabildimse 
hususî tecil yapmışlardır. Fakat halka ait olan 
kısım bırakılıyor. Yeni bir Devlet adamı ve iyi 
gören bir heyet böyle tek cepheden görmemeli
dir. Yani bunun manası şudur: Yalnız borçlu
nun hakkı mukaddes değildir. Borçlu kadar ala
caklının da hakkı mukaddestir (Bravo sesleri). 
Nizamı içtimaî bu şekilde teessüs eder, yoksa be
nim işime gelmiş, karşımdaki de razi olmuş, işi
me gelmiş; normal bir zamanda istikraz yapmı
şım. Hükümetin altı ay veya bir sene sonra anî 
bir karan ile benim servetim mahvoluyor. Buna 
müsaade eder misiniz ve bu tebaanın hukukunu 
sıyanet mi olur? Borçluya tediye imkânım va
zetmek isteriz ve mümkün olduğu kadar sıyanet 
ederiz. Fakat o mutlaka hususî sermayeye ve ar
zu talebe istinaden yapılan bir istikraz muamele
sinden dolayı alacaklıyı mağdur edecek değiliz. 

Devlet Hazinesinden bunu telâfi etmek sure-
tile bir istikamet bulabiliriz. Fakat acaba bu 
(kadar ileri gitmeğe lüzum ve ihtiyaç var mıdır? 
Bilhassa şu dakikada bununn üzerinde durmak 
isterim. Bir noktayı tekrar edeceğim, fakat ken
disinden çok bahsediyor demeyiniz. Senelerce 
işin içinde bulundum; hâdiseleri, dolayısile bu 
borç meselelerini birer birer tetkik ettim. 

Hangi sınıf para kazanabiliyor, hangi sınıf 
kazanamıyor ve hangi sınıfın ne kısmı mağ
durdur veya değildir. Senelerce bu iş içinde 

bulunduğum için bütün bu hâdiseleri yakından 
görmüşümdür? 

Bizde arkadaşlar, eğer yanlış anlamıyorsam 
ifade ettiğim gibi moratuvar bir vaziyet yoktur. 
Hususî veya banka borçlarını meratoryoma tâ
bi tutacağız, katiyen böyle bir vaziyet yoktur 
ve memleketin iktisadî vaziyeti ve halkımızın 
seviyesi hamdolsun bu kadar düşkün değildir 
ve yine tekrar ediyorum, hissiyata kapılıpta 
Meclisi âli anî bir karar verecek olursa mo
ratuvar vaziyetinden dolayı lâakal 50 sene zara-
nnı çekeriz. Zarar görenler kimdir. Zarar 
görenleri ayırmak lâzımdır. Ne büyük çiftçi
nin vaziyetinden bahsediliyor. Bu necip ve aslî 
kütleye evvel emirde hürmetlerimi bu büyük 
kürsüden ifade etmek isterim (Alkışlar). Çift
çilerin içerisinde İstırap mevkiinde bulunanlar 
vardır arkadaşlar. Fakat kimdir? kazancını 
kendisinin tamamile seviyesile mütenasip yü
rütebilmek iktidanna malik olamayan mahdut 
zevattır. Bizzat çalışamayan kimselerdir ve 
çiftliğine yahut köyüne şehirden otomobille gi
dip gelmek itiyadında bulunan eski zenginler 
ve asilzadelerdir. Bunların hayattaki mevkii 
nedir? Bizzat tarlasında çoluğu ile, çocuğu ile 
çalışan zürraımız ki bunlar % 95 i teşkil eder; 
en ferah hesapla % 80 ni bulur. Bunlarda borç
larına karşı böyle bir hareket yoktur ve tasvir 
olunduğu kadar ağır bir vaziyette değillerdir 
Neye rağmen? Bu gün mevcut fiat sukutlarına 
rağmen. Tasvir olunan vaziyette katiyen de
ğillerdir. ' Ben de gezdim. Vazifem olmak iti-
barile ben de tetkik ettim. Her şeyde maliyet 
fiati esastır. Piyasa düşmüştür, fakat maliyet 
fiatleri de ayni raddede düşmüş müdür? Mali
yet fiatlerine tesir eden şeyler de düşmüştür. 
Tarlasında, bağında; bahçesinde bizzat çalışan 
rençberimiz de dahil olduğu halde ispat ederim 
ki bu gün kazançlı mevkidedirler. Tabiî kazan
cın hududu vardır. Hatta ilâve edebilirim ki 
bir tüccar kadar değil, ondan daha fazla ka
zanmaktadır, benim kanaatim budur ve bunu 
ispat etmeğe de kendimi muktedir farzediyo-
rum. Öyle olduğu halde muayyen bazı zevatın 
her hangi bir sebeple işlerini gaybetmeleri do
layısile borçlarından dolayı bu memleketi umu
mî bir moratoryoma sevkedersek, bu memle
kette bir daha kredi esasım nasıl bulabilirsi
niz? Buna cevap isterim arkadaşlar. Fakat iç
timaî adalet namma tefecilerden bahsettim. Söy
lediğim bu mesele, kredi meselesi olarak değil,, 
kredinin istikran meselesi olduğundan dolayı
dır. Meselâ on ay vade ile birisi on bin lira 
alıyor. Sonra yirmi bin lira iade etmek mecbu
riyetinde kalıyor ve bunu veremediği için em
lâki satılıyor ki bu kabîl olanlan kurtaraca
ğız. Kanun geliyor, hep beraber müzakere ede
riz. Bunlan; kredi istikrannm kurbanı telâk
ki ettiğimden dolayı kurtaracağız, fakat umumt 
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bir tedbire gidemeyiz ve gitmek te doğru değil
dir. 

Süleyman Sırrı Bey arkadaşımın iltifatlarına 
teşekkür ederim. Bütçe encümeninde Sanayi kre
di bankasının her hangi bir işi görüşülürken 
söz istediler Reis B. de dediler ki; burada İkti
sat vekâletinin bütçesi müzakere edilmiyor, o-
nun için zannederim ki tiftik hakkmda söz söy
lemeğe mecaz yoktur (Nerden anlamış sesleri). 
Süleyman Sırn Bey arkadaşım o kadar aşkla, 
heyecanla tiftiğe bağlanmışlardır ki eline geçen 
her fırsatta bu aşklarını, bu heyecanlarını ifade 
ediyorlar. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Sahipsiz 
maldırda ondan. 

İKTİSAT VEKlLİ MAHMUT CELÂL B. — 
(Devamla) — Bu heyecanlarını, bu temiz heye
canlarım takdir ederim ve kısaca şunu söylerim 
ki tiftik için ayrıca uğraştım ve nafi neticeler 
aldım. Tiftik; atisinden katî ümit edilen bir 
mahsuldü. Fiat ne olursa olsun satış temin edil
miştir. Tiftiği esaslı bir surette kurtarmak için 
kısmen olsun memleket dahilinde sanayiini vü
cuda getirmek lâzımdır (Güzel sesleri). Bu nok
tada kendilerile birlik olduğumu ifade ederek 
müsaadenizi rica ederim (Alkışlar). 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. ( İzmir ) — Efendim, 
evvelki beyanatımın bir noktasını Hasan Fehmi 
Bey tashih buyurdular. Teşekkür ederim. Bura
da yanılmışım. Bunun sebebi de şudur. Esbabı 
mucibede ve kanunda; halen mevcut vergi ve 
resimlere ilâveten malî bir menfaat takip edil
memek suretile, denmektedir. İhtimal ki bunu 
beyanat şeklinde telâkki ediyorum. Bu kayit 
burada mevcut iken benim sözlerimi yine teyit 
eder, yani burada Hükümetin ve bizim noktai 
nazarımız şudur ki bunun üzerine malî bir vergi 
tahmilinde Hükümetin intifaı bile mevzubahs 
değildi. Nerede kaldı ki hususî şahsın menfaati 
olsun. Bir şeyin asimi kabul ettikten sonra, tat
bikattaki mahazirini de kabul etmek lâzımgelir. 
Bu mahzurları asgarî dereceye düşürmek bize 
düşen vazifedir. 

Kanunda bir şey var. Vatandaşlara bizim 
mallarımızı ihraç etmek şartile ithal salâhiyetini 
veriyor. 

Bakaya 80 000 000 dan daha azmış. Ben Ma
liye vekili Beyefendinin söylediğine göre söyle
dim. 

Sait Azmi Beyefendi, Kayseri halısından bah
settiler, ben bunun aleyhinde değilim. Ben mem
lekete daha az zarar verecek bir şey bulmalıdır; 
dedim. Bunun faydasından zaran çok; dedim. 
Bu zarar imha edilmedikçe buna mahal verme
mek lâzımdır. 

Sonra benim kanaatim şudur. Hükümetin, 
belediyelerin ve imtiyazlı şirketlerin ithal ede
ceği malları takasa tâbi tutacağımıza dair - asıl 
kanun budur, takas kanunudur - noktai nazanm I 

şudur ki Hükümetin yaptığı itilâflarla takas te
min edildiği gibi aynca Hükümetin vereceği, ala
cağı, imtiyazlı şirketlerin vereceği mallan - ki 
30 000 000 lira tutar - takasa tâbi tuttuğu
muz takdirde ayrıca hususî idarelerin takasa tâ
bi tutmak suretile iş yapmağa lüzum yoktur ki 
kanaatim budur, dedim. 

Vekil Beyefendi kendime mahsus bir heye
canla söz söylediğimi söylediler. İhtimal ki 
bu, benim dairei intihabiyeme has bir şeydir. 
Çünkü kendileri de daha kıyak bir heyecanla 
cevap verdiler ( Gülmeler, alkışlar ). 

Kararlara ait olan izahatımın uzun ve tefer
ruata giriştiğimi söylediler. İşte bu teferruat
tır ki maksatlarımızı ihata edecek derecede 
düşündürür ve isabetli tedbirler almağa sev-
keder. Teferruat gayet mühimdir. Bir işin te
ferruatına kadar nüfuzu nazar etmezsek o va
kit asıldan beklediğimiz faydalar fevt olur. 
Bu teferruat halk dertleridir. Ben de zaten 
halkm dertlerini söylemek için kürsüye çıktım. 
İthalât tacirleri çok zarar görmüş demişim. 
Fakat benim maksadım memleketin mallarım 
satmaktır. Vekil Bey de böyle dediler, bina
enaleyh müttefikiz. Fakat dediğim gibi, bu 
teşkilât vücude getirilirse ve bir elden idare 
edilirse daha büyük zarar görülecektir. İtha
lâtçılar rakipsiz kalacaktır. Ben rekabet ço
ğalsın, mallanmızm fiatı yükselsin diyorum. 
Vekil Bey bunu ortaya attıktan sonra tebrik 
ve teşekkür ettim. Yoksa istikrar tavsiyesinde 
bulunmadım. 

Bir de diyorlar ki istikrar temin etmek 
için bu takasa tâbi tutulan bir maddenin ta
kastan çıkması için üç ay evvel ilânı şarttır 
diyorlar. Bunu, bu kadar nazan itibare al
dıktan sonra ve bizim kanunen müsaade etti
ğimiz şekerleri vatandaşlar ithal ettikten sonra, 
bunları anî bir kararla içeriye sokmayacaksı
nız demek, yani kendilerinden evvel olan ve 
yine Hükümet namma, Hükümeti temsil ede
rek bu mallann ithaline müsaade eden bir 
emirname mevcut olduğu halde, hayır olmaz 
demek istikrara münafi bir vaziyet değil midir? 
Bu istikrarsızlık vatandaşlan şaşırtacak vazi
yetler ihdas etmiştir. 

Bankaların borçlulara yardım etmeleri me
selesini başka şekilde bahsetmiştim. Hükümet 
bize bir lâyihai kanuniye gönderdi. Bu lâyihai 
kanuniyenin müzakeresi esnasında şahsa ait 
borçlardan bahsetmekle bankalan sıkışık bir 
vaziyete sokmak istemedim. Maamafih bu gün 
o mahzur bertaraf olmuştur. Bankalar lâzım-
gelen teshilâtı yapıyorlar. 6 ay, bir sene son
ra vaziyetim bozuldu, borcumu, indireceğim 
diye bir müracaat ve bir mütalea vücude ge
lir deniyor. Arkadaşlar, mühim bir tarihî dö
nüm noktasındayız. Böyle bir iktisadî buhranı 
tarih kaydetmemiştir. Ben borcumu ödeyemi-
yeceğim, malım denize düştü ben de fakre 
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düştüm denemez. Fakat şimdi hemen herkes | 
fakrü sefalete düşmüştür. Çünkü çiftçilerin 
kazandığını görmedim, Çiftçilerin fakriçinde 
kaldıklarını görüyorum. Kazanamadıkları için 
borçlarını ödeyemeyecek vaziyettedirler. Çift
çilerin memlekette nüfusu umuminin yüzde 
seksen beşini teşkil ettiğini beyan buyurdular. 
O halde çiftçilerin vaziyeti iyi olsaydı bu 
günkü sıkıntı olur mu idi? Çiftçilerin müref
feh olması demek, memleketin iktisadiyatının 
inkişafı demektir. 

Memleketin kabiliyeti istihsaliyesi fazla ol
saydı, böyle 100 milyon ithal etmez; 200 milyon 
liralık ithal ederdi. Çiftçinin vaziyeti iyi olun
ca ne yapar? Tabiî sarfeder. Bu husustaki ka
naatleri doğru değildir zannındayım. Bittabi 
Heyeti celileniz hâkimdir. Siz de milletin ve
kili olmak sıfatile çiftçilerimizin, köylülerimi
zin kalbini bilirsinz, İnşallah vekil beyefendi
nin dediği gibi endişelerimizin hiç birisi varit 
olmaz, o vakit biz de vergiler için münakaşa 
etmez, bu suretle şakkı şefeye de mahal kal
maz. Ben bunları halkın hissiyatına çok alâ
kadar olduğum için söylerim. Ben kendi hesa
bıma yürüyecek bir adam olsa idim hiç kimse
yi dilgir etmeğe kalkmazdım. Bunu söylemekten 
bana şahsan bir fayda gelmez. Ben halkın 
vaziyetini anladığım gibi anlatmak için geliyo
rum. Bu heyecanı da ondan duyuyorum. Çün
kü bilirsiniz ki ben buraya çıkarken sıkılarak 
çıkmış bir adamım. 

Söyliyeceğim bundan ibarettir. Dediğim 
gibi Heyeti celileniz hakemdir . 

EMİN ASLAN B. (Denizli) — Efendim; 
itiraf ederim ki, İktisat vekili beyefendinin ce
vapları bendenizi tatmin etmemiştir. Memleket, 
ziraat memleketi mi, sanayi memleketi mi ol
malıdır, meselesine tekrar avdet etmek istemi
yorum. Onu Ziraat vekâleti bütçesi müzakere 
edilirken konuşabiliriz. Teşkilât meselesi hak
kındaki vaitlerine teşekkür ederim. Çok doğ
rudur. 

Yerli dokuma fabrikaları hakkındaki cevap
lan da hiç tatminkâr değildir. Çünkü bende
niz de Cumhuriyet halk fırkasının naçiz bir fer
di ve mebusuyum. Kâfi derecede fırkamızın ni
zamnamelerini okudum. Burada İktisat vekâ
leti bütçesi mevzubahs ve münakaşa olurken fır
ka nizamnameleri, böyle şeylerden bahsetme
yeceksiniz diye bir kayit koymamıştır. Bina
enaleyh aziz fırkamızı bundan tenzih ederim 
(Böyle şey yoktur sesleri). Siyasetle alâkası ol
mayan bu gibi meseleler hakkında suallerimi 
tekrar etmek ister, ve vekil beyin de bunlara 
cevap vermelerini rica ederim (Müzakere kâfi 
sesleri). 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Fasılla
ra geçilmesini kabul edenler... Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
601 Vekil tahsisatı 4 800 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. ' Lira 

602 Memurlar maaşı 420 252 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
603 1583 numaralı kanunun 58 inci 

maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 5 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

604 Merkez müstahdemleri ücreti 165 988 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
605 Vilâyat müstahdemleri ücreti 300 060 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

606 Muvakkat tazminat 17 244 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
607 Temsil tahsisat ve akçe farkı 45 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

608 Vekâlete merbut âli mektep me
zunlarına 1437 numaralı kanun 

mucibince verilecek avans 1 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
609 Geceleri vazife ifa ettirilen li

man memurlarına verilecek üc
ret 4 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

610 Merkez mefruşat ve demirbaşı 7 000 
REÎS— Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
611 Merkez levazımı 7 500 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

612 Merkez müteferrikası 4 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
613 Vekâlet otomobili masrafı 3 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

614 Vekâlet mefruşat ve demirbaşı 8 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
615 Vilâyat levazımı 10 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

616 Vilâyat müteferrikası 6 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
617 Liman idareleri vesaiti nakliye 

masrafı 8 001 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
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P. Lira 

618 Mütenevvi masraflar 43 550 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
619 Harcırah 44 025 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

620 Resmî telefon masrafı 1 950 
REİS — Kabul edilmiştir. 

P. Lira 
621 Üoretli muhabere ve mükâleme 

masrafı 6 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

P. Lira 
622 Mahkeme harçları 1 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

623 Mümessillikler masrafı 20 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
624 Teşvikler ve mükâfatlar 1 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

625 Dahilde ve hariçte sergiler aç
mak ve sergilere yardım ve işti
rak etmek ve numune tedarik 

ve teşhiri masrafı 10 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
626 Telifat, neşriyat, propaganda 16 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

627 Levazım ve alâtı fenniye 1 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
628 Kongreler ve beynelmilel mües-

sesat masrafı 9 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
629 Mütenevvi masraflar 2 001 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

630 Ecnebi mütehassıslar ve tercü
manları 230 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

631 Dahilde tahsil ettirilmekte olan 
talebenin mektep ve yol mas

rafları 501 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
632 Staj ve ihtisas masrafları 12 500 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

633 Mektepler 10 001 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
634 Tahlilhane masrafı 1 600 

REİS — Kabul edilmiştir. 

P. a Lira 
635 Havzai fahmiye ve diğer ma

denler 50 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

P. Lira 
636 Teşviki sanayi kanunu muci

bince verilecek prim karşılığı 1 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
637 Mektepler ve müesseseler 30 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

638 Haricî ticaret 135 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
639 Yüksek deniz ticaret mektebi 18 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
P. Lira 

640 Liman ve sahil hizmetleri 38 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
641 Tetkikat ve taharriyat 23 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

642 İnşaat, tesisat ve tamir 10 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
643 Fenerler inşaat hissesi 1 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

644 788 numaralı kanunun tatbiki 
masrafı 11 000 

REİS —^Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

645 Geçen sene düyunu 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
646 Eski seneler düyunu 4 500 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

647 1782 numaralı ölçüler kanunu
nun tatbiki masarifi umumi-

yesi 125 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

G — Ziraat vekâleti bütçesi 
REİS — Ziraat vekâleti bütçesi hakkında söz 

isteyen var mı? 
EMİN ASLAN B. (Denizli) — Efendim, bir 

kaç defa mevzubahsettim. Ziraat odaları me
selesini tekrar ediyorum. Memleketimiz çiftçi 
memleketidir. Memlekette maalesef asayişi 
ziraiye yoktur. Çünkü Hükümet deştibanlan 
zabitanın emrine vermiştir. Bir türlü bunları 
zabıtanın elinden alıp vazifei esasiyelerini gör-
düremiyoruz. Ziraat odaları teşkilâtının da 
vücudu ile ademi vücudu müsavi bir vaziyette
dir. Bu hiç bir kuvvet ve faaliyet göstermiyen 
bir teşkilâttır. Bunun için yeni bir kanun lâyi-
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hası hazırlanmıştı; İktisat encümeninde görü
şüldü. Fakat nasılsa Hükümet geri aldı ve bir 
türlü Meclise sevkolunmadı. Tekrar rica ediyo
rum. Bendenizi bir daha tekrar ettirmesinler 
ve Meclisi Âliye sevketsinler. 

İkinci mesele; program ve teşkilât meselesi
dir. Ziraat vekâletinin teşkilâtı tam ve kâmil 
değildir. Şüphe yok ki bütçe meselesidir. Fakat 
her halde bu teşkilâtı yapmak ve diğer vekâlet
lerle teşriki mesai ederek bir ana program 
hazırlamak lâzımdır. Bir de İska işleri, Nafıa 
vekâletinden ziyade Ziraat vekâletini alâkadar 
eden bir iştir. Halbuki bununla Nafıa vekâleti 
meşgul olmaktadır. Fakat işi olmadığı için 
teknisiyenleri yoktur. İska işleri muntazam 
yürümüyor ve bu gün milyonlarca paralar getir
diğini arzedebilirim. Onun için bu gibi teşebbüs
lerde Ziraat vekâletinin bizzat alakadar olması 
ve Nafıa vekâleti ile teşriki mesai etmesini rica 
ederim. Son zamanlarda zannediyorum ki Nafıa 
vekâleti menderes işinde etüde başlamıştır. Zira
at vekâleti bu etütle yakından alakadar olsun
lar ve birlikte yapsınlar. 

SÜLEYMAN FİKRİ B. (Mersin) — Muhte
rem arkadaşlarım, hepimiz pekâlâ bilir ve tak
dir ederiz ki, ülkemiz güzel ve feyizli bir ziraat 
yeridir. Böyle olduğu halde şimdiye kadar bu sa
hada lâyikile çalışılamamıştır. Bilhassa sakıt 
idare zamanında ziraat sahasında çalışan ele
manlar gayri Türk anasırdan müteşekkildir. 
Cumhuriyet devrinde, Gazi Türkiyesinde bu 
sahada çalışanlar kamilen Türk ve çok kıymetli 
kimselerden müteşekkildir. *» 

Bu sene B. M. M. nin küşadrnda büyük ve 
ulu reisimiz nutuklarında şöyle buyurmuşlardı. 
(Ziraat sahasında İslah müesseselerini tamamla
yacağız.) Bu ne güzel bir sözdür, bizim için ne 
güzel bir irşattır. Çok eyi anlayarak ve duyarak 
çalışan kiymetli bir arkadaşımızın başında bu
lunduğu vekâletimiz ve vekâleti teşkil eden diğer 
eleman bu işle hakikaten hassasiyetle çalışılmak
tadır ki bunu hepimiz takdirle görüyoruz. Yal
nız memleketin ihtiyacı çok vasi olduğu için bu 
mesainin biraz daha genişletilmesini ve biraz 
daha süratleştirilmesini gönülden çok arzu ediyo
rum. 

Memleketimizin bağ ve bağcılık cihetine olan 
hevesi de günden güne artmaktadır. Vekâlet 
bu iş üzerinde de ehemmiyetle alakadardır. Muh
telif yerlerde fidanlık açmıştır. Fakat bu fi
danlıkların verimi ihtiyaca tekabül etmemekte
dir. Bu sene bilmünasebe Erenköyündeki fidan
lığa bir iki kere gittim. Müdürün odasınm önün
de bir çok halk birikmişti. Hepsi fidan almak 
için sıra bekliyorlardı. Müdürün odasına gir
dim ve sordum, bunların ihtiyaçlarını verebili-
yormusunuz? Maalesef dedi. Fidanlığa tahsis 
edilen paranın azlığından memleketin ihtiyacına 
tekabül edecek fidanlarrn yetiştirilemediğini söy

ledi. Bu sene tetkik ettim, on bin lira zammile 
altmış bin liraya çıkarılmış. Fakat bu da mem
leketin ihtiyacına tekabül edecek derecede değil
dir. 

Arkadaşlar, intihap dairem olan Mersin ve 
Adana havalisinde son senelerde Narenciyeye 
karşı son derece heves uyanmıştır. Tarsusta bir 
narenciye fidanlığı tesis edilmiştir. Tahsisatın 
azlığı dolayısile iyi tertibat alınamadığından u-
fak bir don, on, on beş bin fidan işe yaramaz bir 
hale getirmiştir. Bunu vekil beyefendi arkada
şımıza arzettim. Bu fidanlığın vaziyeti, havası, 
suyu da daha müsait olan Mersine naklinin temi
nini rica ettim. Bir mütehassıs arkadaşa tetkikat 
yaptırmakta olduğunu ifade buyurdular. Ümit 
ederim ki bu iş te olur. Yalnız bu fidanlık gerek 
Tarsusta, gerek Mersinde, nerede olursa olsun 
yalnız narenciye değil, diğer meyvalı ağaçların 
da yetiştirilmesini ayrıca rica ederim. 

Biraz evvel arkadaşım Emin Aslan Bey su si
yasetinden bahsetti. Mersin vilâyeti maalesef bir 
kaç senedir kuraklık yüzünden çok mutazarrır 
olmaktadır. Nafıa vekâleti bir hazırlık yapmıştır. 
Pek az bir para ile olacak bir şey. Ziraat vekâ
letimizin de bu işle alâkadar olarak intaç etme
sini aynca rica edeceğim. Bendenizin asıl söyle
mek istediğim bir nokta var: Cumhuriyet idare
sinde yalnız yerinde sayan bir idaremiz var, di
ğer idarelerimiz yavaş yavaş tekâmül devresi 
gösterdiği halde bu idaremiz yerinde saymakta
dır. O da orman idaresidir. 

Bu kadar feyizli, bu kadar mebzul ormanla
rımız olduğu halde, temin edilen fayda, bütçede 
de gördüğümüz gibi pek azdır. Ormanlarımızın 
tahrip edilmemiş olduğnu içimizde bir arkada
şımız zannederim ki iddia edemez. Bunun sebebi 
de ormancılıkla iştigal eden, kerestecilikle işti
gal eden halkın işlerinin suhuletle, süratle görü
lememiş olmasındandır. Bu işin suhulet ve sür
atle görülememesi ya orman işinde çalışan ar
kadaşların adedinin azlığı veyahut ta bilgileri
nin noksanlığından ileri geliyor. Ormanlarımızın 
verim kabiliyetlerini çoğaltmak ve halkın işini 
suhulet ve süratle gördürebilmek için vekâlet ne 
düşünmektedir? 

Gazi Hazretleri, (ıslah istasyonlarımızı ıslah 
edeceğiz) buyurmuşlardı. Memleketimizde bulu
nan ıslah istasyonlarının şimdiye kadar memle
kete temin ettiği fevait nedir? Halihazır 
vaziyet nedir? Bunları da öğrenmek isterim. 
Maruzatım bundan ibarettir. 

HASAN VASIF B. ( İstanbul ) — Sanayiin 
en çok kullandığı ham maddeleri yetiştiren 
tabiî ziraattir. Bu sebeple ziraate sanayiin pek 
yakından alâkası vardır. Çünkü kullandığı
mız ham maddenin evsaf ve cinsi fena olursa 
ondan yapılan mal da tabiî rekabette muvaf
fak olamaz. Onun için evvelâ sanayii ilerlete
bilmek için ziraatın de ayni suretle ilerlemesi 
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şarttır. Meselâ kullandığımız pamuklarımız 
eğer fena olursa ondan çıkan bezler de kaput 
bezi gibi kaba bir şey olur. Ondan ne gömlek 
yapılır, ne de bir şey olur. Binaenaleyh piya
sada revaç bulamaz. Fabrikacılıkta bir istilân 
vardır; rasyonel çalışmak. Yani en az emek
le, en az masrafla azamî randıman, çok hâ
sılat almak. Meselâ bir esnaf iptidaî vesaitle 
çalışır; akşama kadar uğraşır az bir şey elde 
eder. Diğer taraftan modern bir atölye sahibi, 
bir sanatkâr çok şey yapar, kalitesi fazla olur, 
fazla menfaat elde eder. Bu prensipte sanayi 
ne kadar muvaffak olmuşsa o kadar terakkiye 
namzettir. Buna riayet edemeyen bir fabrika 
bilâkis rekabette muvaffak olamaz, yani neti
cede kapanır. Bu prensip aynen ziraatte de 
vakidir ve ziraat için de bir düstur ittihaz edi
lebilir. 

Şimdi efendim; arzetmek istediğim cihet, 
bu ziraatin randımanlarının yani azamî dere
ceyi hâsıl edebilmek için, ziraat usullerimi
zin de modernize edilmesi lüzumudur. Çünkü 
meselâ bir çiftçi akşama kadar çalışır fakat 
kullandığı tohum adî bir tohum olur. Meselâ 
sulama tertibatından ve bunun kolaylıkların
dan istifade edemez, ve tabiatile az hâsılat 
alır. Bunun için bir misal arzetmek isterim: 
Köylünün hayvanı hastalandığı vakit, Ziraat 
vekâletinin buna karşı mücadele teşkilâtı bu
lunmazsa ne olur? Köylünün eli böğründe 
kalır. Halbuki Ziraat vekâleti bunu kendisine 
bir vazife bildiği için mükemmel teşkilâtı var
dır. Her hangi bir hastalık vukuunda köylü
nün imdadma yetişir, böyle bir afetten kur
tarır. Fakat acaba yapılacak yardım yalnız 
bundan ibaret midir? Daha fazla müsmir iş
ler de bulunamaz mı? Köylünün tohumu iyi 
olursa bittabi daha iyi hâsılat alır. Fakat 
bunlar, iyi tohumu kendi kendilerine elde 

edemez, bu da Ziraat vekâletinin vazifeleri 
içindedir. Vekil Bey bunu iyi takdir ettiği için, 
hububatta olduğu gibi, sanayide kullanılan 
pamuk tohumunu ıslah için de bir müessese aç
tı ve çok muvaffak ta oldu. Çok ümit ederiz 
ki bu iyi cins pamuklarla iyi neticeler alacağız. 

Sözlerimle istihdaf ettiğim şudur ki, köy
lünün randımanının yükselmesi, meselâ kendi 
elinde olmayan tohumlarını ıslah gibi işİer için 
yardım görmesi lâzımdır. Bu meyanda İska 
meselesi de mühim bir mevki alır. Konya mın-
takasmdaki İska işinin temin ettiği faydalar 
göz önündedir. Bu ameliye diğer taraflarda da 
tatbik edilirse köylünün randımanı kemmiyet 
ve keyfiyet itibarile artar, dolayısile kazan
cı da yükselmiş olur. Bunları arzdan maksa
dım geçen defa bir sui tefehhüme kurban giden 
maruzatımı tashih içindir. Kastım köylünün 
kazanmasıdır. Köylü fazla kazanırsa sanayi de 
bu sayede mahreç bulur onun da kazanmasını 
temin eder. 

Bunun bir misalini arzedeyim: Haftalarca 
yol yürüyerek vilâyatı şarkiyeden Adana ha
valisine hasat zamanı ekmek parası kazanmak 
için dehşetli köylü gelir. Memleketlerinde kâr 
getirecek işleri olsa elbette glmezlerdi. Konya 
ovasından kimse kalkıpta Adamaya gitmez. 
Çünkü memleketinde ve elinde iş vardır. Bina
enaleyh iş verilirse fazla kazanmak imkânını 
elde etmiş olurlar ve refah, ticaret artar. 

Maksadım geçen günkü sözlerimden dolayı 
vukua gelen sui tefehhümü izaledir. Binaen
aleyh köylünün rasyonal tarzda çalışması için 
Ziraat vekaletinin bu işlere gayret etmesini te
menniden ibarettir. 

REİS — Cumartesi günü saat 14 te topla
nılmak üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 18,20 



T. B. M. Jf. Matbaa» 


