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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Birinci celse 
Istanbul mebusu giikrii Ogel and i^tikten sonra 

Tegviki sanayi kanununun bir maddesinin tefsirine, 
Ordu ikramiyesi kanununun tefsirine liizum olma-

digma dair mazbatalar ile, 
Tahlisiye umum miidiirliigii 1936 mali yih biitgesi 

lie, 
Milli Miidafaa vekaleti 1936 mali yih biitgesinde 

miinakale yapilmasma, 
Vakiflar, 
Hudud ve sahiller sihhat, 
Posta ve telgraf ve telefon ve Tahlisiye umum 

miidiirliikleri 1937 senesi butgeleri ile, 
Zararh ila?lar ticaretinin meni hakkmdaki mu-

kaveleye, 
Dahiliye vekaleti merkez teskilitma, 
Vakiflar umum miidiirlugii memurlari aylikla-

Layihalar 
1 — Orman umum miidiirlugii 1937 mali yih btit-

?e kanunu layihasi (1/852) (Biit?e enciimenine) 

Mazbatalar 
1 — 1936 mali yih muvazenei umumiye kanununa 

bagh bazi daire butselerine munzam tahsisat veril-
mesi hakkmda kanun layihasi ve Biitge enciimeni 
mazbatasi (1/848) (Ruznameye) 

1 — Bayindinn Yen/ice mahallesinden ay-
dinogullanndan Hilseyinoglu Altindis ^Mustafa-
mn oliim cezasma garpUnlmasi hakkmdaki tez-
kerenin geri verilmesine dair Ba§vekdlet tezkeresi 

BALKAN — Basvekaletten bir tezkere var-
dir, arzediyorum. 

B. M. Meclisi Yiiksek Reisligine 
Yagnjia etmek ve bunu kolaylastrrmak igin 

adam oldiirmekten suclu 1325 dogumlu Aydmli-
ogullarradan Hiiseyinoglu Altmdis Mustafanrn 

rmm tevhid ve teadiiltf hakkmdaki kanuna bagh cet-
velde degigiklik yailmasma, 

Cifteilere yapilan yardimlardan dogan bor?larin 
taksitlendirilmesine dair kanun layihalan kabul 
edilerek teneffiis i^in celse tatil olundu. 

Ikinci celse 
Adliye te§kilat kanun layihasi kabul edildikten 

ve Ziraat bankasi kanun layihasmm birinci miiza-
keresi bitirildikten sonra. 

Emniyet te§kilat kanunu layihasmm heyeti umu-
miyesi iizerinde bir mttddet miizakere cereyan ede-
rek cuma giinii toplanilmak iizere inikada nihayet 
verildi. 

Baskan vekili Katib Katib 
Canakkale Coruh 

Hilmi Uran Z. Gevher Etili Ali Zirh 

2 — Kagakcihgm men ve takibine dair olan ka-
nunun 71 nci maddesinde yazih miiddetin askeri ihti-
sas mahkemelerine munhasir olmak iizere uzatilmasi 
hakkmda kanun lEyihasi ve Adliye, Maliye ve Biit^e 
enciimenleri mazbatalan (1/754) (Ruznameye) 

3 — Tiirkiye Ciimhuriyetile Iran Devleti glehin-
sahisi arasmda aktedilen ikamet mukavelenamesinm 
tasdiki hakkmda kanun layihasi ve Hariciye enciimeni 
mazbatasi (1/838) (Ruznameye) 

oliim cezasma carptrrilmasma dair olup teskilati 
esasiye kanununun 26 nci maddesi mucibince 
kanuni merasimi tamamlanmak iizere 4 - XII-
1936 tarihli ve 6/6680 sayili tezkere ile Yiiksek 
makamlarma sunulmus olan dosyanm Adliye 
vekilliginden bu kerre yazilan ve sureti bilesi 
sunulan tezkeresinde yazili sebeblerden dolayz 
iadesine miisaadelerini rica ederim. 

Basvekil vekili 
Dr. Refik Saydam 

BALKAN — Usulen iade edildi. 

2 — HAVALE EDILEN EVRAK 

BIRINCI CELSE 
Agilma saati: 14 

BA§KAN — Tevfik fikret Silay 

KATlBLER: Bekir Kaleli (aazi Anteb), Ali Zirh (Coruh) 

BALKAN — Meclis agilmistir. 

3 — RlYASET DIVANININ HEYETl UMIUMlYEYE MARUZATI 

— 360 
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4 — MDZAKERE EDlLEN MADDELER 

1 — 1936 mail yili muvazenei umumiye ka-
nununa bagli bazi daire biltgelerine munzam 
tdhsisat verilmesi hakkmda kanun layihasi ve 
butge encumeni mazbatasi (1/848) [1] 

MALIYE VEKtLl FUAD AGRALI (Elaziz) 
•— Ruznamenin birinci maddesinde bulunan ka
nun layihasi dim tevzi edilmigtir. Heniiz iize-
rinden 48 saat gegmemistir. Mundericati sudur: 
1936 senesi elimizde bulunan fazlayi varidattan 
Hazinenin otede beride agtirmig oldugu kredi-
lere beyhude faiz vermiyerek oniimiizdeki sene-
ye borg devretmemeyi ve o borglari tamamile 
fazlayi varidattan vermeyi temin igindir, Ten-
sib buyurursaniz, miistaceliyetle ve tercihan 
muzakere edelim. 

BALKAN — Zaten bir muzakereye tabidir. 
Tercihan miizakeresini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmi§tir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda soz isteyen yok-
tur. Maddelere gegilmesini reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil -
mi§tir. 

1936 mali yili umumi muvazenesine dahil bazi 
daire biitgelerine munzam tahsisat verilmesi 

hakkmda kanun 

MADDE 1 — 1936 mali yili umumi muvaze
nesine dahil bazi daire butgelerinin ili§ik cet-
velde yazili fasillarma (3 959 282) lira munzam 
tahsisat verilmigtir. 

CETVEL 

P. Lira 
Diiyunu umumiye 

222 944, 1091 numarali kanunlar 
mucibince gikarilan Hazine bo-
nolan 2 000 000 
BA§KAN — Kabul ediknistir. 

227 2253 numarali kanuna gore 
uyu§turucu maddeler inhisarm-
ca yapilan istikraz taksiti 472 748 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

228 2528 numarali kanun mucibince 
yapilan Ankara imar istikrazi 
kar§iligi 176465 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

Naf ia Vekaleti 
694 2200 numarali kanuna gore 

yapilmakta olan Sivas - Erzu-
rum ve Malatya iltisak hatti bil-
ciimle iicret ve masrafi 990 000 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 

[1] 201 sayih basmayazi zctbtm sonundadir. 

P. Lira 
Mill! Mudafaa vekaleti 

(Kara kismi) 
880 Tayinat 320 069 

BALKAN — Kabul edilmi§tir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 

BALKAN — Birinci maddeyi kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmigtir. 

MADDE 2 — Birinci madde ile Diiyunu 
umumiye biitgesinin 222 nci f aslma eklenen tah-
sisattan 1937 vadeli bonolarm odenmesine Ma-
liye vekili mezundur. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmistir. 

B. En. M. M. RAlF KARADENlZ (Trabzon) 
— Ereglide bir liman yapilmasi mutasawerdi. 
Ahiren Eregli yerine Qatalagzmda suni bir li
man yapilmasi miimkun olacagi du§iiniilmii§ ve 
burada liman yapilabilmesi igin lazim gelen etii-
diin icab eyledigi masraf on bin lira olarak tak-
dir edilmi§tir. Orada bu etiidiin yapilabilmesi 
igin tktisad vekaletine, bundan bir kag gun ev-
vel, kabul edilmis olan bir fevkalade tahsisat 
kanunile on bin lira verilmi§ti. Bu tahsisat bit-
mek uzeredir. Bu etiidiin Etibank tarafmdan 
yapilabilmesi igin bu on bin liranm toptan Eti-
banka verilmesi icab etmektedir. Bu etiidiin ya
pilabilmesi igin layihada iigiincii madde olarak, 
bunu temin edecek hiikmun konulmasmi encii-
men kararla§tirmi§trr. Hiikumetge de mutabik 
kalmarak boyle bir formiil hazirlanmi§tir. Ten-
sib buyurulursa ugiincii madde olmak iizere hiik
mun kanuna ilavesini teklif ediyoruz: 
(Muvafik sesleri). 

BALKAN — Enciimenin teklif ettigi madde
yi okutuyorum. 

MADDE 3 — 3164 sayih kanunun ikinci mad-
desi mucibince 1936 mali yili tktisad vekaleti 
biitgesinde (Qatalagzi limanmm avan proje mas
rafi) unvanile 785 nci fasla konmus, olan 10 000 
liralik fevkalade tahsisat yine bu maksad igin 
sarfedilmek iizere toptan Etibanka odenir. 

BA§KAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... kabul edilmi§tir. 

MADDE 4 —• Bu kanun nesri tarihinden 
muteberdir. 

BALKAN — Mutalea var mi? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hukiimlerini ic-
faya Maliye vekili memurdur. 

BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 
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Kanuriun heyeti umumiyesini agik reye arze-

diyorum. 

2 — 1937 yik muvazenei wmumiye kanunu 
Idyiha.n ve Bi'rfge encihneni mazbatam (1/702) 

A - Iktisad vekdleti butgesi 

BALKAN — Iktisad vekaleti biitgesinin mu-
zakeresine devam edecegiz. 

HUSMJ KITABCI (Mugla) — Ewelki gun 
muhterem Celal Bayarm kiymetli beyanlarmi 
dinledik. Bunun bir kismma kendim saik ol-
dugumu dus^inerek kendim igin bir hissei ifti-
har ayarinm. Bu beyanlarmdari bir kiamma 
kisaca cevab verecegim. 

Bir defa Devlet sermayesile tesekkiil eden 
muesseselerin ayni tetkik mertilerince muraka-
beye tabi tutulmasmi dirilemistim. Bunda gorii-
yorum ki Muhterem vekille beraberiz. Qunkii, 
buna karfi bazi cevablar verdikten sonra bu 
f arklarm izalesi igin bir kanun layihasi hazir-
ladiklarmi soylediler. §u halde demek ki go 
ru§um yerindeymis. Bu usuller tevhid edile-
cekmis. 

Ben yalmz tevhidini istememi^tim. Bunun 
Divani muhasebatga kontrol ve tetkik edilmesini 
de dilemi^tim. Buna kar§i diyorlar ki; bu mti-
esseselerde yapdacak murakabe resmi dairelerin 
biinyesinde bulunan, dar, siki, formalite dolu 
§ekilde olmamali. Acaba ben bu ^ekilde bir 
kontrolun tesisini istedim miki bu soz bana 
karfi bir cevab te^kil edebilsin? Ben demiftim 
ki, bu muesseseler, ticari ve smai mahiyette is-
ler yaptigi igin ve bu islerin istilzam ettigi fa-
aliyet ve sureti temin edebilmek igin, usulde 
lazrm gelen biitiin kolayliklar almarak, o sekilde 
Divani muhasebata gitsin. Yoksa muhasebei 
umumiye kanunu ahkami aynen tatbik edilsin 
demedim. Eger bunu deseydim, bu, bana kargx 
bir cevab olurdu. Kendileri de buyurdular ki, 
boyle kontrol etmek, kendilerinin yukiinu tah-
fif etmek demektir. Ancak bu kontrol, bu gibi 
ticari miiesseselerin biinyesinde esasen var
dir ve bir ana unsur olarak mevcuddur. Hatta 
cihan §umul bir cok miiesseseler vardir ki, biin-
yelerftide mevcud olan ana unsur murakabe 
dolayisile, gayet muntazam isjemektedirler ve 
onlar uzerinde Hiikumetin kontrolii yoktur. 
Hukumetin kontrolii, Biiyuk Millet Meclisinin 
kontrolii, milletin parasile teessiis etmis, i?lerde 
zaruridir. Hususi muesseselerde, hususi islerde 
bu kontrol esasen vardir. Qiinkii falso yapmissa 
derhal belli olur. Fakat beriki tarafta miitema-
diyen Devlet Hazinesinden agigr doldurmak im-
kani vardir. Vergileri tezyid etmek suretile 
maliyet fiatmi kapatmak imkani mevcuddur. 
Kontrolii yapacak bir makam lazimdir. Bu da 
tabii parayi veren yerdir. Binaenaleyh bence 
kontrolii, Meclis namma, Divani muhasebat yap-
mall. gtiateii bizim namimiza tetkikati yapacak 

olan Divani muhasebat, hi§ bir tesir altmda 
bulunmayacaktir. Hakim salahiyetindedir ve 
nihayet Biiyiik Millet Meclisi hesabma, teskilati 
esasiye kanunu mueibince, bir gok miiesseselerin 
hesabmi kontrol etmege salahiyettardrr. Kont
rol §ekli ne olmalidir?. 

Kontrolun §ekli, bu gibi ticari mahiyette olan 
miiesseselerin faaliyetini katiyen zedelemeyecek, 
sarsmayacak bir j-iekilde olmalidir. Bu da yapi-
lamayacak bir §ey degildir. Mulhak biitce ile 
idare olunan muesseselerimiz vardir. 

Buyurdular M, Fransada, 1933 - 1937 sene-
leri arasmda asrrlar kadar f ark var. HaMkaten 
oyledir, diinya miitemadiyen degisiyor. Re-
jimler yeni, yeni bir takim usuller ihdas ediyor. 
Ama; Fransada olan cereyan benim sbyledigi-
min lehindedir, aleyhinde degildir. Oradaki 
rejim, Devlet otoritesini gittikge takviyeye dog-
ru miitemayildir. Sbyledigim kanun, 28 s.ubat 
1933 tarihinde gikmi^tir ve bu maddeler 78,79, 
80 nci maddelerdir. Ondan sonra 15 kanunu 
evvel 1934 te bir kararname gikmi^trr, Ve kanu-
nun istihdaf ettigi umumi hiikiimleri bir kat 
daha teyid etmiijtir. 

Sonra, Ingilterede bunun aksine bir cereyan 
oldugunu soylediler. Olabilir. Yalmz, Ingiltere, 
kendilerinin de itiraf ettikleri vaghile, liberal 
rejime tabi bir memlekettir. Orada Hiikumetin 
dogrudan dogruya i^tiraki mevzubahis degildir. 
Yalmz posta, telgrafta, her devlette oldugu gibi, 
orada da resmiyet vardir. Fakat o da kontrol-
dan harig degildir. 

tskandinavya ve diger memleketleri tetkik 
etmis, degilim. Ama, Almanyada bu cereyan 
vardir. Almanyada 13 kanunuewel 1933 te boyle 
bir $ey gikmistrr. 110 - 117 nci maddelerinede, 
Divani muhasebatm bu husustaki kontrol hak-
ki sarihtir. Buyurdular ki, biz, bize ben-
zeriz, Biiyuk §efimiz bunu soylemi^lerdir, haki-
katen bunu kendileri gibi, Turk vatandaslan-
nm hepsi gibi, ben de bilirim ve biitiin hareket 
ve fikirlerimizi o rehberden aldigmiiz ilham-
larla tayin ediyoruz, yalniz bu bizi diger taraf-
larda tetkikte bulunmaktan menedecek ŝ ey de
gildir. Nasil ki, kendileri buyurdular, Vekale-
tin de biitiin devletlerde ba^ka suretle kontrol 
edildigini gosterir vesikalar hazrrdir, dosyasi 
mevcuddur. dediler. Onlarm miiracaat ettigi 
gibi ben de miiracaat ettim ve neticede bu s,eyi 
gordiim. 

Sonra Partinin programmi da gordiim, bu da 
muhalif degildir. Bence kontrol Divani muhase-
batga yapilmali Meclisten gegmelidir. Burada 
iki, iigiinden miirekkeb bir heyetten gegmesinde 
ne faide vardir?. Bir kere anonim bir sirket de
gildir, hatta dun Ziraat bankasi kazang vergisi 
miizakere edilirken, anonim sirkete benzeme-
sinden teha^i edilerek, kazang vergisi bile % 10 
yapilmamis. Bunu bir anonim sirket farzederek 
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bir heyeti umumiye tasawur etmek dogru de
gildir. Bunun heyeti umumiyesi biiyuk meclisi--
dir. Bu, bir noktai nazardir, dilegim tetkike 
degerse Hukumetge, yuksek heyetge nazari iti-
bare almarak uzerinde i^lensin. Mutlak, soyle 
olsun, boyle olsun dedigim yoktur 

Sonra diger cevablarmda, madenler igin bu-
yurdular ki; bu ancak Devlet elile yapiln* ve 
bunlar spekulasiyona vasita yapdamaz. Bu, hu-
susta bizde simdiye kadar bir iki muessese mu-
vaffak olmustur. Madenlerin isletilmesinde 
Etibankm sermayesi yeter mi, yetmez mi? Ben-
ce yetmez. Yeterse gok sayani siikrandir. Bu 
Devletin kazanaeagi bir seydir. Keske hepsini 
Hukumet yapsa, bunda memleket igin biiyuk 
istifade vardir. Bu mumkiin degilse, kafi ser-
mayeyi haiz, iki miiessesemi var, bunun ug, dort 
olmasma da imkan vardir, buna yol agilsm. 

Asfalt hususunda mutabikiz. Bizdeki asfal-
tm petrol ahkamma tabi tutulamryacagmi ken-
dileri de itiraf buyurdular. 

§ilepgilik serbesttir buyurdular. Ben zaten 
serbeet degildir demedim, benim bundaki hede-
fim bu degildir. Yalns buraya para yatiracak 
vatandaflarmuz varsa, yatirmaktan gekinmeme-
lerini .twain igin, bundan ewel posta nakliya-
tmda oldugu gibi, giiniin birinde islemege bas-
ladiktan sonra vatandaslarm eHnden almmaya-
cagira temin etmelidir. 

Sonra General Sjfefigin dedikleri gibi, bun-
lara doviz vermek suretile, kredi temin etmek 
suretile yardnn etmeli ve bu isfleri yapmalarmi 
temin etmelidir. Yalniz yine buyurdular ki, bu 
vatandaslarm bu isi basarmalarma imkan yok
tur. Benim kanaatrm, dort sene ewel posta nak-
liyatmxn Devlet idaresine gegmesi hakkmdaki 
kanunun esbabi mucibesine miistenittir. Orada 
Hukumetin noktai nazari baska idi. Demek ki 
sonradan degismis. 

Sonra enerji pahalilrgmdan bahsettigim si-
rada, nakliyeye de temas etmistim. Kendileri 
buyuruyorlar, nakliyeyi ucuzlatmak sayani 
ehemmiyet bir noktada degildir, limanlarm ya-
piknasi ve saire de laznndir. Hakikaten bunlar 
dogrudur. Yalniz bunlari hemen mumkiinulicra 
gormedigim igindir ki tarifeyi sbylemekle ikti-
fa ettim. Hakikaten bug-tin yapilabilecek olan 
da budur ve zannederim ki yapilmistrr. Gazete-
lerde okudum, simdiye kadar Marmara havza-
smdan verilemeyen hamule, §imdi deniz yolla-
rma verilmege baslanmis. Bu, tarifenin ucuzla-
tilmasmm yaptigi tesirdir. Daha iyi yapmak 
imkaiii varsa lutfetsinler. 

Bu miinasebetle havuzlara temas ettiler. 
Yakm zamanda bunlarm giizel gemiler yapa-

bilecek bir hale gelecegini soylediler. 
Zaten ben on milyon liralik genii almacagi 

zaman, bu havuzlarm lslahi ile gemilerin mem-
lekette yapilmasini ortaya atmistnn ve havuzla-

>im c : i 
rm bu giin kabili istif ade olub olmadigi hakkmda 
tetkikat yaptilar mi? diye somustum. Bu gun 
bu tetkikati yaptiklarmi ve neticei hayriye ver-
digini simdi ogrenmekle gok seving duydum. 

Toptan fiatlerde muvaff ak olundu diyorlar. 
Memnun oldum. Temenni ederim. Yalniz top-
tan fiatta muvaff ak olundu mu, meseleye yiizde 
doksan halledildi nazarile bakmak lazim gelir. 
Bir seyde toptan fiatta % 90 muvaff ak olundu 
mu onun artik perakendeciler tarafmdan yuk-
seltilmesi kolay degildir. Yeter ki lazim geldigi 
kadar istihsal yapilmasm. Lazim geldigi kadar 
Istihsal yaprimamasmi ve yahud yapilmasmi te
min, Hukumetin elindedir. Qunku Dizde bu 
hususta tutulan esas budur. Memlekette ku-
rulmus olan fabrikalarin istihsalati kafi midir? 
Bu tesbit ediliyor, kafi ise bir daha fabrika 
yapilmasma miisaade edilmiyor. Halbuki istih-
salatm istihlakata kifayetini tetkik etmek 
gugtur. Memlekette bir §ey ne kadar ucuz 
olursa istihlaki de o nisbette gogalir. Mesela; 
seker, memleketmizde ewelce "55 000 ton ka
dar istihsal edildigi zaman istihlake kafi ge-
liyor zannediliyordu. Biz de ewelce §eker fab-
rikasi bir tane idi. Bu giin 4 tane vardir. Hepsi 
de iyi i§Hyor, hatta di^iridan da geliyor. Bundan 
da anla^ilryor ki, fiat ucuzlaymca istihlak ar-
tryor. 

Iplik meselesine fiat konacak mi? Iplik buh-
ram, istihsal eden fabrikalar buna kafi gelmedik-
lerinden ileri gelmiyorsa, Devlet fabrikalarmm 
ona gore hareket etmeleri lazim gelir. Acaba 
memlekette istihasal kafi mi? Kafi ise bu husu-
sun refine imkan yok mu? Boyle dar zamanlarda 
toptan fiat tutmaga muvaffak olduktan sonra 
yine fabrikatbrler bir takim vasrtalarla ipligi 
yuksek fiata satmislardrr. 

Ik. V. CELAL BAYAR (Izmir) — Eger 
misal zikrederseniz haklarmda icab eden taki-
bati yaparim. 

HtTSNU KITABCI (Mugla) — Vekalet ha-
berdar degilse ben arayayrm. Fakat zannede
rim ki vekaleti aidesi bizden gok bu i^leri anlar. 

Ik. V. CELAL BAYAJl (Izmir) — Miisaade 
buyurunuz. Mai fiatmi tesbit ettigimiz fabrika-
torlerin bizim aldigxmiz tedbir hilafmda hare
ket ettiklerini ifade buyurdunuz. Bendeniz de 
^uphesiz bir delile istinad ediyorsunuz diyerek 
o delili sizden rica ettim ki takibati kanuniyede 
bulunabilelim. 

HUSNU KITABCI (Mugla) — Mebus bunu 
isbat etmek mecburijyetinde midir? 

CELAL BAYAR — Mebus istinad ettigi de-
lilleri bildirmelidir. 

HUSNU KITABCI — Beyanatta bulunurken 
istinad ettigim delilleri tevsik etmek meoburi-
yetindeyim. Fakat bana polise aid olan bir 
Jiususu nasil yukletebilirler? 

CELAL BAYAB — Polise aid olmak iizere 
sizden delil istemiyorum. Kanun hilafmda hare-
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ket ediliyor, dediniz. Zapta da gegmigtir. Ben 
de maddi deliller gosterilmesini ve zati alinizin 
sozlerinizin boylece takviyesini rica ettim. 

HUSNtJ KITABCI — Sehvii hata miistesna, 
dogru sbylemek prensibinden ayrrimamig bir 
mebusun sbzlerini mahzi hakikat telakki etmek, 
Hukumet igin lazmidir. Bunun iizerinde isler-
siniz, fakat giiniin birinde aksi sabit olursa, der-
siniz ki, her ne kadar soyle soylenmisse de biz 
su suretle dogru olmadigmi anladik, Iste deliii. 
Fakat ben buraya gelib de falan fabrika soyle 
yapmistrr dersem, bilmem ne kadar dogru olur? 

Kanunun miizakeresi esnasmda sbylemi§tim. 
Bu kanun miifid olacak, fakat kafi gelmiyecek-
tir, demigtim. Netekim kafi gelmedigini vaziyet 
gbstermigtir. 

Miitegebbislerin piyasaya mal cikarmalanna 
imkan venlirse arada rekabete meydan verile-
cek ve piyasaya ucuz mamulat arzedilmesine im
kan verecektir. 

Qimentolarda higbir hususi sahabet hatiri-
ma gelmemi§tir ve bunu sbylemig degilim. Fakat 
senelerdenberi devam eden bir sikmti vardir. 
Bu sikintiyi biran ewel bertaraf etmek ve ya-
pi yaptiracak vatanda§lan bu sikintidan kur-
tarmak igin tedbir bulunmasmi soyledim. Yok-
sa fabrikalara sahabet yapilmigtir diye bir §ey 
sbylemedim. 

Sonra dediler ki, gimentonun esasen maliyet 
fiati bizce tesbit edilmigtir. Eger gbstermig ol-
duklan bu fiat, vekaletin yaptirdigi tetkikatla 
sabit olmugsa, memlekette yeniden gimento fab-
rikalan acarak pahaliya satmaktansa, kapilan 
agip, memlekete ucuz gimento getirmek daha 
dogru olmaz mi? Agilan fabrikalar, memleke-
tin imarma engel olacak fiatlar gosteriyorsa 
fabrika yapmaga ne liizum vardir? 

Beg senelik programda biitiin bu fabrikala-
rm (rantabilite) hesablan yapilmigtir. Rantabl 
olmiyan iglere tegebbiis edilmemesi takarrur et-
mig demektir. Rantabl olan ig yapacagiz. Qiinkii 
rantabilite hesablarmm kari bu. Aksi takdirde 
memlekette biitiin sanayiin tutunacagmi zannet-
mek gibi bir hataya vanlmig olur. Hiikumeti bu 
hatadan tenzih ederim. Su halde gimento fiatlari 
iizerinde yapilan tetkikler bu fiatlari makul 
gosteriyor ise demek ki memlekette gimento sa-
nayii yiiriimiyecektir. Gergi digardan gelmesi 

gekerde oldugu gibi, ihtiyag fiati ile dahildeki 
maliyet fiati arasmdaki fark halkin odemesin-
den ileri gelir buyurdular. Dedigim gibi gimen
to iizerinde tetkikatim yoktur. Fakat geker uze-
rindeki tetkikatim bunun 11 kuruga mal oldu
gu merkezindedir, Emrederlerse hesabmi ver-
mege amadeyim. Obiirii gibi degil.. (Guliigme-
ler.) 

Qunkti bununla evvelce ugragmigtim. Seker 
igi 3 - 4 sene ewel de mevzuu bahsolmugtu. 0 . 
zaman tetkikat yapmigtim. §imdi miistahzar fik-
rimi arzetmig olacagim. 

Sanayi igi iizerinde muhterem vekilin gok 
giizel sozlenne, ingirah verici beyanlarma sami 
olduk. Buyurdular ki, sanayiin inkigafma gok 
umutluyuz. Qiinkii Tiirk halki giizel iggi oluyor 
ve gok giizel ig gikanyor. Ben bunu endustnyel 
mamulatm fiatlarmin kontrolii kanunu mii-
zakere edilirken arzetmigtim. Bazi sanayiimizin 
halen dahi ihrag imkani oidugunu soylemigtim. 
Bu da bunu gosteriyor. 

Memleketimizde maddei ibtidaiye yetigiyor 
ve ucuzdur. Bu; en son ve en modern makine-
lerle isledigine nazaran, bittabi emsaline gore 
bir maliyet fiati elde edilmesine neden imkan 
olmasm?. Bu mumkundur. Bazi milletrler biz-
den alirlar ve uzak memleketlere gotiirdukten 
sonra daha ucuza piyasaya cikarirlar. Daha 
ucuza mal ediyorlar. Bu, nihayet bizim igin bir 
sene meselesidir. Trikotajda oldugu gibi, ora-
da nasil 10 senede yetigmigse, burada da ayni 
gekilde ve miiddetde yeti^ebilir. Sanayi igini 
ehemmiyetle nazari dikkate almak, memlekete 
faydali olan, miidafaai memlekte lazmi olan, 
mevaddi ibtidaiyesi memleketde yetigen ve ran-
tabil olan sanayii esas olarak tutmali ve diger-
leri igin bir tasfiye karari vermelidir ve bunlari, 
miiddeti hitammda tasfiyeye tabi tutmalidir. 
Bundan boyle, bu sanayiin halki istismarma 
goz yummanin imkani yoktur. Bunlar yerine 
memleketimize lazim olan sanayii kurmalidir. 
Boyle olursa dahildeki piyasa daha yiiksek bir 
vaziyeto gelir. 

Gumruk kapilarmm agilacagi hakkmdaki mii-
talealarrni zevkle dinledik, hakikaten bu ted
bir, memleketin ig ticaret sahasmi gok genigle-
tecektir. 

Emin Sazak arkadagimizm da diigiindugii 
mahzurun da bertaraf edilecegi, Vekilin izaha-
tmdan anlasiliyor. Yani ocaklarm daha fazla 
tiitmesi igin lazimgelen kararlarm almdigmi 

temin buyurdular. §u halde bu ig hakikaten mem
leketin lehine hayrli bir ig oidugunu ben de 
ilave degil, gormekle zevk almig oldum. 

Tiiccarlarm zararmm odenmesi zaten mecbu-
ridir, yani, mevzuati hukukiyemiz, bunlarm 
tazmini amirdir, demedim. Yalniz nasil ki, bun-
dan Devlet ve bilhassa banka miistefit olmug-
larsa - ki o sirf Hiiknmetin koymug oldugu Kli-
ring usuliiniin neticei tabiiyesi olarak elde edil-
mig bir menf aattir - yine bu usuliin neticei ta
biiyesi olarak tuccarm ugradigi zararm Hiiku-
metin telafi etmesi gok yerinde bir gey olacagi-
m soylemigtim. Qiinkii bu elamanlar bize piya-
salan fetih degilse de, agik bulunduruyorlar. 
Zaten burada berabermigiz. 

Binaenaleyh, bunlara yardim etmek elbette 
lazimdn*. Bunda, arzettigim gibi, berabermigiz. 
Yalniz benim soyledigim kabil oldugu kadar 
gabuk olmasi idi. Qlinkii ticaret iglerinde siirat 
lazim gelir. 

— 364 — 



t : 67 28-5-1937 C : 1 
Diger hususlarda, ticareti hariciyemizin in-

kiasfi hususunda sovledikleri sozleri siikranla 
karsilamak ve memlekte karsi almmis olan ha-
yirli tedbirleri de keza siikranla karsilamak el-
bette bir borctur. Maruzatnn bundan ibarettir. 

HALtL MENTESE (Izmir) — Iktisad veki-
li Celal Bayar arkadasjir m evvelki giinkii 
genis izahlarile iktisadi genis kavrayismm 
metodik ve rasyonel galismasmm giizel bir 
brnegini verdi. Izablarmi zevkle ve dikkat-
le dinledim. Ben kendilerinden iki miihim 
mesele igin izahat taleb etmistim. Birisi; Al-
manyada bloke edilen paralardi, onun hakkmda 
vermis olduklari izahat, - esasen tatminkar iza
hat vereceklerini de ewelki giin kendilerinden 
izahat taleb ederken de i^aret etmistim - nite-
kim umumi surette oldugu gibi hususi surette 
rakamlara miistenid olarak kendilerinden almis, 
oldugum izahattan hiikumetin bu hususta ted-

birlerini almis. olduguna dair tatminkar kanaat 
vermi§tir. Izahatimi taleb ederken bunun ticari 
ve zirai mehafilde endise uyandirmi§ oldugunu 
soylemi^tim. Simdi bu aldigim izahat ve tatmin
kar cevablardan sonra giftgi vatanda§larima 
mallarmm eskisi gibi, gegen seneki gibi emni-
yetle satilacagmdan emin olarak islerinde de-
vam etmelerini, tiiccar vatanda§larimiz da bir 
az bekleseler dahi herhalde matlublarmi elde 
edeceklerini kendilerine tavsiye ederek yeni 

mevsim icinde emniyetle tedbirini almalarmi sby-
liyebilirim. 

Ikincisi, klering meselesinde bir §ey daha 
Have etmek isterim. Bu meselenin en iyi carei 
halli, bizde zamanla bloke kalmis 30 milyon lira 
muhtelif milletlerin paralarile unlarmda elbette 
Almanya ile hesablan olacaktir. Bizim bloke o-
lan paralarimiz ile takas ve mahsub suretile hal-
letmek olacaktir. Bu suretle Fransa, Isvec, Hol-
landa, Romanya ile daralmi§ olan miibadelemiz 
geni§lemis olacaktir. Meselenin bu tarzda halli-
ni muhterem vekilden temenni ederim. 

tkinci istedigim izahat §udur: Sanayi hak
kmda yaptigimiz tetkikata gore, sanayi istihsa-
latimiz biiyiik mikyasta ve her sene artmakta-
dir. 1933 senesinde 39 milyon lira iken, 1935 
senesinde 78 milyon liraya gikti. Yeni in§a edil-
mi§ ve in§a edilecek olanlarla bu istihsalat ye-
kunu 90 milyona cikacak. Ihracatimiz da o nis-
bette artmakta ve bir taraftan da sanayi i§leri-
miz geni§lemekte olduguna gore kendilerine de-
mi§tim Id gerek sermayeyi ve gerek miibadele-
yi geni§letme tedbirlerini almak vaziyetinde 
bulunuyoruz. Onun icin izahat istemi§tim. 

Kontenjan igin izahat verdiler ve kaldira-
caklarmi soyliyerek diger arkada§larm du§un-
diigii endise mevcud degildir. Qiinkii kliring sis-
temine devam edecegiz. Bu husustaki endiseleri 
bertaraf etmek iizere tedbir almdigmt izah et-
tiler. Diger arkadaglar bunu kabul ederlerse be§ 
on giin zarfmda bu kontenjantmam kaldiraca-

giz buyurdular. Bu hususta ben biraz na-
zari dikkati celbetmek isterim. Bu ted-
biri almakta fayda vardn*. Buna §iiphe 
yok. Qiinkii piyasaya miihim bir genislik 

verecektir. Fakat ben bunu ayni zamanda 
almmasi zaruri bir tedbir diye kabul ediyorum. 
Qiinkii demin de arzettigim gibi bir taraftan sa
nayi masnuati biiyiik mikyasta artmakta 
iken harigten ithalatimiz kisilmaktadir. 
Ve ihracatimiz da biiyiik bir hizla artmaktadir. 
Miibadelesi esasma istinad eden kliringin i?le-
mesi icin ve gelecek seneler blokaj tehlikesinin 
oniinii almak igin boyle genislemelere ihtiya§ 
vardrr, zannediyorum, Kliring sisteminden don-
memiz, diinyanm bu giinkii seraitine gore im-
kan yoktur. 0 halde mahzurlarmi da naza-
zara alark bu suretle genisleme tedbirleri ile 
miibadeleyi karsilastirmak gok zaruridir. 

Sanayi cephesinden yaptignn tetkikat iize-
rine amelemizin randimani iki sene zarfmda 
% 45 nisbetinde arttigim biiyiik sevingle Heye-
ti Celileye arzetmi^tim. Birde yerli iptidai mad-
delerin daima artmakta oldugunu ve memleket 
piyasasmm harici iptidai maddelerden kurtul-
makta oldugunu arzetxnistim. 

Bu vesile ile, amele meselesi hakkmda, tkti
sad vekili genis goriisumden bahsederek hak-
kimda iltifatta bulundular. Te§ekkiir ederim. 
Qiinkii amelenin daha yeni basladigi sanayi ce-
reyanmda, iki sene zarfmda % 45 nisbetinde 
randman farki verebilmesi bende ha-
kikaten biiyuk bir sevinc, uyandirdi. 
Tarih seyrinde her milletten medeniyetin 
iistiinde yasamis olan biiyiik milletin bir takim 
avamil tarafmdan senelerce tevakkuf eden me-
deni kabiliyeti yeniden kuwetle ve hizla layik 
oldugu mevkii alacagma dair biiyiik bir i?aret 
olarak' kabul ettim. Ciinkii sanayi kapasitesi-
nin iki sene zarfmda biiyiik muvaffakiyet gbs-
termesi ilerisi igin iimid veriyor. Demek ki, 

I milletimin cevherinde olan medeni kaynak tarn 
! ve kamil olarak mahfuz bulunuyor. Ondan do-
layi bende biiyiik bir nese ve besaret uyandir-
mistir. 

Saym Vekilimizin verdigi izahatta amelemi
zin de iftihar edecek kabiliyette oldugunu kay-
detti. Arkadaslar, amele meselesi, bu giin biitiin 
diinya devletleri igin en miihim meselelerden biri 
mahiyetini almistn*. Onun icin bu mesele hak
kmda almacak tedbirlere dair nazari dikkat-
lerini celbedecegim seyleri hulasatan arzede-
cegim. 

Amele meselesinin tarihini yapacak, derin 
ictimai buhrana dair bir konferans verecek de-

igilim. Amele meselesi, vaktile Fransiz ihtilal-
cileri imtiyazlan kaldirarak miisavat teminine 
galistilar ye hiiriyeti ilan ettiler. Fakat bu 
miisavat, kanun nazarmda miisavatti, vergi 
hususunda miisavatti. §eraiti maddiye iizerinde 
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miisavat akillarmdan bile ge<jmemi$ti. Fakat 
bu genis, hiiriyet her insani kendi kapasitesi de-
recesinde mevki almaga sevketti. Ve bu suretle 
insanlar arasmda seraiti maddiye noktasmdan 
genis bir miisavatsizlik sahasi agildi. Bilhassa 
19 ncu asrm nisfmdan sonra biiyiik endustri 
hareketleri baslaymca buyuk sermayeler tera-
kiim etti. Bu, mevcud miisavatsizligi daha 
ziyade artirdi. Fransiz ihtilalcileri bir §ey daha 
yaptilar. Korporasyon sistemi amele ve patron 
arasmdaki miisterek menfaati birlikte gbrmeyi 
temin ediyordu bu sistemi kaldrrmislardi. Amele 
bu suretle sermaye terakiimii ve kapasite far-
kmm tevlid ettigi miisavatsizligi izale igin ta-
mamen silahsiz kalmis oluyordu. Degil korpo-
rasyonlara miisaade hatta bir kag amelenin 
bir biiro te^Ml etmelerini bile kanunen cezaya 
tabi tutmus.lard.1. Amelenin boylece dagmik 
bulunusu merkantilizme ve sermayenin istisma-
rma vesile oldu. Amelenin hayat ^artlari gayet 
feci bir vaziyet aldi. Devlet bitaraf bulundugu 
igin ve amele dagmik oldugundan bu hal 
bir coklarmm insani hislerinin uyanmamasma 
ve bir gbk nesriyat yaparak harekete gegmele-
rine sebeb oldugu gibi gittikge toplanan amele 
de yavas yavas smif konsiyansi uyanmaga basla-
di ve bu tekerriir ede ede bu gun Devletlerin iize-
rinde miiessir ve miihim kuwet halinde Avru-
panm biinyesinde biiyiik bir ihtilal mukadde-
mesi olarak harekete gegmis, bulunuyorlar. 

§unu, bunun igin tebariiz ettrmek istiyorum 
ki bu, bizim igin bir ders olmalidir. Amele ceb-
ren hakkmi almistir. Amele cebren hakkmi alin-
ca, cebren tatbikine gegmistir. Amelenin bu va-
ziyeti bir takmi demagoglan istismar ederek 
amele smiflari tahakkume gegmege baslamis 
ve Devletlerin basma belaolmustur. Biz bu de-
receye varmamak igin madem ki hizli yiirumege 
ba^lami^ bir milletiz, amele kiitleleri her sene 
onar, yirmi^er bin artmaktadir. Tarihin bu 
•dersini arzetmek ve tktisad vekili arkadasmiizm 
nazari dikkatini celbetmek istiyorum. Amelenin 
hakkmi zorla almasi, Devleti (devanse) eder. 
Bunun igin sosyal kanunlari biran evvel ikmal 
etmek ve sosyal tedbirleri Devlet elile ve serma-

yedarlarla amelenin de yardimi ile, giinkii yalnniz 
Devlet sermayesi ve sairesi buna kafi degildir, 
fabrika menefiine ve amele kazancmdan da miis-
terekhisse yaparak biran evvel devanse ederek 
sosyal kanunlari ikmal etmesi ve amelenin ge-
rek fabrika igindeki seraiti sihhiye ve hayati-
yelerini ve gerek istikbalini emniyet altma al-
mak igin icabeden butun kanunlari hazir etme-
smi ve tatbika gegmesini tavsiye ederim. Esa-
sen i§ kanunu ile Devlet bu vazifesine baslamis 
bulunuyor. Ben is, kanunu ahkammi temamile 
miidrikim, giinki enciimeninde de bulundum. 
Ama bu vadide daha basjka yapilacak gok sey-
ler vardir. 

Arkadaslar, hayat pahaliligr iizerinde biraz 
s îddetlice durdular. Muhterem Vekil ook giizel 
cevab verdiler. Bu iste Devletin icbari kuvvet-
lerini istimale mahal yoktur, iktisadi tedbirler-
le karsilanir dediler. Qok giizel. 

Arkadaslar, umumi surette mevaddi gidaiye 
ibtidaiye fiatlarmi yiikselmektedir. Tabii bu 
yiikselis zaruri olarak esyanm krymeti yuk-
selecektir. Esyanm bu zaruri miinasebatm-
dan dogan yiikselisi tazyik edecek suret
te miibadelenin biitiin teferruatma dogru 
devlet miidahalesini genisletmekte bence 
fayda yerine 50k mazarrat dogabilir. Qunkii bu 
normal yiikselisi tazyik edecek vaziyetlere va-
rabilir. Onun igin muhterem Vekilin noktai na-
zarlarma temamen i^tirak ederim. 

Iktisadi tedbirler elbette daha miiessir -olur. 
Bunlar arasmda Iktisad vekili arkadasim gum-
riik tarifesinden bahsettiler. 

Elbette bu iyidir. Bir taraftan da halkm î -
tira kabiliyetini yukseltmek igin halk iizerindeki 
yiikii hafifletmek lazimdn*. Bu suretle i^tira 
kabiliyeti yiikseldikge istihlak ta fazlalasacak 
ve bu da dogrudan dogruya memleket iktisadi-
yatmm inki§af ma hizmet edecektir. Bu seneki va
ziyet tabiidir ki memleketin lehindedir. Hiikumet 
bir kag seneden beri giftginin yiikiinu hafiflete-
cek tedbirleri bir biri ardi srra almistir. Fakai 
diger miihim bir miistehlik kiitle vardir ki o da 
hizmet erbabidrr. Bazi arkadaslar muvazene ve 
buhran vergilerinin kaldirilmasma liizum gos-
terdiler. Ben de diyorum ki bu giinkii masraf 
genislemesi karsismda birisi 17 digeri 12 mil-
yon olan bu vergileri ne teker teker ve ne de 
hepsini birden kaldrrmanm imkani yoktur. 
Fakat biiyiik kiitle olan hizmet erbabmm i^tira 
kabiliyetini arttirmak igin gelecek senelerden 
itibaren tedricen bu vergilerin indirilmesi la-
zimdir. Ben eminim ki bu suretle memlekette 
istihlak genisleyecek is t̂ira kabiliyeti artacak-
trr ve bunun vergiler iizerinde yapacagi randi-
man beri tarafta Maliyenin yapacagi fedakar-
ligi tazmin edecektir. §unu arzetmek istiyorum 
ki, bu seneki vaziyette miistesna amiller de mii
essir olmustur. Amerikalilar bizden 17 milyon 
liralik tiitiin almislardir. Bu her sene boyle ol-
mazdi. Mesela; Amerikalilar bizim memleketten 
nig bir zaman 17 milyon liralik tiitiin almamis-
lardir. 7, 8, 10 ve nihayet 11 milyon liralik al
mislardir. 

Bu sene miistesna olarak 17 milyon liralik 
almislardir. 

Sonra klirinki, Almanyanm vaziyeti dolayi-
sile onlar da doviz vernieden mal almak heve-
sinde olduklan igin onlar da biiyiik miktarda 
mal almislardir. 

Sonra, istihlakatm genis,ligine gelince: se-
ker bayrammda gordiik. Halk magazalara hii-
cum etti, stoklan kaldirdilar. Bu, sunu gosterir 
ki, halk elbisesini cevirmek- ki bunu belki hepi-
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miz de tatbik ettik - yahud yamasmi bir az art-
tiraate- suretile sik^jni§; fakat ilk firsatta 
para bulunca magazalara hiicum etmis ve stok-
lari kaldirmi^trr. Binaenaleyh ben, bu sene 
mmrazene ve buhran vergilerinde tenzilat ya-
pilmasi hususundaki Hiikumetin ihtiyatmi ka-
bul ediyorum. Ama; arzettigim neticeler nazari 
itibare almarak gelecek seneden itibaren bu 
vergilerin tedrici surette azaltilmasmi muvafik 
buluyorum. 

Arkadaslar, butgenin umumi miizakeresi es-
nasmda, gayet miihim bir teklif yapmistim. 
Gazeteler o teklifimi mahiyeti itibarile tebariiz 
ettiremediler demek ki anlatamadim. Vekil ar-
kada$larmi da hi§ bir suretle o teklifime cevab 
vermediler. Ondan da anliyorum ki teklifimi 
layikile izab edemedim. Belki o gun gok sicak 
vardi^ ben de bir kag hatibden, Maliye vekilin-
den sonra soz almistmi, f azla yorgunluk hissedi-
yordum, onu canlandirmak igin beynelmilel 
vaziyeti izah ederken bir az uyaniklik yapa-
ymi dtye talakatime fazla dayandrm ve gorii-
yorum ki bunda da muvaffak olamamisrm. Bu 
gun hiisnii tesadiif eseri olarak Ba^vekil Hazret-
leri burada hazrrdir, §imdi goziime ilistiler. Bunu 
tekrarlayaynn, memleket igin gok fayda var
dir. 

Arkadaj-flar, teklifim sudur: demistim ki, 
b u iru&mleketin hal ve istikbaline aid tedbirler 
alirken bitisigi bulundugumuz Avrupanm vazi-
yetini gok dikkatle takib etmeliyiz. Orda bizim 
igdzt tehlike oldugu gibi almacak bir gok ibret 
mkaUeri de vardir. Avrupanm bu giinkii vazi-
yetini hiilasaten sjbyle arzetmis^tim: demistim ki, 
Avrupanm seraiti umumiyesinde agrr bir endi-
$enin hakim oldugunu goriiyorum. Bilhassa Av-
rupada son tezahiirat gbstermisjdr ki artik bey
nelmilel miinasebatta ahlak nosyonu kalmamis-
tir. Artfe bu suretle Heriyonun dedigi gibi ne 
ilani harb, ne de bitaraflik, ne de miistahkem 
agik mevki kalmamistn*. Be^ikteki gocuklar 
dahi kendisini harb sahnesinde bulacaktrr. 
Sonra demistim ki, avrupanm harbi umumiden 
hasta (jikisij bize uzun bir sulh devri kazandir-
mi^tir. cHhnhuriyet Htikumeti memleket vesai-
tini iyi idare ettigi igin gok eserler vueiide ge-
tirmis. ve ^imendifer yapmakta biiyuk bir isa-
bet gostermi^tir. Fakat yapilacak olanlar ya-
piImEj olanlardan daha goktur. Avrupanm bu-
gunkii vaziyetine gore endisem sudur; belki 
bu gun ak$am sulh yastigma basimizi koydugu-
muz halde ertesi sabah harple, harp karsjsmda 
buiunaoa|Tmizi zannediyorum. Onun igin vergi
lerin haiilatmda gbriilen fazlalik dolayisile 
istikbali temin edecek geni? ve az zamanda bii-
tiin iktisadi armatorini temin edecek Mill! 
mudafaa ve iktisadi kaynaklar igin tedbirler al-
malryiz. Banun iginde uzun vadeli bir istikraza 
girisilmesini katiyen tavsiye etmem. Bu mem
leket igin buyiik bir felaket tevlid eder. Fakat 

30 milyon liralik bir amortisman bedeli ayira-
rak bunu 15 sene konsolide etsek ve 300 mil
yon liralik bir is. programi yaparak biitiin 
diinya erbabi tefebbusunii bu ise davet etsek, 
bence muvaffak oluruz zannediyorum. Qunkii 
Devletin itibari bu gun boyle bir is igin serma-
yedar ve mute^ebbis celbine kafidir. Bu bir 
kerre bizim igin biiyuk bir sansdrr. Sonra bu 
parayi nereden bulacagiz diye dusjinmege de ma-
hal yoktur. Qiinkii vergiler bu sene 20 milyon 
fazla randman vermi^tir. Bu fazla randmam 
Devlet ba$ka hizmetlerde kullansa bile, bu se
ne mevzuubahis degildir. Yalmz fazlaligm cogu 
insaat levazmima aynhnistir. Bir kag milyon 
lira ancak daimi masraflara ayrdmistir, insaallah 
gelecek sene de ayni f azlalikla kar^dasacagra. 

Olmasa bile arkadaslar, bu giinkii vaziyet 
karsismda Huknmet milletten yeni fedakarlik 
taleb ederse milletin memnuniyetle verecegine 
kaniim. Onun i§in bu teklifi tekraren ve sarih 
bir surette izah etmegi memleketimizin menafii-
ne muvafik buldum. 

BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
baska miitalea var mi?. (Hayrr sesleri). 

IKTISAD VEKILI CELAL BAYAR (Izmir) 
— Kontrol meseleleri: Devlet sermayesile kuru-
lan ticari, smai ve mali meselelerin kontrolii 
hakkmdaki, oldukca mufassal addolunabilecek 
diinkii beyanatima ilaveten sbyliyeceklerim var
dir. Fakat bu mevzu iizerinde o kadar gok konu-
suldu ki, bunu asil kanun teklifi geldigi zamana 
talik ediyorum. Esas rehberimiz, buyiik firka-
mizm bu kabil miiesseselerin smai ve ticari hu-
susiyetlerine gore kontrol edilecegi hakkmdaki 
direktifidir. Bundan anladigimiz mana Devlet 
muhasebe evrakmm tabi tutuldugu kontrol sek-
linden ayn bir kontrolun liizumudur. Diger 
memleketlerin de bizim sistemimize gittikleri 
bir emrivakidir. Bu hususta iddiada bulunan 
saym arkadapma sureti mahsusada tenewiir 
igin Dr. Aras'la gbrii§melerini tavsiye ederim. 
Dr. Aras Devlet ticari ve smai mtiesseselerinin, 
biitiin diinyada bugiinkii kontrol tandansi ve 
kontrol §ekli hakkmda, bana verdikleri gibi 
kendilerine de gayet kiymetli ve en yeni malu-
mati lutfedeceklerdir. Bu mesele iizerinde asil 
kanun geldigi zaman goriigmeye devam ederiz. 
ve size o zaman biitiin ileri surdugunuz miilaha-
zalarm cevabmi bir kere daha vermeye gali§x-
nm. 

Bazi heyeti umumiyelerin enciimenlerden 
gegmesi meselesini, mukerreren mevzuubahs et-
tiler. Bu, benim eserim degildir. Seleflerimiz de 
bu tarzdaki Divani Muhasebat usullerile kon
trol edilemiyeoeklerini kabul ettikleri icindir ki, 
mevcud sistemi B, M. Meclislerine teklif etmi§-
ler ve kanun haline getirmi§lerdir. Bu, bence de 
bugiiniin en miitekamil sistemi degildir. Mah-
zurlari da vardir, faydalan da vardir. Zamanm-
da bunu da arzedecegim. 
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Madeii' ve §ilep ttreselesi: Bu mevzua dair 

tekrar s8z stfyle'meye liisum gbrmiyorum. Qunku 
k&fi derettede Ibundatt eHrtrelki celsede maruzat-
ta bulun&um. Mtthterem hatiMer de, bu mesele-
ler' Szerinde rcrarr'e%miemeki?6dirler. Yalniz §unu 
tekrW'edetfcft M'taHfte m^SeM gftdette vapur 
mesele^L, sadece <liin3ffl!,mesete'Sl ola¥alc «le aim- . 
miyor, bttnu Mr Ml'Kaliride''mu1&fe&'^iyoruz. 
Btetfun'!dd$rtflu£uktt Ifttfen tasvibbuyurdular. > 
Fakatffbb$te deviate Ifcmketteft gsfri kalian-de* 
|ilia,-'%«fjril!ies€le'?fizei^de'̂ i/iflia gahfiyttruz. Ge-
qeft sene kribul buyttrdugtous bir kanun vardir. 
tdai*ei htisuetyelerinve" di#er iihtiyazltsirketle-. 
rrtt \r«f Deplete aid tariff ile alakali ida#elerin 
tarifeleilfti'tanzim' ve kontraL salahiyetmi Iktr- > 
sad vfekaletitt« v^rmigtiniz. TBumm 'iiperrade <sa-
lipatiKtAym. Bir ktsim tarifelerde, bazi kalem-
ler Mil % 70 i bulan*'ve sureti umttmiyed© % 
50 sularflida bit teasilafc yaptrk. Bu tarif eler Mr 
hazifandftiritibaren tatbik mevkime giitecekler* 
dir. -

Sanayie temas eden fikirler: Bu fikirlere ce-
vab V3fei*fl?fcfilmekligim igin tekrar huzu*U<' alitfiz-
de bundaft:eVveiki'miizakeTelerde araettigim -sa* • 
nayi politikamtei bututt Hiftatile tekra* etmek-
liglm laifcm gelecektif. Fakat biliyorum ki her 
kesin biidigi bu mevzua tekrar avdcte liizum 
var midir? (Hayir s&dalari) Esgsr biz gttmad-
deyi, bu maddeyi' haricten daha ucuza alacagia 
diye san^yii kurmaktan sarfmazar edecekcek, 
mustemlebe 'aihniyetine revag vermek istiyoruz 
deroektir. 

NAStD ULU& (Kiitahya) — flyle §ey olur 
mu? A1 < 

Ik: V. CBML BAYAR (Izmir) — Boyte bir 
§ey de niemleketimizden gok uzaktir. Sanayi 
kuntyoruz. Milli sanayi maftzttmeiflizit eft yakm 
bir zamanda ikmal'icm girpmryorua < 

Iptidii maddesi ve mar§esl meiftleket/te olan 
sanayii §*i onde'kurmakta oldugnnniuz igin, en-
dttstrftegme hareketimiz «aym' zamanda iptidai 
maddelerimizin kiymetlendirilmesi bareketi de 
oliryor. "'-

TegvSki sanayi kanttn ve yerli ip'titjai mads-
de'esafei: 

Tegviki' sanayi kanutin fcanayie buyiik hiz-" 
met etmi^tif. Bu}kanunu'dugiiirap, B1. M. M. ne 
tetetjf *edfenleri ve 'bunu Kabul edenleriMrinetle 
yad etmek Irepimizr igin bir borgtur. Fakat o 
zamanki maksad, sadece el tezgahi etabmdan 
v&fchs&n&wtfBB* gegaiemimi teshil^ vetmek idi. 
B'fi^da^^layidirfrMBsadec^omuayye^ 
mmyyen iEtihlakteraakineile calisacak miiesae-; 
selertes^ik Ve hiniaye edilmistdr. Zaraaaila^ mem-
leketteki: fikir terakkisi lie,' ifatiya^lada ; g-brii- ^ 
yorUEP'3d^ ib« JrgayttJ katfidir.. Hattt'laxamiz, gpegenf: r 
le*de>>iBî v!id safaayi kmu^ujmi^ladlix^iifevbfei 
teklifte bulunduk. iAitfen ksibul ettmiz/i Yerli 
iptMsai'iiiiddiayse; veMigiiriiz ehemmiyetf bu -tefcs 
lifte sarahaten ifade edilm^tipi> ai: && fanjc = n 

Imal edilecek maddenin dahili mar§e baki-
mindan ehemmiyeti derecesini esas olarak aldik. 
Bugiinku Te§viki sanayi kanunu 1941 senesine 
kadar aynen devam edecegi igin, miikteseb hak-
lara ili§medik ve ili§miyecegiz. Sadece, bundan 
sonra bah§edecegimiz himayeleri, giidiimlii ve 
milli ekonomi politikamizm icablanna gore ve-
recegiz. 

Milli fabrikalarm maliyeti meselesi: 
Gegen giinkii maruzatimda Avrupaya naza-

ran inemleketimizde her mah pahaliya mal edi-
ypruz gibi bir §ey soylemedim. Milli fabrikalar, 
memleketinlizin giiven, alaka ve muhabbet ha-
vasi iginde daha iyi inkisaf edebilir. Falan mal 
Avrupada daha ucuza mal ediliyor diye bir id-
dia veya §iiphe ile bu havayi herhangi derecede 
ihlal e,tmeden b îce, ,Avrupada ve bizde ayni 
malm fiat elemanlarfai ayri ayri gozden gegir-
mek lazimdrr derim. 

Sureti umumiyede biz bu i^e.yeui ba^Jamis, 
bulunuyoruz. Karsjmizda 19 ncu as'^'ba^rrn-
dan beri kendilerini bu i^lere vermis o zamanm 
biiyiik ticaret ve jhracat imkanlarmdan istif^de^ 
tesisatmi tamamen amorti etmî f, kalifiye amele 
ve teknik el em an j^nera^yojiunu yetistinjiis v'. 
milletler vardir. Bizim sanayiiniiz Mn1, (fo^m'df 
bir gocuktur. Bunu adeta yirmi yasi?ida bir at-' 
letle kosturmak istiyorsunuz.' Turkijr^^*1 'en-
diistrilesmesi, milli kurumn, mill? kbrttnmasi 
zaruretinin, kisaca milH varli^mm ternel' tas&fe1.1 ' 
Bu kadar kati ve hayati bir'^aruretiA'tahmil' 
edebilecegi ufak tefekgecici ' zaruretfleri itifial' 
ile kar^ilayorsunuz. Mttlli varligi igin bu" m!em-
leketin bu biiyiik milletin yapti^ive yapabile'ee- , 
gi fedakarliklarm, fera^atlerin hududu yoMur. "• 

Fiata vucud veren, elemanla^jnazarairalniia,li: 
Demekten -maksadim, tekrar ed$r,im, ,hA^. 

mal biz de diger m^m^e}^ler§^nazarani:4a^ pâ , f 
hairy a mal oluyor dfwjek dp^idir., Bir Ĵ ujb f̂ 
yes« yapilirken, mukayese yapilan ^aem^keti<a 
bizim memlekeUimizdeki hig-dcig"il&e-e|î ayi ffy&f 
ve^gi nisbeti> amele iraii^Jm^ni^^bJAjy^miiitelj^gi 
vil sermaye faizi,, l^wpor mm^U >\. yi$$kj#ti 
bir damping me-vsajbafe pJub ^Jma^^lW ^jJf&n: 
zara Sflmak lazqndir. .-derim, l^sel|r .damping, j 
sade l?u gun tatbika ba?^anm^ lj>ir s*ey dogiWi^/i 
Gumriik. kanunumnajfda bil$ ̂ 4erpi^ edi^di#ip,i ye / 
tedbir du>unuWugupjii gwyor^w..,. ̂ Jasa^ (ti^,, 
tisnai vaz^y^tleri i ^ .4olayara^ f geug ?

, J , vr^^ n 
diistri^ini hir.palamaga! saamedflriw ki, B ŷiik̂ w 
Millet.Meqli^i ceva?r vepmez- (Tahii-^esl^pl)^ ' / , . 

Qimento uaeselesine gfctijoee ::* Bttib«tfesiJ*tnwet-'-( 
selenin a>Gemi- avukatligMf-'4eriihde*«lttiiiindfrrtei 
dolayi ciddiOn istirab d^yuyo-rUKi. - fttenilekfltif' 
miztlfi gimeaito- sanayiat nedifP/'ttii'lliiendftsKfejnraiia t̂ 
zuaieiiiizde mevkai - re, eh$mmi$rafci(Hie îr 3.^ Mtatltn 
lardan sarfrnaaar edelim^ sa<d«^$imuf)d!ttsimelit̂ h« 
BunJar gok zaman ewel kurulmus,; iaaliydte 
ba?Uamis ve;hal«ti d» iMfkyeUm &il<ims8latdiimi 
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Maliyet ve satis fiatlerini tetkik ettirdim. 
Bu. fiatlere viicud veren elemanlan hirer 
birer tesbit ettirdim. Burada gantam -
dadir. Diger memleketler fiatlerini ve on-
larda da fiata vticud veren elemanlan tes
bit ettirdim. Bir birile mukayesesini yaptik. 
Gbrulen fark sudur: Bizde vernier goktur, 
onlarda vergiler, hemen hemen hig yok denecek 
kada razdir. Onlarda elektrik gok ucuzdur, biz
de gok pahalidrr. Onlarda amele gok fazla ran-
duman vermektedir. Bizde amelenin randimani 
binnlsbe daha azdir. Onlarda sabit ve miitehav-
vil sermaye faizi ve amortismam baska yekun 
tutuyor. bizde baska ... ve ilah.. 

Biz ilk def a gimentonun fiatmi tesbit ettigimiz 
zaman tonuna 22,5 lira fiat koymus ve biiyiik 
Millet Mleclisinden gegerken istihlak vergisinden 
2,5 lira indirirseniz 20 liraya diiser demistim. 
Kabul ettiginiz kanunla fiat 20 liraya diistii. 
Ben, vergi almmasm demiyorum. §ikayette ?c-
miyorum. Bu giinkii vergi* vaziyetimizde, mil-
li faaliyetimizde, milli korunma bakrmmdan 
sarfettigimiz kesif cehdin bir zaruretidir. Dev-
letin mesaisi bir kiildiir. Maliye vekaleti bu 
kiiliin imkan verdigi tenzilati yapmak igin en 
samimi tarzda galismaktadir. Madem ki gimen-
to fiatleri yiiksektir, himaye etmeyelim, hu-
dudlan agalrm? Qimento igin bbyle de nigin di
ger sanayi igin degil... Bu fikir, bu Yiiksek Mec-
lisin oniinde tutulacak, miinakasa edilecek bir 
mevzu bile degildir. 

Benim cevabim sudur: Her endiistri gibi gi-
mento sanayiini de suurlu bir himayeye tabi 
tutacagrz. Bir taraftanda, her endiistri igin ol-
dugu gibi bunun da maliyet elemanlan iizerin-
de mumkun olan islahi miimkiin oldugu anlar-
da derhal yapmaga galisacagiz. Nakliye masra-
fi agir basan sahalar igin yakmlarmda fabrika 
agacagiz. Mesela Srvasta bbyle bir fabrika tesis 
etmek iizereyiz. 

Ig Anadoluyu sanayilestirmek: 
Sizi bundan evvelki izahatmi sirasmda, eko-

nomiyi ve memleketi nasd bir kail halinde aldi-
gimizi soylemistim. tg Anadoluyu endiistriles-
tirmek politikamiz, bunun sayisiz misallerinden-
birisidir. Mjemleketimizin sahil kisimlan, tabiat, 
iklim, vesait itibarile her giizellige ve her im-
kana malik bulunuyor. Fakat Orta Anadolu ma-
alesef bbyle degildir. Orta Anadoluda halka 
faydali olmak gayesile yer yer biiyiik sanayi ku-
racagiz. (Surekli alkislar ve bravo sesleri) ve 
memlekette bu suretle, miitevazin bir refah, bir 
seviye ve ekonomik inkisaf temin etmek istiyo-
ruz. Bu politikanm simdiden realize edilmis 
eserlerini saymama hacet var mi? 0 muhitlerde 
temin ettikleri havadan ve faaliyetten ve neti-
celerden bahsetmeme hacet var mi? Gegen sene 
bu nevi fabrikalarm faaliyet ve randiman ve 
maliyet fiati hakkmda bana bir sual sormus,lar-
dir. 0 zaman musahedeye miistenid bir §ey sby-

leyecek vaziyette degildim. Bu gun size cevab 
veriyorum. Hepsi en iyi, en iimid bans bir hal-
de galis,makta ve bu giinkii ekonomik §eraiti 
daha miisaid sahalarda tesis edilmis, fabrikalar-
la omuz omuza galismaktadirlar. (Surekli al
kislar ve bravo sesleri). 

Fiat miirakabesini yeniden mevzuu bahs et-
tiler: 

Biz kontrolumuzu mutlak olarak her §eye 
te§mil etmek niyetinde degiliz. Buna aid kanu-
nun esbabi mucibesinde vardir. Siz de kabul 
buyurdunuz, liizum ve ihtiyag gbruldukge; ica-
bettikge toptan fiyat miirakabesi yapacagiz. Ve 
bunu yapryoruz. §imdiye kadar yaptiklarmuz-
da muvaffak olduk. Dedigim kisimlar - peraken-
de miistesna - ele aldigimiz kisimlara aittir. 

Yoksa butun fiat meselesini memlekette hal-
lettik demek istemiyorum, buna imkan yoktur. 
Bunu tasrihan tekrar etmeyi luzumlu gbrdum. 

Arkadaslarimm, siiphesiz kemali samimiyet-
le her i§ittiklerini sbylemeye yiiksek salahiyet-
leri vardir. Arkadaslarm hakki kelamlarmi tah-
did etmek nig kimsenin hatirmdan gegmez. 
Zaten buna cesaret edilemez. Fakat efkari umu-
miyeye kar^i her hangi bir fikir lanse edildigi 
vakit Hukumete derhal maddi delil verilmeli-
dir ki harekete gegebilsin. Mamafi bu yiiksek 
kiirsiiden sbylenen sbzler hig bir maddi delile 
istinad etmese de bizim igin bir direktiftir. 
(Bravo sesleri, alkislar) Onun pesinden yurii-
yecek ve takib edecegiz. Ona siiphe yoktur. (Al
kislar) . 

Kontenjan kalkmasi meselesi: 
Icra Vekilleri heyeti karan ile kontenjani 

kaldiracagimizi soylemistim. Bittabi Hiikume-
tin umumi politikasma tabi olan bu i^lerde Ic
ra Vekilleri heyeti karan bir zarurettir. Fakat 
Icra Vekilleri heyeti karan heniiz bu i§ hakkm
da sadir olmadigi igin, bu suretle idarei lisan 
etmi^tim. Yoksa Hukumetin kontenjani kaldira-
cagma ^iiphe etmemekteyim. Zaten bu tetkikati 
ve bu beyanat imkanmi Biiyiik Bas^vekilimin 
sarih emir ve muvafakatlerile yapmis bulu-
nuyorum. 

Amele meselesine gelince : 
Bence bizim memlekette amele meselesi zan-

nolundugu kadar biiyiik ve kiilf etli bir ^ degil
dir. Amelemiz, biiyiik sehirler miistesna ol
mak §artile, kendi mesleki hayatlarma yeni 
ali§makto ve alistmlmaktadrrlar. Bu zarureti 
kolaylikla kendilerine hazmettirebUmek igin 
yardim edecegiz. Bu da, bir zaman meselesidir. 
Fakat esas amele politikasma gelince; malumu 
aliniz, bizim is kanunumuzda amele tabiri 
dahi yoktur. Isgi, is veren ve is alan tabirleri 
vardir. Arkadasrm Halil Mentese bu tabirlerde-
ki niiansi benden gok daha iyi takdir ederler 
ve takib ettigimiz politikanm isabetini fiiphe-
siz biiyiik bir salahiyetle kavrarlar. 

Bizim amele meselesindeki politikamiz, bu 
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giinkii i§ kanunu ile ifade edilmi§tir. Bu ka-
nun 15 bJazirandan itibaren tatbika bas,lanryor. 
Amele igin ne dereceye kadar faydali olacagi 
tatbika gegildikten sonra anla^ilacaktir. Hig 
siiphe yoktur ki, faydasi goriilecektir. Yalniz 
amele kanunu tatbika basjarken uf ak bir en-
disem mevcuttur: Bunu burada, valilerimizin 
ve bu iste caiman Hiikumet memurlarnnizm bu 
kiirsiiden nazari dikkatini celb etmek igin soy-
lemek mecburiyetini hissediyorum. Olgiiler 
kanunda oldugu gibi, i$ kanununun tatbiki 
de memlekette ayrica bir hayat pahaliligma ve-
sile te^kil etmemelidir. Eger bu noktada kafi 
derecede kill halinde hassasiyet gosteremezsek 
boyle bir yanlEjdigm husule geleceginden endive 
etmekteyim. 

Hayat pahaliligi meselesi : 
Bu mesele ile esasen Hiikumet me^guldur. 

Arkada^larimizm bu mevzua taalluk eden sozle-
rini Hiikumetin mesaisini tasvib esklinde telakki 
ediyorum. 

Zannediyorum ki, ba§ka mesele kalmadi. 
Benim daha soyliyeceklerim vardrr. Fakat ba?-
ka bir miinasebet bekleyerek sarfi nazar edi-
yorum. Yalniz bir sualin cevapsiz kalmamasi 
i$in malumat seklinde size bir iM rakam arze-
decegim. 

Mill! gelir meselesi : 
Arkada^rm Srvas mebusu Bay §emsettin bir 

sual sordu. Cevab olarak rakamlar arzeedece-
gim. 

Mill! gelir iizerinde ilk tetkiM 1935 de yap-
maga ba§ladik. 

Milli servet iizerine de tetkikata konjonktiir 
servisimizi memur etmi§ bulunuyorum. 

Yuksek konjonktiir devresi olan yani is, gi-
di^inin en inkisaflr devresi bulunan 1927 -1928 
itibarile ve muhtelif memleketlerde mukayese 
olarak vaziyet §udur: 

Umumi milli gelir rakamlarmi milyon Tiirk 
lirasi olarak okuyacagrm; adam basma diisenler 
ise basit Turk lirasidir. 

1927 - 1928 devresinde, yani tarn buhrandan 
e w e l : 

Milli gelir Adam basma 
Yekun dii^en 
milyon T. L. 

Balkan memleketleri : 
Tiirkiye 
Romanya 
Yu^oslavya 
Bulgaristan 

Diger memleketlerden 
himleri: 

Simali Amerika 
fngiltere 
Almanya 
Fransa 
Italya 

1 605 
3 500 
2 223 

576 
mu-

168 200 
35 752 
36 500 
19 736 
9 389 

117 
197 
172 
101 

1 384 
784 
574 
480 
229 

Tiirkiye milli geliri: 
Milli gelir Niifus basina 
yekunumuz du§en 

milyon lira olarak lira olarak 
1933 - 34 1150 73 
1934 - 35 1250 78 
1935 - 36 1330 82 
1927 - 28 1605 117 

Goriiliiyor ki, milli gelirimiz muntazaman 
artmaktadir. 1927 - 28 devresine nazaran gdrii-
len fark buhrandan miitevelliddir. 

Netekim: 
Adam ba§ma Alman geliri 1927 - 28 de 1.152 

mark 
Adam basina §imali Amerika 1927 - 28 de 

1.384 dolar iken 1935 de Almanya 857 marka, 
Simali Amerika Birle§ik Hiikumetleri rakami 
526 ya du§mu§tur. 

Son seneler itibarile yalniz Yugoslav rak-
kamlari nesredilmigtir. 

Yugoslavya'nm milli geliri 1936 da adam 
ba§ma 76 Tiirk lirasi olarak tesbit edilmi§tir. 
Halbuki 1927 - 28 devresinde bu rakam yukar-
da soyledigim gibi 172 idi. 

Tiirkiye milli gelirinin taksimi §udur: 
1933-34 1934-35 1935-36 

Milyon Tiirk lirasi olarak 
1. — Ziraat (Ziraat, 
orman, av) 360 399 435 
2. — Endiistri ve el 
sanatlan 180 200 215 
3. — Mesken gelirleri 60 61 62 
4. — Hizmet gelirleri 100 102 104 
5. — Ticaret (Nakli-
yat, bankalar, sigor-
talar, inhisarlar v. s.) 450 488 514 

1 150 1 250 1 330 
Bu taksim 1933 - 34 100 olarak ifade edilir-

se §oyle oluyor. 
1933 - 34 1934 - 35 1935 * 36 

1. — Ziraat (Ziraat, 
orman, av) 100 00 110 83 120 83 
2. — Endiistri ve el 
sanatlan 100 00 111 11 119 44 
3. — Mesken gelirleri 100 00 101 67 103 33 
4. — Hizmet gelirleri 100 00 102 00 104 00 
5. — Ticaret (Nakli-
yat, bankalar, sigor-
talar, inhisarlar v. s.) 100 00 108 44 114 44 

100 00 108 70 115 65 
Bundan §u netice gikryor: 
Ziraat yani koylulerin milli geliri, digerle-

rinden gok artmaktadir. 
Bu kby kalkmmasi bakimmdan son derecede 

memnuniyeti mucibtir. 
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—jfionra endtistri 
— Daha soma ticaret 
— Hizmet gelirleri 
— Ve en nihayet mesken gelirleri geliyor. 
GENERAL KAZIM SEVtlKTEKlN (Diyar-

bekir) — Izmitte, Bahgecik koyiinde petrol ve 
bitiim bulundugunu haber aldim ve bu da i§leti-
leoek olursa memleketimize kafi geldikten ba§ka 
harice bile ihraca imkan var diyorlar. Evvelce 
okudugunuz raporda bunu gormedim. 

Ikincisi: Giimriik tarifelerini degi§tirerek 
* harigten mal getirecegiz, buyurdunuz. Dahilde 

bulunan mahsulatla bu harigten gelecek malm 
rekabeti ne olacaktir? Bunun igin bir tedbir 
almmi§ midir? 

tJgiincusii tstanbulda bir §antiye yapilacagi-
ni soylediniz. Bu santiyede harb gemileri de ta-
mir edilecek midir? 

IKTISAD V. CELAL BAYAR (Izmir) — 
Izmitte kagid fabrikamiz yapilirken temelinden 
gaz giktigmi haber verdiler. Bir si§e iginde bu-
raya kadar da gonderdiler. Kisaca arzedeyim. 
Mutehassislarrmi gonderdim. Bunun ufak bir 
tebehhurdan ileri geldigini soylediler Pakat Iz
mitte petrol istihsali noktai nazarmdan ehemmi-
yetli olan madde bitumlii sistlerdir. Belki za-
ti ailerine bu sistlerden bahsetmis olacaklardir. 
Bizim memleketimizde bitiimlii siste §imdiye ka
dar tig mintakada tesadiif ettik. Izmitte, Bo-
luda ve Ulu ki§lada. Bunlar iizerinde tetkikat 
ve tahliller yaptirdik. Hemen i§e ba§lamak la-
zim gelirse en miisaid olan Boludakidir ve 
ondan sonda Uluki^ladakini ele almak la-
zrmgeliyor. En sona da, tzmit hesabma teessufle 
soylemek lazmigelir, tzmit kalryor. 

Jftfolumu aliniz, sistler, sentetik petrol ve 
benzin istihsali igin maddei iptidaiyedir. Mem-
leketimiz igin yaptrrilan tetkik neticesinde, mii-
tehassislar §istlerden ziyade kdmiirii elverigli 
buldular. Bunun igin belli ba?h iki prosede var-
dir. Bu prosedbrlerden biri daha pahalrya mal 
olmaktadn*. ve bize sentetik benzin ve miis/tak-
katini daha pahalrya vermektedir. Fakat tekem-
mtil etmis, ve oldukga katiyet kesbetmis, alaka-
darlarca da emniyeti kabul edilmis olan sekildir. 

. tkinci prosede; tesisati itibarile daha gok 
ucuzdur, maliyeti itibarile de ucuzdur. Bu da 
en gok isimize gelen noktadir. Bu teknik mev-
zuu mutehassislarim gok yakmdan takib etmek-
tedirler. MJutlak olarak diyebilirim ki, memle-
ket dahilinde tabii petrol bulalmi veya bula-
mayalim, elimizde s^stlerimiz ve bol komuriimiiz 
vardir. Sentetik benzin istihsaline gitmeye mut-
laka mecbur olacagiz. 

CHimruge taalluk eden sualinize gelince: 
tebariiz ettirilmesi lazmigelen nokta yapacagmuz 
himayenin en ileride olani zirai maddelere inhi-
sar edecegidir. 

Emin Sazak arkadasima hitab ederek arze
deyim M, beynelmilel piyasada bugday fiatle-

rini ele aldigimiz zaman, bizim giimriik resmi 
olarak tayin ettigimiz hadden % 50 noksanma 
satildigmi goriiruz yani beynelmilel piyasada 
3,5 4 kurusa bugday satikrken bizde hatirlar-
siniz, rakamda yanilmryorum zannediyorum, 
bug day m kilosundan alti kuru$tan fazla giim
riik resmi almmakta idi. Bugday iste bu kadar 
himayeye mazhar olmakta idi. Bu kabil mah-
sullerimizi daima diisunecegiz ve bu himayemizi 
asla birakmayacagiz. 

Memleketimizde biiyuk masraflar pahasma 
viicude gelmis olan ve iptidai maddesi de mem
leketimizde yeti§en sanayimizi himaye edecegiz. 
iptidai maddesi memleket dahilinden temin edil-
meyen ve fakat memleketimizde kurulmus, ve 
bu giin islemekte bulunan sanayii de muayyen 
prensibler dahilinde koUayacagiz. 

Heyeti Muhtereme suna emniyet buyursun 
ki, biz, ser havasi iginde suni tedbirlerle memle
ketimizde sanayi yapmak niyetinde degiliz. Ha-
yat ve rekabet kudreti olan ve ilk frrsatta ih-
racatgi sanayi kafilesi de teskil edebilecek veya 
nig degilse harig sanayi ile memeket piyasasmda 
muvaffakiyetle kbkle§ecek sanayi istiyoruz. bu 
sartlan haiz olan sanayii ne pahasma olursa 
olsun himayeden gekinmeyecegiz. (Bravo ses-
leri). 

Isittigime gore bazi arkadaslarimiz bir kisim 
luks esyanm, giimriik ne olursa olsun memle-
kete gireceginden ve milli malla §u veya bu 
sebeble rekabet edeceginden endise etmekte 
imisler. Mesela ipekli mensucat, ben arkada§-
larrmla mesgul oldum. Metresi 7 liraya satila-
bilecek bir kuma^tan 12 lira giimriik alryoruz. 
Eger 12 lira giimriik resmi verip de memlekete 
ipekli kumas getirecek adamlar bulunursa 
ve onu da kiyecek insanlar varsa ne ala. 
Bunlar da sni ziibbelik yapmak ve salonlarda 
bu kuma§ Avrupanm filan malidir diye oviin-
mek maksadile giyecek, son derecede sayili ve 
milli disiplinin mahkum edecegi bir takim snob-
lar olacagi tabiidir. Karartmizm en biiyuk te-
minati yalniz bu cihet degil, Tiirk milletinin 
biiyuk milli §uuru ve mUli dsiplinidir. 

Nihayet santiye meselesini sordunuz: Asker-
lerin harb gemisi insasi hakkmda kendilerine 
aid tasavvurlari, planlari oldugunu i§idiyorum. 
Fakat eski havuzlar vektile heyeti veldle ka-
rarile Iktisad vekaletine devredilmi$ti. §imdi 
fabrikalarnnizm yeri burasidrr. Bunlar iizerin
de islahat yaptirarak, - istikbale aid bir tasav-
vur olarak £wz ediyorum - orada biiyuk tonda 
dahi gemi yapabilecek tesisat kurmagi dii^iinii-
yoruz. §imdiden ihzari bir sekilde gali^maga 
basladik. §u halde ben kendi ^ahsrm namma 
muteaddid santiyeler viicude getirerek biiyuk 
masraflar yapacagmuza ve bunlarm idaresi igin 
muteaddid masraflar ihtiyar edecegimize, tica
ret ve harb filomuz igin bir ^antiyeyi fakat en 
mukemmelini yapmak suretile tanzim ve idar$ 
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etmegi ekonomikman daha mttsaid bulurum. 
(Dogru bravo sesleri). 

Fakat heniiz verilmis, bir karar yoktur. tk-
trsad vekaleti Tiearet f ilomuz igin kendi hesabi-
na galisjmaktadir. Ve zaman zaman gok sikmti 
gekmekteyiz. Bu sene gemilerimizi muayene et-
tirmek igin gok zeman sarfma mecbur olduk. 
Sikmti gektik. Istinyedeki doku satm almak igin 
tesebbiiste bulundum. Kendileri esasen kar va-
ziyetinde degildirler. Buna ragmen gok yuksek 
fiat istediler. Kendi baline biraktik. Fakat 
diinkii uzun beyanatimda arzettigim gibi biitiin 
bunlar kul halinde nazari itibare almarak prog-

ramla^tirrimaktadir. Bu progTamlarimizm teknik 
esaslari bitmis gibidir. Mali cihetleri hakkmda 
da iimitlerimiz kuwetlidir. Bunlan tamamla-
diktan sonra zan ediyorum ki yakmda Meclisi 
aliye arz edecegiz. 

tS3YHA.lL KEMAL ALPSAR (Qorum) — bir 
sual soracagrm. 

BALKAN — Daha evvel soracak arkada§-
lar var, Buyurun Bay Behget Giinay. 

BEHCET GttNAY (Urfa) — Harigten ithal 
edilen cuval, kanavige ve teferruati gibi miamu-
lat igin memleketten epeyce para gikryor. Da-
hilde kendir yetismektedir. Maliyeti daha az 
olmasi dolayisile ihracata yarayan servetin Ada-
na ile cenub vilayetlerinde yeti^ebilecegi de 
miicerrebtir. Endiistri aleminde mesjhud ve me§-
kur mesaide paranm igerde kalmasi ve is hac-
minin buyiimesi igin bir de guval fabrikasi mu-
tasawermidir? 

IKTISAD V. OELAL BAYAR (Izmir) — 
Bunu etiid ettik Hatta birinci bes, senelik sanayi 
progranumiz miinasebetile ele de almi^tik. Ken
dir mahsulii pahali bir maddedir. Jiite nazaran 
hem fiat hem de bazi mallarm icabatma naza
ran elveri^li degildir. Kendirden ancak Sovi-
yetler guval imal etmektedirler fakat onlarm 
jiitleri de vardir. Onlarda kendir mensucatmm 
guvale sarf olunan kismi gok azdrr. Bizim mem-
leketimizda ihtiyacimiz bilhassa guvaladir. §u 
halde pahali bir maddeden hem ucuza almabile-
cek olan hem de bazen uygun gelmeyen bir sey 
imal edecegiz diye korktuk. Eger memleketi-
mizde jut yeti§tigini ve iktisaden de faydali 
oldugunu anlarsak alti ay sonra fabrikayi kura-
cagimi vadedebilirini. 

ISMAIL KEMAL ALPSAR (Qorum) — Ma-
ra§ vilayeti dahilinde Suleymaniye kazasmda 
bir demir madeni var. Harbi umumide orada 
istihsal edilen demiri getirip jandarmalarm hay-
vanlarina nal yaptrrmistim. Bu maden hakkmda 
tetkikat yapildi mi, yapridi ise zenginligi ne nis-
bettedir? 

Ik. V. OELAL BAYAR (Devamla) — Gegen 
giin okudugum listede de memlekette demir ma
deni mevcuddur. Bunlarm jeolojik tetkikati 
bitmistir. Mesela; Kayseri civarmda Fara$ada-
ki demir madeni gibi. Bunu 10 milyon ton tah-

min ediyorlar. Izmirde iki mmtakada, ayri ayrl 
demir madenleri var, bunlarm da jeolojik tet
kikati bitmistir. Maras ta bu sekildedir. Orada 
da jeolojik tetkikat bitmistir. Fakat hakiki ser-
veti katiyetle ifade edebilmek igin sondaj yapd-
mak lazrni gelir. Bunu, heniiz hig.birisi hakkmda 
yapmadik. I§letilmesine karar verdigimiz zaman 
sondaj yapacagiz. (Bravo sesleri, alias, lar). 

BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
bas,ka miitalea yoktur. Fasillara gegilmesini ka-
bul buyuranlar ... Etmeyenler ... Fasillara gecil-
mesi kabul edihni§tir. 

MALIYE VEKILI FUAD AGRALI (Ela-
ziz) — Iginde ba§hca Milli Miidafaa ihtiyag-
lari oldugu halde, biiyiik bir program igin 300 
milyon liralik bir istikraz akdi hakkmda, muh-
terem Izmir mebusu Halil Mente§e arkadagimiz, 
ikinci defa beyanatta bulundular. Hiikumetten, 
bunun hakkmda, miitalealarma cevab istiyorlar. 
0 itibarladir ki kiirsiiye gelmi§ bulunuyorum. 

Milli miidafaa ihtiyaglarmi, umumi siyaset 
havasmi takib ederek temin etmekte oldugu-
muz, Yuksek Meclisin malumudur. Iginde bu 
maksad dahi dahil oldugu halde, senede 30 mil-
yonu gegen, adi biitgeden gayri, fevkalade tah-
sisat vermekteyiz. Miibrem ihtiyaglanmiz igin 
harigten kafi derecede kredi bulmaktayiz. Zan-
nederim Id bu kredileri miibalega etmemek hu-
susunda takib ettigimiz ihtiyatli vaziyeti, Yiik-
sek Heyetiniz tasvib eder. Daha geni§ mikyasta 
bir istikraz akdine §imdiye kadar tevessiil et-
medik. (Bravo sesleri). 

Fakat Yuksek Meclis emin olabilir ki biitge
den ayirmakta oldugumuz tahsisat miktari, bi
zim ihtiyaglarimizi, miibrem olan ihtiyaglanmi-
zi temine kifayet etmektedir. (Bravo sesleri). 

Bunlan ifade etmek, Hukumet tarafindan 
kafi bir beyanat telakki edilir umidindeyim. 
(Bravo sesleri, alkiglar). 

BALKAN — Munzam tahsisata aid kanun 
layihasma rey vermiyen var mi? Rey toplama 
muameleai bitmi§tir. 

Fasillari okuyoruz. 

F. Lira 
761 Vekil tahsisati 4 800 

BA§KAN — Kabul edilmi^tir. 
762 Memurlar maa^i 347 688 

BA§KAN — Kabul edilmis.tir. 
763 1683 numarali kanunun 58 nci 

maddesi mucibince verilecek 
tekaiid ikramiyesi 4 000 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 

764 Merkez mustahdemleri iicreti 277 140 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

765 Vilayetler mustahdemleri iicreti 64 180 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

766 Muvakkat tazminat 31 620 
BALKAN — Kabul edilmigtir. 
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767 2233 numarali kanun mucibince 
askerlik dersi muallimlerine ve-
rilecek iicret 1 472 
BALKAN — Kabul edUmistir. 

768 Merkez mefruast ve demirbasi 17 500 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

769 Merkez levazimi 18 900 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

770 Merkez miiteferrikasi 6 000 
BASKAN — Kabul edilmigtir. 

771 Vekalet otomobil masrafi 6 200 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

772 Vekalet hizmet otomobili ve iki 
motosiklet mubayaa ve isletmesi 7 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

773 Vilayetler levazimi 1 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

774 Vilayetler muteferrikasi 900 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

775 Mutenewi masraflar 21 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

776 Daimi memuriyet harcirahi 8 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

777 Muvakkat memuriyet harcirahi 20 000 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

778 Miifettisler harcirahi 10 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

779 Ecnebi memleketler harcirahi 15 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

780 Resmi telefon tesis ve mukale-
me masrafi 5 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

781 tfcretli muhabere ve mukaleme 
bedeli 5 000 

9l̂ <BA§KAN — Kabul edilmistir. 
7825iR)stft ve telgraf iicreti 10 136 

fid BASiKAN — Kabul edilmistir. 
788?I IteMK^rerharici sergiler masrafi 38 000 

ai^AQftAN •feKabul edilmistir. 
784ar;#0££a^ tlesriyat, propaganda 30 000 

O'-OBA^KAN'IH—^ Ka/bfol edilmistir. 
785 Kongreler, beynelmilel muesse-

vime&^mMgwR&rt rj?i .irtercf % 14 900 
• !^^BA^HIAN''-i Kabul edilmistir. 

78Gn;gi|f<Mrtalar" ^ tetkik hfeyeti huzar 
/[erobsadarfy^harcrj^ ve. fcaflwomas- *t > 

raflan ' 2 000 
T BALKAN — Kabul' tttfltafcistir. 

78#Mifcne8ii> mfcteiHi&sislarive. tercU-* 
manlar ve katibleri " 106T10O 

,Hin^3IWU!r»»— Kabul e^lnpWr. w • > 1 
708ovBiiiitie tahsil ettirileB tftl&beniii / >»» 

H $&€&&& \te yolimasraflari ^ 1 
tatfxfcjtfHtaW'j-- Kabul, edifoni§th\ < 

78#' ^ahlilhaae masrafi i ' 10 000 
-i^oBA$®AWJ— Stebul edilmistir. • < 

790 Havzai^fUfesaye-Veai^madeii- • ' >'< 
itel&tav hirvx: . w» r u> - ' ' F,<6&J000 
n£sifiA§KAN —; K $ M -CNUSmJQtnr&ji ww . .. 

P. 
791 

Lira 

792 

Tesviki sanayi kanunu mucibin
ce verilecek prim karsiligr 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Krgm madenlerinden ve Eregli 
havzasi ocaklarmdan maada ma-
denler igin 2818 numarali kanu-
nun 6 nci maddesinin (B) fikrasi 
mucibince imtiyaz sahiblerine 
verilecek para karsiligr 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 
Mektebler ve miiesseseler 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 
Tiirkofis ve kontrolorler 
BALKAN — Kabul edilmigtir. 
Turizm masarifi umumiyesi ve 
turizm tesekkiillerine yardim 
BALKAN —• Kabul edilmi§tir. 
M. T. A. EnstitUsiine yardim 1 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 
Tamirat masrafi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Olciiler kanununun tatbiki u-
mumi masrafi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
3008 numarali is kanununun 
tatbiki umumi masrafi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
788 numarali kanunun tatbiki 
masrafi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Gegen yil borglan 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Eski yillar borglan 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
2261 numarali kanunun 4 ncii 
maddesi mucibince giimruk res-
minden ve muamele vergisinden 
muaf olan maddeler riisumu kar-
Siligi 1 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Memurlar maasi 
BALKAN— Kabul edilmistir. 
1683 numarali kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te-
kaiid ikramiyesi 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Merkez mustahdemleri iicreti 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Vilayetler mustahdemleri iicreti 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Muvakkat tazminat 

,; r ^ ^ ^ N — Kabul edilmistir. 
809 2233 nw*arali kanun mucibince 
-iT-jsjW^Bfc ^ ^ r i muallimlerine 

r r.f u ; l f M W ^ -^S^uljjedilmistir.ii;^ 
8K)fq Qei^rifVamfeiflfpretefiKmani 

liHritturiairfc&iirfirdlee^ Wr 
i: Gi>riBA§KANj f«w sKabtiH edita£a§tirfhH-

793 

794 

795 

796 

797 

798 

799 

800 

801 

802 

803 

804 

805 

806 

807 

16 194 

32 960 

666 906 

3 840 

040 000 

400 

110 000 

305 516 

8 500 

6 000 

9 000 

440 000 

178 644 

1 500 

27 000 

76 620 

6 888 

528 

3 000 
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811 Vilayetler raefrt»?at ve demirba?r 10 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

812 Vilayetler levazimi 7 000 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 

813 Vilayetler muteferrikasi 4 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

814 Vilayetler miitenewi masraflari 8 700 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

815 Vilayet memurlan harcrrahi 3 000 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 

816 Vilayetler resmi telefon tesis 
ve miikaleme masrafi 1 150 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

817 Vilayetler iicretli muhabere ve 
miikaleme bedeli 1 500 
BALKAN — Kabul edilmigtir. 

818 Ecnebi miitehassislar ve tercti-
manlar 1 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

810 Yuksek deniz ticaret mektebi 85 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

820 Liman ve sahil hizmetleri 45 540 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

821 Liman idaresinin nakil vasitalan 
masrafi 16 536 
BASK AN — Kabul edilmigtir. 

822 Deniz ticaret miiste^arligi umu-
mi masrafi 18 000 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

823 Devlet reisine aid deniz vasrta-
larile kdavuzluk ve romorkorcu-
luk masraflari 322 500 
BALKAN — Kabul edilmigtir. 

824 Liman idareleri tamir masrafi 500 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

825 788 numarali kanunun tatbiki 
masrafi 3 620 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

826 Gegeii yd borglan 510 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

827 Elki yillar bprglari 725 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

j 

B - Ziraat vekdleti biltgesi 

BALKAN — Ziraat vekaleti butgesine gegi-
yoruz. Heyeti umumiyesi hakkmda mtitalea 
var mi? 

NA§lD ITLU6 (Kiitahya) — Aziz arkadas-
lar; buyiik fedakarliklarla ve biiyuk Kurtarcci 
Ataturkiin elile istiklaline kavusan TUrkiyenin 
istiklalmi ebedilestirmek, onun tktisadi istikla-
lini kuwetli temellere istinad ettiirmek igin kul-
landigimiz vasrtalardan biri de bes yillik sanayi-
lejrnie programidir. Bu sanayilesme programi-
nm mesnedi, memleket iginde yetisen iptidai 
maddelerdir. Arkadaflar, birinci bes ydlik pro-
gramm belli bas.li mevzuunu pamuklu mensucat 
sanayii tesjkil eder. Biliyorsunuz ki, bundan 

bes sene evvel bizim ticareti hariciyemizin itha-
lat faslmda pamuklu mensucat yetmis milyon li
ra gibi biiyiik bir rakam tegkil ediyordu. Yani 
biz, pamuk memleketi oldugumuz halde, di§an-
ya yetmis milyon lira kadar biiyiik bir parayi 
her sene hariee vermek mecburiyetinde bulu-
nuyorduk. Bu gun pamuklu masnuatimizi yap-
mak igin bir cok fabrikalarimiz faaliyettedir. 
Bakirkby, Kayseri i^liyor. Nazilli, bitmek iize-
redir. Eregli de gali^maga baslamistir. Ma-
latya kombinasi igin Devlet hazirligmi yapmis, 
Igdir tarafinda yapriacak fabrikalarm hazirligi 
yapilmis veya yapilmakta bulunmktadir. Ar-
kadaslar, Kayseri fabrikasinm faaliyeti hakkm
da pek cok malumatimiz vardir. Gazetelerde 
okuduk ve gozumiizle de gorduk. Eregli fab-
rikasi agilali iizerinden daha iki ay gecmedigi 
halde hakikaten memlekette iftiharla kars^lana-
cak bir galisma devrine girmi^ bulunuyoruz. 
Bu gun aldigim Siimerbank btilteninde hakika
ten seving ve iftihar verecek haberler vardir. 
Miisaade ederseniz okuyayim: 

« Eregli bez fabrikamizi ziyaret eden Izmir 
ve Istanbul tiiccarlan fabrika mamulatmm Av-
rupa bezleri ayarmda oldugunu gormusler ve 
takdirle karsjlayarak kendi magazalarmda sat-
mak iizere siparisler vermislerdir. Verilen bu 
siparisler fabrikanm dort ayhk galis^nalarmi 
karsilayacak miktardadir. 

Bundan baska Anadolu tiiccarlan da muhte-
lif tip bezler iizerine fabrikaya ehemmiyetli si
parisler vermege baslamislardir. 

Fabrika yeni islemeye baslamis oldugundan 
kalifiye isgi kadrosunu tamamlamak igin biiyiik 
gayretler sarfetmektedir». 

§imdi arkadaslarim, biitiin bunlan soyle-
dikten sonra, §unu soracagim. Acaba, Ziraat 
vekaletimizin almis. oldugu tedbirler bu yd bii
tiin bu miiesseselerimizin ihtiyacma yetecek ka
dar yuksek evsafta ve miktarda pamuk yetis-
tirmege musaid midir, degil midir? Bu hususta 
muhterem vekilin beni tenvir etmesini rica ede-
rim. 

Sonra pamuk bizim igin tediye muvazenemiz 
baknnmdan hayati bir maddedir. Memlekete 
dbviz getiren maddelerin belli ba^lilarm-
dan biridir., pamugu ayni zamanda satmak 
ta istiyoruz. 

Kendi sanayi ihtiyaclarimizdan baska ayrica 
disarrya satacak fazlalikta pamuk elde edebile-
cek miyiz? 

Bu miinasebetle bir §ey hatirlatmak isterim, 
koyliiyu kalkmdirmak igin pamugu en kuwetli 
vasrtalardan biri addediyoruz. Memlekette §e-
ker sanayii kurulurken, §eker sanayiinin ziraat 
te§Mlati koylii ile daima temasta bulunarak on-
lari miiessir surette tenvir etmi§tir, acaba veka-
letin boyle bir tasavvuru var midir? 

Arkadaslar, bundan sonra Ziraat vekaleti 
butgesinin heyeti umumiyesi hakkmda nazan 
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dikkatimi celbeden bazi rakamlar hakkmda sa-
ym vekilden malumat rica edecegim. Bu rakam
lar gegen yil biitcesile bu yil biitgesi arasmdaki 
azalma farklaridir. Bu farklar dogrudan do£ru-
ya Hiikumet tarafindan teklif edilen kisim iize-
rindedir. Miicadele faslmda muzir hayvan ve 
hastaliklarla miicadele masrafi gegen yd 640 000 
lira varken bu yil 377 bin lira teklif edilmi§. 
Filvaki bu yil Merkez miicadele enstitiisii ve 
istasyonlari igin 34 000 lira kadar tahsisat alm-
miftir, Bu tahsisatla miicadele faaliyetimiz ya-
pilamiyacak midir? 

Miifid nebatlar tohumlarmi tedarik ve tec-
riibe masrafi olarak gegen yil 4 500 lira tahsis 
edilmis iken, bu yil 500 lira konulmu§, nigin? 
Acaba bu faaliyeti temin edecek ba§ka yollar 
mi bulunmustur? Tohum temizleme yerleri icin 
de gegen yilki 70 000 lira yerine bu yil 22 000 
Hra teklif ediliyor. Vekalet acaba bu para ile 
tohumlann temizlemesi iŝ ini basarabilecek mi
dir? 

Kurakliga ugriyanlarin korunmasi ve kby 
kalkmmasi planmin hazirligi icin gegen sene 
102 000 lira konmu§ken bu sene 80 000 lira tek
lif ediliyor. Hiikumet acaba bu para ile bu i§le-
ri basarabilecek midir? 

Islah istasyonlari icin bu sene 40 000 liralik 
bir tahsisat isteniyor. Zirai hayatimizm en kuv-
vetli esaslarmdan birini te§kil eden cali§malar 
bu para ile yapilabilecek midir? 

Merinos ve islah edilecek pamuk tahumu icin 
gegen sene 620 000 lira konmu§tur, bu sene de 
ayni mikdar isteniyor. Halbuki, demin de arzet-
tigim gibi, pamuk meselesi gok miihimdir. Aca
ba bu galismalara verilen bu tahsisat yetecek 
midir? 

En son bugday meselesine temas edecegim; 
Biliyorsunuz ki Orta Anadolunun belli bash 
mahsulii bugdaydir. Ciimhuriyet Hiikumetinin 
iig, dort senedir takib ettigi bugday politikasi, 
gergekten koyliiyii minnettar kilmisjtir. 

Fakat arkada§lar bu politika iizerinde israr-
. la yiiriimeliyiz. Bugday meselesini ikiye ayira-
bihriz. Biri koyliiniin gegimi iqin sakliyacagi, 
topraga gomecegi bugday, ambarmda sakliyaca
gi kisim, digeri de memleketin biiyiik ihtiyac-
lari ve di§anya satacagi bugdaydir. Bunun i<jin 
memlekette giizel, kiymetli silolar yapildi. Fa
kat bizim gibi bir memleket icin yapilan bu si-
lolarm sayisi bugiin igin de yarin i§in de azdir. 
Buna hiz vermek igin muhterem vekilimiz aca
ba neler diiswinmektedirler? 

Arkada§lar bu suallerimi arzederken hi? bir 
endige ve bedbinlik hissi ta|imiyorum, srrf te-
nevviir etmek, bu yolda Hiikumetin almis ol-
duguna inandigimiz tedbirleri ogrenmek ve bu 
yolda bize du§ecek bir vazife varsa ona hazir-
lanmak ic,in arzediyorum. 

BERg TtJRKER (Afyonkarahisar) — Arka-

da|lar, korkmayin gok kisa maruzatta buluna-
cagim. 

tktisadi ihtiyaglar memleketimizin sanayi-
lesmesine nasil bizi tesvik etmisse, bizim zirai 
inidsafrmiz da Turk milleti igin hayati bir 
ihtiyag te^Ml eder. Buhusus ki, milletin be^de 
dordii ziirradir, ciftgidir. Binaenaleyh her §ey-
den ewel emrimizdeM pranm bir kismmi top-
ragm istihsal kabiliyetini artirmaya sarfetme-
liyiz. 

Sayin tsmet tnonii Hukumetinin bu sahada 
gosterdigi alaka gok yerindedir. Bir de, Adana 
mmtakasmdaki pamuk istihsaline gok ehentmi-
yet verilmelidir. Pamuk istihsaiinin inkisafi 
igin Hiikumetimizin yapacagi nakdi muavenet 
atide gok biiyiik muvaffakiyetler temin edebilir. 
Buna dair Hiikumetimizin miitaleaasmi almak 
isterim. 

Pamuk istihsalati azami surette inkisaf etti-
rilirse Misrrm iig misli ehemmiyet kesbeder. 

Qiftginin kuwei miistahsilesi arttikca hem 
bankalar ve hem de ticaret miistefid olur. Qiin-
kii biz bir zirai memleket oldugumuzdan topra-
gimiz ne kadar verimli olursa, mali ve iktisadi 
vaziyetimiz de o kadar kuwetlenmis olur. Bu
nun igindir ki, biz irigasyon yani iska isjne 
de fevkalade ehemmiyet vermeliyiz. Buna dair 
Muhterem Nafta vekili izahat verdiler. Memle-
ketimizde bir gok fakir halkm giftgilik yapmak 
ve ziirra olmak kabiliyetine malik olduklan-
na ragmen bir tek arsm arazi sahibi olmadikla-
rmi ve diger taraftan memleketimizde binlerce 
doniim arazi sahibi olub senelerdenberi arazi-
sini isletmiyen, istihsal sahasmda memle-
kete hig bir faydasi dokunmayan yurddaslar 
bulundugunu saym Hiikumetimiz gorerek bu 
muvazenesiz ve gayri tabii vaziyetin fakir ve 
arazisiz giftgi ve ziirram lehine Hiikumetimizin 
onemli tedbirler alacagmi bgrendik. Ziraat ve-
kaletinin Kamutaydan gegirdigi orman kanunu-
nun ahkami mevkii icraya konuldu mu?. Yine 
otede beride orman yangmlan oluyor. Gegen 
sene bu yangmlar azalmisti. Muhterem Vekil 
bu yangmlara karsi miistacel tedbirler alacak-
larmi sbylemislerdir. Acaba bu tedbirler mevkii 
icraya konuldu mu?. Yurdumuzun yesil parga-
larmm korunmasi igin askeri orman koruma 
kanunu Kamutaym tasvibine iktiran etti. 
Bundan bbyle giizel ormanlarrmizm atesten 
ve tahripten kurtanlacaklarma ve Muhterem 
Ziraat ve Milli miidafaa vekillerinin uyumak 
bilmiyen kaptan gibi bu isi yakmdan takib ede-
ceklerine emin olabiliriz. 

Bugday koruma kanunu ahkammm harfi-
yen ve muntazaman mevkii icraya konulmasi 
icin mesela ambarlar insaasi gibi, silolar insasi 
gibi, teskilat yapmaga tesebbiis edilmistir. 

Saym Hiikumetimiz ulvi bir maksatla ve 
kbyliiye bir yardim olmak igin bugday koruma 
kanununu bize teklif etti. Biz de alki§larla 
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kabul ettik. Hatta Hiikumetimiz yine ulvi bir 
maksatla bu yiizden bir mikdar zarar husule 
gelirse Hazine tarafmdan tesviye edilecegini 
tahti karara aldilardi. Dort senelik tecriibeler 
meydana gikti. Velhasil istedigimiz gibi yiirii-
medi. Acaba bu isin salim ve pratik bir halde 
yurutiilmesi igin Muhterem Vekil bir ayn te$-
Mlat yapilmasmi miirecceh gbriiyorlar mi?. 

Bir de ziirra giftgiye kafi mikdarda tohum 
tevzi edilmesi igin Muhterem Vekil gayret edi-
yorlar mi?. Sonra kahveye, gaya senede bir gok 
paralar kambiyo olarak harice yollayoruz, Bun-
lar bizim memlekette yatismezmi?. Muhterem 
Vekilin bu bir kag siialime cevab buyurmalarmi 
riea ederim. 

EMlN SAZAK (Eskisehir) — Ziraat veka
leti deymce, hakikaten Turkiyenin hayat kay-
naklarma sahib olan bir miiessese demektir. Ma-
liye vekaleti oradan dogar, tktisad vekaletinin 
harekati da oradan dogar. Memleketin hayati, 
mucadelesi, her seyi buradan dogar. Ziraat ve
kaleti, bjizim Heyeti Vekile camiasi iginde, Bas-
vekaletten sonra mevki alacak en yuksek 
bir mevkidir. Bu isin ehemmiyetini, muhterem 
arkadaslarrmrzm da ve milletimizin de, hig slip-
he yok, benim gibi gbrdiigiine kaniim. Nihayet 
memleketin serveti denince ele alacagimiz nedir? 
goriiyoruz, ziraat, hayvanat, orman ve arkasm-
da da madenler geliyor. Madenleri Qikardik-
tan sonra Ziraat vekaleti memleketin servetini 
sinesinde toplamrs bir miiessese demektir. Bu; 
gok agir bir is ve dolayisile gok agir bir mesu-
liyettir. Bunun iyi yapdmasi seref i, ne kadar 
ytiksekse; aksak hareketinin de mesuliyeti ha
kikaten o kadar agirdir 

Yani Bay Muhlise bbyle arasira gatryorum. 
Onun muvaffakiyeti hepimizin muvaffakryeti-
dir. Fakat ne bileyim ben isin ehemmiyetini bir 
az daha gbziinde parlatarak ona gore fazla fa-
aliyet vermege acaba faydam olur mu diye sby-
liyorum. Esasen kendisini dariltmak da isimize 
gelmez. (jfunki bizim sesimiz, temennilerimiz biis-
btitun difarida kalir. Bugdaym, arpanm nakliye 
ucretininj agirligr meydandadir. Ziraat vekilin-
den sunu iimid ederim ki, bu kiirsiiden, her hal
de benden gok giir sesile ve candan feryad ede-
cekir, bulla kaniim. Onun igin Ziraat vekaletini 
bu maruzatimla muahaze etmek degil, bilakis 
onun yasjamasi ve yiikselmesi, memleketin men-
faati iktizasidir. Bu memleketin menfaati ve 
gali^mak, bizim de vazifemizdir. Is bolumti iti-
barile bir gok isler, iktisadi hareketler vardir, 
nakliyat vardir; madem ki Ziraat veMli, dogru-
dan dogruya ziraatle alakadar olanlarm bana 
hitab etntesi lazimgelir, diyorlar, bendeniz iste-
rim ki; Anadoluda bugday, arpa nakliyati agir
dir, madem M halka yardim edecegiz, halknni-
za bu taraftan kulagimiza elimizin erisemiyecegi 
vaziyeti gbsterecegimize, onu dolastinp da ku-

lagimi tutacagnna, dogrudan dogruya kulagima 
varirim. 
Arpa, bugday nakliyesini kaldiralim. Bas-
vekalete, hie olmazsa bir tezkere yazmalismiz, 
bir ricada bulunmalismiz. Benim giftgi evladla-
nrnin vaziyeti boyledir. Ne yaparsaniz yapm, 

' bu nakliyeyi indirin. 
Arkadaglar, Izmir ve Adananm Tiirkiyeyi 

ya§atacak verier oldugunu hepimiz biliriz. Ca-
nimizi, kanimizi veririz, nitekim verdik de. Iz
mir ve Adanayi hig bir vakit kiskanmryorum. 
Bilakis takdis ederim. Devletin aldigi tegebbtis-
lerle Kayseride bir fabrika yapilryor. Orada bu 
yiizden 15 bakalla, 500 amele i§ buluyor, Bi-
lemedin 1000. Nihayet muallim amele de disar-
dan gelir. Pamuk Adanadan gelir. Kayseride 
fabrika yapmak demek, Adananm pamuguna 
miisteri bulmak demektir. 

ZlYA GEVHER ETlLl (Qanakkale) — Gii-
zel hesanlar yapiyorsunuz, tebrik ederim. 

EMtN SAZAK (Devamla) — Rica ederim 
bu i§te en ziyade alakadar olan vekiller, niha
yet yayla mebusu olmak sifatile buna hak ve-
rirler ve beni te§vik ederler. Zatialiniz rica ede
rim, gok gbrmeyin. 

Arkada§lar, bugday himayesini, bugday ve 
arpa olan yerlere hasretmek lazimgelir gibi ge
liyor bana, bugdayi himaye ettigimiz vakit Ada
nanm bugdayini da, tzmirin bugdayini da, Sam-
sunun bu&daymi da himaye ediyoruz. 

YUSUF BA§KAYA (Denizli) — Ayrisi gay-
nsi voktur, hepsi birdir. 

EMtN SAZAK (Devamla) — Izmirin hima-
yesi, tutiinu, inciri ve uziimiinedir. Adananm 
pamugunadir. Fakat arpaya, bugdaya miinhasir 
kalan yerleri de ayrica himaye edecegiz. Izmir-
den gelen bir kilo kabak, Adanadan gelen bir 
kilo domates burada 100 kuru§a satilir. Bizim 
yayla kabagimiz giktigi zaman 100 paraya sati
lir. Bunlari Halden alryorsunuz, pekala sizler de 
bilirsiniz. 100 kurusa satanla, 100 paraya satan 
arasmda ne kadar btiyuk bir fark oldugunu 
sbylemege hacet yoktur. Mutlaka bu ikisi ara
smda bir himaye farki olmalidir. Benim ricam, 
Devletin buraya el koymasidir. Bugiin dostla -
rimizdan baska, diigmanlarimiz da bizim Hii-
kumetimizin galigmasmi takdir ediyorlar, biz de 
minnet ediyoruz, gukranlarmuzi evladlanmiza 
da birakiyoruz. Amma ortada bbyle bir vaziyet 

de var. 100 paraya kabak var, 100 kuru§a ka
bak var. Alti liraya kuzu var, 100 kuruga ku-
zu var. 

YUSUF BAJ3KAYA (Denizli) — Eskigehi-
rin pancarmi unutuyorsunuz. 

EMtN SAZAK (Eskisehir) — Soyliyecegim. 
Qok sevindigimiz pancar 28 paraya indi. Bu iig 
kuru§a bugday satmaktan daha kotii geliyor. 
Fire igin de % 8 kesiyorlar. Hiikumetin verdigi 
tarifede bbyle fire diye bir §ey yok. Zannede-
rim fabrikanm igguzarligidir. Bu bir haksizlik-
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tir. % 8 fire kirk para da navlun veriyorlar. 
Gelecek sene hig birimiz pancar ekemiyecegiz. 
Yusuf kardesimizin gipta ettigi pancar mesele-
si de bu akibete diijjftii. 

YUSUF BASKAYA (Denizli) — Memleket 
igin bu bir varliktir. 

EMlN SAZAK (£ski§ehir) — Simdi bende
niz Ziraat vekili muhtereminden ricalarda bulu-
nacagrm: Heyeti muhtereme de buna miizahe-
ret ederlerse insallah faydali olur, biz de dua 
ederiz. 

Ewela, koyliiniin kalkmmasi igin yapilacak 
tegebbusler arasmda koylii mahsulunu ucuz pa
ra ile nakledilmesi ve bugday, arpa himayesinin 
biraz yerinde olmasi lazimdir. Iki senedir piya-
sa pahaliligi olmasaydi yine ziirram vaziyeti sa-
lah bulmryacakti. Bugdayi himaye kanunumu-
zun zerre kadar faydasi olmamistir. Diinyanm 
aldigr sekil yiiziinden bugday fiatmm yuksekli-
gi giftgiyi faydalandirmi§tir. tktisad vekaleti 
de bunda muhim amildir. Kliring mukaveleleri 
yiiziinden de memleketimizde bugday piyasasi 
tutulmu§tur. Bugdayi himaye kanunu ilk sene 
faydali olmustur. Fakat ondan sonra pek fayda
li olmamigtir ama faydali olacak giinler gelecek-
tir. Bu tesebbiis hakikaten sayani tebcildir. 6 
veya 7 milyon lira kar§iligi vardn. Memleketi
mizde 3 - 5 sene dayanan bugdaylanmiz var-
dir. Bunu biraz gikarmali, hi? olmazsa 6 kuru§-
tan para getirmelidir. Ziraat vekaleti buna ga-
re bulmalidir. Halk ba§ka bir §ey istemiyor. 
Memleketin iiziimu, fmdigi, fistigi da, yine 
bundan sonra, istendigi kadar himaye edilsin. x 
Arpa nakliyatmi da diinyanm mukadderatma 
terkedelim. Bundan da nakliye almmasa ne 
olur? Italya Hukumeti hududu dahilinde mec-
canen naklediyor. Bir komusyoncu ile gdrugiir-
ken vaziyete §ahid oldum. Bana fatura gikardi. 
§unusunu bunusunu hesab etti. 40 para fark 
ediyor. Ben de sevkettim, 60-70 para tuttu. 
Bu hususta nazim, tktisad ve Nafia vekaletleri 
vardir, onlar diigunsun demesin, vekil bunlarla 
her halde §iddetle alakadar olsun. 

Bundan mesul olacak kendileri oldugu gibi, 
tes,ekktir edilecek te gene kendileri olacaktir. 

Benim gayet giiciime giden - belki diger ar-
kada^larimm da giiciine gider ya - bir §ey var
dir: resmi gegitlerde ecnebi hayvanlarmm onti-
muzden gegmesi. Her resmi gegitte ba^imi yere 
egerek gegerim, adeta bliirum. 

AHMED IHSAN TOKGOZ (Ordu) — Yetis-
tirelim de bniine gegelim. 

EMtN SAZAK (Devamla) — Hayyan yetis,-
tirmek Ziraat vekaletinden ziyade, Mill! Miida-
faa vekaletini alakadar eder. Aklim almiyor, 
Milli Miidafaa vekaleti 200 bin lira masraf ko-
yup tig senede bu i§i temin edemez mi? 

SAMl ERKMAN (Kastamonu) — Olmaz, 
onu beslemek te lazimdir. 

EMtN SAZAK (Eski^ehir) — Allah a§kma, 

bilmedigin seye karisma (Giilii^meler). 
Sonra gok istirham ederim, baytarlar da tev-

hid edilmelidir. Askerlerin baytari ayri, Ziraat 
vekaletinin baytari ayri. Bunda sebeb ne? Bu 
iki baytar idaresinin, muhakkak tevhidi lazim
dir. Bunlarm heyeti fenniyelerinde gok kry-
metli arkada§larmnz vardir. Evet sirasmda, bu 
kiirstiden, onlarm bir goban kadar malumatlan 
olmadigmi da soyledim. Fakat gene sayani tak-
dirdir ki gok krymetli baytarlarnniz vardir. 
Esasen bu millette kabiliyet vardir. Baytarmda, 
ziraatgisinde, ormancismda da boyledir. 

Bendeniz Milli Miidafaa vekaletinden bunun 
birle§tirilmesini istiyecegim. Hatta bu sene biit-
gesinde bile bunu yapabilirler. Asker arkada§-
larnndan tekrar rica ediyorum. Bu mesele o 
kadar gozde buyutulecek bir sey degildir. Niha-
yet 2 000 kisragi besliyecek, buna aygir katacak 
ve dort sene sonra topa kos>cak. 

Milli Miidafaa vekaleti biitgesinde soylemi-
yeceghn. Fakat §imdi burada sbyliyeyim ki; 
dtinya ve ahret kendisini mesul tutacagim. Bu 
hususta Ziraat vekaletile simdiye kadar elbir-
ligi yapmasi laznngelirdi. Bunu yapmadigmdan 
dolayi hakikaten millet nazarmda mesuldur 

Arkadaslar; bugday i§inde bir ambar meselesi 
vardir. Bendeniz silolarm, maliyeti uzerinde 'te-
siri nedir, bununla gok me§gul oldum. Fakat 
anlamadim. Bu cihetten mesjful olmalarmi ve 
omrumuz olursa gelecek sene buraya gelirsek, 
guzel bir hesab vermelerini rica ederim. Bu 
sene degil. 

Bugday i§inde ilk is. nedir?. Bugdayi agikta, 
gamurda birakmamak, gurutmemek, uzun me-
safelere gbtiiriip satmak mecburiyetinden koy-
ltiyu kurtarmak lazimdir. Farasiz olursa her 
ikisini bir arada yapalim; fakat madem ki, 
fazla yok, ewela amban yapmali. Koyliiniin 
uzun yola gitmesine mani olmak, bugdaymi 
gurutmekten ve sigandan kurtarmak lazmi. 

Silo uzerinde de gok du§iinmek lazmi. Bende-
nizin aklim ermiyor. 

Bugday kanununda §u du^iinulmu^tur: Bug
dayi alaynn, mevsimi bekliyeyim, gelecek sene-
nin mahsulu nasildir, eger mahsul goksa sata-
yim. Bugday vergisinden karsilayalim. Eger 
gelecek sene mahsul zaif ise elimdeki bugdayi 
tutaynn. Bu gun 10, 11 kuru§a ekmek yiyen 
vatanda^i bundan sonra 20 kuru§a yemekden 
kurtaraymi. Hakikaten mustehlik lehinde olan 
boyle bir vergi yoktur. Yard mtistehlikin bir 
iki sene sonraki vaziyetini sigorta eden bir ?ey-
dir.. §u halde buna nazaran Ankarada 2 bin 
vagon bugday gikarilrrsa ihtiyat olarak senei 
atiye igin 1 500 vagon ayrilmalidrr. Mesela 
Eskishir 6 bin vagon bugday gikarryor. Bu
nun 4 bin vagonunu ihtiyat olarak gelecek se-
neye birakmak lazimdir. Fakat yapilan bu si-
lolar 230 vagon aldigma gore bunlarm bir gal-
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kak makinesi olur. Qiinki 2 000, 3 000 liraya 
alinan bir galkak makinasi da bunu temin ede-
bilir. Fakat seji bes, bin lira ver de daha kuv-
vetli bir makine al. Halbuki silolara 350 bin 
lira verilinistir. §u halde asil dusundiigiimiiz; 
milletimizi kitliktan kurtarmak igin gelecek se-
nenin mahsuliine kadar veyahud bir harp sene-
sine kadar bugdayi saklamaktir. Buna bir §ey 
demiyorum. Fakat silolar 230 vagon alirsa bu-
nunla galkak makinesi olur. Bence kiiguk silo
lar, 60 para aleyhte bir fiat tezyidi yapryor. 
Yalniz Jfuraya nazari dikkati celbederim ki, bu 
bir hesab i§idir. Bence, kiiguk silolar maliyete 
60 para aleyhe tesir eder. Ilk is bunu du§unsun-
ler... 

§imdi bugdaylar Polatli, Eskisehirde ve bil-
mem ne istasyonunda satilryor. Oralara kbylii-
ler ancak 30 saatte getirebiliyorlar. Her istas-
yonda bir anbar yapsaydik bu silolara verdigi-
miz paranm yarisi ile biitiin ihtiyaglar temin 
edilmis olurdu. Ayni zamanda halki, 30 saat-
lik yerden malmi getirmekten ve gamurlara 
sokmaktan kurtarirdik. Bu cihette de nazari dik-
katlerini celbederim. 

§feker meselesinde, pancar meselesinde durul-
mak lazimdir. Pancar otuz paraya idare etmi-
yoj. Bir de fire duserse hig idare etmeyecektir. 
Burada da Ziraat vekili alakadar olarak mali-
yeti tesbit edib Iktisad vekaletine arzetmeli ve 
bizimle iberaber yalvarmali, pancar idare etmi-
yor buna bir gare bulalim, demelidir. Ziraat ve-
kaletinin is bblumii miinasebetile son senelerde-
ki vaziyet gok sayani siikrandrr, hizmetlerini 
gordiik. Ziraat memurlanmizm da diger veka-
letteki kardeslerinden hig bir noksan yeri olma-
digi gibi, az galismakla gegen senelerin boslugu-
nu doldurmak igin canlarmi gikaracak kadar 
galisryorlar. Sakaryada ve bir gok yerlerde to-
hum islah istasyonlari vardir. G-egen giin kby-
liilerle gbriistum. Oradaki arkadaslar tetkik-
lerini yaptiklari, tohumlan islah ettikleri yer
lerde kbylii ile beraber galisryorlar. Bir gok 
yerlerde de hububat islah istasyonlari vardir, 
hakikaten iyi neticeler veriyorlar. Mesela ak-
gaarpa bizde daima yazm ekilirdi. Yazin da 
malumu aliniz pek az giin bulunur. Bunir da 
zamaninda ekmek lazimdir. Bunu giizden eki-
yor, subatta mevsimini kagiriyor. 

Bilmiyorum, baska maruzatim kaldi mi? 
Bir de tiitiin meselesi; Bartin gibi, bilmem nere-
si gibi dar yerler vardir. Bunlarda tutiin ve 
saire yeti^ir. Inhisarlar vekilinden rica ederim. 
reji zamenmdaki usulden ziyade memurlan ha-
rekete gietirerek halka tohum ve saire dagitsm-
lar, islah etsinler, asil olan varidati kaybetme-
den bazi yerlerde ekimi menetsinler. tJmid ede
rim ki, Ziraat vekilini dinledigimiz zaman be-
yanatlarinda bizi memnun edecek tedbirlerin 
alindigiudan bahseder, biz de kendilerine mu-
vaffakiyet temenni ederiz. 

MEMED SOaMlER (Kiitahya) — Ziraat ve-
kaleti biitgesini okurken orada islahi hayvanat 
igin bir fash mahsus vardir. Buraya 79 bin lira 
kadar bir tahsisat koymuslardir. Ayrica bir fa-
silda da 300 bin lira kadar bir para Ziraat mii-
tehassislari igin konmus,tur. Hakikaten Ziraat 
vekaletinin, bu zamanda, bu asirda medeni bir 
sekilde galismasi igin orada bir gok miiesseseler 
yapilmistir. Ziraat mektebleri agilmistir, hay-
van hastaneleri, tedavihaneleri yapilmistir. Her 
halde biitgeleri sayani tesekkiir bir takim yep 
yeni ve medeni miie'sseselerle tahkim edilmi^tir. 
Yalniz burada 26 000 su kadar lira tahsisatli bir 
Tiftik cemiyeti vardir. Bundan iki sene evvel 
15 000, gegen sene 26 000, bu sehe yine 26 000 
lira tahsisat konmustur. Cemiyet deyince in-
sana tuhaf geliyor. Bu cemiyet acaba Ziraat 
vekaletinden aldigi 26 000 lira ile ne gibi bir 
vazife yapiyor ki, Ziraat vekaletine bir fayda-
si olsun. Bunu gok dusiindum, ziraatgi arkada^-
larla gbriistum, bir mana veremedim. Arka-
daslar, bunu sbylemekte de kimseye kars.i bir 
tarizim yoktur. Bu butgeden cemiye^e tiftik 
yetistirmek igin 26 000 lira veriliyor. Amma 
diyeceksiniz ki, bir miitehassis getiriyorsunuz da 
buna 100 000 lira veriyorsunuz. Bu getirdigi-
miz miitehassis hig olmazsa mesela merinos mii-
tehassisi diyelim, bu hayvanlan yeti^tiriyor. 
Sonra malumu aliniz cemiyetleri vatanperver ze-
vat tes,kil ederler. Bunlar bir araya gelirler, 
para yardimi yaparlar. 

Kendilerine vakti olanlarla nakden yardim 
ederler ve nihayet bu yardimi Hiikumete hedi-
ye ederler. Cemiyetten anlasilan mana budur. 
Kaldi ki ilmi bir cemiyet olduguna dair de bir 
kayid biitgede yoktur. Yine esbabi mucibeyi dik-
katle okudum. Biitge enciimeninin bir kanaati-
m da gbrmedim. Agik sbyliyeyim, af buyursun-
lar. Vekil Bey bunu bize izah buyursunlar da 
bu mesele uzerinde bir kanaat hasil edelim. Bu 
meselede bizi izahlarila ikna edebilirlerse ne ala, 
edemezlerse yine miitaleamizi sbyleriz. 

Gegende Orman kanunu Mieclisten gikti. Bu 
kanun miizakere edilirken bendeniz Vekil bey-
den ehemmiyetle rica etmi§tim ki bir gok kby-
liiler mahrukat tedarikinde mii^kilata ugraya-
caklardir. Vekil bey de bunu takdir ederek; 
ben de dus.unuyorum, dedi. Amma bu yazdan 
sonra kis geliyor. Mahrukata ihtiyaci olan hal
ka kbmitir vereceksek bunu simdiden diisiinmek 
lazimdir. Orman idaresi simdiden falan, falan 
yere kbmiir verecegim, kendi vasitamla odun 
gbnderecegim, demeli idi. Arkadaslar; yarm 
gok aci bir takim sikayetlerle karsila^acagiz. 
Onun igin Vekil beyden bu hususta ne yaptik-
larmi ve ne yapacaklarmi sormak isterim ve bu-
nun uzerinde galismalarmi ehemmiyetle rica 
ederim. Qiinki bundan muztarib olacak yine bi-
ziz. Yarm dairei intihabiyemize gittigimiz za-
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ntan halk bize; ne yakacagiz diyeeektir. Daha 
sog-uk yerlerde belki halk donmak tehlikesi ge-
girecektir. Bunu simdiden hissediyorum. Orman 
kanunu gok giizel bir kanundur. Fakat simdiye 
kadar koylii aks.misti. Yaniba§mdaki ormandan 
karda, buzda gider, getirib yakardi. §imdi ya-
kamiyacaktir. 

Sonra bir gok giftgi arkadas/larla konusuyo-
rum. Ifflemlekette gaz ve benzin olmadigr igin 
motbrle ziraat faydaaiz ve hatta zararli olmak-
tadir. in^aallah tktrsad vetelimazin dedigi gibi, 
memlekette gaz buldugumuz vakit belki bun-
lar faydali olaeaktir. 

Sonra, memleketimizde hayvana ihtiyac var-
drr. Mr arkadasimizm dedigi gibi hayvancilik 
bir tiklu bizde terakki edemiyer. Insan Maca-
ristan ovalarmdan gegerken giizel atlarla gift 
surub ekift ekildigini ibret ve hayretle gbriiyor. 
Ne olur biz de giizel atlar yetiftirsek, onlardan 
kisrak filan getirsek. Bizden 50 - 60 sene ewel 
ayrilmis. olan bir millet giizel atlarla gift surer-
ken, biz neden yapamryoruz. Ziraat vekaletinden 
bu hususta da ehemmiyetle rica ediyorum. §imdi-
lik memlekette munhasiran hayvanla giftgilik ya-
pilmakdrr. Bir gok damizlik hayvanlar getirdik, 
haralar yaptik, falan ettik. Bunlarm faydalan-
ni §imdiye kadar herhalde iktitaf ettik. Yal-
niz noksan olan bir §ey; koylulerimiz vekaletin 
bu damizlik atlarmdan alacaklan taylari pek 
usulii dairesinde, fen dairesinde biiyiitemiyor-
lar. Oyle anliyorum ki, bunlar, iyi dogduklan 
halde sonradan zayifliyorlar ve matlub hale ge-
lemiyorlar. Onun igin vekil beyden rica edece-
gim, bu i§ iizerinde bize izahat versinler. 

SAMI ERKMAN (Kastamonu) — Bendeniz 
Ziraat vekilinden ve yeri varsa Ziraat enciime-
ninden bir istirhamda bulunmak igin giktim. 
Bundan iki ay ewel Ziraat vekaletinin cidden 
degerli miitehassis gengieri zeytincilik kanunu 
diye bir kanun gikardilar, Harbi umumiden be-
ri gimali Avrupa memleketleri, fsveg, Norveg, 
Danimarka ve Ingiltere bizden yiiksek nefaset-
te yag alirlar idi ve bu hususta mu§terimizdiler. 
Biz harbi umumi esnasmda bu mu§terileri kay-
bettik. Bu miigterileri, ba§ta Ispanya ve sonra 
ttalya olmak uzere elimizden aldilar. Fakat 
Italyanm verdigi yaglar, bizim zeytin yaglar gibi 
yuksek nefasette degildir. Bunlar Rafine yag-
laridir. Rafine yaglari, cenup memleketlerinin 
lehinedir. Fakat simal memleketleri rafine ya-
pilmasmm meni igin Cemiyeti Akvama dahi mii-
racaat edecek derecede bunun aleyhindedir. Bi-
naenaleyh bu musjteriler, Tiirkiyenin yiiksek va-
sifli yaglarma hala muhtagtirlar, 

Bu sene aldigim haberlere gore 40 senede 
ancak bir defa gorulebilen biiyiik bir zeytin 
mahsulii kar§ismda bulunuyoruz. Binaenaleyh 
hem senenin bu liitfundan, hem de tspanyanin 
ihracat yapamamasmdan miitevellit hadisatin 
yardmen bu zeytin kanununun bir an ewel cik-
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masi igin en bariz esbabi mucibedir. Zeytin ka
nunu glkarsa, cidden miitehassis olan bu geag-
ler zeytin ta'sirini aleddevam kontrol edecekleri 
igm yiiksek vasrfh yaglari ihrag ederek eski 
miisterileri gene ele gegirecegiz. Onun igin gok 
rica ediyorum. Bu devre bitmeden bu kanun gik-
sin. 

Ikinci bir temennim de §udur: Hukumet su-
lama ifteri igin milyonlarca para sarfetmisftir. 
Ziraatgilar pekala bilirler ki sulama kafi dere
cede menfaatli olmak igin bunun yaninda esas-
li bir §art daha lazimdir. 0 da giibre meselesi-
dir. Giibrelenmiyen toprak bir sene sulanir, 
mahsul verir, ikinci, iiguncii sene topraktaki 
mevaddi gidaiyeyi tahalltil ettirir. Artik sulan-
sa brie kafi derecede randrman vermez. Binaen
aleyh Ziraat vekaletinin bu memleketin ziraa-
tmda bayati bir mesele olari gubre meselesini ne 
suretle halletmegi du§undugunii soylemesini gok 
rica ederim. 

REFlK INCE (Manisa) — Arkada§lar, ge
nii bir memleketin muhtelif iklimi ile her turlii 
mahsulat ve her turlii hayvanat yeti§tiren gii
zel bir vatanm, ba§tan a§agi giftgi bir vatanm, 
bilfiil giftliginin yiikunu ve zahmetini gekmeyen 
ve bayatmi topraktan gelen nimet ile temin et-
miyen bir adam olmakla beraber, biitun haya-
tmi giftginin arasinda gegirmekle ve onun der-
dile muteellim ve onun saadetile saadet bulan 
bir vatandas szfatile, sozlerimde ihtisas ve fen 
olmasa da, samimiyet bulunan bir arkada§miz 
srfatile, bu memleketin bu esasli, dunun oldugu 
gibi yarmm da temeli olacak ziraati uzerindeki 
mutalealanmm fenni kiymeti olmayacagini soy-
liyerek sbzlerime ba^liyorum. Bu glin Devlet 
teskilati igerisinde ihtiyaci en gok, fakat vasati 
en az bir teskilat varsa o da, Ziraat vekaletidir. 

Memleketimizin ba|tan a^agi her tarafi her 
turlii mahsulat ve her turlii ibtisasa taalluk 
eden anasrra muhtag oldugu halde goriiyoruz ki, 
ne ziraat memuru, ne ziraat miitehassisi, ne de 
emrazi ziraiyeye taalluk eden mebahisde miite
hassis ve ne de hayvanlarm su veya bu kismi-
larmda tedavi, yeti^tirmek, islaha taalluk 
eden hususlarda lazimi kadar muktedir ve aded 
itibarile, keyfiyet itibarile dahi bizi tatmin 
edecek vaziyette bulunmayan vekalet, Ziraat 
vekaletidir. Hepimizin yiireginde, bir kismi 
meyvali esear ve bir kismi gayri miismir e^car, 
bir kismi su, veya bu cins hayvanm kismi, kisim, 

tabaka, tabaka, mmtaka, mmtaka yerlerde biitim 
bunlara taalluk eden hayatiyetinin ihtiyacmi te
min igin vesait aradigrmiz zaman^ karsmuza mede-
niyetin bu gunkii cihazlarile miicehhez eleman bn-
lacagraiiza, eski devrin bekayasi ve ananesi halin-
de baytarlari, gingileri ve kendi kafalarnnizda hal' 
edebilecek kadar basit vaziyette insanlan gorii
yoruz. Onun igindir ki, Ziraat vekaletinin bu 
seneM butcesinde Devlet varidatmdan fazla ola-
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rak bir kisim ayrilmi§ olmasmi, biitiin bu ihti-
yaglarm tatminine dogru atilmis. bir adim ola-
rak goriiyor ve bundan dolayi kendi hesabima 
iftihar duymaktayim. Qok temenni ederim ki, 
vilayet merkezlerimizde temerkiiz etmis, olan 
fenni miiesseselerin, Ziraat enstitiilerin civar 
kazalara ve hatta icabederse nahiye merkezle-
rinde dahi, tezyid edib, memleketin hayati zi-
raiyesi muhitine yeni fikirleri ne§reden geng 
anasiri ziraiye yeti§sin ve bizim hayat temeile-
rimizi teskil eden mahsulati ziraiyenin beynel-
milel vaziyetini islah ve iktisadi ihtiyaglarimizi 
temine muvaffak olsunlar. §uphe yoKtur ki 
bu gun her i§inde oldugu gibi, ziraat i§inde da
hi bu yolda yurumesini temin hususunda adnn-
larrmiz vardir. Ziraat vekaletinin i§tigal saha-
sma giren mevzular o kadar goktur ki big zira-
atle me§gul olmayan bir adamm bile her hangi 
bir meseleyi gbrgtteunun ve bilgisinin sahai 
ihtisasma aahil olmasa dahi miitaiea dermey^a 
edebilecegini nazan dikKate alarak, ben ancak 
bir kag nokta iizerinde tevakkuf etmek vaziye-
tinde bulundum. Bilhassa istedigim esasli i§lar-
den bir tanesi fidanliklarm mtismir ve gayri 
musmir e^carm teksiri hususunda Ziraat ve*ale-
tinin fazla gayretidir. §urasi muhakkak ki bii
tiin millette medeniyet duygularile beraber ma-
vazi yiiriiyen a§Km basmda hemen hemen ye§d-
lige ve topraktan azami istifadeye dogru fe/-
kaiade bir heyecan ve fevkalade bir arzu var
dir. Dune geknceye kadar agag hakkmda hig 
bir sevgisi olmayan, bilakis dii^manligi bulunaa-
lar; bu gun igin agag sevgisini, agag muhabbe-
tini, gerek zevkinden ve gerek faidesinden do
layi gittikge arttirmaktaclir. Evlerimizde siis 
olarak intihab ettigimiz agaglarm bile meyvali 
olmasmi giiden bir zihniyetle gitgide evimiz-
den di$ari gikarak etraf a yayilmaga matuf olan, 
mahassalasmi bir giin yalmz sahillerimiz :e 
gorecek degil, bu yesilligln Anadolunun blit'ia 
gorak yerine kadar yaydacagi kanaatini VQJT-
mekteoir. Bu kanaatledir ki bu giin igin ya§a-
tilmi? olmasi, bence eweia bo§una akib gitmek^e 
olan nehirlerimizin kenarmdan ba§lamak iizere 
ve sularm hassasmdan istifade etmenin yollarni 
Ziraat vekaletinin her tarafta sureti maJuu-
sada bulunan memurlari ve ondan sonra Devi c 
memurlan alakasmi gbsterecek, ye§illik mu-
habbetinin inki§af mi da temin etmek kabil ola-
caktrr. Onun igindir ki fidanliklar igin ne ders-
ceye kadar hususiyet gosterilnuf ve bunun igin 
konulan tahsistm ne kadar artmi? oldugunu gor-
miis olmak igin biitgeye baktrm, fakat gegan 
senenin ayni oldugunu gdrdiim. Biz her hal le 
yiiriiyen ve hareketli bir Devletin idaresine zahib 
oldugSimuz igin, gok temenni ederim ki ye§illik 
hayatrma - Bence yesillik hayat manasmadir - o 
hayata dogru yiiriimenin bu fidanliklar mese-
lesi dolayisile zirai hamlelerin basmda mevki 
tuttujunu gfatermis, olmak igin, sene igin ayri 

bir fazlalik almis olsun. Bu fidanliklar ve bua-
larm yanmda tohumluklarm bilnassa ecne'ii 
memleketlere sevk ve ihrag edilecek mevad iize
rinde de yeni yeni mallar olmasmi temenni ede
rim. 

Mesut bir tesaduf bundan iki ay evvel beni 
Bursali, gali§kan, all mekteb mezunu, gifgi bir 
zatle goru§turdu. Bu zatin ziraat hususunda a 
te^ebbusuniin miisbet ifadesine gore, hemen o 
muhitte yalmzca ekmege ba§ladigi hindyagi to-
humunun bir doniimde vasati olarak 40 lira ka
dar para verdigini soyledi. Hind yagi tohumu-
nun ;eidmi ve toplanmasi hususunda bana ver-
digi izahata gore Avrupa fabrikalarmm her 
zaman ehemmiyetle aradiklari bir mevzudur. 
Hatta diyebilirim ki Erkani harbiyenin bile 
te$vikine mazhar olmu§tur. Qunkir tayyareler 
igin ehemmiyetli, esasli bir unsur olmak mahi-
yetini gostermi^tir. Qok temenni ederiz ki Zira
at vekaleti doniim ba^ma 40 lira gibi bir istifade 
temin eden ve hig bir mahsule nasib olmayacak 
kadar ehemmiyetli olan bu i?in, bu yeni mesa-
isinin esaslarmdan bir tanesini tefkil etsin. Ben 
bir kag defa sbylemis. oldugum igin artik tekrar 
izahat vermekten igtinab ederim. Fidanliklar 
hususunda yapilacaK i^ler arasmda okaliptiisiin 
nutulmasini bir defa daha bu okaliiptiisun yeti-
§ecegi nuntakalarda ehemmiyetle nazari diKka-
te almmasmi hatirlatmayi bir vazif e telakki ede
rim. Arkadaslar, tabiatin zahmetsiz olarak ye-
ti§tirdigi agaglarm a^ilanmasi hususunda bizim 
bir kanunumuz var. Bundan iki iig sene ewel 
bu kanundan bahsederken, takyidattan kurtara-
rak halkm gayrimusmir agaglan asilamasi mec-
buriyetindeM kayidde tadilat yapilmasmi rica 
etmistim. Bu giin daglarin kilometrelerce mesa-
fesini i$gal eden yabani zeytin agaglarmi a^ila-
mak, kanunen imkan haricindedir. Tafsilata 
girmege liizum yoktur. 0 kanunda agaglarm ige-
risinden memlekete faydali olsun, sahibine ni-
met olsun diye yapilmaktan ziyade, hig bir kimse 
yabani agaglarm yanma sokulmasm zihniyetile 
yapilmis gibi miiskiilata sokan bir takim takay-
yiidat vardir. Kabil olsa daglar iizerinde yaba
ni bir halde faydasiz bulunan agaglan, ikramiye 
verilerek faydali bir hale koymaga mecbur olan 
bizler, bir an ewel halki zeytin agaglarmi asila-
mak suretile te^vik etmege mecburuz. Bu iti-
barla vekaletten gok temenni ederim, bu miiŝ -
kiilati kaldirmak te^ebbiisiinde bulunsun. 

Bir kag defa tatbikmm tehirini kanunla ka-
bul ettigimiz fenni agillar meselesi vardir. Bu 
kanunun hangi tarihte giktigini hatirlayamryo-
rum. Fakat bes alti sene oldu. Tatbikatinm 
kabil olmadigma gore vekalet bunu bize bir 
teklifie ^u kadar miiddet uzatti. Tahmin ediyo-
rum ki, iki defa miiddeti uzatti. Her halde iki 
defa daha uzayacaktir. Bunun ameli faydasi 
oldugunu nazari dikkate alalim. Hayvanlarm 

— 370 — 



1 : 67 28-5 
sihhati iizerinde miiessir rol oynayacagmi gbz 
bntinde tutarak yaptiermiz bu kanunun rehber-
lik ettioi keyfiyet iizerinde bir fikir almak tize-
re bu kanundan sonra vatandaslard^r ka" Msi 
fenni surette ag-il yapti diye bir sual sormak ve 
almacak cevabm neticesine gore, 50k temenni 
ederim ki, bu cevab miisbet olsun, Vekalet bu 
kanunu bir daha miiddetin hitammdan sonra 
temdid etmek niyetinde midir, deSil midir? 

Bizim Muhlis arkadasm vekaleti zamanmdan 
bilitibar biitiin icraatmm devami miiddetince 
kendisinin ve binnetice bizim iftiharla karsrta-
dto-imTz miiesseselerden bir tanesi de enstitiidiir. 
7irai kanaatlerimizi en modern bir sekilde yeni 
bir zihnivetle ciftgilik yollarmi boretecek ve ta-
biatle mucadelede muvaffakiyeti temin edecek 
olan bu miiessesenin planlarmi. mesaisini. eserle-
rini, ererek orada bulunan evladlarmnzdan ha-
sd ettigimiz kanaatlerle ve ererek muallimlerile 
tentastan mii+evellid bir vukufla asaq-i yukari 
biliyoruz. Elbetteki iizerinde tevakkuf ettioi-
miz ve cok fedakarlik ettieimiz ve ecnebi miite-
hassTslarm eline teslim ettiaimiz bu miiessese, 
simdiye kadar yavas yavas, bize zannederim ki, 
1 nci ve 2 nci sene mezunu mahsulii evladlarimizi 
verme£e basliyor. Biitiin bu memnuniyeti-
mi ifade eden mukaddemeve bir hasila olmak 
iizere Bav vekilden su sualleri soruyorum: Bu 
ecnebi miitehassislarla yaptigrmiz mukaveleler 
ne zaman bitecektir. Bu ecnebi mutehassislar 
burada bulunduklan miiddetce kendi ihtisaslan 
dairesinde yaptiklan etiidlerle Tiirk ziraat ale-
mine kag kitab hediye etmi§lerdir? 

Sonra bu ecnebi miitehassislarm yanmda ga-
lisan genclerimizden kag dogent veya asistan 
Tiirkiye ziraati iizerinde kendilerine tekaddiim 
eden profesorlerin yerine kaim olmak iizere ne 
gibi eserler yapmislar ve ne dereceye kadar mu-
vaffak olmu§lardir. Yani biz bu profesorlerin 
miiddetleri gelmeden yanlarma biraktigimiz ev
ladlarimizi onlarm yerine profesbr olarak kabul 
etmek itminan ve emniyetini ne zaman kaza-
nacagiz. Bu cihetler hakkmda verecekleri iza-
hat bizim igin iizerinde cok tevakkuf ettigimiz 
ve hakli olarak tevakkuf ettigimiz ve kendi-
sinden ziraatimizin vo iktisadiyatimizm ati-
si igin 50k §eyler beklodigimiz enstitiiniin bu-
giinkii vaziyet iizerine bize bir fikir verecek, el-
bette alacagrmiz fikrin miisbet veya menfi oldu-
guna gore memnuniyetimizi veya teessuriimii-
zii mucib olacaktir. 

Biitiin bu sozleri sbyledikten sonra giftgilik 
denilen meselenin herhangi bir idare makinesin-
de oldugu gibi §u veya bu arizalarla muayyen 
ve yahud az bir zamanda eserini gbstereiek, 
kolay bir i§ olmadigmi takdir etmek zor bir §ey 
degildir. 

Muhlis Erkmen arkada§mnz; gok temenni 
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ederim ki bit vekaletin ba§mda faaliyetleri gok 
uzasm, kendi ba^ladiklan islerin, giftgilik i§-
lerinin, enstitii iglerinin semerelerini gb'rmek 
bahtiyarligma ulagsm. Tabiatmdald miitemadi 
takib meziyetlerinin miikaf atrni onu gbrmek su-
retile zevk duysun. Fakat biitiin bunlarm ba§m-
da galisrcken memleketin igerisine dagilacak 
genglerin doktorlarm ve baytarlarm ilk zaman-
larda oldugu gibi halka gbsterdikleri yabanci-
lik yerine, giftgi halile, giftgi ihtiyaci ile alaka-
dar ve giftginin kendisile dii§erek kalkarak gift-
gi gibi sapan tutarak, giftgi gibi tirpan tutarak, 
giftgi gibi diiven siirerek giftginin yanmda kra-
vatli bir efendi tavru halini takmmiyarak, gift
gi gibi topraktan yeti§mis. ve toprakta yuvarlan-
maktan zevk duyan bir unsur olmalarmm, 
giftginin istikbali igin hatirdan gikmiyacak bir 
husus oldugu yolunda temenniyat izhar etmegi 
kendim igin bir borg telakki ediyorum. 

MAZHAR MtJFlD KANSU (Denizli) — Hig 
§iiphe yoktur ki bu zamanda ilme fenne krymet 
vermiyecek bir kimse tasawur edemem. Bina -
enaleyh iJmin ve fennin na§iri olan herhangi bir 
miiessese hakkmda da sbz sbylemege dilim var-
maz. Yalniz sormak istedigim bir mesele vardir. 

Ziraat vekaletinin biitgesinin yekunu umu-
misine bakarak, 6 milyon 112 bin kiisur liradan 
ibaret oldugunu gbriiyoruz. Bunun dbrtte biri 
olan, asagi yukari 1, 5 milyon lirasmi, i§te bu 
ilim ve fen miiessesesi olan enstitiiye vermek-
teviz. §u halde bir biitgenin dbrtte birini ver-
digimiz bu miiesseseden, yani 1, 5 milyon liraya 
mukabil gbrdiigiimiiz faide ne dir?. Soruyorum. 
Refik Ince arkadasnn bir gok noktalar sordu. 
Bendeniz yalniz bir sey soruyorum, 1, 5 milyon 
liraya karsi bu miiessesenin ne faidesi vardir?. 
Bunda faide yoktur diye inkar etmiyorum. Bil-
medigim igin soruyorum. 

Yine bu enstitii faslma bakiyorum. 877 nci 
fasil maaslar ve iicretler faslidn* 364 000 lira 
tutuyor. Gergi bu seneki yekunla gegen seneM 
yekun arasmda bir fark yok gibidir.- Fakat ge-
rek bu fasil ve gerek 880 den 882 nci fasla ka
dar olan fasillardan mesela 364 000 lira maas. 
iicret, telifat, tenvir ve teshin maddelerinden 
ibaret olan bu fasil, sonra bunlardan baska 379 
bin lira ecnebi miitehassislar maasi. Ecnebi mii-
tehassislara 379 000 lira variyoruz, tercuman-
lar da dahil oldugu halde. Bunu soruyorum. 
Bu 379 000 lira verdiginiz miitehassislarm miif-
redatmi izah buyursunlar, kiigiik gbriilecek bir 
para degildir. Bu iki mesele hakkmda bizi ten
vir buyurmalarmi rica ediyorum. Sonra bir 
iki sene ewel burada Bay Vekil. her hangi bir 
arkadasrmm suali iizerine, benzine ispirto kat-
mak meselesinin tetkik edilmekte oldu|nndan 
bahis buyurdular. Her halde aradan bir iki sene 
gegtigine gore bu meselenin de halledilmi^ ol-
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masi lazxmdrr, bu mesele hakkmda da tenvir 
buyurmalarmi rica ederim. 

ISMAIL KEMAL ALPSAR (Qorum) — 
Memleketin maddi, manevi inkisafati ziraatin 
terakkiyatma baglidir. Fabrikalar yapryoruz, 
mevaddi ibtidaiyeBini ziraat hasid ediyor. Htikii-
metin buna ne kadar ehemmiyet verdigi ma-
lumdur?. Sene besene inkisaf ettigini de gorti-
yoruz. Biliyorsunuz M, bir vakitler vebai bakari 
memleketi kasib kavuruyordu. Bu gun yoktur. 
Tohum islah istasyonlari tohumlari islah edi
yor. Seromhaneler, kimyahaneler var, hastahk-
larm ontine gegilmistir. Bunlar kabili inkar sey-
ler degildir. Bu cihetten dolayi Htikumete te-
sekktir ederiz. Bunlardan bahsedecek degilim. 
Bay Vekil arkadasnniz umumi izahatta bulu-
nurken bizi tenvir edeceklerdir. Yalniz kendi-
lerinden bir ricam var. Pamuk yalniz Adanada 
yetisemez, ba^ka yerlerde, Anadolunun bir cok 
yerlerinde de pamuk yetisir. Bir tane misalini 
soyleyeyim: Gegende biimtinasebe arzettigim 
gibi, Kalecikten - Dar bogazdaW, Qoruma, yakm-
dir, yirmi saattir - Kizilirmak ortasmdan gecer, 
her iki tarafmda ikiser saatlik bir vadi vardir. 
kuvvei inbatiyesi fazladir. Buranm bir pamuk 
mmtakasi haline getirilmesini istirham ediyo-
rum. Hukiimet elini korsa burasi Kayseri fabri-
kasmm pamugunu temin edecek kliciik bir Mi-
srr olacaktrr. 

tkincisi de, IsMlib meyve yetistirir. Meyve 
mevsiminde agaqlara haserat ariz olmaktadir, 
orada da bir miicadele yapilmasmi istirham edi-
yorum. . 

ZlRAAT V. MITHlIS ERKMEN (Kiitahya) 
— Arkadaslar; butQemin hemen biitiin faslma 
arkadaslarim kiymetli miitalealarile temas etmis 
bulundular. Bu giin soz soyleyen arkadaslara 
cevab vermeden ewel biitge heyeti umumiye-
sinde soz soylemis olan Emin Sazak arkada^rma 
cevab verecegim. 

Arkadasrm, biitcenin heveti umumiyesinde tig 
mtihim meseleye temas ettiler. Birisi, orman ka-
nunu ve orman kanununun meshur keci davasi-
drr. 

Orman kanunu Ytiksek Meclisten cikmistir, 
Hatta meriyet mevkiine bile girmemistir. Bu iti-
barla ctoa tekrar avdet etmeyi yersiz bulurum. 
Yalniz bu munasebetle arkadasim kanunun tat-
bikati hakkmda bazi endiseler izhar ettiler. Bil-
hassa bu endiseleri fundalik ve calilik gibi bazi 
yerlerin orman telakki edilmesidir. Orman ka
nunu hangi kismi orman telakki edilecek ve 
hangi kisxm hayvanlarm rayine hasredilecektir, 
hie bir tevile meydan vermiyecek derecede bun-
lari tamamen tasrih ve tavzih etmistir. Burada 
benim arkadasima verecegim eevab kanunun ru-
hu dairesinde hareket edilecegi ve bunun disi-
na Qikilmiyacaftidir. 

Temas ettikleri ikinci bir nokta da; bundan 
iki, iig ay ewel Ytiksek Meclisin tasdikma ikti-

ran eden kombinalardir. Bunun tatbikmda da 
bazi endiseler gosterdiler. Itiraf ederim ki bu 
endis,elerin yeri vardir. Dava 90k getin ve mug-
laktir. Bu cetin davaya Ziraat vekaletiniz Ytik
sek Meclisin muzaheretile, direktiflerile memle-
ketimizde basarilamiyacak hi§ bir is olmayaca-
gi, yenilemiyecek big bir mti^ktil bulunmryacagi 
kanaat ve inanmm vermis oldugu cesaret ve 
emniyetle girismistir. Arkadasim emin olmali-
dir ki mtihim bir hissesi, evvelisi gtin vaziyetini 
yana yakila anlattigi orta Anadoluya, sark bol-
gesine ve sarki cenubi vilayetlerine dtisecek 
olan ve kbyltinun vaktini, mesaisini krymetlen-
direcek, topraginm verimini arttiracak, iklim ve 
tabiat sartlarma - ki gok has;indir - en uygun 
ziraat sistemini yayacak, ziraatlerini cesitlendi-
recek, kazanemi arttiracak olan bu btiytik kal-
kmma planmm tatbikinde - Ytiksek Mbclise kar-
S,i duydugumuz agir mesuliyeti tamamen idrak 
ederek ihtiyatli, basiretli hareket edecegiz. Onun 
igindir ki tatbikat planmm hazirlanmasinda 
acele etmiyoruz. Qok teenni ile hareket ediyo-
ruz. Ytiksek Meclise bu tatbikat programimizi 
btittin incelikleri ve teferruati ile arzetmegi §ok 
isterdim. Bu suretle Ytiksek Meclisin verecegi 
direktifler bu getin savasta en btiytik kuvveti-
miz olacakti. Fakat arzettigim gibi hentiz ettid 
tizerindeyiz. Esasen bunun tatbiki igin bazi ka-
nuni mtieyyedelere ihtiyag hasil olacaktir, 0 ka-
nunla huzuru alilerine gikarken bu mesele hak
kmda ince teferruatma kadar arkada^larmia 
arzi malumat edecegim. 

Emin Sazak arkadasim, islah istasyonlarmm 
ve baytar arkada§larimm faaliyetleri hakkmda 
sitayisle beyanatta bulundular. Kendilerine ken-
dim ve arkada§lanm namina te§ekktirti bir 
bore bilirim. 

Cevablarimi sira takib ederek arzedecegim. 
Na§id arkada§im 5 senelik sanayi programmda 
Ziraat vekaletinin takib etmis oldugu siyasete 
temas ettiler. Bu sanayiin ihtiyaci olan pamu-
gun, bendeniz de ilave edeyim, merinos ytinti-
ntin ne suretle temin edilecegi hakkmda sual 
sordular. Gegen sene de arzetmi§tim. Basjba-
kanimin pamuk mmtakalarmdaki seyahatlerin-
de ve benim gezdigim yerlerde pamuk ekilen 
btittin sahalardaki kbyltiler gelmi§lerdir ve ken-
dilerinden istasyonlarimizda yetistirilen (akala) 
ve (Glavlant) tohumlarmdan istemi§lerdir. Bu 
neticeler yalniz laboratuvarlarimizda ve dene-
me tarlalarimizda yaptigimiz hesablardan degil 
dogrudan dogruya kovlti elinden, koylti topra-
gindan /e koylti hesabindan almmis neticeler-
dir. Be§ senelik pragramimiz bu suretle tig sene-
de bitmi| oluyor. Arkada§ima diyebilirim ki, bu 
ontimtizdeki sene fabrikalarimizm ihtiyaglari 
fazlasile temin olunacaktir. 

Pamuk sanayii kurulurken bunlann istedigi 
uzun telli eyi vasifli pamuklarin memleketimiz-
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de yetiftirilip yeti§tirilemiyecegi meselesi orta-
ya suriiluyordu. Bir cok Mmseler bunun 50k ge-
tin oldugu ve uzun zaman istedigini ileriye sii-
riiyordu. Pamuk yeti§tirmek programimiza ba§-
lryali heniiz tic sene oluyor, bugiin mesele halle-
dilmigtir. tstasyonlanmizda iirettigimiz eyi va-
srfli tohumlarm yayilmasmda endi§e gosterili -
yordu, hatta halki bunu ekmege cebretmek icin 
iki sene evvelisi kanun <jikarilmi§ti. Halbuki biz 
kdyliiniin arkasmdan ko§makta degil, koylii to-
hum icin bizi tazyik etmektedir. Simdi size oku-
yacagim rakamlar bu yil yeti§tirilecek pamuk-
larm kalite ve miktar itibarile milli ihtiyaca ne 
dereceye kadar yetisebilecegini gostermektedir: 

Tel 
uzunlugu thtiyac Yeti§tirilecek thtiyagtan 

Ton Ton artan ton 
24/30 M/M 18.293 25.000 6.707 
1G/24M/M 7.444 40.000 32.556 

Ihtiyac. mikdari, yurdda mevcud bilumum 
dokuma fabrikalarmm hepsinin tarn randiman-
la galigmalarma gore hesab edilmi§tir. 

J3iiphesiz bu arzettigim rakamlar havanm gi-
di§ine gore tahminden ibarettir. (Jiinkii mahsul 
heniiz idrak edilmi§ vaziyette degildir. Bu ye-
ti§tirilmi§ olan pamuklarm evsafi hakkmda 
Siimerbank tarafindan ecnebi miiesseselerde 
yaptirilmi§ olan bir tahlil reformu neticesini si
ze arzetmek benim icin oviinduriicu bir vazife-
dir. 

Bu raporda pamugumuzun elyafi hakkmda 
(Iskalavidis) kalitesinde oldugu bildiriliyor ki 
bu Misrrm yeti^tirdigi meshur pamuk cinsle-
rmden biridir. Pamuk isine daha yeni basla-
mis oldugumuza nazaran ileride daha yuksek 
vasifta pamuk yeti§tirecegimiz kanaatini bes-
lemekteyiz. Yalniz sanayiin ihtiyaci olan pa-
mugu yeti?tirmekle baslayan ve bes sene iize-
rine kar^ilastoildigi halde uguncu senesinde 
halkm gostermis, oldugu buyiik bir hareket ve 
emniyet. ve ragbette bu program bu gun tahak-
kuk etmistir. Yeni bes senelik programrmizda 
hedefimiz 500 000 balyadir. , 

Pamugu, yalniz sanayiimizin ihtiyaci icin 
degil ayrica harice sevkedebilecek bir meta ola-
rak yeti$tirmek igin bu ikinci programm tatbiki-
na bas>mis. bulunuyoruz. Oyle iimid ediy >-
rum ki bes sene bir miiddetle yaptigimiz bu 
programi daha kisa bir zamanda ikmal ede-
rek huzuru alinize pek yakmda daha biiytik bir 
planla gelmis olalmi. 

Merinos vadisinde atilmis, olan adimlar ati 
igin bize iimid verici vaziyettedir. Merinos igin 

uzun boylu tecriibeler yapilmistrr. Bu tecriibelerin 
bazdan menfi bir netice verir gibi bulunmustu.Iik 
defa yapmis oHugumuz tecriibeler yalniz yiin 
iizerine idi. Bundan 3 sene evvel baslamis oldu-
gumuz istikamet hem yiin hem de et iizerine dir. 

Merinos yetistirme pilannniz yedi sene iize

rine idi. Bu miiddet iginde ba^layarak 
kurulmu? olan kamgarn fabrikasmm yiin ihti-
yacmi temin edecekti. Alman tedbirlerle kam
garn fabrikasi ihtiyacmi daha kisa bir zaman
da karsilayabilecegiz. 

Merinos yetis,tirmek yolunda da, koylii tara-
f mdan gosterilen buyiik bir ragbet karswmdayiz. 

Gegen sene suni srfadla ancak (20 000), o da 
te^viklerle, suni srfat oldugu halde. Bu sene 150 
bine kadar gikaracagimizi tahmin ediyoruz. 
Ug seneye kadar bu miktarm fabrikalarimizi 
besleyecek dereceye gelecegini zannediyoruz. 

Arkadaslar; bu babda bir fikir verebilmek 
icin bir miitehassistan sordugum suallere aldi-
grm cevablan huzurlarmiza arzetmekte fayda 
bulurum. 

Memlekette yetistirilmis olan merinoslar 
memlekete getirdigimiz merinos damizliklarmm 
yiin ve verim itibarile muadilidir. Verdi&i yiin 
miktari vasati olmak iizere yerlilerden 2 kilo 
kadar fazladir. kuzularda bes, kilo kadar et fos-
laliffi vardn*. Bizim merinos vadisinde yaptigimiz 
tecriibelere gore sanayi programmnzm istemis, 
oldugu yiinii yetistirmektedir. 

Merinos yetistirme yolunda yaptigimiz tec
riibeler ve aldi^imiz neticeler yalniz fabrika-
lanmizm ihtiyacmi temin igin degil, pamukta 
olduo-u gibi bu sahada geni§ bir planla galis^nak 
cesaret ve emniyetini veriyor. 

Arkadasim, biitgenin miitaleasmda bazi fa-
sillarm azalmis oldu^unu soyliivor ve bundan 
bu vadideki faaliyetin azalabilecegi endisesini 
gosteriyor. Mlesela muzir, hayvanlarla miicade-
le fasli. Gegen sene 600 kiisur bin lira iken bu 
sene su kadara inmistir diyor. Eger arkada
sim yalniz bu rakamlara dayanarak miitalea yii-
riitiirse dogrudur. Fakat hakikatte bu gegen 
seneM tahsisat martta aldigimiz munzam bir 
tahsisatla bu kadara balig olmustur. Yoksa 
esas tahsisatta bir fark yoktur. Bu sene fazla 
olarak marttaki tahsisatla lazimgelen vesaiti ve 
ilaglari temin ediyoruz ve Sniimuzdeki sene zar-
fmda faaliyetimiz ve miicadelemiz fazlalasacak-
tir. Bu sene alman bu aletler ve ilaglarla onii-
miizdeki sene faaliyetimiz artacaktir. Ayni hal 
kurakhktan korunma icin de mevzubahstir. 
Gegen sene 80 000 lira idi. Munzam tahsisatla 
150 000 lira oldu. Kiiltiir bakani Saffet Arikan 
arkadasmiizm da anlatmis oldugu gibi, bu hu-
susta azami yardrm yapmayi hakikaten yalniz 
kiiltiirel sahada bir hizmet olarak degil, ayni 
zamanda bir vazif e addediyoruz. Kurumun aza
mi surette faaliyeti icin galisacagiz. 

Selektor meselesinde gecen sene 70 000 lira 
iken bu sene daha az bir miktardan inmis ol-
masmin bir sebebi de sudur: Gegen sene fazla 

: miktarda selektor almistik. Bu 70 000 liranin 
J iginde isletme parasile beraber mubayaa para-
| si da vardi. Halbuki, bu seneki tahsisatimizla 
i fazla selektor almmayacaktjr, Ql-egen seneki i^-
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letme yaziyetine yine devam edecegiz. Arkada-
simin, bu madde lizerinde soylemege hakkz var
dir. Qtinkii selektorlerin gok biiyiik faidesi go-
rulmiistur. Gegen sene temizlenmis olanm ye-
kunu 6 milyon kiloyu gegmistir. Bu selektorleri 
ilk aldigimiz seneleri hatirlarim, kbyliiyu zorla-
dik, gelmezdi, Ertesi sene bunu kaldirmak iste-
digimiz zaman, bir sene evvelki yapmis oldugu 
tecriibenin faydasmi gbrmtis olan halk, koylii, bu 
selektorleri kendi iilkelermde, kendi kbylerinde 
birakmamizda israr etmistir. 

Bugday meselesine temas ettiler ve silo iize-
rinde durdular. 

Silo ve ambar ki, Emin Sazak arkadasimi tat-
minen sSyliiyorum, beraber gider, programmiizm 
miihim bir kismma dahildir. 

Bu giin mevcud olan silolar 65 000 tondur, 
bunun 46 000 tonu dogrudan dogruya bizim 
tarafimizdan yapilmis olanidir. Hesab edilirken 
vasati olarak bir ihtiyaci karsilayabilmek icin 
ihrac silolari olarak 65 000 ton, ve dahilde 
toplama, stok varant igin de 70 000 tonluk 
silova daha ihtiyag vardir M, mecmuu 200000 
tondur, 200 000 tonluk siloya ihtiyacimiz var
dir. Bunun 46 000 ni yapmis bulunuyoruz. 
54 000 daha yaparak silolari 100 000 tona iblag 
icin bir kanun projesi hazirladik, Heyeti Veki-
leye sevkettik, yakmda yiiksek tasvibinize. 
arzedilecektir. 

Silolarm faidesini burada tebariiz ettirmegi 
fazla goriirum. Bu gok uzun surebilir ve sizi 
de rahatsiz edebilir. Maliyet fiatlari iizerinde 
de bu giin hazirlanmis vaziyettevim amma arka-
daslar, miisaade ederlerse silolar hakkmdaki 
kanun geldigi vakit gerek Emin Sasak arkada-
sima ve gerekse Heyeti Aliyeve silolarm mali
yet fiatleri hakkmda da etrafli malumat arze-
derim. 

Ticaret odasmdan getirdigimiz eksperler 
vasrtasile yawtirmis oldugumuz bir hesabda si
lolarm faydalan yanmda bunlarm buffday alrni 
ve verim bakimmdan masraflari mnbala&ali ol-
madigi tesbit edilmistir. Bunu rakamlarla is-
bat edeceoim. Yalniz silolar yaramakla amhar-
dan miistagni kalacaormizi hie bir vaMt iddia 
etmiyorum. Hatta miihim tortaj itibarile yaml-
masi lazim p-elecek olan a-nbar miktari silo mik-
tarmdan daha fazla ve daha 50k olmasi lazim 
gelecektir. Yalniz bir ciheti arzediyorum ki; 
ambarlar halk tarafmdan iktisadi hareketlerle 

yapilabilir, fakat silolar boyle teknik cihazlari 
nefsinde cemetmi^tir ki, onu ancak Devlet 

kuvvetile, Devlet elile yapabiliriz. 
Arkadasimiz Tiirkerin, sorduklari pamuk 

meselesine cevab vermis oldum. Orman kanu-
nunun tatbik sahasmi vazivetini sordular. Yeni 
orman kanunu ancak bir hazirandan itibaren 
mevkii meriyete girecektir. Binaenaleyh tat-
bikati hakkmda arzedebilece£im bir nokta yok-
tur. Yalniz lazim gelen hazrrligi yapmis bulu

nuyoruz. Nitekim muhafaza teskilati nerelerde 
kurulacak, ne suretle dagilacak, boluMer nere
lerde bulunacak, hatta zabitlerle, kumandan-
lara kadar lazim gelen tertibler almmis, tayin-
leri yapilmistir. Bir noktaya isaret ettiler; or
man yangmlari igin almacak tedabir, yeni ka-
nunla daha fazlalastiriliyor. Gegen sene arzet-
mistim ki, bu babda tedbirler almacak. Tekrar 
edebilirim bu tedbirler almmis bulunuyor. Or
man yangmlarmm bir gok sebebleri vardir. Bir 
tanesi de gikan yangmi sbndiirmek iizere yeti-
sen asker, koyliiye bu yangmi sondiirmek icin 
lazim gelen kazma, kiirek, balta, kanca vesaire 
gibi vesaiti bol miktarda bulunamazda. Bu sene 
bu vesaitin miihim bir kismmi temin edib muh-
telif yerlerde depo etmek suretile bu tedbirler-
den hepsini degilse de bir tanesini almis bulunu
yoruz. 

Silo vaziyetinde de, bugday te§kilat mese-
lesinde de bu hakikaten memleket igin gok fay-
dali ve hayrrli neticeleri goriilmiis, olan ve dai-
ma ilerliyecek ve genis,liyecek olan bu bugday 
is,inin bir teskilata rabti meselesini komisyon-
da sbylemi§tim. 

Arkadasim tohum meselesine de temas etiler. 
Koyliiye tohum tevzii igin iki membaimiz var
dir. Birisi islah istasyonlarimizdir. tJrettigimiz 
damizlik tohumlar, ikincisi de Ziraat bankasi 
vasrtasile almmis, olan bugdaylardan aldigimiz 
tohumlardir. Istasyonlarda muhite uygun gele-
ni 7 - 8 senelik bir mesai ve tecriibe ile tesbit 
ediyoruz. Bu suretle tesbit edip de iyiligini an-
ladigimiz tohumu koyluniin ayagina kadar go-
tiiriiyoruz. Kbyliiniin kendi vesaiti ile; kendi 
alatile siirmii§ oldugu tarlasmin yarisma yine 
kendilerine ektiriyoruz. Yarisma da koylii yine 
kendi tohumunu ekiyor. Ayni §eraitle ekilen bu 
tohumlarm tenebbiitiinii takib ve mukayese edi
yoruz. Bu. suretle evvelce istasyonlanmizda tec
riibe ettigimiz bu tohumlan bu defa da koylu
niin elinde ve kendi topraginda bir iki sene tec
riibe ediyoruz. Bu suretle iyiligini anladiktan 
sonra iiretme istasyonlarma gonderiyoruz. Ora-
da bunlari teksir ederek koyliiye dagrtiyoruz. 
Bu i§lerin hakikaten uzun mesai sarfma miite-
vakkif oldugu asikardir. 

Refik tnce arkada§im miihim bir meseleye 
temas ettiler. Hakikaten ziraat i§leri geg ve giig 
meyva veriyor. Mesela islah istasyonlarmin fa-
aliyetlerinden yiiksek huzurlarmda ogiinerek 
bahsetmek §erefi bana dii§iiyor. Fakat itiraf 
etmek lazimdir ki bunlarm bir gogu benden evel 
gelen vekil ve mesai arkadaslarimm zamanmda 
yawilmis, eserlerdir. dgiinmesi bana dii§iiyor §e-
refi onlara aiddir. Bu islah istasyonlarmin bu 
suretle dagitmakta olduklan tohumlardan ba§-
ka bugday kanunu mucibince aldigimiz ve ver-
digimiz tohumlar Vardir ki bu da 45 milyon gi-

i bi bir miktara balig olmaktadir. 
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Vine Ttirker arkada§imiz kahve ve gaydan bah-
settiler. Kahveyi tecriibe ettik bunda iimidim 
yok. Maamafih bizim tecrtibeler nakis olabilir 
intihab ettigimiz varyeteler pek miisaid olma-
yabilir. Belki daha iyisi bulunabilir. Belkiileri-
de daha miisbet neticeler alinabilir. Fakat gay 
meselesi bence bugtin. tamamile halledilmi§tir. 
Rizede bir gay istasyonumuz var. Yine uzun se-
neler neticesi olarak iyi semereler aldik, onu ta-
mime ve dagitmaga gali§ryoruz. Cesaretle arze-
debilirim ki tig be§ sene sonra memleketimizde 
kendi yeti§tirdigimiz gaylar igilecektir ve gay 
igin harice verdigimiz paralardan da mtistagni 
kalacagiz. Yine arkada§nn Emin Sazaga geliyo-
rum. Arkada§im nakliyat meselesine temas et-
tiler. Nakliyatin gok ucuz olmasi benim de §ah-
san temenni ettigim bir §eydir, gerek giftgi ge-
rek Ziraat vekili olmak sifatile. Fakat arkada-
§im Ali Qetinkaya dun soylemi§ti ve Devlet De-
miryollan butgesi muzakeresi esnasinda yine te
mas edeceklerini soylemiglerdi. Nihayet bu bir 
hesab i§i ve uzerinde durulacak bir meseledir. 

Arpa meselesinde Ziraat vekiline sbyltiyo-
rum, soyluyorum da yapmryor dediler. Hatrrla-
rmdan gikmis olacak. Gegen sene de arpadan 
bahsetmislerdir. Ben burada kendilerine bir va-
idde bulunmadigim halde arzulan yapilmistir. 
Arpa islah istasyonlan uzerinde onemle durdu-
gumuz bir mevzudur. Fakat kendileri giftgidir, 
benden eyi takdir ederler, bir tohumun islah 
ve temini bu gtinden yarma yapilrverecek bir 
is degildir. 

Hayvan yetistirmek meselesine de temas et
tiler. Kisrak ve aygir getirmek suretile yapila-
maz mi dediler. Hayvan yetistirmek meselesinde 
vekaletin mesaisini huzurunuzda ogtinerek arze-
debilirim. Bu noktada biiytik bir inkisaf vardir. 
Hayvan yetistirmek karekteri ve mahiyetinde 
istedigimiz ve bekledigimiz tempo ile derhal ne-
tice almmaz. Bu, zaman isteyen bir noktadir. Bu 
vesile ile onemli bir hatirayi huzurunuzda bir 
defa daha arzedeyim. Gegen sene de yine boy-
le bir vesile olmustu. 15 sene evvel ben burada 
Ziraat mtiste^an iken elimizde 15 kadar aygi-
rrniiz vardi. G-bnderecek yer bulamryorduk. Hal-
buM bu gun elimizde 500 ti mtitecaviz damizlik 
oldugu halde butiin vilayetlerden aldigmiiz tel-
graflar aygfflarm ihtiyaca kafi gelmediginden 
sikayet ediyor ve daha fazla gonderilmesi iste-
niyor. 

Her sene bu mecmuanm igerisine yalniz Zi
raat vekaleti kanalile 50, 60 hatta 100 aygir 
ilave edildigi halde yine o senenin ihtiyaci gegir-
mis oldugumuz senenin ihtiyacmdan az olmu-
yor, gok oluyor. 

Tekrar bir noktayi arzedeyim; bu, Somer ar-
kadasima da cevab tesjkil edecektir, bu kombi-
nalar mtinasebetile hayvanciligi te§vik etmek 
tizere ve sirf koylti damizligi olarak 200 - 250 
kisrak almak uzereyiz. Kendilerinin dedigi gibi 

bu, hem koyluler igin i | hayvani ve hem de da
mizlik hayvani olacaktir. 

RlFAT VARDAR (Zonguldak) — 250 bin 
mi, 250 mi? 

ZIRAAT V. MUHLlS ERKMEN (Devamla) 
— 200 - 250 olacak. 

Arkadasim askeri ve sivil baytarlar mesele
sine temas ettiler. Merci itibarile sivil ve askeri 
baytar ayn ayridir, fakat kemali iftiharla sby-
liyebilirim M, bu meslek erbabi arasmda tarn 
galisma birligi, tarn el birligi vardir. 

Her sene bu mecmuanm igerisine yalniz Zira
at vekaleti kanalile 50, 60 hatta 100 aygir ilave 
edildigi halde yine o senenin ihtiyaci gegirmis. 
oldugumuz senenin ihtiyacmdan az olmuyor, gok 
oluyor. 

Tekrar bir noktayi arzedeyim: Bu Somer ar-
kadasima da cevab teskil edecektir. Bu kombi-
nalar mtinasebetile hayvanciligi te^vik etmek 
tizere ve sirf koylti damizligr olarak 200 - 250 
kisrak almak tizereyiz. Kendilerinin dedigi gibi 
bu, hem koyltiler igin is hayvani ve hem de da
mizlik hayvani olacaktir. 

RIFAT VARDAR (Zonguldak) — 200 bin 
mi, 250 mi? 

ZIRAAT V. MUHLlS ERKMtEN (Devamla) 
— 200 - 250 olacak. 

Arkadasim askeri ve sivil baytarlar mesele
sine temas ettiler. Merci itibarile sivil ve askeri 
baytar ayn ayridir, fakat kemali iftiharla soyle-
yebilirim ki, bu meslek erbabi arasmda tarn ga
lisma birligi, tarn el birligi vardir. 

Pamuk igin Emin Sazak arkadasim bezli ilti-
fat ettiler ve ben de tesekktirlerimi tekrar 
ederim . 

Arkadasim Somerin gtizel sozlerine tes,ekktir 
ettikten sonra Tiftik cemiyeti igin soyledikleri-
ne cevab verecegim. 

Tiftik cemiyeti, 1930 da kurulmustur. Oe-
miyetin kuruldugu devre hakikaten tiftigin gok 
buhran gegirdigi bir devre idi. Tiftik cemiyeti-
nin mesai sahasi yalniz tiftik yetistirmek veya-
hud onun islahma hizmet etmek gibi dogrudan 
dogruya vekaletin uzerinde galistigi mevzular 
degildir. Onun mesaisi ayni zamanda tiftigi 
krymetlendirmek ve ondan muhtelif surette is-
tifade etmek yollarmi aramaga samildir. Tiftik 
cemiyetinn sarfetmis oldugu para yalniz bu btit-
ge ile bizden aldigi para degildir. Daha bazi 
varidat membalari vardir. Ben iyi gali^tigmi 
gbrdtigtim bu cemiyete yardrmi yerinde bulmak-
tayim. Bir giftlik almislardi, onu hakikaten imar 
ediyorlardi, bu noktai nazardandir ki, arkada-
§nndan rica edecegim, kendileri Btitge enctime-
ninde de mevzubahsetti, siki bir murakabeyi 
tizerimize almis bulunuyoruz. Orada galisanlar 
da bizim teknik arkadaslarnnizdir. Kendilerine 
gelecek sene bilango tizerinden izahat vermek 
tizere mtisaade buyursunlar. 
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Mahrukat ihtiyacma temas ettiler: Orman 

kanunu yeni tatbik mevkiine giriyor. Orman 
kanununda bir madde vardir ki, orman kanunu
nun tatbik edildigi sahalardan baska yerlerde 
diger hiikumler tatbik edilir ve tatbik edilecek 
eski hiikiimler meyamnda koyliiniin mahrukat 
meselesi de yer tutmaktadir. Orman kanununun 
tatbik edilecegi sahalarda bu mahrukat mesele-
sini halletmis olmak yeni dogmus ve yeni tatbi-
ka bas,lanmis olan orman kanununun feyizli ne-
ticeler vermesi ve muvaffak admilarla yuruye-
bilmesi igin de menfaatimiz iktizasidir. 0 iti-
barla iizerinde ehemmiyetle duruyoruz. 

ERKMAN arkadasmi sordular. Ve zeytincilik 
kanununun biran evvel gikarilmasmi istediler. 
Kiymetli arkadaslarm yardimi ile hazirlanmis 
olan bu kanunu §urayi devlete gonderdik. Ora-
dan gelmis Ziraat enciimenindedir. §>imdi hu-
zurunuzda ben de enciimen arkadaslarimdan 
rica ediyorum ve biran evvel gikarilmasmi ben 
de diliyorum. 

Giibre meselesi : tfzerinde durdugumuz bir 
meseledir. 

Zeytin meselesinden bahsederken Refik tnce 
arkadasrmi asi meselesi hakkmdaki sualine ce-
vab vereyim. Bir asi kanunu vardir. Bu asi 
kanununun tatbik edilmemis olmasmdaki sebebi 
merasimden ileri geldigini soylediler. Yeni zey
tin kanununda bu mesele derpis edilmistir. Ve 
asilanmayi tesvik etmek fakat ayni zamanda 
her hangi bir arazi pargasmi elde etmek igin 
bunu bir vesile yaptirmayacak tedbirleri bu 

kanunla almis oluyoruz. Muayyen mmtakalara 
heyetler gbndererek miiracaat ettikleri zaman 
ve mevkide asilanacak sahalar tesbit edilecektir. 
Sonra her sene giden heyet hem bu isi yapacak 
hem de gegen seneki asilanmanm neticelerini 
gorecek ve sui istimal olub olmadigmi teftis, 
edecek. Bu itibarla gegen sene kendilerine ver
mis oldugum bir sozii bu suretle kanuni bir mii-
eyyede ile de yerine getirmis oluyorum. 

Refik tnce arkadasim cok giizel soylediler : 
thtiyaci en buyiik, fakat vasitasi en noksan 
olan Ziraat vekaletidir dediler.. 

Arkada^larim, teskilatrmizi, bu giinkii ihti-
yaca gore tarn kurabilmek igin en asagi ikiser 
bin ziraatci ve baytar arkadasa ihtiyag vardir. 
Mevcud arkadaslar gok daha azdir. Idarei hu-
susiyelerde galisanlarla beraber 600 ziraatci ve 
400 baytar arkadasimiz vardir. Onun igindir ki, 
enstitiiyii bidayette 350 mevcud iizerinden agti-
gimiz halde bu mevcudu bine gikarmak ihtiya-

cmi hissettik. Tali ziraat mekteblerinin mevcudu 
bu giin 280 iken, 4, 5 sene iginde 800 e iblag 
etmegi programimizm igerisine aldik. Bunu 
yaptrran ihtiyagtrr ve ayni zamanda memlekette 
ziraat teknigine karsi gosterilen istektir. 

Ben vekalete geldigim zaman, bunu bir ha-
dise olarak arzediyorum. Tali ziraat mektebin-
den gikan bir gok genglerin yer bulamadikla-

rini gorerek, ancak memur olmayarak kendi 
sahalarmda calisabilenlere bunu hasrediniz diye 
sbylerken, bu giin emir berakis olmuatur. Ku-
rulmus olan teskilata alimenta edebilmek igin 
lazrm olan elemani aramaktayiz, fakat bulmakta 
muskilat gekiyoruz. 

Bir gok yerlere mucadeleci gonderdigimiz 
vakit istihfafla karsilanirken biitiin gezilerden 
ve aldigim mektublardan anhyorum ki; her yer-
den bir ziraatgi her yerden teknisiyen ve her 
yerden bir baytar istenmektedir. yalniz bir nok-
tayi tashih edecegim; yalniz burada Refik Ince 
arkadasimm bir fikrini tashih etmek isterim 
Arkadasimbazi memurlarm mesai ve faaliyet-
lerinden sikayet ettiler, Refik Incenin bu sika-
yet ettigi arkadaslarm eger kabiliyetlerini gos-
terememisler, teknik sahada bilgilerini gbstere-
memjislerse bu onlarm kabiliyet ve bilgilerinin 
noksanligmdan degil onlara vaktile kendi saha 
ve ihtisaslan dahilinde faaliyet imkanlarmm 
ve vasitalarmm temin edilememesindendir. Bir 
gok kiymetli arkadaslar idare isinde ve masa 
basmda galismak mecburiyetinde kalmislardir. 
Bu arkadaslar kendilerine galisma muhit ve im-
kanlan verildikge kiymetlerini ve kabiliyetleri
ni gostermektedirler. Vekaletin inMsaf eden 
mesaisi bu imkani vermektedir ve bu bniimuz-
deki seneler artacaktir. 

Fidanliklar; arkadaslarimm fidanliklar hak
kmdaki sozlerine tamamile istirak ederim. Yal
niz gok miisbet olarak kendilerine izah edebile-
cegim, fidanliklar igin fasilda gordugunuz bu 
paradan baska f evkalade tahsisat olarak 650 000 
lira vardir. Ziraat vekaletinin miibrem isleri 
iginde bu sene yaptirmis oldugumuz fidanlik
lar da epice muhim bir miktara balig olmakta-
dir. Arkadasimi isim ve rakam saymakla iizmi-
yeyim. 

Su meselesi ve yesillik meselesi : fidanlik-
larla beraber yiiruyecek bir noktadrr. Hinyagi 
tohumu iizerinde tevakkuf ediyoruz. Miitehas-
sislar tetkik ediyorlar, istasyonlarda bunu 
mevzu olarak almislardrr ve tohumda dagrtil-
maktadir. Bu tohumlan ayiklayabilmek igin 
simdiden makine siparis etmisizdir, dkalptii-
siin cenup mmtakalarda ve bataklik yerlerdeki 
ehemiyetini bende takdir ediyorum buna aid 
tedbirlerde almmistrr. 

Enstitii meselesi; bu gok uzun bir mevzudur, 
Gegenlerde bilmunasebe soylemistim, Enstitii 
her giin biraz daha ilerlemekte ve kendinden 
beklenen gayeye dogru yuriimektedir. Bu mii-
essesenin lafla anlatmaktansa eserlerini yerinde 
gostermeyi tercih eder arkadaslarimm her an 
emirlerini beklerim. 

Arkadasim, profesorler meselesine temas et
tiler. Bunlarm miktan 24 tiir, bu sene 27 ola-
caktrr, giinkii Orman fakultesi bu sene genis-
liyor. Fakat heyeti ilmiye 144 ktyidir. 27 eo-
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nebi profesore mukabil 9 Tiirk profesor, 26 do-
gent 6 lektbr, 14 sef, 22 bas. asistan, 9 birinci 
asistan, 25 ikinci asistandir. Jenerasyon tama-
mile degi§mekte ve krymetli uzuvlar yetis,tir-
mektedir. ileride enstitiinun okutmen uzuvlari 
olacak arkada^larimm mesleklerine baglilikla-
rmi, bilgi ve etiid severliklerini, profesorlere 
karsi saygriarrmi Yiiksek huzurunuzda anmak 
benim icin bir zevktir. Bunu bagka suretle de 
isbat etmek isterim. Bu arkada§larm gikarmis, 
olduklari kitablar ytizii miitecavizdir. Bunun 
55-60 kadan tabedilmi^tir. Bunlarm matbu 
fihristi de vardrr. Bu fihristte ne gibi kitablarm 
giktigi gbrulmektedir. Bu kitablar Meclis kii-
tiipanesinde emrinize agik bulunmaktadir. 

Arkada^im sordu ki, bu kitablarm kagi pro
fesorlere ve kagi dogentlere aiddir. Bunlari kati 
surette soyliyemiyecegim. Fakat kitablar tet-
kik edilirse bittabi eserin kimlere aid oldugu 
gbrulecektir. Biitiin bunlar Tiirkiyede yapilan 
tetkiklere ve tetebbiilere istinad eden eserlerdir. 
Arkadasjm da soylediler, dediler ki, bu enstitii
niin faydasi? Bu enstitiiniin faydasmi izah et
mek burada rakamlarla isbat etmek cok giig 
olur. Fakat yapilmis olan nesriyat ve tetkikat-
la bunu f aydali neticeleri dalga dalga dalgalana-
rak memleketin iktisadiyatinda ve ziraatinde go-
ruliir. Bu her hangi bir fabrika olmadigi icin 

onun mahsuliinii dogrudan dogruya oldugu yer-
de gbstermege imkan yoktur. Her hangi bir 
profesor her hangi bir mintakada yaptigi tet-
Mkatin neticesini ve onun tatbikinden husule 
gelecek olan faydalan yine mahallinde ve dagi-
nik olarak gbrmek kabildir. Binaenaleyh, nes-
rettigimiz kitablan ve yeti^tirmekte oldugumuz 
talebeleri ve bu talebelerin meslek sahasmda ya-
pacaklan hizmetlerle blgiilebilecektir. Esasen 
bu miiessese gok yenidir. ve mahsuliinii yeni 
vermege baslamis,trr. Arkadas^m Kansu ecnebi 
profesbrere verilen tahsisatm cokluguna isaret 
ettiler. Vakia yekun olarak fazla gbriiniiyor 
fakat bunun igerisinde iicte birini tutan vergiler 
de dahildir. 

Benzine ispirto katmak meselesine arkada-
§nn temas ettiler. Biz bunun icin Inhisarlar 
idaresile de temas etmistik. Fakat kbmiirden 
suni benzin almak meselesi ciktigi icin bu yol-
daki tetkik neticesini beklemekteyiz. Yoksa bi-
zim tetkikatimiz tamamdir. 

Ismail Kemal arkadasim, pamuk meselesini 
soylediler. Osmaniyede pamuk meselesini yapi-
yoruz. 

ISMAIL KEMAL ALPSAB (Qorum) — Os
maniyede degil, Kalecikten Darbogaza kadar 
olan mesafedir. 

ZlRAAT VEKtLl MUHLlS ERKMEN (De-
vamla) — Yalniz Osmaniye gibi kugiik bir mu-
hite miinhasir degildir. Orada tecriibeye ba§-
lamis, bulunuyoruz. 

Nihayet maruzatimi tatliya baglamak igin 

memleketimizde zirai vaziyetin iyi oldugunu, 
martta endise verici vaziyete girmisken nisan ve 
mayista ve tarn zamanmda sine sine yagan yag-
murlar neticesinde bereketli bir mahsul timid et-
tigimizi teb^ir ederim (Alki^lar) . 

SIRRI IQOZ (Yozgad) — Muhterem arka-
dasimiz Somer, Ziraat vekaleti butgesindeki yar-
drni faslmda gbriilen 26 bin liranin tahsisinden 
bir mana anlamadigmi ve bu cemiyetin ne ile 
me^gul oldugunu sual buyurdular. Vekil beye-
fendi izah ettiler. Bendeniz de o cemiyetin ba-
smda bulunmus aciz bir arkadasmiz sifatile, bir 
nebze tafsilattta bulunayim. Oemiyet, 1929 da 
tiftigin okkasi 25 kurusa, dahilde satilmaz, ha-
rigte almmazken ve tiftik kegileri siirii siirii 
mezbahalarda kesilirken, halkm bunlari elin-
den gikarmaga galistigi bir sirada, Ciimhuriye-
tin her sahasmda oldugu gibi, bu sahasmda da 
tealisini isteyen arkadaslarm ekseriyetile ku-
ruldu. Bendeniz de bunun icinde bulundum. th-
tisasnn olmadigi halde cemiyetin baskanligmi 
bas.muza sardilar. Bunu bir vatan vazifesi te-
lakki ettim ve onu bu kayrtla verdikleri igin, 
zati islerimi birakarak, ileriletmege galistim. 

Cemiyetin maksadi §udur: Tereddi etmis ve 
bozulmus eski Tiirk tiftiklerinin tarihi evsafmi 
tekrar elde etmek, tiftigin memlekette sarfmi 
ve harigte piyasasmi bularak satdmasmi, reva-
cmi temin etmek. 

Memlekette sarf ve istihlakine gelince, bili-
yorsunuz ki, Iktisad vekaletinin yuksek him-
metlerile agilan milli fabrikalarda tiftigin, imal 
edilen kumaslara konulmasmi tesvik etti. §imdi 
dokunan kumaslara % 30 kadar karistirmakla 
beraber askeri battaniyelere de % 80 kadar ila-
ve ediliyor. 

Oemiyet kurulduktan sonra tabu iki sene 
te$kdlatla me^gul oldu. 1932 de Ankara vilayeti 
dahilinde Lalahan civannda almis. oldugumuz 
bir giftlikte tesisat viicude getirildi. Ayrica 
Bentderesinde bir umumi merkez binasi yapildi. 
1933 de giftlikte 250 damizlik yeti^tirildi. Bun-
dan iki buguk sene sonra alman mahsulii dagi-
tryoruz. Cemiyetin Ankara kazalarmda subele-
ri vardir. Aldigmuz mahsulii, bu subelerden iste-
digimiz defterlere gore, azaya dagrtryoruz. Su
belerden gelen defter iizerine her seneki mah
sulii taksim ederek §ubelere gbnderiyoruz. §u-
beler, azalarinm isimlerini bize bildirir. Cemi
yetin baytari oraya giderek azanm siirii-
lerini muayene eder ve istenilen evsafi 
haiz olanlara damga vurarak vesika verir. 
Ondan sonra bunlari satmiyacagma ve 
hiisnu istimal edip iyi bakacagma dair teminat-
name alir, damizlik bu suretle verilir. Cemiye
tin biiyiik bir faydasi lehiilhamd §u kiirsiiden 
tiftigin mevzuu bahsedilmesine sebeb olmasidir. 
Bu da bir faydadir. Cemiyet, alakasi dolayisile, 
Ciimhuriyet Hiikumetinin yeni bastirdigi sikke-
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de tiftik resmini koymaga da muvaffak olmu§-
tur. Cemiyetin maksad ve gayesi Tiirk tiftikle-
rini islah ve te§viktir. 

Masrafina gelince; gergi biraz nazari dikka-
te garpiyor, butgesi yalniz Devletten aldigi pa-
raya munhasir degildir, cemiyet masrafmin san-
timine kadar hesabi muayyendir. Tiftikten 
45 000 lira kadar bir hasilati vardrr. Merkezin-
de bir katibi, bir odacisi, bir gece bekgisi mev-
cuddur. Qiftlikte baytari, katibi ve bir kag ame-
lesi vardir. Be§ bin lira kadar masrafi vardir. 
Masraflan tamamile mazbuttur. Eger bu cemi-
yete yapilan yardim da, Maliye vekaleti biitge-
sinde, diger cemiyetlere yapilan yardimlar ara-
smda gegseydi hig de goze garpmazdi. Miiraka-
besi ve alakasi dolayisile Ziraat vekaleti biitge-
sine koydugu igin nazari dikkati celbetti. Muh-
terem arkada§imdan gok rica ederim, giftligi 

gorsunler. Arkada§lardan cogu gbrmii§lerdir. Ce
miyetin bir kabahati vardir, artik biraz da lati-
fe olsun: Ttirkgede me§hurdur. Bir tavuk yu-
murtlar, yumurtasi be§ paraya satilir, kryamet-
ler kopar, bir deve yavrular yavrusu 300 liraya 
satilir, kimse ses gikarmaz. (Gulii§meler). Bi-
zim cemiyet de deve gibidir, hig sesi gikmaz. 

MEMED SOMER (Kiitahya) — Maddeler 
gelince cevab veririm. 

CEMAL AKgiN (Afyonkarahisar) — Siiley-
man Sirri arkada§imiz, cemiyetin §imdiye kadar 
yaptigi hizmetlerden §undan bundan bahsettiler. 
Dogrudur. Ben de bilirim ve ben de kendileri 
gibi giftgi, toprakgi bir ailenin gocuguyum. Qift-
lik i§ile de me§gul oldum. Hakikaten bu cemi

yet te§ekkiilunde buyurduklari gibi, memleket tif-
tiginin islahinda saydiklan gibi iyi i§ler gormii§-
tiir. Te§ekkiir ederiz ve cemiyet de §imdi artik 
kendi arzusu gibi gali§abilecek bir vaziyettedir. 
Fiattan bahsettiler. Bunda^ cemiyetin tesiri ol-
mami§tir diyemem. Amma harig piyasada fiat-

leri, Devletin aldigi tedbirler §unlar bunlar da 
yiikseltmi§tir. Sonra islah i§i de dogrudur, bun-
da da hizmetleri olmu§tur. Yani saydiklan hiz-
metlerin hepsi variddir. Yalniz, bendeniz §imdi 
aflerine magruren §unu da ilave edeyim, 5 - 6 
senedenberi Hiikumetin yardimi devam etmek-
tedir, kendilerine kar§i biiyiik bir hiirmetim 
vardir; biz milyonlar vererek ziraat enstitiileri 
yaptik. Bunun gok semerelerini gordiik ve in-
§allah daha da gok gorecegiz, bunda iimidimiz 
vardir. Fasillan geldigi zaman aynca arzede-
cegim. Cemiyetin yapmakta oldugu i§leri aynila 
meggul olan, Devletin bir te§kilati vardir ve 
bunlar igin miitehassislar getirmi§tir, binaena-
leyh cemiyet kendi almis oldugu hizla, tiftikgi-
lerin ve memleketin bu mahsuliinu sevenlerin 
yardimi ile, cemiyet kendi kendine ya§asm. 

S. IQOZ (Yozgad) — Bir kag sene daha bu 
yardim yapilsinda, sonra biz size veririz.. 

CEMAL AKQIN (devamla) — Muhterem ar-
kadagim cemiyetin subelerinden bahsettiler. Bir 

cemiyetin 5 - 6 yerde subesi olabilir ve cemiyet 
tiftigi islah igin 5, 10, 20 yere ancak damizlik 
gonderebilir. Amma Devlet teskilati memlekete 
§amildir. Malumu ihsaniniz halkimizin % 80 ni 
giftgidir. Bunun bir az miktari da hayvancilikla 
me§guldiir, koyuncudur. Cemiyet bunlarm hep-
sine yetis.emiyor. Binaenaleyh bendeniz diyorum 
ki, cemiyet yine bulunsun ve gali§sm, fakat bu 
yardimi Devlet elile yapalim. Qiinkii buna mii-
masil Ziraat vekaletinin te§kilati da vardir. Bu-
nu Devlet yapsin. Sonra yine aflerine magruren 
arzedecegim ki, cemiyet bilgisi, devlet te§kilati-
nin bilgisi yaninda gok azdir. Fasli geldigi za
man bir teklifim vardir, bu paranm alinip Dev
let elile gali§acak bir teskilata verilmesini rica 
edecegim. (Alki§lar). 

SAMI ERKMAN (Kastamonu) — Giibre me-
selesi hakkinda, Ziraat vekilinin bana cevab ver-
digini zannetmiyorum ve kendileri de cevab 
verdiklerine kani degildirler. Oyle anliyorum 
ki Ziraat vekaleti heniiz bu giibre i§ini eline da-
hi almami§lardir. Bilhassa kimyevi giibre me-
selesi o kadar muhimdir ki, 12 milyonluk Sili 
Hiikumeii biitiin biitgesini suni giibreye med-
yundur. Ben bizim memlekette, §ilide oldugu 
gibi, biiyiik sahalar oldugunu iddia etmiyorum, 
bu manasiz bir §ey olur. Fakat bu memlekette, 
bilhassa ziraatte en gok kullamlan azot ve po
tash, nitrat do potash gubreler gok oldugundan 
gore, bunlar bu memlekette kolayhkla istihsal 
edilebilecektir. Bu gubrenin memleket ziraati 
igin mutlaka lazim olduguna gore, bu giibre 
meselesi ele almmadikga sulama isjeri igin ver-
digimiz 30 milyon liranm on sene sonra 30 para-
lik bir faydasi olmayacaktir. Kanaatim budur, 
kendileri de buna i§tirak ederler. Ben kendile-
rinden rapor istemedim, bu giibre meselesini 
halletmeleri igin ne gibi bir program dus,unmu§-
ler ve ne yapmak istiyorlar, bunu nereye kadar 
sevk edecekler?. Bunu sordum. Onun igin bir 
defa daha israrla bu siialimi tekrar ediyorum. 

BEHQET GUNAY (Urfa) — Drtisad vekili 
eger memlekette jiit yani kenevir yeti§tirirse 
guval fabrikamizm yapilacagmi vaid buyurdu-
lar. Bu hususta miitaleai aliniz nedir, ve jiit 
memlekette yetistirilebilecek midir?. 

MEMED SOMER (Kiitahya) — Arkadaslar, 
sirf sizleri rahatsiz etmemek igin kisa soyliye-
cegim; Sirri Igoz arkadasrma cevab vermek igin 
buraya giktim. Vekili muhterem gelecek sene 
bu meselenin bilango hesabmi getireceklerini 
vaid buyurdular. Ben bununla iktifa etmekle 
beraber Sirri arkada§nnizm sozlerine cevab ver
mek mecburiyetinde kaldrm. Bu 26 bin liranm 
Heyeti Celileden, tayymi ve Ziraat vekaleti biit-
gesine ilavesini rica ediyorum. Bu para orada 
gorulsun Ewela bunu soyliyeyim. 

Sonra buyurdular ki, tiftik para etmedigi 
zaman bu cemiyeti kurduk, tiftik fiatlarmm 
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yukselmesine sebeb olduk. Ne miinasebet efen-
dim?. (Giilmeler) Bunu ancak Hukumet yapar. 
tktisad vekaletinin beynelmilel te$ebbiislerile 
bu fiat yiikselmistir. Bunu her hangi bir zati 
muhterem yapmaya muktedir degildir?. Sonra, 
efendim, bu isi bana yiiklettiler, dediler. Kim 
yukletmis anlamadim. Hukumetin bu kadar 
vesaiti varken senin gibi benim gibi adama ne 
ihtiyaci vardir . (Gulu^meler). 

Arkadaslar, ciddi konusahm. Bu para iig, 
bes. senedenberi verilmektedir. Bes bin lira ha-
demeye vesaireye verilmi^ti. Ziraat vekaleti 
butgesinde 1,5 milyon lira enstitulere, miite-
hassislara bilmem kag yiiz bin lira, islahi hay-
vanat igin 79 bin lira verilirken, Tiftik cemi-
yetine nigin 26 bin lira verilsin?. Yarm arkada
simiz miiskul bir mevkide kalir. Ben daha dog-
rusu arkadasimi siyanet igin bunu soyliyorum. 
(Giiliismeler). 

Arkadaslar, bilyorsunuz ki, yirminci asrrda 
yasayoruz. Binaenaleyh, bu gibi isleri yapmak 
igin her halde miitehassis ve alim adamlar galis-
malidir. Yoksa orada baytar var demek dogru 
olmaz. Hem bir baytar orada nasil galisabilir, 
bahusus vekaletin baytari? Vekalet baytari ve-
ya her hangi bir baytar ki, o, ali tahsil gormiis-
tiir, bir cemiyet emrinde galisamaz. Sonra faz-
la olarak isitiyoruz ki, bu sene hayvanlar olmiis-
tiir. Qiinkii fenni ^ekilde yetistirilmemistir. 
Pekala amma milletin parasi heder oluyor. Yi-
ne eneiimen reislerinden, mazibata muharririn-
den rica ediyorum, bunun esbabi mucibesini 
mazbatada yazmamislardn*. Demek ki, buna ta-
raftar degillerdir. Heyeti Celileniz bu isin in-
celigini anlamisrzdir. Arkadasimiz bundan si-
kayet etmektedir, bana yiiklettiler, diyor. (Gii
liismeler). Kendileri gok tuhaf bir misal getir-
diler, Cemiyeti deve, vekaleti de tavuk yapti 
(Giilmeler). 

Binaenaleyh, bu girkin vaziyete nihayet ver-
mek igin maddesinde, bunu vekalet biitgesine 
ilavesi igin tayyini teklif edecegim ve bunun 
igin takrir takdim edecegim. Kabulunii rica 
ederim. Bu, Ziraat vekaleti ve vekil igin de ifti-
har edilecek bir sey degildir . 

EMtN SAZAK (Eskisehir) — Vaziyete ba-
kmca Somer arkadasimiz hakikaten hakli gorii-
niiyor. Mesele ile bendeniz yakinden alakadar 
oldum. Mliisaade ederseniz arzedeyim. Sirri ar
kadasimiz hakikaten bu iste gok mahviyetka-
rane ve her seyini terkederek galismistir. Qalis-
masmi bir gok arkadaslar gbrdiik ve 
kendisme tesekkiir ettik. Basvekilimiz dahi mii-
esseseyi ziyaret etti, bu galismanm semereli 
oldugunu gorerek kendilerine tesekkiir etmistir. 
Ziraat vekaletinin teskilati vardir, boyle bir 
islah yapilmak lazimgeliyorsa bu islah orada 
yapilsm denmis, ve fazla soz soylenmemistir. Fa-
kat sunu.da arzedeyim ki, arkadasimiz bu isin 
basma geginceye kadar, tiftigin adi burada bile 

gegmezdi. Hatta istatistiklerde, iktisadi bir mev-
ki tuttugu dahi soylenemezdi. Suleymen Sirrr bey 
bunu oturdugu yerde galismistir, denemez. Anka-
ranmen yakin yerinde, buyuklerimizin dahi bu 
isin nasil inkisaf ettigini gorebilecegi bir ma-
halde, bir giftlik yapilmistir. Oradaki teskilati 
Ziraat vekaleti kendi elile yaptirsa idi, 250 bin li
ra sarfederdi. Sirri arkadasimiz, ugrasmis, di-
dinmis ve yiiz kurusluk seyi elli kurus,a malet-
mege galismistir. Bu miiessese faydali hale he-
niiz gelmemistir. amma, biitiin memleketteki 
tiftik cinslerini goriip, islah edilecek cinsleri seg-
tikten sonra yeni bir nesil yetistirmek derhal te-
min edilecek bir sey degildir. Eger burada 
yanks bir yol gorse idim Memed Somer arkada-
simla beraber olurdum. Emin olun ki, Kiitahyayi 
da gok alakadar eden tiftik meselesinde bu cemi
yet hakikaten yerinde galismaktadir. Hakikaten 
gok yakmda iyi semerelerini de gorecegiz. Bizim 
gok cemiyetlerimiz vardir : Kizilay, Himayei-
etfal ve. s. ... bu cemiyetlerin mustesna hizmet-
lerini, biitiin memleketin sinesine gotiirdiiklerini 
sizmle beraber, takdir ederim. Bunlari, ancak ce
miyetlerin, Devlet yardrmi ile yasadiklarma mi-
sal olarak arzettim. Bu cemiyetin mesaisini an-
lamak igin gitmeli, bakmali, cemiyetin hedefi 
nedir, programi nedir Ondan sonra konusma-
lidir. 

Merd, ciddi ve som olan bu arkadasm bu is
te hakli olduguna kani degilim. 

Sonra bu cemiyet, merinosun islahi igin gok 
galisryor. Oins hayvanlan tesbit ediyor. Bu 
mesai Hiikumet igin de gok faydalidir. 

Sonra arkadaslar, emin olunuz ki, bu iste 
galisan arkadasimiz Sim tgoz, tesekkiiriiniize, 
nig olmazsa sevginize layiktir. 

SIRRI tgoz (Yozgad) — Muhterem arka-
dasrnim, cemiyete verilen paranrn sureti sarfi 
hakkinda bir siipheleri varsa, o suphelerini izale 
igin arzedeyim. 

Her hangi bir cemiyet nasil ki heyeti ida-
resi, heyeti umumiyesi ve murakiblerile is,liyor 
ve kontrol ediliyorsa bunun da oyledir. Cemi
yetin parasi bankada durur. Reisi, muhasibi ve 
katibi olmadikga 10 para almmaz. Cemiyet mas-
raf yapar. Senedleri bordroya rabtedilir. Idare 
heyti her hafta toplanir. Onu tetkik ve tasdik 
eder. Biitiin arkadaslarimrza, alnrni kadar ce-
miyetimizin hesabi da agiktir. 

MEMED SOMER (Kiitahya) — Sana emni-
yetsizlik degil, mesele o degil. 

SIRRI tQOZ (Devamla) — Vekalet tekab-
biil etsin. Gegen sene muhterem tnonii tesrif et-
tiler, dort saat kaldilar, kendileri beni tesvik 
ettiler, dedim ki; iig sene miisaade buyurun, bi-
raz da yardim edin, ondan sonra bu cemiyet 
semere verir bir vaziyete gelecektir. 

Ben de sizinle beraberim, cemiyet deyince 
Devlet biitgesinde yeri olmamalidir. Fakat bir 
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iki sene daha mtisaade buyurun, ben basmdan 
su dakikadan itibaren cekilebilirim, fakat isti-
yorum ki benden sonra yasayacak bir eser ol-
sun. (folk s,umullu ve verimli bir miiessesedir. 
30 vilayeti alakadar eden, Devlete 10 - 11 mil-
yon lira getiren bir istir. Cemiyet hie. olmazsa 
tiftigi bu muhterem kiirsiye kadar getirmi§tir. 
Artik yiiksek heyetiniz hakemdir. 

DURAK SAKARYA (Gumii^ane) — Arka-
da^lar bendeniz bu hususta uzun boylu bir sey 
soyliyecek degilim. Yalniz Sirri bey burada bu 
hususta soz soylerken, giftligi arkada^lanmiz-
dan gbrenler de vardir, dediler. Bundan ilham 
alarak bir kac soz soylemek istedim. Bendeniz 
bu giftligi gordiim, heyeti umumiyesi hakkmda 
aklimm yettigi kadar bir fikir edinebildim. Ha-
kikaten burasi niiemlekete hadim bir cemiyettir 
ve hakikaten hayvanlarm orada islahi gtinden 
giine ilerlemektedir. Eyi bilirsiniz ki, simdiye 
kadar Hukumet ve eshas tarafmdan bir gok ce-
miyetler viicude getirilmistir. Bu cemiyetlere 
bir gok paralar sarfedilmi§, fakat bir semere 
vermeden soniib gidenler de olmustur. Hakikati 
soylemek lazimgelirse, buradaki hayvan islahi-
nm, memlekete yarar oldugu kanaatmdayim. 
Bunu soylemek benimi igin bir borgtur. Binaen-
aleyh eger bunu Ziraat vekaletine rabtetmek 
lazmugeliyorsa bu sene de bekliyelim. Gelecek 
sene Ziraat vekaletine devrediisin. Favat bu 
senelik tahsisat verilsin, gelecek sene igin II-
zrni gelen hazirliklar yapilsm ve Ziraat vekale
tine devrediisin. Fakat kurulan bu iyi miiessese 
soniib gitmesin. 

ISMAtL KEMAL ALPSAR (Qorum) — Ha-
yir cemiyeti olduguna dair Jjfurayi devletin ka-
rari vardir. 

Gl. §EFlK TttRSAN (Erzurum) — Bir sual. 
Orta Anadolunun iklimine uyan yani az yag-
murlu senelerde, kismen olsun, nesvunema bu-
lacak bir bugday tipi iizerinde ziraat enstitii-

lerinin calistigmi isitmistim. Bu yolda bir mesai 
var mi? . Boyle bir neticenin cok faideli olacagi 
da muhakkaktir, miisbet bir sey var midrr?. 
Bumm izahmi rica ederim. 

ZtRAAT V. MUHLlS ERKMEN (Kiitahya) 
— Bir arkadasim .iiit igin sordular. Bizim Antal-
yada sioak iklim istasyonumuz vardir. Burada 
jilt icin ziraat bakimmdan tecriibeler yapddi 
ve alman neticeler Ziraat bakimmdan miisbet-
tir. Ancak, maliyet, iktisad ve sanayi bakimm
dan tetkikteyiz ve bunu iktisad vekaleti ile 
beraber yapmaktayiz. 

Islah istasyonlarma verdigimiz direktif bu-
dur : Bu mmtakanm ne gibi bir ihtiyaci varsa, 
o ihtivac kendilerine formiil olarak veriliyor. 
Mesela. buyurdugunuz gibi, Orta Anadoluda ca-
lisan islah istasyonlarmda bugday igin verdigi-
miz nokta budur. Mesela deriz ki, kurakliga 
mutehammil veya kmacik hastaligma muteham-
mil su vasiflar iizerinde uzun boylu tetkikat 

yapm. Gerek Ankara islah istasyonunda ve ge-
rek Eskieshirde ki, tohum islah istasyonlarimiz 
bu vadide calismaktadirlar. Ankara islah istas-
yonunun hazirlamis oldugu, yeti^tirmig. oldugu 
tohumlan ewelki sene koylerde tecriibe et-
misjtik. Eevvelki sene haylica kurak bir sene 
idi. Kurak olan oyle bir zamanda, sjmidi rakam-
larla arzedemiyecegim, yerli tohumlara naza-
ran cok daha verimli olarak mahsul verdi. 

Yalniz bir nokta vardir ki, boyle kurakliga 
mutehammil olan tohumu yetistirmek kifayet 
etmiyor. Ayni zamanda yagmis olan yagmurdan 
haddi azamide istifade etmek icin ziraat siste-
mlerinin de ona uydurulmasi lazimdir. 

Arkadasim Sami Erkmana da giibre mese-
lesi hakkmda arzi cevab edeyim. Giibre mese-
lesi gok miihimdir ve giibre mevzuu ile alakadar 
olmiyor degiliz. Giibre mevzuu, ziraatte haki
katen muhim olan bir mevzudur, onun igindir 
ki, btitiin enstitiilerde hocalar tetkikat vesa-
irede bulunuyorlar. Sjfurada burada suni giibre-
miz var dediler. 

SAMI ERKMAN (Kostamonu) — Ben veka-
letin bu hususta programi nedir dedim. 

ZlRAAT V. MUHLtS ERKMEN (Devamla) 
— Program olarak arzedeyim. Bilhassa sulama 
mevzuu ele aldigmuz vakit. giibre, iizerinde te-
vakkuf edecegimiz bir noktadir. Qiinki sula
ma isinde, daha ileriye giibresiz gitmenin im-
kani yoktur. Sulama isile beraber gubreyide 
ele almak lazimdir. Bu meselede seker pancan-
ni tetMk etmek iizere son zamanlarda memleke-
timize srelen miitehassislarm, bilhassa bu sana-
yii ileri gotiirebilmek igin istinad ettikleri dort 
esas vardir. Bu esaslardan birisi, kirik diizenle 
ziraat yapmaera imkan yoktur. Bu kirik diizeni 
diizeltmek daha derine inen aletler kullanmak 
lazimdir. Ikincisi de; sulamaga siddetle ehem-
miyet vermek lazimdir, Sulama isinin ehemmi-
yetile mutenasib olmak iizere giibre isi de be
raber yiirttr. Arkadasima bu sozlerimle cevab 
vermis oldum ve nihayet giibre meselesine ehem-
miyet vermis oldugumuzu takdir edeceklerini 
zannediyorum. 

BASKAN — Ziraat vekleti biitcesinin heyeti 
umumiyesi hakkmda baska soz isteyen yoktur. 

Fasillara gegilmesini kabul edenler.. Etmi-
yenler... Kabul edilmistir. 

Fakat vekit de gecikmistir. Butgenin de yarm 
bitmis olmasi lazimdir. §imdi reylerin neticesini 
soyliiyorum: 

1936 mali yili muvazenei umumiye kanununa 
bagli bazi daire butcelerine munzam tahsisat ve-
rilmesi hakkmdaki kanuna (300) zat, layihayi 
kabul etmek suretile rey vermistir. Binaena-
leyh kanun (300) reyle kabul edilmistir. 

Yarin saat 10 da toplanilmak iizere ic/timaa 
nihayet veriyorum. 

Kapanma saati 18, 30 
m i i 
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1936 mall yih muvazenei ummniye kanununa bagli bazi daire butgelerine munzam tahsisat 

verilmesi hakkmdaki kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmistir) 

Afyon Karahisar 
Berc Tiirker 
Cemal Ak<jm 
Haydar Qevqel 
tzzet Akosman 
tzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gonene, 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Dr. Taptas 
Egref Demirel 
Mumtaz Okmen 
Mii§fik Aya§li 
Rasim Aktar 
Rifat Araz 

Antalya 
Oelal Mengiliborii 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tevfik Arican 
Turkan Ors 

Aydxn 
Dr. Hulusi Alatag 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoglu 
Nuri Goktepe 

Dahkesir 
Cemal Esener 
Dr. H. Vasif Somyiirek 
Enver Adakan 
Hacim Qarikli 
Hayrettin Kar&n 

A. za adedi : 399 

Reye istirak edenler : 300 

Kabul cienler : 3 0 0 

Reddedenler : 0 

Mustenidfler : 0 

Beye istirak etmeyenler : 99 

Munhaller : 0 

[Kabul edenler] 
Ismail Hakki Uzungar-
gili 
MemedEmir 
Orge Evren 
Osman Niyazi Bureu 
Rahmi Selguk 
Sabiha Gokgiil 

Bayazid 
Halid Bayrak 
Ilisan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Omer 
Akalm 
Salih Bozok 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Mitat Dagdemir 
§ukru Gulez 

Burdur 
Halid Onaran 
Mustafa §eref Ozkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atrf Akgiic. 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Giiran 
Esad Sagay 
Patin Guvendiren 
M. Pehmi Gergeker 
Refet Canitez 
Sadettin Ferid Talay 
§e&ibe tnsel 

Qanakkale 
Hilmi Ergeneli 
§ukrii Ya§m 
Ziya Gevher Etili 

— ft 

Qank%r% 
Hatice Ozgener 
Mustafa Abdulhalik 
Renda 
Mustafa Onsay 
Ziya Esen 

Qoruh 
Akif Akyuz 
AH Zirh 
Atif Tuziin 
Fuad Bulca 
tlyas Sami Mu§ 

Qorum 
Ali Riza Ozenc. 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgol 
Ismail Kemal Alpsar 
tsmet Eker 
Nabi Riza Yildirim 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kazim Samanli 
Emin Asian Tokad 
Gl. §efik Tiirsan 
Haydar Rugtu Oktem 
Mazhar Miifid Kansu 
Necib Ali Kuguka 
Yusuf Baskaya 

Diyarbekir 
Dr. Ibrahim Tali On-
goren 
Gl. Kazim Seviiktekin 
Huriye Oniz 
Riistu Bekit 
Tevfik Bilge 
Zeki Mesud Alsan 

a — 

Ziilfu Tigrel 
Edirne 

Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkiran 
Mecdi Boysan 

Eldziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ziya Qiyiltepe 

Erzincan 
Abdulhak Firat 
Aziz Samih ti ter 
Hikmet I§ik 

Erzurum * 
Aziz Akyiirek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kangu 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgun 
§ukru Kogak 

Eski§ehir 
Ahmed Ozdeniir 
Emin Sazak 
tstamat Ozdamar 
Osman I§m 

Gazi Anteb 
Ali Kilicj 
Bekir Kaleli 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed §ahin 
Omer Asim Aksoy 
Remzi Giires 



Giresun 
Gl. Ihsan Sokmen 
Ismail Sabuncu 
Muzaffer Kilig 
Miinir Akkaya 

Gumu§ane 
Ali §evket Ondersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
Hasan Fehmi Atag 
§evket Erdogan 

tgel 
Emin Inankur 
Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 

Istanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atif Baymdir 
Dr. Ne§et Omer Irdelp 
Dr. Tugamiral Hakki 
§inasi Erel 
Fakihe Oymen 
Hamdi Giirsoy 
Hayrnllah Ergin 
Sadettin Uraz 
Salah Cimcoz 
§iikru Ali Ogel 
Yagar Yazici 
Ziya Karamursal 

Izmir 
Benal Ariman 
GL Kazim Inang 
Halil Mente§e 
Hiisnii Cakir 
Kamil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Koken 
Sadettin Epikmen 
§iikrii Saracoglu 

Isparta 
Hiisnii Ozdamar 
Ibrahim Demiralay 
Miikerrem Unsal 

Kars 
Baha Ongoren 
Esad Ozoguz 
Gl. Muhittin Akyiiz 
fliisrev Kizildogan 
Memed Nazif Sirel 
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Kastamonu 

Dr. Tevfik Asian 
Nuri Tamag 
Sami Erkman 
Sitki §erif Eken 
§erif Ilden 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalag 
Faik Baysal 
Ferruh Giipgiip 
Hasan Ferid Perker 
Salih Turgay 

Kirklareli 
Dr. Fuad Umay 
$evket Odiil 

Kir§ehir 
Ali Riza Esen 
Hazim Borekgi 
Lutfi Miifid Ozde§ 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
Ibrahim Diblan 
Kemalettin Olpak 
Nedim Bozatik 
Ragib Akca 
Salah Yargi 

Konya 
Ahmed Hamdi dikmen 
Ali Riza Tiirel 
Cemal Tekin 
Dr. Osman §evki Ulu-
dag 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kazim Giierl 
Kazim Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Uner 
Nairn Hazim Onat 
Ressam §evket Dag 
Tevfik Fikret Silay 

Kiitahya 
Besim Atalay 
Dr. §akir Ahmed Ediz 
Hiiseyin Rahmi Giirpi-
nar 
Ibrahim Dalkilig 
Memed Somer 

1937 C : 1 
Na§id Ulug 
Receb Peker 

Malatya 
Abdulmuttalib Oker 
Dr. Hilmi Oytag 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mihri Pekta§ 
Osman Taner 

Afanisa 
Hikraet Bayur 
Kazim Nami Duru 
Kenan Orer 
Osman Ergin 
Refik Ince 
Tahir Hitit 
Turgud Turkoglu 
Ya§ar Ozey 

Mara§ 
Kemal Kusun 

Mardin 
Abdiirrezzak §atana 
Dr. Riza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Qoruk 
Irfan Ferid Alpaya 
Osman Dinger 
Riza Erten 

Mugla 
Dr. Hiiseyin Avni Ercan 
Hiisnii Kitabei 
Nuri Tuna 
§iikrii Kaya 
Yunus Nadi 

Mu§ 
Naki Yiicekok 
§evki Ciloglu 
§iikru Ataman 

Nigde 
Dr. Abravaya 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Kami] Irdelp 

Ordu 
Dr. Ziya Naki Yaltirim 
Hamdi Yalman 
Ismail Camas, 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Ali Tunali 

Dr. Asim Sirel 
Etem Tuncel 
Meliha Ula§ 
Memed Ali Yiiriiker 
Memed Giine§dogdu 
Ru§eni Barkin 
Ziihtii Durukan 

Seyhan 
Ali Mtinif Yegena 
Damar Arikoglu 
Esma Nayman 
Hilmi Uran 
Ibrahim Mete 
Omer Biger 
Tevfik Tarman 

Siird 
§evki Siisoy 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayi 
Dr. Galib tlstiin 
Huhisi Orugoglu 
Hiisamettin Okan 

Sivas 
Gl. Akif Oztekin Er-
demgil 
Ismail Memed Ugur 
Mitat §iikrii Bleda 
Rasim Ba§ara 
Remzi Ciner 
Sabiha Gb'rkey 
^emsettin Giinaltay 
Vasfi Ra§id Sevig 
Ziya Ba§ara 

TeMrdag 
Faik Oztrak 
Rahmi Apak 

Tohad 
Galib Pekel 
Gl. Sitki Uke 
Hiisnii Konay 
Resai Eri§ken 
Siireyya Tevfik Genoa 

Trabzon 
Dani§ Eyiboglu 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Seniha Hizal 
Siileyman Sirri Gedik 
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Urfa 
Behcet Giinay 
Fuad Gokbudak 
61. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dingsoy 
Refet ttlgen 
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Hakki Ungan 
Miinib Boya 

Yozgad 
Celal Arat 
Ekrem Pekel 
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Emla Draman 
Srrri tqoz 
Sungur 

Zonguldak 
Dr. Mitat Altiok 
Esad Qakmakkaya 

Halil Turkmen 
Raif Dine. 
Ragib Ozdemiroglu 
Receb Ziihtu Soyak 
Rifat Vardar 

[Beye i§tirdk etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Qetinkaya (Bakan) 
Amasya 

Ismail Hakki Mumcu 
(IzinU) 

Ankara 
Aka Gunduz 
Falih Rifki Atay 
Hati QJirpan 
Kama! Atatiirk (R. C.) 
§akir Kinaci 
Yahya Galib Kargi 

Antalya 
Tayfur Sokmen 

Aydtn 
Adnan Ertekin 
Tahsin San 
(IzinU) 

Bahkesir 
General Kazim Ozalp 
(Bakan) 

Bayazid 
tJbeydullah (Izinli) 

Bilecik 
Ibrahim Qolak 

Bolu 
Cemal Hiisnii Taray 
Cevad Abbas Giirer 
Hasan Cemil Qambel 
Ismail Hakki Uzmay 
(Izinli) 

Burdur 
Ibrahim Neemi Dilmen 
(Izinli) 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 

Qanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
(Izinli) 

Qankxri 
Fazil Nazmi Orkiin 

Qoruh 
Asim Us 
Hasan Cavid 
Ihsan Kurtkan 
(Izinli) 

Qorum 
Mtinir Qagil 

Edirne 
§eref Aykut (Izinli) 

Elaziz 
Fazil Ahmed Aykac, 
Fuad Agrali (Bakan) 
Tahsin Berk 
(Izinli) 

Erzincan 
Saffet Arikan (Bakan) 

Eski§ehir 
Yusuf Ziya Ozer 

Gazi Anteb 
Numan Menemencioglu 
(S. M.) 

Giresun 
Hakki Tank Us 
Sadri Maksudi Arsal 
Talat Onay 

Igel 
Ferid Celal Giiven 
Hakki Saydam 
(Izinli) 

Istanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem 

Izmir 
Celal Bayar (Bakan) 

Dr. Tevfik Rustii Aras 
(Bakan) 
Hamdi Aksoy 
Hasan Ali Yiicel 

Isparta 
Kemal tJnal 

Kars 
Fuad Kopriilii 
Omer Kuntay 
(IzinU) 

Kastamonu 
Dr. §ukrii §enozan 
Ibrahim Grantay 
Tahsin Coskan 

Kayseri 
Nahid Kerven 
Resid Ozsoy 
Veli Yasm (Izinli) 

Kirklareli 
Ziihtu Akm 

Kocaeli 
Ibrahim Sureyya Yigit 

Konya 
Ali Muzaffer Goker 
Bediz Morova 
Mustafa Ulusan 
(IzinU) 

Kutahya 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Omer Dine. (Izinli) 

Malatya 
tsanet Inonii (Basbakan) 
Mahmud Nedim Zabci 
Vasif Qinay 
(Izinli) 

Mmdsa 
Dr. Saim Uzel (I. A.) 
Kani Akeken (Izinli) 
Sabri Toprak 
(IzinU) 

Mara§ 
Alaettin Tiridoglu 
Hasan Re§id Tankud 
Memed Erten 
(IzinU) 
Nuri Ural 

Mu§ 
Hakki Kriicoglu 

Nigde 
Ahmed Vefik Ulugay 
(IzinU) 
Cavid Oral (IzinU) 
Dr. Rasim Ferid Talay 

Ordu 
Ahmed Ihsan Tokgoz 
Ali Canib Yontem 
(Izinli) 
Selim Sim Tarcan 
(Izinli) 

Sayhan 
Gl. Naci Eldeniz 

Siird 
Hulki Aydm 
Ismail Mustak Mayakon 
Memed Ali Kurdoglm 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengir-
§enk 

Swas 
Necmettin Sadak 

Tekirdag 
Cemil Uybadm 
§akir Kesebir 
Yahya Kemal Beyatli 

Tokad 
Hurrem Ergun 
Naznn Poroy 

Trabzon 
Hamdi Ulkumen 



Hasan Saka 
Sirri Day (S. M.) 

Vrfa 
Ali Saib Ursavag 
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Memed Emin Yurdaku] 
(Izinli) 

Ibrahim Arvas 
Yozgad 

Omer Evci 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 

» • « 

T. B. U. M. Matbaasi 



S. Sayisi:201 
1936 malt yili muvazenei umumiye kanununa bagh bazi 
daire butgelerine munzam tahsisat verilmesi hakkmda 

kanun layihasi ve Butge encumeni mazbatasi (1/848) 

T.C. 
Ba§vekdlet 

Kararlar mudiirliigu 
Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

1936 mali yili umumi rnuvazenesirie dahil bazi daire biitQelerine munzam tahsisat verilmesi hak
kmda Maliye vekilligince hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetince 26 - V - 1937 tarihinde Yiiksek 
Meclise arzi kararlastirilan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur. 

Basvekalet vekili 
Dr. R. Saydam 

Esbabi mucibe layihasi 

Diiynu umumiye, Nafia ve Milli Miidafaa 1936 mali yili biitQelerinin ilisik cetvelde yazili fasil-
larma hizalarmda gosterilen miktarda munzam tahsisat verilmesine ihtiyac, hasil olmus ve karsi-
ligmm 1936 mali yili zarfmda, bir sene ev-velki tahsilat miktarile biitc,e muhammenatma nazaran 
elde edilen f azlai varidatin 3073, 3118, 3130, 3150, ve numarali kanunlarla istihsal olunan munzam 
ve fevkalade tahsisata karsilik tutulan kismmdan bakiye kalan miktardan temini miimkun goriil-
miis oldugundan ilisik kanun layihasi tanzim ve takdim kilmmistir. 

Btitce enciimeni mazbatasi 

27 - V -1937 

Yiiksek Reislige 

1936 mali yili muvazenei umumiye kanununa 
bagli bazi daire butgelerine munzam tahsisat ve
rilmesi hakkmda olup Basvekaletin tezkeresile 
Yiiksek Mediae sunulan kanun layihasi Maliye 
vekili hazir oldugu halde okundu ve konu§uldu. 

Layiha muhtelif kanunlar mucibince Qikari-
lan Hazine bonolarile bazi istikraz taksitlerinin 
odenmesi ve saire igin bir kisim daire biitQeleri-

T. B. M. M. 
Biitge enciimeni 

M. No. 131 
Esas No. 1/848 

nin ili§ik cetvelde goriilen tertiplerme tahsisat 
ilavesine aid bulunmaktadir. 

3 959 282 liradan ibaret olan bu munzam 
tahsisat kar§iligmm varidat fazlasile temin edile-
cegi anlasilmis. ve layiha oldugu gibi kabul edil-. 
mistir. 

Umumi heyetin , tasvibine konulmak iizere 
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Yiiksek jfeisli§e sunuldu 

Reis 
Burdur 

M. geref Ozkan 
M. M. Ka 

Trabzion Istanbul 
R. Karadeniz F. Oymen 

R. V. 
Isparta 

Muk&rrem Vnsal 

Balikesir 
E. Adakan 

Diyarbekir 
B. Bekit 

Kir§ehir 
M. Seyfeli 

Qorum 
E. Sabri Akgol 

Marag 
A. Tiritoglu 

Mug 
§. Ataman 

Edirne 
F. Kaltakiran 

§evki Qiloglu 

Ordu 
H. Yalman 

HttKtijMETlN TEKLlFi 

1936 mall yih umumi muvazenesine dahil bazi 
daire biltgelerine munzam taksisat verilmesi hak-

ktnda kanun laytiiam 

MADDE 1 — 1936 mali yzli umumi muvaze-
nesine dahil bazi daire biitgelerinin ilisik cet-
velde yazili fasillarma (3 959 282) lira munzam 
tahsisat verilmi^tir. 

MADBDE 2 — Birinci madde ile Diiyunu 
umumiye biit^esinin 222 nci faslma eklenen tah-
sisattan 1937 vadeli bonolarm odenmesine Ma-
liye vekili mezundur. 

MAI>DE3 
t«b«rdir. 

Bu kanun nefri tarihinden mu-

MADDE 4 — Bu kanunun hukumlerini ic-
raya Maliye vekili memurdur. 

Bs. V. V. Ad. V. 
Dr. B. Saydwn f$.Saracoglu 

Da. V. 
#. Kaya 

Mi. V. 
8. Ankan 

S. t M. V. 

Ha. V. V. 
#. Saracoglu 

Na. V. 
A. Qetinkaya 

G. t V. 

26 - V -1937 
M. ML V. 
K. Ozalp 

Mai. V. 
F* Agratt 

Ik. V. 
C. Bayar 

Zr. V. 
Dr. B. Saydam Ram Tarhan Muhlis Erkmen 

JtukumeUn teklifine bagk 

CETVEL 

F. M. 

222 
227 

228 

694 

Muhassasatm nevi Lira 

DtJYUNU UMUMlYE 

944, 1091 numarali kanunlaF mucibinee gikarilan Hazine bonolan 
2253 numarali kanuna gore uyusturucu maddeler inhisarmca yapilan istik* 
raz taksiti 
2528 numarali kanun mucibinee yapilan Ankara imar istikrazi karsilrgi 

NAFIA VEKlLETl 

2200 numarali kanuna gore yapilinakta olan Sivas - Krzurum ve Malatya 
iltisak hatti bilciimle iicret ve masrafi 

MtLLl MttDAFAA VEKALETl (KARA KISAtI) 

880 1 Tayinat 

2 000 000 

472 748 
176 465 

900 000 

320 069 

**•» 
3 969 282 

( S. Sayisi : 201) 


