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SABIK ZABIT HULÂSASI 

1941 malî yılı muvazenei umumiye kanunu lâyiha
sının müzakeresine devam edilerek Dahiliye vekâleti, 
Emniyet umum müdürlüğü, Jandarma genel komu
tanlığı, Hariciye, Sıhhat ve içtimaî muavenet ve Ad
liye vekâletleri, Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 
ve Maarif vekâleti bütçeleri kabul edildi. 

Çarşamba günü toplanılmak üzere inikada nihayet 
verildi. 

Eeis vekili 
Sivas 

Günaltay 

Kâtip 
Hatay 

Hamdi Selçuk 

Kâtip 
Çanakkale 

Ziya Gevher Etili 

HAVALE EDİLEN EVRAK 
Mazbatalar 

1 — Almanyaya ihraç edilecek Türk mallarına 
mukabil kliring hesaplarındaki Alman matlubatmda 
yapılacak değişiklik ile Türkiye - Almanya arasında 
ticarî mübadelelere mütedair Hsusî Anlaşma hakkın
da Almanya sefaretile teati olunan notaların tasdi-
kına dair kanun lâyihası ve Hâriciye ve İktisat encü
menleri mazbataları (1/596) (Ruznameye) 

2 — Türkiye - İtalya arasında mevcut 29 ilk kâ
nun 1936 tarihli Ticaret ve Seyrisefain muahedena-
mesinin temddine dair teati olunan notaların tasdi
ki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve İktisat en
cümenleri mazbataları (1/605) (Ruznameye) 

3 — Türkiye - Romanya arasında teati olunan 
14 ve 19 şubat 1941 tarihli notaların tasdikma dair 
kanun lâyihası ve Hariciye ve İktisat encümenleri 
mazbataları (1/606) (Ruznameye) 

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

REİS — Refet Canıtez 
KÂTİPLER : Hamdi Selçuk (Hatay), Ziya Gevher Etili (Çanakkale). 

mm^ 

REİS — Oelce açılmıştır. 

3 — RIYSET DİVANININ HEYETÎ UMUMlYEYE MARUZATI 
1 — Sayın üyelerden bazılarına izin veril

mesi hakkında Büyük Millet Meclisi Riyaseti tez
keresi 

RElS — izin isteyen arkadaşlar hakkında 
Divanı Riyasetin tezkeresini okutuyorum : 

Umumî Heyete 
Aşağıda isimleri yazılı sayın üyelerin izinle

ri Riyaset Divanınca kararlaştırılmıştr. 
Umumî Heyetin tasvibine sunulur. 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
M. A. Renda 

Amasya mebusu ismail Hakkı Mumcu, 2 ay, 
hastalığına binaen. 

Bolu mebusu Fethi Okyar, iki ay, hastalığı
na binaen, 

Bursa mebusu Dr. Refik Güran, 20 gün, has
talığına binaen, 

Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Ataç 1 ay, 
hastalığına binaen, 

Hatay mebusu Abdullah Mursaloğlu, 1,5 

ay, mazeretine binaen, 
Hatay mebusu Mehmet Tecirli, 1,5 ay maze

retine binaen, 
istanbul mebusu Dr. Tuğamiral H. Şinasi 

Erel, 2 ay, hastalığına binaen, 
İzmir mebusu Memet Aldemir, 1,5 ay, maze

retine binaen, 
Kayseri mebusu Sadettin Serim 2 ay, has

talığına binaen, 
Kırklareli mebusu Zühtü Akın, 50 gün, ma

zeretine binaen, 
Kocaeli mebusu Kemalettin Olpak, 2 ay, has

talığına binaen, 
Kocaeli mebusu Orgeneral Ali Sait Akbaytu-

ğan, 2 ay, hastalığına binaen, 
Kütahya mebusu Hüseyin Rahmi Gürpınar 

2 ay, hastalığına binaen, 
Malatya mebusu Vasıf Çinay, 1,5 ay, hasta

lığına binaen, 
Manisa mebusu Kani Karaosman, 3 hafta, 

mazeretine binaen, 
Manisa mebusu Refik ince, 1 ay, hastalığına 
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binaen, 

Muş mebusu Hakkı Kılıçoğlu, 2 ay, hastalı
ğına binaen, 

Niğde mebusu Naim Erem, 1 ay, hastalığına 
binaen, 

Rize mebusu Raif Dinç, 2 ay, hastalığına 
binaen, 

Van mebusu Münib Boya, 1 ay, mazeretine 
binaen, 

Yozgat mebusu Velet îzbudak* 2 ay, hastalı
ğına binaen, 

Amasya mebusu Nafiz Aktın, 1 ay, hastalığı
na binaen, 

Niğde mebusu Dr. Rasim Ferit Talay, 
2 ay, hastalığına binaen, 

Samsun mebusu Meliha Ulaş, 2 ay. hastalığı
na binaen, 

Urfa mebusu Gl. Ahmed Yazgan, 1 ay, has
talığına binaen. 

Amasya mebusu İsmail Hakkı Mumcu, 2 ay, 
hastalığına binaen. 

REÎS — Kabul buyuranlar... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bolu mebusu Fethi Okyar, iki ay, hastalığı
na binaen, 

REÎS — Kabul buyuranlar... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bursa mebusu Dr. Refik Güran, 20 gün, has
talığına binaen, 

REÎS — Kabul buyuranlar... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Ataç 1 ay, 
hastalığına binaen, 

REİS — Kabul buyuranlar... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Hatay mebusu Abdullah Mursaloğlu, 1,5 
ay, mazeretine binaen, 

REİS — Kabul buyuranlar... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Hatay mebusu Mehmet Tecirli, 1,5 ay maze
retine binaen, 

REÎS — Kabul buyuranlar... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

İstanbul mebusu Dr. Tuğamiral H. Şinasi 
EreL 2 ay, hastalığına binaen, 

REÎS — Kabul buyuranlar... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

îzmir mebusu Memet Aldemir, 1,5 ay, maze
retine binaen, 

REÎS — Kabul buyuranlar... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kayseri mebusu Sadettin Serim 2 ay, has
talığına binaen, 

REÎS — Kabul buyuranlar... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kırklareli mebusu Zühtü Akın, 50 gün, ma
zeretine binaen, 

REÎS — Kabul buyuranlar... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kocaeli mebusu Kemalettin Oİpak, 2 ay, has
talığına binaen, 

REÎS — Kabul buyuranlar... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kocaeli mebusu Orgeneral Ali Sait Akbaytu-
ğan, 2 ay, hastalığına binaen, 

REÎS — Kabul buyuranlar... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kütahya mebusu Hüseyin Rahmi Gürpınar 
2 ay, hastalığına binaen, 

REÎS — Kabul buyuranlar... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Malatya mebusu Vasıf Çinay, 1,5 ay, hasta
lığına binaen, 

REÎS — Kabul buyuranlar... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

.Manisa mebusu Kani Karaosman, 3 hafta, 
mazeretine binaen, 

REÎS — Kabul buyuranlar... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Manisa mebusu Refik înce, 1 ay, hastalığına 
binaen, 

REÎS — Kabul buyuranlar... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Muş mebusu Hakkı Kılıcoğlu, 2 ay, hastalı
ğına binaen, 

REÎS — Kabul buyuranlar... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Niğde mebusu Naim Erem, 1 ay, hastalığına 
binaen, 

REÎS — Kabul buyuranlar... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Rize mebusu Raif Dinç, 2 ay, hastalığına 
binaen, 

REÎS — Kabul buyuranlar... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Van mebusu Münib Boya, 1 ay, mazeretine 
binaen, 

REÎS — Kabul buyuranlar... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Yozgat mebusu Velet îzbudak, 2 ay, hastalı
ğına binaen, 

REÎS — Kabul buyuranlar... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Amasya mebusu Nafiz Aktın, 1 ay, hastalığı
na binaen, 

REÎS — Kabul buyuranlar... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Niğde mebusu Dr. Rasim Ferit Talay, 
2 ay, hastalığına binaen, 

REÎS — Kabul buyuranlar... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Samsun mebusu Meliha Ulaş, 2 ay, hastalığı
na binaen, 

REÎS — Kabul buyuranlar... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Urfa mebusu Gl. Ahmed Yazgan, 1 ay, has
talığına binaen 

REÎS — Kabul buyuranlar... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
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4 — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

i — İ941 maİî yılı muvazenei umumiye kanu
nu lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/539) 

REİS — Bütçe müzakeresine geçiyoruz. 

A — Nafia vekâleti bütçesi. 
REtS — Heyeti umumiyesi hakkında müta-

lea var mı? 
Dr. MUHTAR BERKER (içel) — Muhterem 

arkadaşlar, Nafia vekâleti bütçesinin müzake
resine başlanırken bu vekâletin su işleri üzerinde 
gösterdiği kıymetli alâka ve çalışmaları tak
dirle anmak isterim. 

Muntazam bir program dahilinde devam et
mekte olan büyük su işlerine şimdiye kadar 
23 000 000 lira gibi mühim bir meblâğ sarfedıl-
dilmiş olması bu büyük teşebbüsün ilerdeki se
nelerde sona ereceğini ve semerelerini vermeğe 
başlıyacağını isbat ediyor. Ancak su işlerine 
gösterilen bu alâkanm küçük su işlerinden esir
genmekte olduğunu ve bunlara lâyık oldukları 
ehemmiyetin verilmemekte olduğunu ve bu iş
lerin şimdiye kadar bir programa ve nizama 
bağlanmamış olduğunu görüyoruz. Bunun en 
büyük delili tasdikmıza arzedilen bütçede 
14 000 ura gibi pek az bir paranın pek cüzî bir 
paranın bu işlere tahsis edilmiş olmasıdır. Hal
buki az para ile küçük himmetlerle büyük işle
rin yapılması imkânı vardır. Öyle yerlerimiz 
vardır ki bunlara sarfedilecek 50 - 100 bin lira 
gibi ufak paralarla büyük verimler büyük ne
ticeler elde etmek mümkündür. Bendeniz bir 
misal olarak Anamur ovasını arzedeyim. Arka
daşlar, bu ova harikulade bir f eyzü bereket kay
nağıdır. 

İçinizde görenler, bilenler vardır. Burada her 
nevi nebat yetişir. Burada Türkiyede yetişen 
muzların en nefisi yetişir, yine burada portakal, 
limon gibi narenciyeye ait meyvelerin tanıdığir 
mız hacimlerinin daha büyükleri, bir kaç misli 
büyükleri yetişir. 

Hasılı mutedil ve sıcak iklime mahsus her 
nevi nebat büyük bir koloylıkla, süratle ve büyük 
bir nefasetle yetişmektedir. Halbuki arkadaşlar bu 
ovamız içinden akan Dragonda çayının istilâsı 
altında kalmış ve bu gün büyük bir bataklık 
halindedir, burası bir sıtma yuvası haline 
gelmiştir. Vukuf erbabmm söylediklerine göre 
bunları İska etmek ve bu suyu ıslah etmek ve 
topraklarını bataklıktan kurtarmak suretile bu 
ovamızı fevkalâde verimli bir hale getirmek 
mümkündür. Buraları bire 50 nisbetinde mah
sul veren yerlerdir?. Bu kadar küçük para ve 
hizmetlerle olabilecek bu gibi küçük su işlerini 
Nafia vekâletimizin proğramlaştırarak içlerin
den en mühimlerini, elzem olanlarını ön safa al
mak suretile harekete geçmesi çok lâzımdır. 
Bilmiyorum, Nafia vekilimizin şimdi bana vere

ceği cevapta bütçede tahsisat olmadığından do
layı bu sene de bu işi tahakkuk ettiremiye-
ceğiz diyecekler. Fakat arkadaşlar .ufak bir 
para, az bir hizmetle memleketin bir istihsal 
kaynağını teşkil edecek olan böyle bir teşeb
büsü ihmal etmek doğru değildir. Memleketi
mizin muhtelif yerlerinde ıböyle küçük sular 
vardır. Bendeniz muhterem Nafia vekilimizden 
rica ediyorum; buna bir çare bulsunlar ve bu 
iste hizmetlerini esirgemesinler. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Sivas) 
— Muhterem arkadaşlar; Cumhuriyet Nafiası-
nm şimdiye kadar başarmış olduğu muazzam 
eserleri görüp takdir etmemek ve bunun kar
şısında minnet hissi duymamak imkân hari
cindedir. Öyle zannediyorum ki bu kanaatime 
hepiniz de iştirak edersiniz. Ancak Cumhuriyet 
nafiasmm yine başarmak mecburiyetinde oldu
ğu esaslı meselelerden bir tanesi maalesef, her
halde nafianm kendi hatası değil, mevzuatımı
zın, teşkilâtımızın icabı olarak lâyikı veçhile se
meresini vermemiştir. Bu mesele yol meselesidir. 

Muhterem arkadaşlar; Yollarımızın ne feci 
vaziyette bulunduğunu ve ne kadar fedakâr
lığa ve hizmete muhtaç olduğunu zannederim 
hepimiz kabul ve takdir ederiz. Bu vaziyet kar
şısında, niçin yapılmıyor, ne oluyor, bunu huzu
runuzda tebarüz ettirmek ve onun icaplarına 
ait olan esaslı maddeleri huzurunuzda arzetmek 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; Yollarımız için tarik 
bedeli mükellefiyetimiz vardır. Bu mükellefi
yeti isteyenler bedenen de ifa ederler. Be
denen bu mükellefiyeti ifa eden insanlar ancak 
muayyen mesafe ve muayyen hudutlar dahilinde 
ifa etmekle mükelleftirler. Fakat işlerin açılış tar
zı ve vaziyeti, bunları her zaman istifadeli şe
kilde istihdama meydan bırakmamaktadır. Bun
lardan edilecek istifadeler hemen hemen, ka-
naatımca % 70 nisbetinde heder olmaktadır. O 
halde bedenî mükellefiyet olarak istihsal etti
ğimiz bu verginin % 70 i heder olmakta ve 
ancak % 30 undan istifade edilmektedir. Diğer 
taraftan bu mükellefiyetten bir kısmı nakten 
verilen mükellefiyettir. Memleketimizde tarik 
bedelile mükellef olanlar takriben 2,5 milyon 
nüfustan ibarettir. Bu iki buçuk milyon nüfus
tan senede nakten 10-11 milyon lira istihsal edil
mekte, bir kısmı da bedenen mükellefiyetini 
ifa etmektedirler. Bu 11 milyon liralık naktî 
istihsalden takriben bir sene için aldığım is-
tatistiki arzedeceğim; bu istatistik lâalettayin 
bir sene için alınmış bir rakamdır, belki bu sene 
daha fazla olabilir. Bunun 4 750 000 lirası ma
hallî idarelere, mektep ve hastanelere, veya di
ğer hizmetlere tahsis edilmiştir. 10 milyon 500 
bin liradan bunu çıkarırısak geriye 5 750 000 
lira kalmaktadır. Bunun 4 350 000 lirası, vilâ-
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r̂ei hususî idarelerinin yollara sarf ettiği kısım

dır. Diğer 1 400 000 lirası Nafia vekâleti hisse-
sidir. Kısacası, 15 milyon lira olması lâzım gelen 
bu paranın ancak mahalline sarfedilen miktarı 
5 750 000 lira oluyor. 

Muhterem arkadaşlar; idarei hususiyelerin 
bu sarfettikleri miktar, yani bu 4 450 000 lira
lık miktar da maalesef tamamen 4 450 000 lira
lık bir semere vermemektedir. Esbabı gayet ba
rizdir. Bir kere vilâyetlerin fennî teşkilâtları 
tamam değildir. Teşkilâtı tamam olan vilâyet
leri ele alırsak bunların ellerinde bulunan para 
ihtiyaçları nisbetinden çok azdır. Binaenaleyh, 
yapılan iş, ekme tarzında yapılan bir iştir. Bu 
tarzda yapılan bir işde, 2 - 3 sene sonra heder 
olmaktadır. O halde bu fena vaziyeti ıslâh et
mek lâzım olduğuna kaniim. Muhterem arka
daşlar, bizim memleketimizdeki yol miktarı, şose 
miktarı 17 000 kilometredir ve bundan 7 000 
kilometresi iyice bir haldedir. 10 000 kilometresi 
fenadır. Ayrıca 23 000 kilometre de ham yol 
vardır. Yekûnu 40 000 kilometre eder. Bu kırk 
bin kilometrenin medenî dünyadaki yol nisbetine 
göre vaziyeti nedir? onu anlatacağım. 40 000 ki
lometrelik yolu tamamen yaptığımızı kabul et
sek bile memleketimizin vüsat ve cesametine 
göre 19 kilometre murabbama bir kilometre 
isabet eder. Halbuki medenî dünya hayatında 
bu, bir kilometre murabbaına bir kilometre ve
ya bazı yerlerde iki kilometre murabbaına bir 
kilometre, en azında yedi kilometre murabbaına 
bir kilometre isabet eder. Görülüyor ki, asıl he
def tutacağım ve hesap vereceğim vaziyetleri, 
arzettiğim hususu temin edebileceğimiz anda da
hi maalesef medenî cemiyetlerin malik olduk
ları yol miktarına nazaran yine dörtte, beşte 
bir nisbetinde olacağız. Bu kadar zayıf vaziyet
te olan bir milletin yolunu yapmak için esaslı 
tedbir alması ve vakit geçirmemesi lâzımdır. 
Dünya hâdisatı içerisinde büyük yeni icraata 
girişerek para sarfetmenin biraz güç olacağını 
kabul ediyorum. Bunu idrak etmemiş değilim. 
Fakat bu esaslı işin ihzaratı için formaliteler ve 
saire noktai nazarından kaybedilecek zaman var
dır ki bu, bir iki sene devam edecek bir iştir. 
Çünkü kanunları değiştireceğiz, diğer vekâlet
leri alâkadar eden cihetleri derpiş edeceğiz ve 
muhakkak epeyce zaman kaybedeceğiz. Bunun 
için iki sene sonra icraatına başlamış olsak da
hi lâzım gelen esasatın vazma ve formalitesi
nin intacına şimdiden başlamış olmak lâzımdır. 

Arzettiğim amelei mükellefe ancak mahdut 
mesafe ve sahalarda çalıştırılmakta olmasından 
o sahalarda yapılacak işlerin mahdut bulunma
sı itibarile amelei mükellefeden istifade edemi
yoruz, manasız oluyor. Halkı beyhude bir mü
kellefiyete sevk edip mesaisini de semeresiz bı
rakmak, Büyük Millet Meclisinin kabul edeceği 
bir esas değildir. Binaenaleyh her şeyden evvel 
mükellef amele usulünün kaldırılması lâzım

dır. Bu usulü kaldırıp 2,5 milyon halka altışar 
liradan bir vergi tarhedersek, 15 milyon liralık 
bir varidat temin edilir. Bendenizce, aylığı yüz 
lira olanla ben bir değilim. Yüz lira alanın da, 
600 lira alanın da ayni altı lirayi vermesi ada
letle kabili telif değildir. Hiç olmazsa bunu da 
üç sınıfa ayırabiliriz. Aylık geliri yüz liraya 
kadar olanlardan altı lira, yüz liradan 300 lira
ya kadar olanlardan 12 lira, 300 liradan yukarı 
olanlardan 24 lira almak üzere bir tasnif yapı
lırsa, böyle bir tasnif bu milletin omuzuna hiç 
bir vakit ağır gelecek bir tasnif olmaz. Bu tas
nife göre, halkın % 80 inin 100 liradan aşağı 
gelirli olduğunu kabul edersek, 12 milyon lira 
tutar. Nüfusumuzun yüzde 15 ni tahmin etti
ğim 100 den 300 liraya kadar geliri olanlardan 
4,5 milyon lira ve geriye kalan % 5 ten de 24 er 
lira hesabile üç milyon lira temin olunabilir. 
Yekûnu 19,5 milyon lira tutan bir tarik bedeli 
mükellefiyeti hâsıl olur. 

Muhterem arkadaşlar, demin arzettim ki; bu 
yol bedellerinin bir kısmı diğer işlere tahsis edi
liyor; hastanelere, mekteplere. Bilhassa bunu 
sizden rica ederim, hastaneler için, mektepler 
için başka bir membaı varidat verelim. 

İlk mektepleri muvazenei umumiyeye ala
lım ve bu tarik bedelini de sarfetmekten onları 
azade kılalım. Arzettiğim gibi 19 buçuk - 20 
milyon lira ile nihayet bir iki sene sonra yol 
faaliyetimize başlıyabiliriz. 

Şimendifer siyasetimizde tuttuğumuz yol ni
hayet bizi mükemmel ve ferah verecek bir va
ziyete getirdi. Bu sahada tutacağımız yol da, 
hiç şüphesiz, bu katî yola bizi sevkedecektir. 
Şimdi 40 bin kilometre yolun inşası ve tamiratı 
mütemadiyesi için lâzım gelen paralara gelin
ce: Bu işin içinde bulunmuş bir arkadaşınız 
sıfatile ve salâhiyettar resmî arkadaşlarımla da 
yaptığım temas üzerine bu yolların inşaatı 
için senede 12 500 000 lira, tamiratı mütema
diyesi için de 5 500 000 liraya ihtiyaç vardır. 
Bunların asfalt kısımları için 1 000 000, büyük 
köprüler için de 1 000 000 lira tahsis edilmek 
suretile, senede 20 milyon liraya baliğ olan bir 
meblâğı bu işlere tahsis etmek lâzımdır. Bu pa-
rayi tahsis ettikten sonra bu yollarımızı acaba 
kaç senede yapacağız? Bir medenî memlekete 
nazaran dörtte bir nisbetinde olan bu 40 bin ki
lometre yolu acabe ne zaman mevkii file koya
cağız? 

Muhterem arkadaşlar, bunların inşa ve ta
mir masraflarını göz önünde tutarak, bu gün 
banlamak suretile, tam bir rubu asırda yapacağız. 
Yani bütçemize bu iş için 20 000 000 lira koy
duğumuz zaman 25 sene sonra, tam ve mükem
mel, medenî muhite, medenî insanların anladığı 
derecede 40 000 Km. lik yol yapmış olacağız. 
Öyle zannediyorum ki bu verdiğim izahat kar
şısında, bunun hiç değilse kanun ve formalite 

— 231 — 



t : 58 28-5-İ941 Ö : 1 
işlerine başlamak zamanı gelmiştir. Nafia vekâ
letinin bu sahada bir kanun hazırlayıp Hükü
mete takdim ettiklerini haber aldım. Amma an
ladığım esaslarına göre mesele maalesef bu işi 
kökünden halledecek ve bu memleketi nihayet 
25 sene gibi büyük bir müddet zarfında da 
40 000 Km. lik yola kavuşturacak mahiyette de
ğildir. Öyle zannediyorum ki Muhterem Nafia 
Vekilimiz de bu kanun lâyihasını teklif eder
ken kat'î ve cezri olarak bu işi halledecek ted
biri teklif ettiklerini iddia buyuramazlar ve bu 
işin kati bir şekle bağlanmasını herhalde ben
den çok kendileri de arzu buyururlar. Bu 
20 000 000 liranın ne şekilde ve kimin tarafın
dan sarf edilmesi lâzımdır? Muhterem arkadaş
lar, bunun yine vilâyetlere verip, müstakil ve 
natamam teşkilâtı fenniyelere terketmek, maa
lesef para kâfi derecede verilmiş olsa bile fen
nî teşkilâtın tamam olmaması yüzünden tam ve 
mükemmel bir şekilde yol yapılmasına imkân bı
rakılmayacaktır. Onun için bu yol insaatmın, 
tıpkı şimendifer inşaatı gibi, Nafia vekâletinin 
doğrudan doğruya teşkil edeceği bir fen heye
tine tevdi etmek ve muayyen bir program tan
zim ederek memleketin muhtelif yerlerinde iş 
açmak sur etile bem orada çalışacaklar için 
iş sahası verip yol mükellefiyetini ödeme imkâ
nını vermek, hem de memleketin her tarafında 
birden yol meselesini hal etmek taraftarıyım. 

Maruzatıma nihayet verirken bu günkü va
ziyetin, peşin de arzettiğim gibi, icra safhasının 
belki müşkül olduğunu kabul ediyorum. Fakat 
arzettiğim gibi, bu işin artık halli zamanı gel
miştir ve icra safhasına geçmek için de mutlaka 
bir zamana ihtiyacımız olduğunu ve meselâ 
maarife yol bedelinden başka bir varidat mem
baı göstermek, hastaneye bir varidat membaı 
göstermekle yapıldığı gibi ve şimendifer idare
sinde olduğu gibi, Nafia için dahi esaslı bir teş
kilât yapıp şimdiden projelerini, etüdlerini ha
zırlayıp, kanunî formaliteler safhasına geçilmek 
lüzumuna kani olduğum içindir ki huzurunuzda 
bu maruzatta bulunuyorum. 

FERİDUN FİKRÎ (Bingöl) — Efendim; 
Şarka giden şimendifer hattının ilerlemekte ol
duğu görülüyor. Bu bapta Nafia vekilinin biraz 
izahat vermesini rica edeceğim. Çünkü faaliyette 
biraz betaat görülüyor gibi bir tesir karşısın
da kaldım. Onu anlamak için lütfen bu hu
susta bendenizi tenvir buyurmalarını rica ede 
rim. 

İkİLCİsi; Bingöl vilâyetinin iki kazası umu
mî hatlanmiza bağlı vaziyette bulunmuyor. Bı 
da tabiî büyük nafia işlerini, büyük işleri icab-
ettiriyor. Bilhassa Kiğı kazası, gerek yukarıki 
Erzurum hattına ve gerek aşağıda Van hattma, 
bağlanabilmek için vekâletçe bu hususa bir 
az el konmak icabediyor. Bu kazanın doğrudan 
doğruya muvasalası olamıyacağı için vaziyeti 

müşküldür. Diğer taraftan Karlıova kazasi, 
o da Çobantaşı denilen yere kadar bir çok mas
raflar yapıldığı halde neticesiz kalmış gibi bir 
vaziyettedir. Binaenaleyh Erzurum yolunda bu
lunan bu Çobantaşı mevkiini bir neticeye ve di
ğer taraftan da Kiğıyı Paloya şimendiferle bağ
lamak için vekâletçe bir şey düşünülüp düşünül
mediğini anlamak istiyorum. Maruzatım bundan 
ibarettir. 

RASİH KAPLAN (Antalya) —Arkadaşlar; 
Cumhuriyet nafiasmm bu yurd için, aziz türk 
milleti için pusmasını burada minnetle anma
mak elimizden gelmez. Bilhassa ecnebi şirket
lerin tasfiyesinde, şimendiferlerin inşasında ve 
bir çok nafia işlerimizde, vekâletimizin aldığı 
tedbirler, bu yurd için, bu millet için çok hayatî 
işler olmuştur. 

Arkadaşımız Nacinin temas ettiği yol ve şo-
salar işi; arkadaşlar, şosalar işi, Türk tarihinde 
imparatorluk devrini ele alırsak, çok fecidir. 
İmparatorluk; şosaları yapmak için bir ecnebi 
şirketinin rehakâr ellerine tevdi etmişti. Bi
lirsiniz, bu, bir Fransız şirketi idi. Türk mille
tinden alman vergiler yalnız onun kasasına gi
rerdi. Fakat yol yapılmazdı. Yol olmadığı için, 
memlekette, demekki yol yapılmamıştır. Meş
rutiyet ilân edildi. Yine aynı esas üzerinde yü
rünüldü. Arkadaşlar, Umumî harpten bir sene 
evveldi, hususî, idarelerin teşekkülüne dair olan 
muvakkat kanun neşredildi. İşte bu muvakkat 
kanunla hususî idareler de hiç olmazsa yolların 
çizgisini çizebildi. Arkadaşlar; bu hususî idare
ler bu milletin benliğine sahip olması bakımın
dan başlı başına tetkik edilecek bir mevzudur. 
Ben şahsan hususî idarelerde, meclisi umumiler
de on sene kadar çalıştıktan sonra Meclisi âlî
nize gelmiş bir arkadaşınızım. Onun için hususî 
idarelerin teşekkülünden e/vel biz Konyaya bağ
lı idik, Konya vilâyetinde, meclisi umumîde bu
lunmuştum. O muvakkat kanunun neşrinden ev
vel eski meşrutiyet meclisi umumîleri şöyle idi; 
toplanırlardı, ihtiyaç için mazbata yapılırdı, bun
ları nezaretlere, temenni olarak vali gönderirdi. 
Meclisi umumîlerin salâhiyeti bu kadardı. İhti
yaçları tesbit eder, mazbata haline getirir ve 
mazbatayı vali yazdığı bir temenni tahriratile 
nezaretlere takdim ederdi, nezaretler de aklma 
gelen cevabı verirdi: Sizin yolunuz yapılır veya 
yapılmaz, suyunuz yapılır veya yapılmaz, mek
tebiniz yapılır veya yapılmaz. O vakit yol işi 
böyle olduğu gibi mektep işi de aynen böyle idi. 
Kaza merkezlerinde birer rüştiye mektebi vardı. 
Aynı zamanda Ziraat bankasına verilen Nafia 
ve Maarif hissesi vardı, o para ile bu rüştüyeler 
idare edilirdi. Kaza merkezlerinden ileri, köy
lere ilk mektep dahi gitmemişti. Yeni hususî 
idarelerin teşkiline ait muvakkat lâyihanın 329 
senesinde intişarile hususî idareler teessüs ettik
ten sonra hiç olmazsa köylerde de biraz olsun 
diye ilk tedrisat yayılmağa başlamıştı. Nafia 
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tahsisatından hususî idarelerde ziraat sahasına, 
maarif işlerine sıhhat işlerine yol parasından 
biraz kayryor. Fakat vilâyetlerin bu ihtiyaçla
rının hepsi aynı ayardadır. Onun için bundan 
ona, ondan buna geçmesi, mesele değildir. He
piniz hatırlarsınız Naci arkadaşımızın bahsettiği 
mevzuu, Cumhuriyet Halk Partisi mevzubahs 
ederek, yol mükellefiyeti üzerinde bir konuşma 
yaptı ve bu hususta bir karara vardı. Hakikaten 
kanun üzerinde bazı değişiklikler yapmak ica-
betmektedir. Fakat arkadaşlar, bir kanunun 
icabettiğini tebarüz ettirirken şunu da tebarüz 
ettirmek lâzımdır ki, idarei hususiyelere bırak
tığımız yol işi Devletin herhangi bir mühim 
ve büyük işi kadar büyük ve mühimdir. îdarei 
hususiyelere verdiğimiz varidatla başarılamıya-
cak kadar büyük ve mühimdir. Buna rağmen 
arkadaşlar, idarei hususiyeler elinde yol işle
rinin bulunmasından bazı vilâyetler çok istifa
de etmiştir. Çalışan valiler, hem beden mükel
lefiyetinden, hem de nakit mükellefiyetinden is
tifade ederek yollar yaptırmışlardır. Bugün 
kazalarımıza ham yoldan dahi gidebiliyorsak, 
ancak o, bedenî ve naktî mükellefiyetten istifade 
ederek, çalışan idarei hususiyeler sayesinde ol
muştur. Eğer açılan bu yolların nakdî ihale
lerle yapılması icabetseydi bu kadar büyük yol
ların yapılmasına ne idarei hususiyenin, ne de 
idarei umumiyenin kudreti kâfi gelmezdi. Bu iş 
bazı yerlerde çok aksamıştır, yapılması müm
kün iken yapılamamıştır. Meclisi âlinin kür
süsünden bu hususun tebarüz ettirilmesi çok lâ
zımdır. Eğer yollar yapılması mümkün iken 
yapılmamışsa, dün Dahiliye bütçesinde de ko
nuştuğumuz gibi, çalışmağı esaslı kontrol et
mediğimiz içindir arkadaşlar. Bir vilâyet bakar
sınız yollarının tesviyesini ikmal etmiştir, şosa-
sma başlamıştır. O vilâyetin talii, birbiri arka
sına becerikli bir iki valinin oraya gelmiş olma
sıdır. Takip edilmiş, yollar tanzim edilmeğe 
başlanmıştır. Bazan da talihsizlik olur, o vilâyete 
çalışkan bir vali gitmemiştir, bir de bakarsınız 
ki, yol yoktur, belki kışın beş ayında hiç geçile
mez bir haldedir. Yazın güneşin lütfü ile kuru
yan yerlerden 4, 5, 6 ay geçebilirsiniz. Bizim vi
lâyeti, gelip ziyaret etmek lütfunda bulunan ar
kadaşlar bilirler, bir kaç sene böyle bir talihsiz
liğe uğradı, kazalarına dahi kışın gidilemez ol
du. Bu sene ise Sayın Nafia vekilimizin de 
yardımı ile yollarımız hemen, hemen geçilir bir 
hale geldi. Demek ki, kabahat ne idarei husu-
siyede, ne de parasızlıkta... Çalışmağı tanzim et
mek işinde, çalışmağa sevketmek işindedir. 

Arkadaşlar; Yol kanunu değiştirilirken bilir
siniz umumî idareye Devlet bütçesine ait olan 
bir çok büyük millî yollarımız vardı. O vakitki 
kanuna göre bunlar Devlet yolları idi. Bu yol
ları o kanunla idarei hususiyelere devrettik. Ta
bii idarei hususiyeler ellerindeki varidatın azlığı 
dolayısile bunlarm hepsine yetişemedi. Bu kifa

yetsizlik hem Partimiz hem Hükümetimiz tara
fından görülerek Meclisimizle görüşülmeğe baş
lanmıştır. Bu işin de diğer hallettiğimiz, Cum
huriyetin hallettiği büyük işler gibi halledilece
ğine kaniiz. 

Arkadaşlar, ancak demin arzettiğim gibi ka
bahat idarei hususiyede değildir. Yükün büyük
lüğü vardır. Bir de çalışma tarzındaki noksan
lıklarımız vardır. Arkadaşlar, bu vesile ile sa
yın Nafia vekilimizden, işittiğimiz bazı husus
lar üzerinde bizi tenvir buyurmalarını rica 
edeceğim. Arkadaşlar, memleket çok mühim 
ve hayatî vaziyet üzerinde dik durmak için her 
türlü ihtiyaçlar üzerinde tercihler yaparak mü
him olanları yaptırmaktadır. Bu mühim yol
larımızdan bazıları yapılırken, bazı müteahhit
lerin, amelenin parasını vermediğini işitiyoruz. 
Bu, hakikat midir? Hattâ vekâlet bu amelenin 
mütemadi şikâyetleri üzerine müteahhidin vekâ
letteki alacağından tevkif ederek amelenin yev
miyesine verdiğini haber alıyoruz. Bu, doğru 
mudur? Sayın arkadaşlar, vekilimizden bu ta
ahhüt işinde şunu da rica edeceğim. Bu fevka
lâde zamanlarda ihale ettiğimiz mühim işler 
diğer ellere birinci, ikinci, üçüncü mütethhitlere 
ihale ediliyor mu? Edilmiyor mu? Bunu da öğ
renmek isterim. Eğer oluyorsa arkadaşlar, bu 
fevkalâde zamanda yaptırdığımız bu işler ikin
ci, üçüncü ele devrediliyorsa, bize yarın üstü 
toprak ve altı çalı doldurulmuş yolları teslim 
etmeleri imkânı çoktur. Çünkü birinci müteah
hidin kârı, ikinci müteahhidin kârı, üçüncü 
müteahhidin kârı ayrılınca yola sarfedilecek 
para kalmaz. Onun için yol açıkta kalır amma 
üç müteahhit zengin olur. Onun için bu husus
ta sayın vekilimizden - zannetmeyiz, belki yok
tur, fakat geliyor böyle şayialar - bahusus şu za
manda bu işlerin bütün bir ciddiyetle takip 
edilmesini rica ediyoruz. Vakıa gerek Nafia ve
kilinin ve gerekse Hükümetin bu işler üzerinde 
ne kadar ciddî olduğunu biliyoruz. Fakat ri
camız daha fazla şiddet göstermelerini ve bun
lar üzerinde çok ciddî tedbirler almasını tek
rar olarak rica etmektir arkadaşlar. 

MAZHAR MÜFÎD KANSU (Çoruh) — Efen
dim, büyük bir salâhiyetin kendilerine verdiği 
kuvvete istinaden burada beyanatta bulunan 
Abdurrahman Naci arkadaşımın, aflarma mağ-
ruren, beyanatının bir iki noktasına itiraz et
mek isterim. Muhterem arkadaşımız, 15 kilo
metre murabbama ancak bir kilometre yol te
sadüf eder dive bir hesap yaptılar ve neticede, 
hesaba göre 40 - 42 milyon kilometre (bin. bin 
sesleri) 40 bin kilometre diyorsunuz (Gülmeler). 
Müteahhitlerle görüşmek zor oluyor. Çünkü he
sap adamlarıdırlar (Gülmeler). 

40 bin kilometre yola ihtiyaç vardır, buyur
dular ve bunu da medenî bulmadılar, hakları 
vardır. Eğer medenisini düşünürsek benim de
diğim gibi olur, bir milyona çıkar. Bir kilo-
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metre murabbama bir kilometre, isterse 40 000 
kilometre olsun, isterse, buyurdukları gibi 23 000 
kilometre ham yolumuz var, bunları ıslah ede
lim. Fakat yine bunlar öyle 15 - 20 milyon lira 
ile yapılacak işler değildir. Bu yolların yapıl
ması ancak şimendifer siyasetimizin ikmalinden 
sonra, şimendifere verdiğimiz milyonlar gibi 
ona da vermek suretile başarılabilir. 

Yoksa böyle 18 milyon lira kaldı, yol yapa
lım, bununla olmaz. Yine buyurdular ki, ida-
rei hususiyeler, efendim zaten hata buradadır. 
îdarei hususiyeden de nafiaya bir miktar ayrı
lıyor. Bu bir milyon küsur liradır. Kendileri
ne de 4 milyon lira kalıyor. Efendim bunu 63 
vilâyete taksim ederseniz 50 şer bin lira bile 
düşmez. Bu yolları bu para ile ne idarei husu
siye yapabilir, ne de nafia. 

Amelei mükellefeyi nakte tahvil edelim 
dediler. Af buyursunlar, zarar ederiz. Amelei 
mükellefeyede yüzde elli, yüzde altmış kâr edi
yorsak nakte tahvil ettiğimizde onu da kaybe
deriz. Bir köylünün bir biri üstüne üç nüfusu 
varsa 18 lira verebilir mi? Nesini satacaksınız. 
Elyevm bedenî mükellefiyet diye % 40, mesai 
varsa bunu da kaybedeceksiniz. İşte amelei mü
kellefe bunun için vazedilmiştir. 

Saniyen, amelei mükellefeden idarei hususiye 
kendi mmtakası dahilinde pek âlâ istifade ede
bilir. Kabahat amelei mükellefe usulünde de
ğil, Rasih arkadaşımızın dediği gibi, çalış
tırma usulündedir. Vilâyetler amelei mükellefe
den istifade eder. Çünkü amelenin boş gönleri 
vardır, fakat paralı günleri azdır. Amelenin 
bu boş günlerinden vilâyet kendi hududu da
hilinde pek âlâ istifade edilebilir. 

Amelei mükellefenin nakte tahvili eski hay
ratı da bozar. O nisbette para alınacağını bil
sem ben de kendilerile beraberim. 

Burada bir mesele daha var. Niçin yapılan 
yollar bir senede bozuluyor? Bunu anlamak istiyo
rum. Yol yapılır, bir sene sonra otomobil dahi 
geçemez. Sebep? Bunun sebebi, Rasih arkadaşı
mızın buyurdukları gibi, müteahhitliğin elden 
ele devredilmesindendir. Bu vaki midir diye so
ruluyor. Bunu hepimiz biliyoruz, vakidir sual 
sormağa hacet yok. Bu böyledir ve böyle oluyor. 
Birinci, ikinci, üçüncü ellere verilmektedir. 
sonra bazı yerlerde maatteessüf müteahhit iş 
almış meselâ, sana iki yüz kuruş yevmiye ve
receğim demiş, getirmiş, sonra Koor
dinasyon heyetinin kararı var; azamî yevmiye 
120 dir demiş, yevmiyeyi 120 ye indirmiş ve 
paraları da verilmemiştir. Bunu seyyahatimde 
kendim gördüm. Hükümetten amele istemişler, 
Vali, Kumandan, her kim ise, yola sevketmiş; 
Müteahhitler bunu çalıştırmamışlar. Dört gün 
sonra haydi köyünüze gidin demiş, dört günlük 
yevmiye vermemek için, onu kazanacak. Sonra 
Hükümete, amele kaçtı diyor. Halbuki müteah
hit kendisi izin vermiştir. Binaenaleyh, yol in

şaatında muhterem Nafia vekilimizin çok nazarı 
dikkatini celbederim. Bu gibi suiistimalât vaki
dir, sağlam yol yapılmıyor, yapılanlar çabucak 
bozuluyor. Abdurrahman Naci arkadaşımız ame
lei mükellefe meselesine temas ettiler. Ben bu
na muhalifim. Bunu terk etmek, ondan aldığı
mız mesai kadar para almamak demektir. Para 

alınacağına kani olsam ben de kendileri ile bera
berim. 

EMİN ASLAN TOKAD (Denizli) — Memle
kette hayatı ucuzlatmak için istihsalâtı ço
ğaltmak lâzımdır. Bunun için de başlıca su iş
lerini tanzim etmek lâzımdır. Nafia vekâletimi
zin su işleri politikasında ihmal edilmiş bir nok
tayı arzetmek istiyorum. Memleketin su işleri
nin tanzim edilmesi, yalnız İska işlerini temin 
etmek demek değildir. Nitekim ben dairei inti-
habiyemde 3 - 4 senedir şahit olmaktayım, feye
zanlardan mahsulâtın % 15 - 20 sini kaybetmek
teyiz. Bu itibarla Nafia vekâleti su işleri po
litikası içinde biraz feyezanlarla meşgul olma
lıdır. Bu temenniyi izhar ettikten sonra, Denizli 
ovasında yapılmakta olan sulama işlerinin ağır 
gittiğini söylemek isterim. Zannedersem mü
teahhide verilen bu isin müddeti bitmek üzere 
veyahut ta bitti. Bu hususta izahat vermelerini 
rica ediyorum. 

İkinci bir temennim de şudur: Civrilde ya
pılmakta olan büyük barajın. Denizli ve Aydın 
ovasını her sene fevezan ederek, milvonlarla 
zararı mucib olan Menderes işinin tanzimi nok
tasından müstaceliyeti vardır. Barajın fazla su 
tutmak itibarile ayrıca bir faydası varsa ki bil
miyorum, bu noktanın da bir an evvel yapılması 
icab etmektedir. Çünkü her sene gerek Aydın, 
gerek Denizli ovalarında milvonlarca liralık za
rarlar görülmektedir. Onun için müstaceliyetle 
ve ehemmivetle tetkik edilerek ilerletilmesini 
temenni ediyorum. 

m. ÎZZEDDtN OAT-ISLAR (MnM^ — 
"Mafia bütçemiz 18 milyon küsur liralık bir meb
lâğı ihtiva, ediyor. Bunun iki milyon küsur li
ralık miktarı, diğer vekâletlere ait inşaata, av-

•rıldıktan sonra, p̂ eri kalan 16 milyon b1#r tahsi
sattan ibarettir. Hamdols^n p-enis olan TürMye-
nin, büvük küçük Nafia islerini bu para ile az 
zamanda, matlûba muvafxk bir hale getirmek 
tabiî mümkün olamaz. Vekâletin bu az bütçe 
ile, yüksek mesai sarfederek ne dereceve kadar 
ve hangi kısımlarda ne kadar muvaffak olduk
larım vekil izah buyurursa müsterih olacağız. 
Ancak bir iki nokta üzerinde ben de mütalea-
rm tekrar etmek istiyorum. Birincisi, dün Sıh
hiye bütçesinde arzettiğim gibi, milletin hayatı
nı, sıhhatini tehdit eden hastalıkları vücude ge
tiren küçük büyük bataklıkların ortadan kaldı-
nlmasT meselesidir. Büyük b^r hareket ve bü
yük bir icraat işi olduğuna göre, adi bütçe 
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içerisinde, ne Sıhhiye vekâleti ve ne de Nafia 
vekâleti bu işi temin edemeyeceklerinden, dün
de arzettiğim, gibi fevkalâde bir tedbirle, Mil
lî Müdafaa için tedarik olunduğu surette, para 
tedarik ederek Hükümetin bunu biran evvel fi
le çıkarması çok lâzımdır. Bu, memleket için 
zarurî bir ihtiyaçtır. Kuruyacak olan küçük, 
büyük, bataklıklar geniş ve zengin toprak sa
haları vücude getirecek, doktor arkadaşımızın 
dediği gibi, servet ve bütçemiz artacaktır. Di
ğer taraftan halk da sıtmadan kurtulacak, ener
jisi, iktidarı artacaktır. Bu suretle daha çok 
çalışacak, istihsalâtm artmasile bütçede yükse
lecektir. Bu itibarla Nafia vekâletinden bilhas
sa bu iş üzerinde diğer alâkadar vekâletlerle 
birlikte ciddî adımlarla işe başlamasını çok te-
temennî ederim. 

Diğer noktai nazarım; yollar hakkındadır. 
Geniş memleketimizin şose yolları bir türlü na
tamam halden çıkamıyor. Vilâyetlerin tahsisat
ları kendi yollarını tamamlamağa kâfi gelme
diği gibi, büyük Devlet yollarının da biran ev
vel inşası Nafia vekâletinin bütçelerinin ve ikti
darlarının haricinde kalıyor. Bunlar için fazla 
tahsisat tedarik etmek ve inşaatına gerek vilâ-
yetlerce ve gerek Nafia vekâletince başlanarak 
devam ettirilmesi tabiî çok şayanı temennidir. 

Ben tecrübe üzerine müstenit bir yol siste
minden bahsetmek istiyorum. Diyarbakır - El
âzığ arasında 60 - 70 senedenberi yapılmış bir 
yol vardır. Bu yolun Osmaniye ile Güzinhan 
arasındaki kısmı şose değildir. Fakat yaz kış 
işlemektedir. Diğer kısımları, Deve boynu mın-
takasmdaki kısım veyahut Elâzığ ovasındaki 
kısmı şose olarak yapılmışsa da her zaman ba
tak haldedir. Fakat sosa olarak yapılmamış 
olur. Güzinhan - Osmaniye arasındaki kısım, ya
zın ve kışm, her türlü muntazam mürur ve ub-
ura salihtir. Bunun gibi Erzincan - Erzurum 
arasındaki Sansa boğazı içindeki yol şose değil
dir, yaz ve kış tamamen işlemektedir. Bu güzer
gâhlar üzerindeki toprak kumsaldır. Hiç çamur 
yapmaz. Şose yapılmamış, senelerce, beton 
hale gelmiş, muntazam yol olmuş Bü
tün umumî yol güzergâhları üzerinde 
tabiî uzunluğu nisbetinde bir çok yerlerde geniş 
kumsal mıntakalar vardır. O kısımlarda şose 
yapmağı bırakarak yalnız çamur yapan toprak 
kısımları üzerinde blokaj yapmak suretile çok 
uzun yolları az zamanda ve az masrafla yapmak 
imkânının hâsıl olacağını zannediyorum. Bu gö
rüş ve tecrübelerimi bu vesile ile Nafia vekâle
tine hatırlatmakla mübahi oluyorum. Belki 
mümkün olur. Gerek vilâyetler, gerek Nafia 
vekâleti, çok büyük masrafları icabeden ve çok 
büyük zamanı müstelzim olan bu uzun şose yol
larımızı bu tarzda, gerek yazın ve gerek kışm, 
müruru ubura salih bir hale getirirler. 

Bir temenni de; büyük yollarımız bilhassa 
şimendiferden uzak olan güzergâhlarda kışın 

yüksek yerlerden aştığı için karlı zamanda ka
palı bulunmaktadır. Çünkü bu güzergâhlar es
kiden katır yolu olarak yapılmış, kestirme ya
pılmış; sonra araba devri geldiği zaman araba 
tekerleğinin geçebileceği kadar genişletilmiş 
yollardır. Bu gibi şoselerimiz kışm bir kaç ay 
kardan dolayı kapalı bulunmaktadır. Meselâ 
Erzurum - Trabzon yolu, çok kimsenin geçtiği 
bir yoldur, Ziganadan ve Kop dağından us-
retle aşarlar. Eğribel geçidi de öyledir. Sonra 
Erzincan - Refahiye - Sivastan geçen yol Kara-
bayırdan zorlukla geçer. Bunun gibi daha bir 
çok yollarımız böyledir. Halbuki orası iyi tetkik 
edilecek olursa, üzerinde iyi etüt yapılırsa o 
yüksek boyun noktalarmın bir iki kilometre 
dahilinde, şarkında veya garbinde, artık vazi
yete göre, daha alçak ve kışm kapanmıyacak, 
kapansa bile az kapanacak yerler mevcuttur. 
İşte vekâletçe bu etütler yapılacak olursa bu 
şoselerin ıslahı zamanmda güzergâhlar tesbit 
edilerek hiç olmazsa kışm şiddetinden masun 
kalmış ve bunları açmak külfetinden de kurtul
muş oluruz, zayiat da az olur. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Arkadaş
lar; bu sene müzakere ettiğimiz bütçede, Dev
let demiryollarının, muhterem liderimizin söyle
diği gibi, demiryollar tahsisatının Muvazenei 
umumiyeye alındığını görüyoruz, velevki bir kıs
mı olsun, Devlet demiryolları inşaatımızın gün
den güne daha fazla ehemmiyet kesbettiğine de
lâlet ettiğinden, bundan dolayı Hükümetimize 
bu husustaki kararlarından dolayı minnet ve 
şükranlarımı arzetmek mecburiyetini hissettim. 

Burada size nafia hakkında bendeniz de bir 
iki mütaleada bulunacağım. DemiryoUarımız 
günden güne ehemmiyet kesbediyor. Yalnız ver
diğimiz bu para, evvelce verdiğimizden çok 
azdır, takriben 3 - 4 sene evvel Muvazenei umu-
miyeden 20 - 25 milyon lira, tütün karşılığı 
olarak verilirdi. Sonra bir kanunla fevkalâde 
bütçeye alındı. Bunun karşılığı vekâletler kad
roları için sarfedildi. Yine eski hale rücu 
ediliyor. Bu sene aşağı yukarı beş milyon lira
lık bir para konmuş. Diğer Iran ve Irak hat
ları için kabul edilmiş bir kanuna göre de bu 
sene 10 milyon liraya kadar bono çıkmaktadır. 
Yalnız paraların gayet hesaplı ve iktisadî bir 
surette sarfedilmesi lâzım gelir. Bahusus bu 
paralar istikrazla elde edilmiştir. Bir taraftan 
hattın memurin ve idare masrafları vardır, bun
lar işler. Bunların maliyet fiatma ilâve ettiği
miz zaman kilometresi 80 bin liraya mal olan bir 
hattı beş sene yerine 10 senede yaparsak, kilo
metresi, bu masraflar dolayısile, 120 - 150 bin 
liraya kadar çıkar. Buna meydan vermemek için 
müstakbel vaziyeti maliyemiz nazarı itibare 
alınarak ve ayni zamanda demiryolları inşaatı, 
bir çok şimendifer nakliyatına mütevakkıftır, 
Devlet demiryollarının bu inşaatı için yapabi
leceği nakliyatı da, ve poz trenleri için tahsis 
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edilecek vagonları, makinaları nazarı dikkate 
alarak bu parayı muhtelif kısımlara müm
kün olduğu kadar taksim etmiyerek; az bir za
manda müsbet bir netice alınmasının teminini 
rica ediyorum. 

Feridun Fikri arkadaşımız bir sual sordular, 
Vekil Bey cevap lütfederse bu husustaki müta-
leamı ayrıca arzederim. Müteaddit arkadaşla
rım yollar hakkında bir takım beyanatta bu
lundular ve bahusus Naci Bey arkadaşım ve 
meslektaşım vaziyeti tamamen izah ettiler. 
Yollar meselesi tabiatile tahsisat meselesidir, 
bir de idame meselesidir. Yani 300 milyon lira 
sermaye verilirse o yolun idamesi için de bir 
hayli tamirat parası senede 30 milyon vermek 
icabeder. îdame için, tamirat için ayrıca para 
ayrılmazsa yapılan yollar da bozulur. Bu 
günkü yol parası, hepiniz biliyorsunuz, mahallî 
idarelerin varidatı kısmına geçmiştir, tabiî 
bu hususta Vekil Beyefendi de kıymetli tetkik 
ve tekliflerde bulunacaklardır. Yalnız bu tek
liflerde bulunmadan evvel ben bir maruzatta bu
lunacağım. Memleketimizin bir çok noktaların
da» hatta bir çok vilâyetlerimize araba ile gidi
lecek yol yoktur. Bu gün rekabet asrındayız. 
Eskiden nakliyat deve esterle yapılırdı. Bunun 
için yola lüzum yoktu. Fakat bu gün araba, 
motorlu ve motorsuz vasıtalar vardır. Tabiî 
bunları temin etmek ve zamana uymak mecburi
yetindeyiz. Onun için hiç olmazsa yazın gidile
bilecek toprak yollarla kaza ve vilâyet mer
kezlerimizi birbirine bağlıyalım. Bu o kadar 
büyük bir paraya mütevakkıf değildir. Para
mız oldukça kışın da işliyebilecek yollar yapa
lım. 

ikincisi; malûmu âliniz şimendifer olsun, yol 
olsun bunlar memleketin ihtiyacına ve serveti
ne göre yapılmak lâzımdır. Bir yol vardır ki 
Almanyada, Otostrat, kilometresi 300 liraya 
çıkmıştır. Yol var 80 bin liraya, yol var 6 bin 
liraya çıkar. Binaenaleyh bu memlekete ne gibi 
ne evsafta yol lazımsa ona göre bir program 
yapılsın. Bu vasıf ve tarz tesbit edilsin. Demek 
istiyorum ki ileride idame edemiyeceğimiz tarz
da yol yapmıyalım. Evsafını tesbit edelim. 
Memleketimizde şimendifer işine başlarken bü
yük bir komisyonla ne tarzda şimendifer yapa
cağımızı tesbit etmiştik. 

Su işleri hakkında da bir iki söz söylemek 
istiyorum. Emin Aslan Bey gayet güzel söylediler. 
Bizim ziraat mıntakalarmda memleketin refahı
na ve varidatının artmasına, istihsalinin çoğal
masına yardım edecek en büyük teşebbüs su
lamadır ve bunda hiç birimizin şüphesi yoktur. 
Bu programı devam ettiriyorlar ve ettirecekler
dir, bundan eminim. Yalnız bu su işleri yaplır-
ken diğer vekâletleri de alâkadar eden bazı me
sai vardır. Meselâ sulama işleri.. Sulama işleri
nin tekemmül ettirilmesi için yalnız suyun gel
mesi ve kanalların yapılması kâfi değildir. 

Arazisinin düzeltilmesi ve parsellenmesi 
ve bu parsellerin arazi sahiplerine tarzı 
tevzii vardır. Yani bir kere yer iki üç 
kişiye isabet ederse birisi pamuk eker, di
ğeri buğday eker ve bunun sulanmasına imkân 
olmaz. Bu da bir kanun işidir. Ziraat idaresi ve 
tapu müdürlüğü bir araya gelerek bu arazi işini 
halletmelidir. Bunu da rica ediyorum. 

Sonra bir de elektrik işlerimiz vardır. Malû
mu âliniz bir elektrik işleri etüt bürosu vardı. 
Eskiden İktisat vekâletinde idi, şimdi Nafia ve
kâletine devrolunmuştur. Memleketin istikbali
ne yardım edecek ve yüksek br heyeti fenniye-
nin idaresinde şahsiyeti hükmiyeyi haiz bir ida
redir. Şimdiye kadar yaptıkları işler cidden 
müsbettir ve bunu idare eden arkadaşlarımız 
cidden şayanı tebriktirler. Bu elektrik işi mem
leketin doğrudan doğruya en büyük yükselme 
ve imar işidir. Daha doğrusu iktisadî bir iştir. 
Memleketimizde müteaddit linitler var, milyon
larca kıymetinde metfun bir vaziyettedir. Son
ra milyonlarca kıymette su kuvvetleri de akıp 
gidiyor. Bunlardan bir an evvel istifade etmek 
lâzımdır. Eğer bunları halledersek bu gün Eski
şehir ve Istanbulda 20 kuruşa yaktığımız elekt-
riğn kilovatını 3 - 4 kuruşa yakacağız. Sonra 
sanayie verdiğimiz elektriğin kilovatını da bir 
kuruşa mal edeceğiz. Bu suretle hem sanayiimiz 
artacak hem de milyonlarca döviz memlekete ka
lacaktır. Bu iş tamamile kendini koruyacak bir 
iştir. Bunun için uzun vadeli istikraz aktine de 
imkân vardır. Muhterem Nafia vekilimizden 
bu iş üzerinde durmasını ve hazırlanmış olan 
projelerin vakit kaybetmeden mevkii file çıkar
masını rica edeceğim. Aynı zamanda Nafia teş
kilâtında bir imtiyazlı şirketler daîresi var-
dir. İmtiyazlı şirketler ise elektrik ve ha-
vagazına inhisar etmektedir. Acaba bunları 
Yani elektrik bürosile imtiyazlı şirketleri icra 
noktasından bir elde idare edersek daha fayda
lı olmazını? Bunun tetkikini rica ediyorum. Son
ra Nafia vekâletinden bir ricam daha var, bu 
ricam da Nafia vekâletinin bizim Devlet ve Hü
kümet teşkilâtında fennî bir teşkilât olması ve 
doğrudan doğruya mühendislik, imar ve fen iş-
lerile alâkadar olması dolayısiledir. Şimdi ma
lûmu aliniz muhtelif kanunlarla nafiaya ait fen 
adamları işçileri (işçi diyorum çünkü elektrik 
işleri etüt idaresi kısmmda elektrik mühendis
leri ve sanatkârları yetiştirmek mecburiyeti de 
vardır.) Nafia vekâletine aittir. Tatbik edilip 
edilmediğini bilmiyorum. Söylemek istediğim bu 
değildir. Dün maarif bütçesinin müzakeresinde 
Feridun Fikri arkadaşımız mühim bir noktaya 
temas ettiler. Benim anladığım şu; dediler ki, 
devrimiz fen, sanat asrıdır, maarif veçhemiz de 
biraz o tarafa temayül etsin. Bilmem doğru 
mu anlamışım? 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Doğrudur. 
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İZZET ARUKAN (Devamla) — Avrupaya 

talebe gönderiyoruz ve Avrupada okuyorlar, 
aşağı yukarı maarif bütçesinde 300 000 lira bir 
para vardır. Bunun 29 000 lirası nafia hesabma 
aitmiş. Bunlar işittiğimize göre Amerikada mü
hendislik tahsili yapıyorlarmış, böyle bir şey 
varmı? Bunu bilmiyorum, fakat yalnız söylemek 
istediğim nokta buna taallûk ediyor. Ben di
yorum ki Nafia vekâleti mademki bir fen vekâ
letidir. Maarif vekâletinin bu hususta, mühen
dislik kısmında, (şimdiye kadar mektepler Na
fia vekâletine ait olduğundan dolavı ihtisar 
yoktur) bunun irin Nafia vekâletine taallûk 
eden noktalarda Nafia vekâleti bunlara yardım 
etmeli ve hatta icabederse müdahale etmelidir, 
bendeniz bu fikirdeyim. Buımn da, sebebi Anka-
rada yanılmak istenilen teknisi hohsule nroie-
sini tetkik etmek için bir Amerikalıvı celhetti-
#ini bütçede sfördüm. Bundan dolavı bu lakırdı
ları söylemek mecburiyetinde kalıvornm. Malû
mu aliniz fennin A İmanı. Fran sızı. înailizi, Ame
rikalısı yoktur, lâkin meslekin mevcuttur. Yal
nız mühendislik denildiği zaman tahsilin içine 
oranm. kanaati arı, sistemleri ve usulleri erirmis-
tir. Ve bunun için sim endif erci !i*i ele alırsanız 
işte Avdın hatlarile bidm di^er hatla^mız ara
sındaki fark. Arkadaşlar hen biliyorlar. Ravı, 
vagonu ve isletmesi hen başka. Binaenalevh mü
hendislik DünvarJa başlıca üce ayrılıyor. Biri 
tn.oiliz Amerika ikincisi Ruslar, üçüncüsü de 
AvnmaİTİar "Daha doerusu birincisi Avruna Bi* 
şimdiye kadar Avrupa camiasına eirmisizdir. 
TUTH"™ sistemlerimiz Avruna sistemleridir. Şimen
diferde ve di#er müessesatrmızda beynelmilel 
Ayruna konereleri-ne iştirak etkisizdir. Meselâ 

beynelmilel şimendifer ittihadı «Üniyon enternas
yonal des ehemin de fer». Biz buna girmişizdir. 
Amerikalılar ve tnnilizler girmemişlerdir, gire
mezler. dünkü onlarm sistemi büsbütün başka
dır ve m «İçtenlerin de de kendi tarzlarında oku
turlar. Bİ7 do ™ ölçenlerimizde Trendi tarzımızı 
okutiT**nz. "Rır În.<nli7 mühendisi ile bir Türk mü
hendisi anlaşamaz. Ben metre derim o varda, der. 
Ben santimetre derim o ins der. Ben kilo derim 
o nund d»r. Banlar -nek büviik farklardır. Onun 
için Nafia vekâletinin mühendisliğimizde ka
bul ettioimis sistemler hakkında, bu vekâletleri 
tenvir etmelerini ve bunlara elden gelen yardı
mı vanarak vanİTs yola bitmelerine mâni olma
larını rica edeceğim. Günkü °yni vazivet Kara
bük fabrikasında da, olmuştur. Onun hakkmda 
bir şey söylemiyeceğim, maruzatım bundan iba
rettir. 

İBRAHİM DIBLAN (Kocaeli) — Arkadaş
lar, benden evvel söz söyliyen arkadaşların hep
si yol hakkında fikirlerini beyan ettiler.. Ben 
de bilhassa, bir yoldan bahsetmek istiyorum. 
Bu yol da izmit - istanbul yoludur. Yoludur di
yorum arkadaşlar, amma halen bu yol mevcut 

değildir. Her bakımdan Ankarayı tstanbula ve 
Merkezî Anadoluyu Istanbula bağlayacak olan 
bu yolun ehemmiyetini hepiniz teslim edersiniz. 
Vakıa bu yolun inşasına başlanmış, fakat bu bir 
kaç a,y evvelisine kadar bu kadar mühim olan 
bu yolla maatteessüf Nafia vekâleti hiç alâka
dar olmamıştır. Doğrudan doğruya bu yolun 
yapılmasında idarei hususiyelerin bütçesine mü
racaat edilmiştir. Halbuki idarei hususiye büt
çesinin yol faslına ayıracağı miktar ile değil, 
böyle yeniden inşa edilecek yollara masraf yap
mak, mevcut yollan idame ettirebilecek kadar 
bile bütçesinden bir para ayıramamaktadır. 
Yine şayanı şükran görürüm ki, Nafia vekâle
tince son zamanlarda bu yol için bir tahsisat ay
rılmış ve 1941 bütçesinde de bir miktar tahsisa
tın ayrılmış olduğunu gördüm. Fakat raporda 
gördüğüme göre, izmit - istanbul, Karaköy -
Bursa, Bursa - Mudanya yolu için 600 000 lira 
ayrılmış. Fakat acaba izmit - istanbul yoluna, 
ki, bu kadar ehemmiyeti haiz olan yola, 600 000 
liradan ayrılabilecek olan tahsisat burayı tamam
lamağa kâfi gelecek mi, gelmeyecek mi? Bu hu
susta bir izahat görmediğim için bir şey söyli-
yemiyeceğim. Ancak muhterem Nafia vekili
mizden şunu rica edeceğim ki, bu yolun biran 
evvel bitirilmesine gayret etsinler ve ayni za
manda bu yollar için ayrılan 600 000 liradan alı
nacak para buna kâfi gelmezse başka suretlerle 
bu yolun yapılmasını temin buyursunlar. 

Su işleri bahsine gelince; arkadaşlarımdan 
Emin Aslan, Denizlide su işlerinin gayet bati 
yürüdüğünü söyledi. Esefle bunu arzedeceğim 
M, arkadaşlar, yalnız Denizlide değil, her ta
rafta su işi gayet bati gidiyor. Amma diyecek
siniz ki, kanunu mahsusla su işleri için kabul 
buyurduğunuz 31 milyon liranın büyük bir kıs
mı veya hepsi sarfolundu. Arkadaşlar, bu doğ
rudur sarfolundu. 

Fakat bu paranm maalesef büyük bir kısmı
nı, yani bu mebaliğin yarısından fazlasını yine 
su götürdü. Bunun sebebi, yapılan işin esaslı 
surette yapılmamış olmasıdır. Bu su işleri böyle 
sellemehüsselâm yapılmamalı. Filân yer pat
lamış koş oraya, koş buraya olmamalıdır. Evet 
koşmalı amma patlıyan yeri esaslı yapmalı ki, 
su götürmesin. Sonra zamanmda yapılmalıdır. 
Muhakkak M, su işleri için Nafia vekâletinin 
bir program çizmesi ve o programm haricine 
çıkmaması lâzımgelir. Bunu yaparken de pek 
tabiî olarak ehemmi mühimme tercih etmek lâ
zımdır. Su işleri hususunda her yapılacak işin 
esaslı surette yapılması, biraz evvel arzettiğim 
gibi, suyu tutmak için sarfedilen parayı, suya 
kaptırmamaktır kanaatindeyim. 

ABDÜRRAHMAN NACİ DEMtRAĞ (Sivas) 
— Efendim, Sayın Mazhar Müfid arkadaşımız 
hakkımda, salahiyetli vasfını lütuf buyurdular, 
kendilerine teşekkür ederim. Yalnız bu vasfı 
verdikten sonra derhal arkasından, bir dakika 
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geçmeden, verdiğim hesabm yanlış olduğunu 
ve bundan dolayı senevi bütçeye konacak 20 
milyon lira ile bu işlerin yapılamıyacağmı be
yan buyurdular. Binaenaleyh evvelki salahi
yetli vasfile sonraki ifade arasmda bir tevafuk 
hâsıl olmadı. 

Şimdi Muhterem Mazhar Müfid arkadaşıma 
temin ederim ki, bu fikir ne bir içtihadın, ne bir 

kanaatin, ne de bir faraziyenin neticesidir, bir he
sabın neticesidir. Tamirat masrafı bakım masrafı 
inşaat masrafı, hepsi hesap edilmiş ve Nafia vekâ
letinin salahiyetli zevatile temas edilmiş ve onlarla 
beraber bu hükme varılmıştır. Binaenaleyh büt
çemize her sene 20 milyon lira korsak müsterih 
olsunlar ki, memlekette 40 bin kilometrelik yol 
yapılabilir ve bu yapılan yollar bugünkü şekil
deki yollar olmaz. Tam evsafı haiz yollar olur. 

ikinci noktaları şudur : Amelei mükellefe 
usulünü kaldırırsak amelei mükellefe boş kalır 
dediler. Vehleten, ilk nazarda bu söz bilhassa 
bugünkü şerait altında doğrudur. Amma biz 
amelei mükellefeyi kaldırırken ve ileri sürdüğü
müz yol siyasetini takip ederken memleketin 
şarkında, garbmda, şimalinde, cenubunda muh
telif işler açacağız ve halka çalışma için imkân 
sahaları vereceğiz. Altı liralık mükellefiyeti 
vermek için amele bu işlerde çalışacak ve ihtimal 
altı lira yerine 26 lira kazanacak. 20 lirasmı ço
luk çocuğuna götürürken yol parasını da ver
mek imkânını bulacaktır. Dedikleri gibi bu
günkü şerait altında mükellefiyeti kaldırırsak 
manasız bir şey olur, hiç olmazsa arzettiğim 
gibi yüzde 30 istifade ettiğimizi söylemiştim, ak
si takdirde % 30 dan da mahrum kalırız. Am
ma arzettiğim gibi yol siyaseti esas itibarile 
kabul edilirse memleketin muhtelif yerlerinde 
iş açılır ve halk için çalışma sahası bulunur ve 
bunlar için para vermek imkânı da hâsıl olur. 

Yollarımız bozuluyor, buyurdular. Ben de ka
bul ederim, elbette ahlâksız insanların elinde 
yollar suiistimale uğrarsa bozulur. Bu işin içinde 
bulunmuş bir arkadaşınız sıfatile ben de buna 
kailim. Fakat bütün yolların bozuluşu suiisti
malden münbais değildir. Hayır arkadaşlar, 
bozulan yolların içinde suiistimale üğramıyan, 
namuslu insanların yaptığı yollar da vardır. Bu 
yolun yapılmasında fennin kabul ettiği bir ta
kım esaslar vardır: Bir yol yapılacağı zaman ev
velâ altına bir kaldırım yapılrr, onun üstüne 15, 
20 santimlik balast döşenir. Sonra da 15 - 20 
tonluk silindirle tazyik edilir. Bunların bir ta
nesi eksik yapılırsa bu yol derhal bozulur. Bu
nun bozuluşunda ne yapanm , ne yaptıranın 
kabahati yoktur. îşte başlıca tezimi ve mütale-
amı takviye için bu noktaları bu suretle tavzih 
ediyorum. Arzettiğim gibi bu hesaba müstenit
tir, bozulmak yalnız suiistimal neticesi değil
dir, paranm eksikliği dolayısile, fennî ihtiyaç
ların, tamamen tatbik edilmemesinden mütevellit 
bozukluklardır, 

BESİM AT AL AY (Kütahya) — Arkadaşlar, 
mükellef amele usulünün kaldırılması doğru de
ğildir. 

İSMET EKER (Çorum) — Ortada öyle bir 
kanun yok. 

BESİM ATALAY (Kütahya) — Bütçe mü-
nasebetile kaldırılmasını teklif ediyor. Ben 
bu fikrin aleyhindeyim. Çünkü köylünün geli
nle onun yol parası için vereceği 6 lirayı hesap 
etmek lâzımdır. Evet amelei mükellefeyi kal
dıralım, yerine para alalım, gayet güzel bir şey, 
fakat verebilecek midir?. 

Bizim köylümüzü düşündüğümüz zaman hiç 
olmazsa bulgar köylüsü kadar düşünmelidir. 
Yalnız gazına, tuzuna para bulabilen köylü bu
nu verebilir mi?. Orta Anadoluda bunun imkânı 
yoktur. Bir çiftçi olan bir köylü bir mevsimde 
70 - 80 kile kaldırırsa bunu yesin mi, içsin mi, 
yoksa yol parası olarak mı versin?. Bunu kal
dırmak köylüye büyük bir gadirdir. 

ABDÜRRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Sivas) 
— Çalışır. 

BESİM ATALAY (Devamla) — 20 000 000 
lira ele geçerse Nafia vekâletinin bunu 25 sene
de yapabileceği söyleniyor, bir taraftan da 
heyeti fenniyenin noksan olduğu söyleniyor. 
Arkadaşlar, memlekette mecburî iş mükellefi
yeti ihdas etmedikçe isterseniz 20 milyon lirayı 
temin ediniz, bu işleri yine yapamazsı
nız görüyorsunuz ki, memlekette bir çok 
kudretler heba olup gidiyor. Kahvede 
akşama kadar iskambil, tavla atan bin
lerce insan var. Cebleriniz iş isteyen adamla
rın mektuplarile doludur. Bunlar böyle bom boş 
dururken, imar edilecek memleketlerimiz, yapı
lacak yollarımız, dikilecek ağaçlarımız, ihya 
edilecek ormanlarımız varken bu halkı bom boş 
bırakmak doğru değildir. Tıpkı asker ocağında 
olduğu gibi bunları toplıyacaksınız, kazanı 
kuracaksınız, karavanayı vereceksiniz, cebren 
çalıştıracaksınız. Bu işin başka çıkar yolu yok
tur arkadaşlar. Bilmem yol için iki milyon Ura, 
sıtma mücadelesi için bilmem nekadar para. Ne
reden geliyor, bu değirmenin suyu nereden ge
lecek sonra? Binaenaleyh yapılacak iş, heder 
olan ve boşuna giden kudretleri bir araya top
layıp onu memleketin hayırma sarfetmektir, 
bundan başka çare yoktur. 

Su işine gelince; Cumhuriyet Hükümetinin 
su işlerine verdiği kıymet şayanı şükrandır. Ak-
sarayda, bütün memleketi bir sıtma yuvası haline 
koyan bataklığı kurutmuş ve binlerce dönüm 
güzel arazi meydana çıkarmıştır. Bu işi yapar
ken yağmuru nazara alarak ve yağmuru çok 
olan sahillerden daha evvel dertli bir baş gibi 
çırçıplak kalan orta Anadoluyu göz önüne ak 
mak lâzımdır. Sahillerin ekinden başka daha 
bir çok gelirleri, tütün, üzüm, incir meyve gibi 
bir çok gelirleri vardır. Fakat Orta Anadolu 
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yalnız hububat ve bir az da davar üzerine iş 
yapar. Hava yağmursuz gitti mi eline bir şey 
geçmiyor. Büyük inşaat yapmak, büyük sedler 
yapmaktan ziyade ufak ufak bir iki köylük, beş 
köylük yerlerde ufak sedler yaparak, îran ve 
eski Anadoluda bu yapılmıştır, o tarzda ufak 
sulama işleri ihdas etmek her halde büyük mas
rafları göze almaktan daha iyidir. Demiyorum 
ki büyük bendleri yapmıyalım. Bir Cellâd gölü
nün kurutulması bir ülke açmak kadar faydalı
dır. Yalnız daha az bir para ile ve bizim mühen
dislerimizle yapılacak işleri, etütleri tercih et
mek muvafıktır zannediyorum. 

Şirketlere gelince; arkadaşlar; hakikaten 
şirketlerin ameleye yaptığı zülmu gözümle gör
düm. Bir gün bir arkadaşımla çiftliğe gidi
yordum. Herhangi bir şirketin yapmakta oldu
ğu inşaatın önünden geçerken bir kaç amelenin 
boyunları bükülmüş vaziyette titreştiğini gör
düm. Neye bekliyorsunuz dedim. Çalıştıkları 
parayı vermiyorlarmış. Gittik yazıhaneye, Bun
ların parasını niçin vermiyorsunuz dedim. Çok 
mağrur ve yukarıdan bakan bir adam. Sen ne 
karışıyorsun dedi. Fakat içeriden sesimizi duy
muşlar, sonradan tanıdılar, iskemle falan verdi
ler. Siz hiç merak etmeyin gidin, onlar da git
sinler. Müsterih olun, biz parayı veririz dediler. 

Dedim M, eğer yarına kadar bu para veril
mezse gelin beni görün. Verilmemiş, geldiler, iş 
idaresine gittik, ancak o yolla parayı alabildik. 
Bunun bir çok şekillerini işitiyoruz. Bir yerde 
bir taahhüde girişiliyor. Hadi orada bir bakkal 
dükkânı yüzlerce amele 40 kuruşa aldığı zeytini 
seksen kuruş, yirmi kuruşluk kurtlu peynir yüz 
kuruş. Bu suretle para bir elden veriliyor, o 
bir elden alınıyor. Amelenin himayesi Hükü
metimizin her halde vazifesi, mesuliyeti altında
dır. Bunlara dikkat edilmesi çok lâzımdır. Hülâ
sa memlekette yapılacak çok iş vardır. Asıl iş 
arzettiğim gib amelei mükellefeyi paraya tah
vil etmekle köylüye gadrolunacaktır. Kurak se
nelerde eline 30 kilo hasılat geçen köylünün, 
bir arkadaşımızın dediği gibi, evinde 3 kişi var
sa 18 lira vermesinin imkânı yoktur. Hepimiz da-
irei intihabiyelerimizde gördük. Altı lirayı te
darik etmek çok güçtür. Onlardan da böyle 
bir taraftan para almakta devam edilirse bu da 
hiç bir zaman tam çare olamaz. Asıl bunun ça
resi, halkı cebren çalıştırmağa sevk etmektir, 
başka türlü imkânı yoktur. EsMsehire kadar 
gidiniz, arazi bom boştur, o güzel yerlerde mü
kemmel meyva yetişir, üzüm yetişir. Niçin köy
lüler, boş arazilerinde böyle meyva yetiştirme
ğe sevkedilmesin? 

Koçhisarda bir kaymakam biraz zulümle, e-
linde kamçı ile bağ yaptırmış. Bu gün görür
sünüz M, o kır üzerinde bağlar vardır. Bu; bir 
kaymakamın eseridir. Arkadaşlar bu biraz zor
dur. Ahmet Vefik paşanın yaptığı gibi biraz 
zulümdür. Fakat ne yaptı, Bursa vilâyetinin bü

tün şoseleri yapıldı. Yapılacak şey; yalnız on
ların karnını doyuracağız, çalıştıracağız. Hü
kümetin bütçesi müsait olursa biraz da para ve
receğiz. Fakat eldeki nüfustan azamî istifade et
mek için bir kanun hazırlamak lâzımdır. Müş
fik Hükümetimizden, memleket ve millet işleri
ni iyi başaran Hükümetimizden bu iş üzerinde 
işe başlamasını rica edeceğim. 

REÎS — Kifayeti müzakere hakkında teklif 
vardır (Kâfi sesleri). 

MAZHAR MÜFÎD KANSU (Çoruh) — Söz 
istiyorum. (Müzakere kâfi sesleri) 

REÎS — Veremem. 
MAZHAR MÜFÎD KANSU (Çoruh) — Be

nim ismim mevzubahs oldu. Nizamnamei dahilî 
mucibince söz vermeğe mecbursunuz. 

REÎS — Sizden hakaretle bahsedilmedi. 
MAZHAR MÜFÎD KANSU (Çoruh) — Büt

çe müzakeresinde de söz söylemezsek ne zaman 
söyliyeceğiz? 

REÎS — Müsaade ediniz efendim. 
MAZHAR MÜFÎD KANSU (Çoruh) — Peki 

müsaade ettik. 
NAFÎA VEKÎLÎ Gl. ALÎ FUAD CEBESOY 

(Konya) — Muhterem arkadaşlar, sözlerime 
başlamadan evvel bazı arkadaşların Nafia vekâ
leti hakkında söyledikleri takdirkâr sözlere ar
kadaşlarım namına arzı teşekkür ederim. Bir 
çok arkadaşları, bilhassa nafia işlerinde, çok 
hassas gördüm. Kendileri çok haklıdır ve not 
alabildiğim kadar hepsine ayrı ayrı cevap ver
meğe çalışacağım. Yalnız şurasını hatırlatmak 
isterim ki bundan bir kaç sene evvel Yüksek 
Meclisinizin vermiş olduğu direktifler dairesin
de ve Hükümetimizin kararı altında Nafia vekâ
letiniz kendisine vermiş olduğunuz işler hakkın
da tekmil programları mükemmelen yapmış, 
plânlarını hazırlamış ve hiç bir vakit faaliyeti
ni bırakmış değildir. Bunlar hakkında izahat 
verirsem memnun kalacağınızı ümit ederim. 
Bu meyanda şunu da arzetmek isterim ki iki 
senedenberi başlamış olan harp, bütün şiddetile 
devam ederken elbette bizim faaliyetlerimizin 
istikametlerini de değiştirmiştir. Bununla bera
ber biz hiç bir vakit kararlaştırmış olduğumuz 
programlar haricine çıkmadık ve onlara inti
bak etmekten geri durmadık. Pekâlâ takdir bu
yurursunuz ki inşaat ve imar işleri geniş ve iyi 
günler ister. Sonra maliyemizin de müsait ol
duğu zamanı bekler. Bu itibarla biz bundan 
iki sene evvel bilhassa yollar hakkında yüksek 
direktifleriniz dahilinde hazırlamış olduğumuz 
bazı plân ve saireyi huzurunuza getiremedik. 
Fakat bunlar meyanmda Şose ve köprüler ka
nunda mühim tadilât yaparak Başvekâlete ar-
zettik, orada esaslı surette tetkik edilmektedir. 
Bu kanun, burada mevzubahs olan tekmil mese
leleri, öyle zannediyorum ki, esaslı surette halle
decektir ve sizi memnun bırakacaktır. Bazı sa-
lâhiyettar arkadaşlarım, bilhassa yol inşası, 
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bunların şekli, şebekesi, müteahhitlerin vaziyet
leri hakkında bir çok kıymetli malûmat verdi
ler. Emin olabilirsiniz ki bunlar da esaslı bir 
surette halledilmektedir. Demin de işaret ettim 
ki, bu günkü faaliyetimiz bu günkü ahvale gö
re başka bir istikamet almıştır. Hakikaten bu 
istikametin başında yollar gelmektedir. Bu gün 
bizim bütçemizde yeni ilâve edilmiş hiç bir şey 
yoktur. Yalnız yollar hakkında muhterem ar
kadaşım Maliye vekilinin geçen gün bildirdiği 
veçhile bir miktar para ilâve edilmiştir. Bun
lar da muayyen istikametlerde ve muayyen mak
satlara sarfedilmektedir. Fakat arzettiğim gibi 
bir plân, bir program dahilinde buna intibak 
ettirmekteyiz. Geçen sene bilhassa memleketin 
garp mmtakasmda 640 kilometre kadar bir yol 
işine başlamıştık ve yol inşaatı da biliyorsunuz ki 
yaz mevsiminde yapılmaktadır. Bilirsiniz, bu 
inşaat kışın yapılamaz. Bilhassa yol işi nazik 
bir meseledir. Toprak kazılması, tesviye yapıl
ması gibi bir çok işler vardır ki kışın yağışlı 
mevsimde yapılmaz. Binaenaleyh mesaimiz çok 
az zamana hasredilmiştir. Bu itibarla Nafia ve
kâleti bütün bu işleri yakından takip ve kon
trol etmek için her şeyi elinden geldiği kadar 
yapmış olmasına rağmen, amele tediyatmda ba
zı aksaklık, bazı teahhurlar, olmuştur. Fakat 
zamanında müdahale edilerek hiç bir amele
nin yevmiyesi ve sairesi tediyesiz bırakılmamış
tır. Bendeniz iki defa yerinde teftiş ettim, sor
dum, en küçük köylere kadar gittim, hiç kim
seden bir şikâyet işitmedim. Hepsi tediye edilmiş
tir. Sonra ameleye daha iyi bakmak için eli
mizden gelen her tedbiri almışızdır. Yalnız şu
rasını arzedeyim ki; bu seneki tedbirimiz geçen 
senekinden daha mükemmeldir. Şu da anlaşıl
mıştır ki; şimdiye kadar müteahhit>rimiz böyle 
büyük yol işleri için teşkilâtlandırılmamıştır. 
Acele de olduğu için bunları küçük ellere tevdi 
etmişlerdir ki bunlara tasaron denir. Bunların 
gerek yol inşasında, gerekse tediyat hususunda 
bazı kusurlarını gördük. Fakat sıkı bir kontrol 
neticesi bunların hepsini vaktinde yakaladık. 
Bazı yerlerin blokajını söktürüp tekrar yeniden 
yaptırdık. 

Tiplerimiz, inşaat tarzlarımız esaslı bir su
rette tesbit edilmiştir ve vekâletin en mühim 
teknisyenleri, uzuvları bu isin başına geçmiştir. 
Bizzat kendim de bastan nihayete kadar yerin
de teftiş yaparak geldim ve sizlere memnuniyet-
bahş surette arzı malûmat edeceğim. 

Yollarımızın tarzı inşasına gelince, biz mu
vakkat yol yapmıyoruz. Yollarımız belki de is
tikbalde lâzım olacak kadar geniş değildir. 
Fakat genisletilebilir. Tabiî birinci derecede 
en ziyade dikkat ettiğimiz, iktisat kaidesine ria
yet etmektir. Çünkü elimizdeki para azdır. 
mümkün olduğu kadar yolları ihtiyacımıza ye
ter genişlikte yapıyoruz. Bilhassa meyil, mün-
hani, menfez, imalâtı smaiyeye ve temele çok 

ehemmiyet veriyoruz, İleride paramız olduğu 
zaman genişletilmesi kabil olacak şekilde yapı
yoruz. înşaallah paramız olursa bunları geniş
letir ve medenî memleketlerde olan yollara sa
hip oluruz. Bu yol mevzuu üzerinde tabiî da
ha çok tafsilât vermek imkânı vardır, fakat si
zi rahatsız etmek istemem. Demin bir arkada
şımız, su işlerinin daha programlaşması ve pro-
gramlaşmadığmdan ve belki de etütlerin bazı 
noksanlarından dolayı şimdiye kadar sarfolu-
nan paraların mühim bir kısmı gitmiştir dedi. 
Hayır, bizde böyle bir malûmat yoktur. Filva
ki tabiatla mücadele etmek zarureti vardır. 
Bizim tetkikatımıza nazaran memleketimizde 
30 - 40 sene zarfında senede bir dehşetli yağış
lar, atmosferik bir takım tebeddüller dolayısile 
bir takım feyezanlar olmaktadır ve bizim tek
nisyenlerimizin yapmış olduğu tetkikler, plân
lar ve hesaplar, her yerde yapılanlardan bir 
miktar da fazladır. Şimdi bu vaziyet karşısın
da bunu bir az daha tezyit etmişizdir. Bu su
retle afatı semaviyeye karşı durmağa çalışmak
tayız. Elimizde kendimizin güvendiğimiz tek
nisyen vatandaşlarımız olduğu gibi bir çok, 
isimleri şöhret kazanmış, ecnebi cihanşümul tek
nisyenlerimiz de vardır. Tekmil projelerimiz 
bunların müşterek mesaisi ile tesbit edilmiş ve 
senelerce üzerinde çalışılmıştır. Yalnız projeler 
değil, programlar, plânlar dahi çok derin dü
şünülerek hazırlanmış, yapılmıştır. Eğer arzu 
eden arkadaşlarımız varsa lütfen Su işleri da
iresine giderler ve orada hazırlanan plân ve 
maketler üzerinde verilecek izahatı dinliyerek 
bize hak verirler. Buna eminim. 

Bir arkadaşım küçük sudan bahsettiler. 
Bu küçük su işlerini ayni zamanda büyük su iş
leri içerisine almışızdır. Fakat para vaziyeti ve 
eleman noksanlığı henüz bizi küçük sulara ge
tirmedi. Maamafih ehemmiyetle tetkik etmek
teyiz. Şimdiye kadar bazı tahsisatla bu gibi iş
ler yapılmış ve ezcümle bütçemizde Küçük Asi 
nehri hakkında 250 000 liralık bir tahsisat var
dır ki, bu da müstakil bir iştir. Bunu kabul 
buyurduğunuz takdirde hemen temizüyeceğiz ve 
diyebilirim ki, Amik ovasmda su altında kalan 
yerlerden % 40 - 50 nisbetinde bir kısmı kuru
tulmuş olacaktır ki, bu ilk muvaffakiyetimizi 
teşkil edecektir. 

Geçenlerde Maliye vekili arkadaşımızın söyledi
ği gibi, büyük su kanunu ile temin edilen paranın 
mühim bir kısmını sarfettik. Şimdi bunu itmam 
edecek olan kısımla bilhassa orta Anadoluda 
mühim etüdlerimiz ve projelerimiz vardır. Bun
ları da bu kanuna soktuk. Bu işler 50 milyon 
lira kadar tutacaktır, Maliye vekâletile hali mü
zakeredeyiz, inşallah bunu yakında huzurunuza 
getireceğiz. Bu kısımda kanaatimiz, su işlerinin 
memleket için çok bereketli ve feyizli bir iş ol
duğudur. Bu kürsüden bir çok arkadaşlarım 
yol mükellefiyeti hakkında uzun, uzun müta-
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lealar serdettiler. Bendeniz öyle zannediyorum 
ki, buna ait kanunu getirdiğimiz zamanda ora
da daha esaslı bir surette müzakere edebileceğiz. 
Şimdiden şunu arzedeyim ki, kanun bir çok ar
kadaşların arzularını tatmin edecek vaziyette 
yerine getirecek tarzdadır ve hakikaten bu işi 
umuma teşmil etmeğe çalıştık. Bilhassa Abdür-
rahman Naci arkadaşımızın serdettiği bir çok 
mütalealar bu kanun projemizde yer almakta
dır. Binaenaleyh kendilerile kısmen bu hususta 
hemfikiriz. Yalnız kendileri daha büyük bir 
hamle yapılmasını arzu ediyorlar. Hükümeti
niz de bu kanaattedir. Fakat yukarda arzetti-
ğim gibi zamanımızın daha müsait olmasmı 
bekliyeceğiz ve maliyemizin bu yol işile daha 
iyi meşgul olabileceği zemanı beklemek zarure-
tindeyiz. 

Zannederim Feridun Fikri arkadaşımız, Şark 
şimendiferleri hakkmda bazı malûmat istediler. 
Şark şimendiferlerinin, kabul buyurduğunuz 
kanun dairesinde inşasına devam edilmektedir. 
Geçen sene Avrupadan gelmesini beklediğimiz 
demir köprüler, bilhassa Diyarbakırla Kurdala-
nı arasındaki Batman çayı üzerindeki demir 
köprü gelmemiştir. Bunun yerine biraz teahhürle 
beton arme köprü yaptık, inşallah bu sene Kurd-
alanma kadar bitireceğiz. Diğer taraftan elimizde
ki tahsisatla üç sene nihayetinde, yine bu kadar 
müşkilâta rağmen, Muşa kadar götüreceğiz. Di
ğer taraftan Iran ve Iraka kadar olan etütler 
yapılmıştır. Ondan sonra inşaat devam edebil
mek için tabiî tahsisat meselesi mevzuubahs 
olacaktır. Bu da yeni bir kanunla talep edile
cektir. Buyurdular ki; bu Erzuruma giden şi
mendiferle Irana giden şimendifer hatları ara
sında Bingöl vilâyeti vardır. Bilhassa Kiğı ile 
muvasala meselesi. Bu bizim umumî programı
mıza dahildir. Tabiî peyderpey tatbik edildikçe 
bu mühim noktalan da birleştirmeğe gayret ede
ceğiz. Rasih Bey arkadaşımızın sözlerine zan
nediyorum cevap verdim. 

RASlH KAPLAN (Antalya) — Teşekkür 
ederim. 

NAFIA V. Gl. ALI FUAT OEBESOY (De
vamla) — Estafurallah. 

Bazı arkadaşlar yolların, niçin bozulduğun
dan, fena yapıldığından ve sairesinden bahsetti
ler. Belki bazı vilâyetlerde kontrol az olduğu 
için bir takım suiistimaller olmuştur. Fakat 
bunu da itiraf buyursunlar ki, bu gün bu kon
trolü ta vilâyetlere kadar teşmil edecek şekilde 
elimizde eleman mevcut değildir. Bu itibarla 
belki olabilir. Maamafih bunlar hakkında bi
ze malûmat geldikçe biz mahallinde tetkik etti
riyoruz ve tashih ettirmeğe çalışıyoruz. Yol 
yaptırırken şunu esas ittihaz etmişizdir ki, yo
lun tamiratı mütemadiyesini temin etmek ve on 
senede bir yeniden kırma taş ilâve ederek esaslı 
tamiratla yolu yenilemektir. Bu tarzda yaptı
ğımız yol da hakikaten dayanmaktadır, bozul-

mamaktadır. Bir de temel meselesi mühimdir; 
yolun temeli killi olmayan, su olmayan yerlerde 
olursa blokajlarda iyi yapıldığı takdirde yollar 
hakikaten iyi oluyor. 

Geçen sene yaptırdığımız yollarda tamam
lanmayan kısımlar dahi, üzerinden bir kış geç
tiği halde, bozulmadı. Sureti umumiyede kon
trolümüzden memnun kaldık. 

Bir arkadaşımız da bilhassa Denizli tarafın
da feyezanlara karşı tedbir alınmıyor dediler. 
Bunlara karşı tedbirlerimiz vardır. Tabiî bun
lar plân dahilinde olduğu için tedricen tatbik 
olunuyor. Sırası ile yapılmazsa malûmunuz olan 
fenalıklar hâsıl olur. Zannederim sizin tarafı
nızda Işıklı gölü vardır. Onun işi biter bitmez 
feyezan meselesine çare bulmuş olacağız. 

Muhtçrem refikim Orgeneral îzzettinin kıy
metli ve tecrübeli sözlerini dinledim. Umumî 
bütçe hakkında bazı fikirler beyan ettiler. Şim
diden arzedeyim, bütçeye ilâve edilmiş bir şey 
yoktur. Yalnız muayyen mmtakalarda sarfe-
dilmek üzere yol inşaatı için para verilmiştir. 

Bataklıklardan bahsettiler. Hakikaten prog
ramlarımız dahilinde nazara alman çok mühim 
bataklıklar vardır. Bilhassa Bursa Cellâtgölü, 
gibi ismi hatırıma gelmiyen bir çok yerleri ku-
rutmuşuzdur. Arazi kazanmak için, miktarı ha
tırımda değil, eğer bu Su kanunu tamamen tat
bik edilirse ve kurutma işi de yapılırsa, mik
tarını katî söyliyemiyeceğim, çok mühim nokta
larda arazi kazanılmış ve ziraate arzedilmiş ola
caktır ve zannediyorum bunun sıhhati umumi-
yeye de çok yardımı olacaktır. 

Sonra yol meselesi hakkında buyurdular. 
Hakikaten müstacel yollarda bilhassa geçide 
ehemmiyet veriyoruz. Menfezlerini, bataklık yer
lerini, imalâtı sınaiyesini yapıyoruz, ondan 
sonra ertesi sene kırmasını ve sairesini yaparak 
yol evvelâ bir geçit haline geliyor ve nihayet 
sağlam bir surette işe başlıyoruz. Kışın umumi
yetle müruru ubur kesiliyor. Bizim yaptığımız 
yollarda bu mesele nazarı dikkate alınmıştır. Ez
cümle transit yolunda, geçit noktalarında kara 
ve saireye karşı tedbirler aldık, fakat hepsini 
tevhit edemedik. Çünkü bilirler ki şarkta aman
sız bir kış olur, bir taraftan diğer tarafa geçme
nin imkânı yoktur. Fakat peyderpey ikmaline 
çalışılacaktır. 

Muhterem arkadaşım izzet Beyin vekâlet 
hakkında sıra ile söylemiş oldukları sözleri ke
mali dikkatle nazarı dikkate aldık. Bilhassa şi
mendiferler hakkında, onların tesisatı, işletme 
ile inşaat arasındaki meseleleri tetkik edeceğiz. 
Sonra elektrik etüt işleri meselesinde acele etmek 
istemiyoruz. Tetkik halindedir. Bizim şirketler
le birleştirmek değil, bilâkis su işlerile ileride 
birleştirmek mecburiyetinde kalacağız. Fakat he
nüz karar verilmiş değildir. Bu yol üzerindeyiz. 

Sonra buyurdular ki; büyük sular vardır. 
Çok masraf etmeden bunlardan istifade edebili-
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riz. Hakikaten bu mevzuda hazırlanmış proje
lerimiz vardır. Bilhassa Sakarya üzerinde... Kü
tahya, Adanada... Bunlar kıymetlidir. Fakat bi
liyorsunuz bu zamanda hakikaten bu işler için 
mühim para sarfına imkân görülmüyor. Çünkü 
malzemelerini hariçten getirtmek lâzımdır ki 
buna da bu gün için imkân yoktur. O itibarla 
bunları şimdilik etütleri daha ziyade derinleştir
meği münasip buluyoruz. Zamanı gelince tatbi
katına geçeceğiz. 

Efendim; arkadaşlarımın sözlerine sureti 
umumiyede cevap verdimse kendimi bahtiyar 
addederim. Eğer bazı sualleriniz varsa onlara 
da cevap verebilirim (Müzakere kâfi sesleri). 

İSMAİL KEMAL ALPSAR (Çorum) — Bir 
sual soracağım. 

BEİS — Kifayeti müzakere takriri vardır. 
Söz veremem. 

Takriri okutacağım: 
Yüksek Reisliğe 

Müzakere kâfidir. Nafia vekilinin izahları 
dinlendikten sonra fasıllara geçilmesinin reye 
konulmasını teklif ederim. 

Bingöl 
Necmeddin Sahir 

REÎS — Müzakerenin kifayetini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Müzakerenin kifayeti ka
bul edilmiştir. 
Etmeyenler . . . Fasıallara geçilmesi kabul edil-

Fasıallara geçilmesini kabul buyuranlar . . . 
mistir. 

F. 
721 Vekil tahsisatı 

REİS — Kabul edilmiştir. 
722 Maaş 

REİS — Kabul edilmiştir. 
723 1683 numaralı kanunun 58 nci 

maddesi mucibince verilece te
kaüt ikramiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

724 Merkez ücretleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 

725 2233 numaralı kanun mucibince 
askerlik dersleri muallimlerine 
verilecek ücret 
REİS — Kabul edilmiştir. 

726 Vilâyet ücretleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 

727 Muvakkat tazminat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

728 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

729 Merkez levazımı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

730 Merkez müteferrikası 
REİS — Kabul edilmiştir. 

731 Vekâlet otomobili masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

732 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
4 800 

1 570 700 

3 000 

309 280 

720 

343 068 

84 360 

5 600 

15 600 

7 000 

2 280 

5 400 

P. 

733 

734 

735 

736 

737 

738 

739 

740 

741 

742 

Lira 
Vilâyetler levazımı 8 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler mütefirrikası 6 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 12 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 25 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet harcırahı 70 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Müfettişler harcırahı ' 10 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon tesis ve mükâleme 
masrafı 4 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 900 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Posta ve telgraf ücreti 16 763 
REİS — Kabul edilmiştir. 
3335 sayılı kanun mucibince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafları 2 400 
REİS — Kabul edilmiştir. 

743 Yollar ve büyük köprüler inşaat 
ve tamirat masrafı 4 310 311 
REİS — Kabul edilmiştir. 

744 Sular 1 032 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

745 Levazım ve alâtı mütenevvia 5 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

746 Kitap ve fennî risaleler bedelile 
fennî eserlerin ve haritaların ta
bı ve teclit masrafları, alelû-
mum telif ve tercüme ve Nafia 
eserleri modelleri için verilecek 
ücret ve mükâfat ve filim muba
yaa bedelile muktazi masraflar 
ve mühendisler birliği ile teknik 
okulu mezunları birliğine nakten 
yapılacak yardım 25 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

747 Beynelmilel müessese ve cemi
yetlere iştirak hissesi ve mas
rafları ' 100 
REİS — Kabul edilmiştir. 

748 Ecnebi mütehassıs, mühendis ve 
tercümanları ücret ve harcırah
ları 90 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

749 Ecnebi memleketlere gönderile -
cek memurlar harcırahı 8 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

750 Staj için ecnebi memleketlere 
gönderilecek memurlar harcırahı 
ve masrafları 2 884 
REİS — Kabul edilmiştir. 

751 449, 625, 692, 787, 793, 1158, 
2405, 2134, 2114, 2611, 2184, 3262 
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F. 

752 

753 

754 

755 

756 

757 

758 

759 

760 

761 

762 

763 

764 

766 

767 

768 

769 

770 

3745, 3813 ve 3879 numaralı ka
nunlar mucibince yapılmış ve ya
pılmakta olan demiryol ve li
manları inşaat bedellerile diğer 
müteferrik masrafları 6 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Teknik okulu masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
İnşaat, istimlâk ve esaslı tamirat 
masrafları 2 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Hafriyat masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Maaş ve ücretler 
REİS — Kabul edilmiştir. 
İdare masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Kitap, mecmua, tercüme, telif ve 
tabiye masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Ecnebi muallimler ve su labora
tuarları şef dö travo ücret ve 
harcırahları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
2233 numaralı kanun mucibince 
askerlik dersleri muallimlerine 
verilecek ücret 
REİS — Kabul edilmiştir. 
3335 sayılı kanun mucibince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçlan 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
İdare masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Mütemadi tamirat 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Geçen ve eski yıllar borçlan kar
şılığı 
REİS —- Kabul edilmiştir. 
2819 numaralı kanun mucibince 
elektrik işleri etüt idaresine ya
pılacak yardım 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Ankara şehri kanalizasyon işle
rinin inşaat masraflarile bu iş
lerde istihdam edilecek mütehas
sıs, mühendis, fen memuru, res
sam ve sürveyyanlarm ücret, yev
miye ve harcırahları ile usta ve 
amele yevmiyeleri, alınacak alât 
ve edevat ve malzeme bedellerile 

Lira 

571 841 

210 000 

20 000 

3 500 

543 583 

15 000 

415 840 

229 810 

21 500 

102 040 

500 

200 

500 

1 000 

4 200 

9 000 

500 

200 000 

P. Lira 

300 000 

nakliyeleri, kırtasiye, matbu ev
rak ve tabiye ve bilûmum mas
rafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

B — İktisat vekâleti bütçesi. 
REİS — İktisat vekâleti bütçesine geçiyoruz. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen varmı? 
NURİ PAZARBAŞI (Gaziantep) — Muhte

rem arkadaşlar, Memleketimizin iktisadiyat â-
lemine çok büyük hizmetler eden muhterem İk
tisat Vekilimize arzı minnet ederim. Bu silsilei 
faaliyetlerinde en çok göze çarpan kooperatifler
dir. Bu kooperatifler bir çok yerlerde çok iyi 
semereler vermiştir. Gaziantepte bir kaç tane 
vardır. Fıstık kooperatifi ve saire. Bunlar çok 
iyi semereler vermiştir. Ancak iplik işlerine mü
dahale iyi netice vermedi. Bu işe iştirak eden
ler çok pişman oldular. Antepte 6000 kadar 
tezgâh vardır. Bu tezgâhtan ancak 2000 tanesi 
çalışabildi ve 4000 tanesi boş kaldı. Halbuki İk
tisat vekâleti ipliklere vaziyet etmezden evvel bu 
altı bin tezgâh işliyordu. Amma fabrikalardan, 
şuradan, buradan pahalı alıyordu. Hükümetin 
narkı 5 lira ise onlar 10 liraya veriyorlardı. 
Fakat o zavallılarda fazlaya alıyorlardı ama 
onlar da işlerinin görüyorlardı. Şimdi bu koo
peratif kurulduktan sonra bu adamlar sanki 
işsiz kaldılar. Bu Antepte bulunan beş bin tez
gâhtan iki bini şöyle böyle iş buluyor. Fakat üç 
bini mutlaka işsizdir. Bu iplik teziatmdaki 
ufak tefek kusurlardan da olabilir. Fakat ne 
olursa olsun işin temeli noksandır, iplik azdır. 
Bu ipliğe bir çare bulmalarını ve yahut Antebin 
en çok işi olan bu tezgâhlara bir az daha fazla 
iplik vermelerini hassaten rica ediyorum. 

Efendim, bu iplik meselesi hakikaten çok 
ehemmiyetli bir şeydir. Avrupada bir çok iplik 
fabrikaları boştur, esbabı da pamukları olmama
sıdır. Orada boş olan fabrikaları çok ucuz bir 
fiyatla alabiliriz. Lükse, manzaraya çok kıymet 
vermemek şartile memleketin ihtiyacını temin 
etmek için çok iyi fabrikalardır. Ucuz fiyatla 
temin edilebilir ve bu da ihtiyacı karşılayabilir. 
Yoksa bu iplik meselesi memlekette büyük bir 
dert olmuştur. Hem giyecek noksanı olmuş ve 
hem de amelenin, patronun işsiz kalıp ekmeksiz 
kalmalarına sebep olmuştur. 

Sümerbankm bu memlekete yaptığı mühim 
hizmetler arasmda iplik işleri de vardır. Eğer 
bu bankamıza bir miktar daha sermaye verile-
bilirse memleketin iplik ihtiyacını da temin ede
bilir. Nitekim diğer işlerde de memleketin çok bü
yük ihtiyaçlarına cevap vermiş vaziyettedir. 
Cümnenizde iyi bilirsiniz ki bütün dünyanın en 
büyük derdi demir, kömür, pamuk, buğday ve 
benzindir. Bugünkü muharebede bu beş mesele 
bu beş ihtiyaç için oluyor. Bunların içinde bizim 

— 243 — 



î : 58 28-5-1941 O : 1 
derdimiz ipliktir. Bugün ipliğin anası pamuktur. 
Pamuk olduktan sonra iplikte çok iyi olabilir. 
Osmanlı Hükümdarlığı zamanında bizde bu beş 
mühim maddeden varmış demir, kömür, pamuk 
ve gaz. Fakat maalesef sanki haberimiz yokmuş. 
Meselâ Türkiye buğday istihsal eden memleket 
olduğu halde tamamen buğday hariçten almır-
mış. Kömür şöyle böyle ihtiyaca kâfi imiş. De
mir, benzin hiç yokmuş. Şimdi elhamdülillah, 
Cumhuriyet Hükümeti sayesinde bizim de bun
lardan var. Demir var, kömürümüz daha çok, 
benzinimiz yoktu o da oldu. Buğdayımız da çok 
şimdi bir iplik derdi kaldı. Bunu da çok muh
terem iktisat vekilimizden rica ediyoruz, daha 
fazla bir itina ile bu ihtiyacımızı temin buyursun
lar. Ve Antebimizin bu derdini arzetmiş olu
yorum. 

îk. V. HÜSNÜ ÇAKIR (Samsun) — Arka
daşımız iplik ihtiyacından ve iplik sıkıntısından 
bahsettiler. Filhakika dahilde yapılan istihsal, 
ihtiyaca kâfi gelmemektedir. Eskidenberi bu
nun mühim bir kısmı hariçten gelirdi. İçinde 
bulunduğumuz şartlar dolayısile ipliğe esasen 
tahmil edilen vazife de arttı. Bu gün iplikten 
torba dahi yapılıyor. Bu itibarla da ihtiyaç faz
lalaştı. Bu vaziyet karşısında yer yer spekü
lasyon hareketleri de görüldü. Zaten az olan ip
likleri, bazı kimseler ellerine geçirerek daha 
yüksek fiyata satmak için toplamağa başladılar. 
Bunun üzerine iki üç ay kadar evvel ipliğin bir 
elden tevzii yolunda koordinasyon heyetinden 
bir karar aldık. Bu kararm mahiyeti şudur: 
dahilde istihsal edilen bütün iplikleri Devlet 
elile tevzi etmek; aradaki mutavassıtları berta
raf etmek, geri kalan farkı da hariçten getir
mek. Vaziyet bu şekle gelince dahildeki istihsali 
arttırmak için bir takım teşebbüslere girdik ve 
bunun tesiri, bütün ihtiyacı telâfi ve temin ede
cek hadde varmamış olmakla beraber istihsalin 
bir miktar arttırılması da mümkün olabildi. 
1939 senesinde dahilde istihsal edilen 8 bin kü
sur ton ipliğe mukabil 1940 senesinde 9 bin kü
sur tonu bulmuştur. İçinde bulunduğumuz se
nede bu miktarın 10 bin tona baliğ olacağını 
ümit ediyoruz. İhtiyaç daha fazladır; 15 bin 
tondur. Binaenaleyh bir kısmının hariçten geti
rilmesi mutlaka lâzımdır. Hariçten getirilecek 
kısım için de Ticaret vekâleti tavzif edilmiştir, 
teşebbüsata geçmişlerdir. Hülâsa, elde edilen ip
liklerin ihtiyaç nisbeti dairesinde tevzii işile 
meşgul oluyoruz. Her ay muayyen kontenjanlar 
dairesinde tevziat yapılıyor. Tevzi prensibi de 
şöyledir: İplik kullanan fabrikatörler ve tez
gâh sahipleri mevcut iplikler nisbetinde tevzi-
den istifade ediyorlar ve memleketin her tara
fında Ziraat bankası şubeleri vasıtasile iplik alı
yorlar. Bu usulden memnun olanlar pek çok
tur. Çünkü kendileri mütevassıttan kurtulmuş
lardır. Yalnız Antebliler gayri memnun görünü

yorlar. Vaki müracaat üzerine meselçyi tetkik 
ettim. İlk aya ait tevziatta, herhangi bir yanlış
lık neticesi oraya az iplik gönderildiği anlaşıl
mıştır. Son tevziatta nisbetine irca edildi. 

Binaenaleyh ifade buyurduğunuz nisbette 
bir darlığın Aymtapta bundan sonra olmayaca
ğını ümit ediyorum. Yani nisbeten djaha geniş 
mikyasta tevziat yapılacaktır. Amma fo 100 ih
tiyacı temin meselesi, hariçten noksan 'olan mik
tarın gelmesine bağlıdır. Umarım kij o da Ti
caret vekâletinin teşebbüsile gelmiş Olacak ve 
o meyanda iplik istihsal ve istimal eden bazı 
mıntakaların bu sıkıntıları da halledilecektir. 
Bazı mmtakalarda el tezgâhlarına lâzım olan 
iplik istihsalini arttırmak için, çıkrık gönder
mek suretile, pamuktan iplik yapmak yoluna 
gidilmiştir. İplik mevzuu üzerinde maruzatım 
bundan ibarettir. 

Bir de bütçenin heyeti umumiyesiiıin müza
keresi sırasında arkadaşlarımızdan bazıları, 
istihsalin tezyidine gayret edilmesi yolunda bir 
takım temenniler dermeyan etmişlerdi. Sonra 
bazı tâli istihsallerin kıymetlendirilmesi için 
sözler söylemişlerdi. Bu meyanda Berç Türker 
arkadaşımız, linyitlerin kullanılmasını da ifade 
ettiler. Şunu arzedeyim ki, istihsal seyri bir 
sene evvelkine nazaran alelûmum daha iyidir ve 
nisbetleri de daha fazladır. 

Meselâ mensucat sanayii fazladır, iiplik istih
sali fazladır, kâğıt fazladır. Kömür fazladır. 
Linyit kezalik çoktur. İstihsal denilen şey, esa
sen muhtelif şeraitin bir araya gelmfesile hâsıl 
olan bir ameliyedir. Yalnız istihsal yakmak kâfi 
değildir. Nakletmek, tevzi etmek lâzımdır. Bü
tün bu şartlar, içinde bulunduğumuz jfevkalâde 
zamanlarda sekteye, arızaya uğrıyabılir ve bu 
yüzden istihsal müteessir olur. İşte mijllî korun
ma kanununa istinaden aldığımız bsizı tedbir
ler onları bu nevi arızaya uğrama sebeplerini 
izale etmiş oldu. Meselâ kömür havzasında tat
bik edilen iş mükellefiyeti gibi ve bazı istihsal 
eşyasının müşteri bulamamasından mütevellit 
mahzurları, gene o kanuna istinaden,; aldığımız 
tedbirlerle müstahsilleri takviye etrçıek için, 
kredi ile istihsali temin yoluna gitmiş olduk. 
Bu sayededir ki aşağı yukarı istihsal) seyri bir 
sene evvelkine nazaran ferah verici bi^ haldedir 
ve içinde bulunduğumuz takvim senesinin beş 
aylık seyri de, geçen senenin seyrine! nazaran, 
daha iyi istikamette gitmektedir. Umumî mülâ
hazanın, bizim vekâletin bütçesine taallûk eden 
kısımlarda, arkadaşların temennileri Dunlardır. 
Bu suretle cevaplarını arzetmiş oluyorum. 

ABtDlNDAVER (İstanbul) —Bir sual sora
bilir miyim? Karabük fabrikası hakkında biraz 
izahat verebilir misiniz? 

İKTİSAT V. HÜSNÜ ÇAKIR (Salmsun) — 
Karabük fabrikası, bildiğiniz gibi, bir kaç üni
teden mürekkep bir kaç fabrikadır. Müteaddit 
vesilelerle arzetmiştim. Yüksek fırın) var, kok 
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fabrikası, çelikhane, haddehane, boru fabrikası 
bir de bütün bunları harekete getiren kuvvet 
santralı. Bu fabrikanın askerî kısımları harp
ten evvel tesis edilmiş ve tesisat ikmal edilmiş 
addolunabilir. Yalnız haddehane kısmıdır ki 
içinde bulunduğumuz harp başladıktan sonra 
tesisatı kısmen getirilmeğe başlanmış ve halâ 
gelmemiş kısımları, kâh yolda kaybolmuş, kâh 
da yerinden çıkamaması dolayısile ikmal edi
lememiştir. Bu tesisatın, yüksek fırın, kok, çe
likhane kısımları, denilebilir ki, maksada ve 
matlûba uygun bir şekilde kurulmuştur. Boru 
fabrikası ve haddehane kısmı - bunların esas 
kuruluşları, bilhassa haddehane harp esnasın
da yapıldığı için ki bunun tesiri vardır - onlar 
matlup veçhile kurulmuş değildir. Müteahhit fir
ma esasen nokasn kurduğu gibi, kurdukların
da da bir takım bozukluklar olduğu meydana 
çıkmıştır. Biz bunların ıslahına mütemadiyen 
çalışmaktayız. Umumî olarak randımanda yük
selmeler vardır. Koka ve çeliğe ait olan kısım
larda - bunlar zaten 39 senesinde faaliyete baş
ladılar - bir tekâmül vardır, randımanları art
mıştır. Meselâ kok fabrikası % 60 - 65 iken 
randımanı % 80 ne çıkmıştır. Yüksek fırın - bir 
tek fırın çalışıyor - bunun randımanı da % 65 
ile başladığı halde kezalik 80 ne kadar çıkmış 
bulunuyor. Çelikhanede tek bir ocak çalışıyor, 
fazla çalışmasına lüzum yoktur, çünkü haddeha
ne yetiştiremiyor. O da bu derecede bir randı
man temin etmiştir. Ancak boru ile haddehane 
de bu vaziyet elde edilememiştir. Onların hesabı 
da, çıkardığı malın büyüklüğüne ve kolay istih
sâl edilip edilmiyeceğine göre değişiyor. Mama
fih onlarda da az çok bir salâh bir tezayüt te
mini için gayret edilmektedir. Bu gün Hükü
metçe, gerek ingiltere Hükümeti nezdinde ve ge
rekse fabrikayı kuran firma nezdinde teşeb
büslerimiz vardır. 

BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) — Be
ton arma inşaatta kullanılan demir, demir çu
buklar sonra çivi, yapılıp yakında piyasaya çı-
karılacakmı? Acaba Karabük fabrikalarında bu 
temin edilemez mi?. Çünkü bu malzemeye mem
leketin ihtiyacı çoktur. 

Bunun için izahat verirler mi? 
ÎKTÎSAT VEKlLt HÜSNÜ ÇAKIR (Sam

sun) — inşaat için Karabük fabrikasında yu
varlak demir bu gün için yapılmaktadır. Bunun 
istihsali gittikçe artmaktadır. Bunu piyasaya 
veremiyoruz. Yalnız piyasaya değil, vekâleti
mizin zarurî ihtiyaçları için de ayıramıyorsak 
bu bu günkü vaziyet dolayısile daha zarurî olan 
mahallere tahsis edilmiş bulunmasmdadır. Eğer 
bu olmasaydı, piyasanın ihtiyaçlarını temine 
çalışılabilirdi. 

Çivi ihtiyacına gelince : çivi yapılacak çu
buk demiri en ince kalınlıktaki demiri çıkara
cak tesisatımız yoktur. Daha evvelden sipariş 
edilmişti. Bütün takibatımıza rağmen gelme

miştir. Bununla beraber bu gün 12, 16 milimet
relik demirleri çivinin istediği ince demir hali
ne getirebilecek kadar gerek Istanbuldaki hu
susî demir fabrikaları ve gerek Karabük fabri
kamız dahilî vesaitle bu nevi çivi telini vücude 
getirmeğe teşebbüs etti. Bunu ikmal için Kırık-
kaleden dökme parçasını yaptırabildiğimiz gün 
Karabükte de bunun yapılmasına imkân hâsıl 
olacaktır, ve bir tesisat vücut bulacaktır. 
Kaldı ki, halen memleket dahilinde, Karabükte 
çubukları çivi haline getirecek tesisat vardır 
ve yapılmaktadır. Bizzat tstanbula gittiğim za
man orada gördüm. 

ABDURRAHMAN NACt DEMÎRAĞ (Sivas) 
— Muhterem arkadaşlar, ben iktisat vekâletin
den bir ricada bulunmak istiyorum. Onun için 
huzurunuza çıktım. Malûmya, iktisat vekâleti 
doğrudan doğruya bir istihsal vekâleti mahiye
tindedir. Bir çok havayici zaruriyemizi iktisat 
vekâletinin emri altında bulunan daireler temin 
etmektedir. Bu meyanda Sümerbankm tesis et
tiği yerli mallar pazarlarının memlekette fiyat 
vaziyetini tutmak için büyük ve hayırlı semere
ler verdiğini hepimiz kabul ve takdir ediyoruz. 
Meselâ; dışarıda 15 - 20 liraya olan ayakkabı
yı 6 - 8 liraya satıyor. Ben eminim ki bu yerli 
mallar pazarlarının bulunduğu yerlerde bu ih
tikâr ve fiat murakabe vaziyeti çok müessir 
bir şekilde tecelli ediyor. Binaenaleyh; yerli 
mallar pazarlarının, bilhassa hariçten mal gelme
sinin müşkül olduğu bu devirde, memlekete bü
yük hizmet ve faydası vardır. Ancak, yerli mal
lar pazarları maalesef çok mahdut sahalara 
münhasır kalmaktadır. Bunu teminen, hiç de
ğilse, mühim vilâyet merkezlerinde ve mühim 
şehirlerimizde birer şube açılmasının, bilhassa 
iktisadı koruma kanunu - noktai nazarından 
da büyük faydası olacaktır. Gerçi bir kanun 
vazettik ve fazla fiatla mal satanları tecziye 
edici esaslar vazettik. Bunun yanında makûl 
ve meşru fiatlarla piyasaya arzedilmiş mallar 
olduğu halde, ihtikârın devamı bu kanun hü
kümlerinin daha ziyade mevkii file konması 
vaziyetini ihdas etmiştir. Onun için bilhassa rica 
ediyorum, kendilerile görüştüğüm zaman şahsan 
istirham ettim, yerli mallar pazarını en seri 
bir vasıta ile tevsi etsinler. Bunun âtiyen de 
faydası olacaktır. Bunu şu ve bu tüccarın eline 
tevdi edip, arayerde bir takım mutavassıtlar ih
das edip, müstehlikleri fazla para vermeğe mec
bur etmektense, bu müessese vasıtasile, nakil ve 

sair masraflarını da maliyet üzerine zammede
rek memlekete fiat muvazenesi hususu temin 
edilmiş olur. Burada bir sual variddir. Memle
kette bir çok şube açmak sermayeye mütevak
kıftır. Acaba Sümerbankm sermayesi bu işe 
kâfi midir? Bu, bittabi düşünülecek bir mese
ledir. Bu müesseseleri tesis eden muhterem Mec
lisin, bunları bankaya bağlamasının sebebi bu-
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dur. Paralarını çalıştıramıyan kimselerin mev
duatına faiz vererek biriken parayı kendi saha
sına tahsis edip müessesenin kendi sahai iştiga-
lâtmı arttırmak maksadına müstenittir. O halde 
Sümerbank bundan bir iki sene evvel halka ver
diği faiz nisbetinde faiz verirse, elinde işlemi-
yen parası bulunan bir çok kimseler bu parayı 
seve seve bankaya verirler ve banka da bu su
retle yerli mallar pazarlarına sermaye bulmuş 
olur. Tasavvur buyurunuz ki, % 5 % 6 faiz ve
recek olursa ve bu para ile aldığı malı da bir se
nede üç dört defa devrederse fiat zammı bu 
suretle % 2 ye iner. Halbuki Sümerbankm satış 
fiatları diğer satış fiatlarile % 20 fark et
mektedir. Binaenaleyh halk bunu da düşünerek 
seve seve parasmı ikraz eder ve pazarlardan el
de edeceği istifade dolayısile bunu şükran borcu 
olarak karşılar. 

İKTİSAT VEKÎLÎ HÜSNÜ ÇAKIR (Sam
sun) — Yerli mallar pazarlarının memleketin 
her tarafında açılması hakkındaki talep ve ar
zu arkadaşlarımız tarafından izhar edildiği gi
bi bu talep diğer bir cok yerlerden de gelmekte
dir. Filhakika biz bu umumî arzu ile ihtiyacı 
yerine getirmek için, evvelce mevcut olan 3-4 
tane yerlimaller pazarma, ilâveten daha bir 
cok yerlerde bilhassa Orta Anadoluda, Şarkta, 
Diyarbakıra varıncaya kadar bir çok yerlerde 
bu pazarları tezyit ettik. Bundan sonra da im
kân buldukça açmağa devara edeceğiz. Arkada
şımızın gösterdiği membadan istifade ederek, 
sermaye hususundaki sıkmtıyı izale etmek key
fi vetini, zaten kendilerinin de işaret ettikleri 
gibi. hususî görüşmelerimiz üzerine bankaya 
tebliğ etmiştim. Alacağımız neticeye p"öre hare
ket edeceğiz. O mevanda işaret ettikleri bir 
noktaya cevap vermek isterim. Yani pazarların 
coğalmasile aradaki mutavassıtları kaldırmak 
faydali olur buvurdular. Gerçi pazarlarımız her 
yerde olmamakla beraber zaten fabrika malla
rını satmak için takip ettiğimiz usul icabı, 
mutavassıtların elinde fazla mal bulunmuyor. 
Mutavassıt dedioimiz adam, kasabalarda bu iş
lerle meşgul perakendeci esnaftan ibarettir. 

Devlet malları inin böyle ihtikâr yapacak 
nisbette mal alabilen mutavassıt yoktur. 

ABDURRAHMAN NA.CÎ DEMİRAĞ (Sivas) 
— Mutavassıtın muhakkak ihtikâr yapması 
lâzım gelmez. Fakat mutavassıt olunca avrıca 
bir kâr temin edecektir ki bu da müstehlikten 
çıkacaktır. 

İKTİSAT VEKİLİ HÜSNÜ ÇAKIR (Sam
sun) — O noktada en küçük kasabalara varın
caya kadar maişetleri buna bağlı olan bir ta
kım esnaf bittabi bu yüzden idare ediyorlar. 
Bunları zarurî görmek lâzım gelir. 

Yanlız bu bahiste hususî fabrikalar mamulâ-
•tı, bittabi yerlimallar pazarlarında satılmamak
tadır. Eğer böyle umumî ve şamil bu nevi pa

zarlar açılacak olursa hiç olmazsa hususî fab
rika mamulâtınm zarurî olanlarını satmak lâ
zımdır. Ezcümle kaput bezi. Sağdan soldan al
dığımız şikâyetler üzerine bunun da Devlet eli-
le tevziinnin lüzumlu olduğuna kani bulunu
yoruz. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Fasıllara 
geçilmesini reyi âlinize arzediyorum, kabul bu
yuranlar... Etmeyenler... Fasıllara geçilmiştir. 

F. Lira 
775 Vekil tahsisatı 4 800 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
776 Maaş 249 640 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
777 1683 numaralı kanunun 58 nci 

maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 1 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

778 Merkez ücretleri 304 400 
REİS — Kabul edilmiştir. 

779 Vilâyetler ücretleri 242 040 
REİS — Kabul edilmiştir. 

780 Muvakkat tazminat 53 016 
REİS — Kabul edilmiştir. 

781 Merkez mefruşat ve demirbaşı 8 000 
REİS —- Kabul edilmiştir. 

782 Merkez levazımı 11 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

783 Merkez müteferrikası 6 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

784 Vekâlet otomobili masrafları 2 750 
REİS — Kabul edilmiştir. 

785 Motosiklet masrafları 1 250 
REİS — Kabul edilmiştir. 

786 Vilâyetler levazımı 7 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

787 Vilâyetler müteferrikası 3 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

788 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 4 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

789 Mütenevvi masraflar 33 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

790 Daimî memuriyet harcırahı 7 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

791 Muvakkat memuriyet harcırahı 25 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

792 Müfettişler harcırahı ' 20 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

793 İş müfettişleri harcırahı 7 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

794 Ecnebi memleketler harcırahı " 1 
REİS — Kabul edilmiştir. 

795 Resmî telefon tesis ve mükâleme 
masrafı 7 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

796 Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 750 
REİS — Kabul edilmiştir. 

797 Posta ve telgraf ücreti 7 216 
REİS — Kabul edilmiştir. 
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798 
Lira 

3335 sayılı kanun mucibince ya- ? 
pılacak tedavi, yol ve saire mas- I 
rafları 1 1 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. * 

799 Telifat, neşriyat ve propaganda !' 6 474 
REÎS — Kabul edilmiştir. ''i 

800 Kongreler ve beynelmilel mües- 1 
sesat masrafları 3 
REÎS — Kabul edilmiştir. j 

801 Ecnebi mütehassıslar, tercü - \ 
manlar ve kâtipleri ; 20 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. \ 

802 Tahlilhane masrafları ; 2 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. ) 

803 Havzai fahmiye ve diğer maden- i 
ler ; 6 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. J 

804 Teşviki sanayi kanunu mucibin- • 
ce verilecek prim karşılığı 1 
REÎS — Kabul edilmiştir. '-

805 Krom madenleri ve Ereğli hav- i 
zası ocakları ve diğer madenle
rin ruhsat tezkeresi ve imtiyaz • 
sahibine 2818 numaralı kanunun 
6 ncı maddesinin A, B, C bent
leri mucibince verilecek tazmi
nat ile ayni madenlerdeki tesisat 
karşılığı olarak: ruhsat tezkeresi 
veya imtiyaz sahiplerine veri
lecek tazminat 15 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

806 Sanat modelleri mubayaa, tevzi, 
teshir, nesir ve propaganda mas
rafları ' 397 C00 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

807 îşçi sigorta idaresi masrafı ve 
3008 sayılı kanunun 89 ncu mad
desinin tatbiki masrafı 12 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

808 Tamirat masrafı 1 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

809 Geçen yıl borçlan 3 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

810 Eski yıllar borçları 3 850 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

811 2804 sayılı kanun mucibince Ma
den tetkik ve arama enstitüsüne 
yapılacak yardım 1 950 000 

(Beşiri madenleri ne olmuştur sesleri) 
ZÎYA KARAMURSAL (İstanbul) — Maden 

tetkik ve arama enstitüsü için bir milyon do
kuz yüz elli bin lira yardım veriyoruz. Bunu 
seve seve kabul edeceğiz. Çünkü memleketin re
fahına hizmet edecek olan bütün teşebbüsler için 
ne versek yerindedir. Bendeniz kaniim ki gü
zel yurdumuzun feyyaz toprakları altında daha 
el sürülmemiş bakir hazinelerimiz mevcuttur. 
Bu hazineler bizim faal teşebbüslerimizin muvaf
fakiyetli neticelerine intizar etmektedir. Çok ü-

mit ederim ki, bu refah ve servet membalarımızı 
yoktuda birer birer meydana çıkararak istifade 
sahasına intikal ettireceğiz. Yalnız bu vesile ile 
muhterem Hükümetten şunları anlamak isti
yorum. her sene verilen bu paralarla şimdiye 
kadar ne gibi müsmir, müfit, ve esaslı neticeler 
elde edilmiştir. Bize bazı cazip, kıymetli par
lak madenlerden bahsetmişlerdir. Bunlar için 
yapılan teşebbüslerden ne gibi semereler elde 
edilmiştir?. Bir de bu yoldaki araştırmalar için 
bir takım alât ve edevatın yabancı memleket
lerden getirilmesi zarurî olduğuna kaniim. E-
ğer bu böyle ise bu günkü siyasî vaziyet buna 
müsait midir? ve bu husustaki faaliyetimizin, 
aynı surette devamına bir mâni teşkil veya sek
te iras ediyor mu? Muhterem vekil arkadaşımız 
bize münasip görecekleri şekilde izahat lütfe
derlerse müteşekkir kalacağım. 

ÎKTISAT VEKÎLÎ HÜSNÜ ÇAKIR (Sam
sun) — Maden tetkik ve arama enstitüsü bil
hassa memleketin toprak altı servetlerini ara
yıp bulmak, meydana çıkarmak için kurulmuş
tur. Bunun beş altı senelik bir mazisi vardır. 
1935 te kurulmuştur. Bu zamandan beri ken
disine verilmiş olan program dairesinde munta
zam bir mesai takip etmektedir. Şimdiye kadar 
yapılan masrafları belağan mabelâğ çıkarmıştır. 
Müsbet neticeler elde etmiş, bu hizmeti bir takım 
madenlere memleketi kavuşturmuş olması sureti-
le ifade edebilir. Arkadaşımızın bahsettiği 
cazip madenlerden hangilerini kastettiğini bil
miyorum. Fakat her halde... 

ZÎYA KARAMURSAL (İstanbul) — Petrol, 
altın? 

ÎKTÎSAT VEKÎLÎ HÜSNÜ ÇAKIR (Devam
la)— Fakat her halde memleket için büyük bir 
servet olan Gülemandaki krom madenini çıkaran 
bu müessesedir. Demir cevherinin kezalik keşif 
ve sondajları ile meşgul olan yine bu müessese
dir. Daha geçen sene Sakaryada bulunan demir 
cevherini meydana bu müessese çıkarmıştır. 

Bu müessesenin muhtelif faaliyet şubeleri 
vardır. Bunlar grup grup çalışmaktadır. Mese
lâ Maden arama grupu, her sene muayyen mınta-
kalarda taharriyat yaptığı gibi muhtelif ih
barlar üzerine de ihbar edilen mevkilerde jeolog 
ve mühendisler tarafından istikşaflar yapılarak 
bunların üzerinde durmak icebedip etmediği ve 
işin buna tahammülü olup olmadığı tesbit edilir. 
Mühim ve üzerinde durulmağa lâyık görülen 
yerlerde ikinci bir araştırma yapılır. Eğer ora
da bir maden olduğu anlaşılırsa, Devlet işlet
mesine veya hususî işletmeye verilmek üzere 
muntazam bir şekilde faaliyet sarfolunarak et
raflı arama ve hazırlama yapılır. 

İkinci grup, icabeden mevziî jeolojik etütler
den başka memleketin umumî jeoloji haritası
nı yapar. Bu haritaları her sene kısım kıs-
ayırarak tanzim etmek üzere mesaisine 6r -•** 
eder, ve bu meyanda tesadüf edilecek mr -**£m 
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arama grupuna havale eder. 

Üçüncü grupu merkezdeki büyük lâboratu-
varlar teşkil eder. Türkiyenin her tarafından 
gelen cevherler burada muayene ve tahlil olu
nur. 

Merkezdeki fen heyeti arama ameliyatile 
merkezdeki muayene, tahlil ve tecrübelerin ne
ticelerine göre hükümler vererek muhtelif grup
ların faaliyetlerine istikamet verir. Bunlardan 
başka Teknik ameliyat grupu muhtelif maden
lerde, harita almak, istikşaf galerileri veya son
dajları yapmak gibi yardımcı işleri idare eder. 
Bütün bu izah ettiğim grupların elemanları, 
teknisyenleri arzettiğim gibi bir program dahi
linde mesailerine devam eder ve şimdiden bü
yük başarılar elde edilmiştir. 

Bir misal olmak üzere Maden işleri grupunun 
geçen seneki faaliyetlerini arzedeyim: Kebanda 
Simli kurşun, Bolkardağında Simli kurşun ve 
altın, Çamlıcada Antimon araştırmalarına devam 

« olunmuştur. Buralarda esasen aramalar yapılı
yordu. Bazı yerlerde yeniden arama açılmıştır: 
Bunlar Kastamonu mmtakasında Söğütözü taş
kömürü, Ödemişte civa, Kürede bakır sahaları
dır. Bütün bu saydığım yerlerde bu sene zarfın
da geniş mesai sarfedilmiştir. 

Jeoloji grupu da yüz binde bir mikyasında 
işlenmek ve sonra sekiz yüz binde bir mikyasın
da küçültülmek üzere aşağıdaki mmtakaların 
jeoloji haritalarını yapmıştır: 

Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, Bolu, Ankara, 
Çankırı, Çorum, İsparta, Konya, Niğde, Antal
ya, Afyon, Burdur, Kütahya mıntakaları. On
dan sonra Keban, Malatya, Ergani mıntakaları.... 
Bunlar devam ediyor. 

Arzettiğim gruplardan beşincisi petrol gru-
pudur. 

6 - 7 senedenberi memleketin muhtelif mm-
takalarında, jeolojik bünyenin müsait olduğu 
zannedilen yerlerde sondaj ve taharriyat yapıl
maktadır. Bilirsiniz ki, bu sondaj çok masraflı 
bir iştir. Onun için ancak pek kuvvetli tahmin 
edilen yerlerde sondaj yapılmaktadır. Şimdiye 
kadar yani bu idare kurulalıdanberi yapılan son
dajlar maalesef rakamları getirmedim, çünkü 

I esasen kendilerinin senelik faaliyetleri ayrı bir 
heyette tetkik ediliyor; yapılan 7 - 8 büyük son
daj menfi çıkmıştır. Bildiğiniz gibi nihayet ge
çen sene Beşiri kazasında Raman dağında bir son
dajda 1050 metrede petrol tezahüratına tesadüf 
edilmiştir. Orada petrol zuhur etmesinin ehem
miyeti bilhassa şu noktadandır. Sondaja takad
düm eden zamanlarda maruf bir ingiliz petrol 
mütehassısı daha evvel buraya gelip gördükten 
sonra bilhassa Ramandağı jeolojik mmtakasın
da yapılacak sondajda petrol zuhur ederse bu-
rayi bir petrol mıntakası addetmek lâzım gelir 
yolunda bir rapor vermişti. Bu itibarla orada 
ilk sondajın müsbet netice vermesi üzerine faa
liyetimizi teksif ettik. Filhakika geçirdiğimiz 
sene daha iki sondaj yaptık, fakat bu iki son
daj maalesef birinci kuyunun verdiği tezahü
ratı vermedi. Birinci kuyunun verdiği petrol 
tezahüratına bu sene zarfında açtığımız 1080 -
1100 e kadar gittiğimiz iki kuyu ayni vasıf ve 
ehemmiyette bir tezahür göstermedi. 

Maamafih, faaliyetten fariğ olmadık, dör
düncü, beşinci kuyular açılmak üzeredir. Bize 
bu raporu veren mütehassısı da bir senedenberi 
devam eden uzun muhaberelerden sonra getir
mek istedik. Son aldığımız habere göre Mısıra 
gelmiştir, Tetkikata devam edeceğiz. Bunlar 
öyle şeylerdir ki, buluncaya kadar bir çok para 
ve emek sarfedilecektir. Fakat bulunduktan son
ra bütün bu sarf edilenleri ziyadesile karşılaya
cak ve memleket istikbali için büyük bir servet 
meydana çıkarılabilecektir. Muvaffak olursak 
memleket için müsmir bir netice elde edilmiş 
olacaktır. 

Hulâsa hakikat şudur ki, bu müessese hayır
lı ve faideli faaliyeti itibarile kurulmamış olsa 
idi yeniden kurmak icabederdi. 

ZİYA KARAMURSAL (istanbul) — izahatı
nıza teşekkür ederim. 

REİS — Fasıl kabul edilmiştir. 
iktisat vekâleti bütçesi bitti. 
15 dakika istirahat etmek üzere celseye niha

yet veriyorum. 
Kapanma saati: 16,53 



ÎKINCÎ CELSE 
Açılma saati : 17,25 

REİS — Refet Canıtez 

KÂTİPLER : Hamdi Selçuk (Hatay), Bekir Kaleli (Gazianteb) 

REÎS — Celse açılmıştır. 

C — Münakalât vekâleti bütçesi. 
REİS — Münakalât vekâleti bütçesine geçi

yoruz. 
Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
Fasıllara geçilmesini reye arzediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Fasıllara geçilmesi 
kabu edilmiştir. 

F. ' Lira 
815 Vekil tahsisatı 4 800 

REİS — Kabul edilmiştir. 
816 Maaş ' 420 780 

REİS — Kabul edilmiştir. 
817 1683 numaralı kanunun 58 nci 

maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 3 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

818 Merkez ücretleri ' 94 440 
REİS — Kabul edilmiştir. 

819 Vilâyetler ücretleri ' 155 040 
REİS — Kabul edilmiştir. 

820 Muvakkat tazminat ' 42 168 
REİS — Kabul edilmiştir. 

821 2233 numaralı kanun mucibince 
askerlik dersi muallimlerine ve
rilecek ücret 900 
REİS — Kabul edilmiştir. 

822 Vekâlet binasının tefrişi ve de
mirbaşı ve masarifi umumiyesi 10 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

823 Merkez levazımı 15 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

824 Merkez müteferrikası ' 7 750 
REİS — Kabul edilmiştir. 

825 Vekâlet otomobili masrafı 2 800 
REİS — Kabul edilmiştir. 

826 Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 15 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

827 Vilâyetler icazımı 11 0C0 
REİS — Kabul edilmiştir. 

828 Vilâyetler müteferrikası 6 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

829 Mütenevvi masraflar 50 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

830 Daimî memuriyet harcırahı 8 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

831 Muvakkat memuriyet harcırahı 12 000 

F. 

832 

833 

834 

835 

836 

837 

838 

839 

840 

REİS — Kabul edilmiştir. 
Müfettişler harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masraflarile ücretli muha
bere ve mükâleme bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Posta ve telgraf ücreti 
ERİ S — Kabul edilmiştir. 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 
ERİŞ — Kabul edilmiştir. 
Resim alât ve edevatı fenniye 
levazımı ve fotoğraf mr.kine ve 
malzemesi mubıyaa ve tamir 
masrafları 
ERÎS — Kabul edilmiştir. 
Meslekî mecmua, kitap ve bari 
ta mubayaası, telif ve tercüme 
ücret ve mükâfatları, tabı, tec-
lit, neşir bedeli ve masrafları, 
filim ve filim makinesi muba
yaası, filim developman vesaire 
masrafları, istihbarat ve pro
paganda masraflarile bu maksat
lara müteferri alelûmum yar
dımlar 
ERİŞ — Kabul edilmiştir. 
Nakil vasıtaları masrafları 
ERıS — Kabul edilmiştir. 
Ecnebi mütehassıs, tercüman 
ve kâtipleri 
ERİŞ — Kabul edilmiştir. 

Lira 

12 000 

9 000 

6 119 

2 000 

4 000 

2 600 

2 600 

Ecnebi memleketlere gönderi
lecek memurlar harcırahı 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

841 Yüksek deniz ticareti mektebi 
masrafları 160 000 

MAZHAR MÜMÜFİD KANSU (Çoruh) —E-
fendim; bu deniz ticareti kaptan mektebinin 
umumî masrafı 145 000 liradır, Bütçede gör
düğümüze göre. Alât ve edevat, malzeme 10 000 
lira, deniz vesaiti mubayaası 5 000 liraki ceman 
160 000 lira tutuyor. Halbuki haber aldığımıza 
göre, mektepte 100 talebe varmış. Talebe adedi-
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ne göre bu para fazla değil midir? Talebeye tak
sim edilince her talebeye 1 800 lira düşer. Acaba 
Muhterem vekil bu 1 800 lirayı bir az fazla 
germiyorlar mı? Lütfen bizi tenvir buyurmala
rını rica edeceğim. 

MÜNAKALÂT V. CEVDET KERİM İNCE 
DAYI (Sinop) — Efendim, Yüksek deniz ticaret 
mektebi, memleketin ticaret filosuna maki
nist ve süvari yetiştiren tek bir müessesedir. Ha
kikaten yüksek huzurunuzda arzedeyim ki, ku
ruluşu sağlam esaslara dayanan, bu müesse
seyi, inkişaf ettirmek için, esasları ihtiva et
mektedir. Yalnız hali hazır vaziyeti, Türk tica
ret filosunun bilhassa istikbalini önliyecek ka
dar inkişaflı değildir. Şimdi yeni tedbirlerimiz
le mektebe bu esaslı inkişaf ve takati vermekte
yiz. Bu gün mektebin 112 talebesi vardır. Fil
hakika bu 165 bin lirayı 112 talebeye taksim et
tiğimiz zaman talebe başına bin şu kadar lira 
düşüyor gibi bir fikir vehleten gelir. Yalnız bu 
mektebin mahiyeti doğrudan doğruya dersha
ne, yatakhane, yemekhanesi olan ve nazarî ted
ris yapan bir mektep mahiyetinden büsbütün 
başkadır. Bunun iki tane tatbikat vapuru var
dır. Liman içinde, iptidaî hareketleri talebeye 
öğretmek için bir kaç matörü vardır. 

Keza kürek ve yelkenli hizmetleri öğretmek 
için diğer vesaiti vardır. Bilhassa makinist ta
lebeyi yetiştirmek için daha ziyade tekemmüle 
çok muhtaç olan bir atelyesi vardır. Hulâsa 
bu gibi tesisatın ve vesaitin hepsi bunun içinde
dir. Biz buna rağmen bu sene aldığımız tedbir 
ile ayni kadro içinde mektebin bu 112 talebesi
ni bu sene müsabakada alacağımız talebe ile 150 
ye kadar çıkaracağız. Mektebin daha büyük 
bir inkişaf bulacağı muahkkaktır. Bütçe üze
rinde, mektebe tahsis edilen parada, ve bu hiz
met maddelerine tahsis edilen kısımda rahatsız
lık duyacak ve memnuniyet dışında hissedilecek 
hiç bir şey yoktur. Arkadaşıma tavzihim kâfi 
fikir verdi zannediyorum. 

MAZHA RMÜFİD KANSU (Çoruh) — İti
madımız vardır, kendilerine. 

YUSUF BAŞKAYA (Denizli) — Bu para az 
bile. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Fasıl 
Kabul edilmiştir. 
F. ' Lira 

842 Liman ve sahil hizmetleri 78 660 
REİS — Kabul edilmiştir. 

843 Liman idaresinin deniz nakil va
sıtaları masrafları 38 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

844 Devlet Reisine ait deniz vasıtala
rının bilûmum işletme, mubayaa, 
inşaat ve müteferrik masrafları 
ve sigorta ücretleri için Deniz
yolları idaresine verilecek meba-
liğ 494 400 
REİS — Kabul edilmiştir. 

845 Geceleri vazife gören liman me
murlarına verilecek ücret 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

846 Tamir ve inşaat masrafı 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

847 Geçen yıl borçları * 3 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

848 Eski yıllar borçları * 3 600 
REİS — Kabul edilmiştir. 

D — Ticaret vekâleti bütçesi : 
REİS — Ticaret vekâleti bütçesine geçiyo

ruz. Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? 

OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — Ti
caret vekâleti bütçesi hakkında öne sürecek her 
hangi bir fikrim yoktur. Yalnız bunun içeri
sinde meslekime taallûk eden bir mesele var
dır ki, bu bahiste de bir tek noktayı nazarı dik
kate alacağım. Ekmek meselesi. 

Eskidenberi büyük şehirlerde 78 - 80 randı
manlı ekmek yemeğe alışmış olan halk son za
manda Hükümetin, ekmeklerin içerisine yine 
bu şehirlerde % 15 nisbetinde çavdar karıştır
makta olmasından dolayı yarın için kendilerini 
endişede görüyorlar. Halbuki memlekette hiç 
bir vakit ekmek meselesi olmamıştır, bu günkü 
vasiyetimizde dahi olmak ihtimali yoktur. Bu
nunla beraber biz bu türlü tedbirleri almakta 
da hatta daha geç kalmışızdır. 
78 - 80 randumanlı undan ekmek yapmak mese
lesi üzerinde bütün dünya senelerdenberi uğra
şıyor. Fazla olarak halk şimdi yemekte bulun
duğu ekmeğin esmerliğinin çavdardan husule 
geldiğini zannediyor. Halbuki Hükümet henüz 
daha bu şehirlerde çavdar karıştırma emrini 

vermezden evvel, yani geçen sene kânunusanisi
nin sonu ve şubatının bidayetinde İstanbulda 13, 
75 kuruşa satılan ekmeklerin içerisinde % 40 
çavdar vardı. Bundan halkm haberi yoktu. Hü
kümet % 15 çavdar karıştırmak emrini verdik
ten sonradır ki, halk henüz çavdarlı ekmek yiyo
rum zannma düştü. Memlekette esasen saf buğ
day sarfolunan yer hemen yok gibidir. En saf 
buğdayı olan Polatlı mıntakasmda bile % 3 
toprak, % 1 - 3 çavdar vardır. Piyasadan al
dığım haberlere göre Çekürler buğdayı % 30 -
40, Kütahya buğdayı da yine % 30-40 çavdarlı
dır. Binaenaleyh halk Hükümetin bu emri 
karşısında memlekette bir ekmek meselesi bu
lunduğunu zannediyorlarsa hata ediyorlar, ar
kadaşlar. Hükümet ton zamanlarda zannederim 
78 - 80 randımanlı undan ekmek yapılması 
yerine bunun verimini söylendiğine göre % 84 e 
kadar artırmıştır. Şu halde % 80 den itibar sn 
çıkan kepeklerden, piyasa tabirini kullanacağım, 
ben dün arkadaşlarıma bunun için takıldım, bon 
kalite kepek ve tek sıiır kepekteu ancak ka
rıştırılıyor. Bunların haricindi» mikstet deni-
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len kepek var ki, bu karıktırılmıyor. Ekmeğe, 
esmer rengini veren, ekmeğe rutubetli manza
ra veren, eskiden hissettiğimiz lâtif çıtırdıyı 
duymamıza sebep olan bu kepektir. Mamafih ke
peğin de uzviyette büyük hizmetleri olduğunu 
söylemek lâzımdır. Tek sıfır veyahut bon ka
lite kepekler üzerinde fazla miktarda nişâ glü
ten vardır. Ekmekten beklenen vitaminler, 
fosfatlar ve diğer emleha bu nevi buğday mah
sulü içindedir. Şimdi Hükümetin % 15 çavdar 
karıştırılması hakkındaki emri, tensibi üzerine 
geliyorum: Bu emir 3 şehir için yapılmıştır. 
Fakat diğer şehirlerimizin yalnız buğday unun
dan ekmek yapmaları üzerinde de durmak ica-
beder. Bunlara çavdar mı karıştıralım, Türki-
yede çavdar mahsulü o kadar bol değildir. 4 
sene esnasında Hükümet istatistiklerinin ver
diği rakamlara göre memlekette çavdar mah
sulü buğdayın ancak % 10 u nisbetinde çıka
rıyoruz. Bu itibarla bütün şehirlere % 15 çav
darlı ekmek yapacaksınız demekle kabili tat
bik bir emir verilmiş olmaz bazı mıntakalar 
mısırla geçiniyorlar. Memleketimizde mısır 
ehemmiyetli bir mahsuldür. Biz buğday mem
leketinde bulunmakla beraber buğdaydan ta
sarruf etmek mecburiyetindeyiz. Buğday hem 
gıdamız, hem de en büyük iktisadî maddemizdir. 
İstanbul Belediyesi ekmeğin glütenini 10,5 ola
rak kabul etmiştir. Aynı İstanbul Belediyesi 
3 nevi ekmek tesbit eder. Şehir içi, ekistra ve 
şehir harici ekmek. Şehir harici ekmeklerde 
glüten miktarını nazarı dikkate almaz. Glüten 
miktarını düşündüğümüz zaman memleketin 
umumî istihsalini gözönüne almak lâzımdır. 
Trakya buğdayları İstanbulun istediği glüteni 
vermez. Halbuki oraya en çok buğday gönde
ren, yakınlığı dolayısile Trakya olmak lâzım

dır. Artık saf buğdaydan ekmek yemek arzularına 
veda etmek lâzımdır. Bu, bizim kendi sıhhî men
faatimiz icabmdandır da. Una % 15 çavdar ka
rıştırdığımız gibi geriye kalan mahsullerimize 
de karıştırmak imkânı mevcuttur. Yalnız una 
% 15 çavdar karıştırmakla iktifa ederek diğer
lerini bundan istisna etmeğe mahal yoktur. 
Çavdar bulunmayan yerlerde mısır dahi ilâve 
edilebilir. Ben Hükümetin tuttuğu bu tedbiri 
fevkalâde münasip görmekle beraber bunun 
bütün memlekete teşmil edilmesini ve bu suret
le buğdayı korumasını arzetmek istiyorum, 
bunun için kürsüye çıktım. 

REİS — Başka söz isteyen var mı?. 
Söz Ticaret vekilinindir. 
TİCARET VEKİLİ MÜMTAZ ÖKMEN (An

kara) — Muhterem arkadaşlar, Bütçe müzakere
si münasebetile Ticaret vekâletine temas eden 
mevzular hakkmda muhterem arkadaşlarım ta
rafından serdedilen kıymetli mütalealara ce
vap arzederken bu gün yeni bir vazifenin de 
sahibi olan vekâletin iaşeyi temin, iç ve dış ti
careti tanzimden ibaret olan vazifesini mevcut 

şeraite göre ne suretle yürütmeğe çalışdığı hak
kında Büyük Meclise maruzatta bulunmaklığı-
ma müsaade buyurmanızı rica ederim. 

Arkadaşlar, biliyorsunuz ki harbin, bizim 
memleketimizde ,bizim iktisadî hayatımızda da 
tesiri büyük olmuştur. Cihan piyasası ve millet
ler arası münnakale yolları her memleket için 
olduğu gibi bizim memleketimiz için de hemen 
hemen kamilen kapanmıştır. Aziz yurdumuzun 
müdafaasını temin emelile bir çok insan kuv
vetleri istihsal sahasından çekilip istihlâk saha
sına geçmişlerdir ve nihayet serbest piyasa 
bütün ihtiyaç maddeleri üzerinde menfi rol
ler oynamaya başlamıştır ve bu şartlar gün 
geçtikçe ağırlaşmak temayülünü göstermiştir. 
Hükümetimiz, işte bu şartlarla mücadele ve bu 
şartların menfi tesirlerini mümkün olduğu kadar 
izale maksadile Büyük Meclisin kendisine ver
diği salâhiyetlere istinaden cemiyetimiz için
de istihsalden istihlâke kadar uzanan iktisadî 
faaliyetler silsilesine müdahale etmeğe ve hal
kın ve millî müdafaanın muhtaç olduğu ana 
maddeleri serbest piyasanın temayülüne brrak-
mryarak kendi elile temin ve tevzie karar ver
miştir. Hükümetimizin bu kararma tevfikan 
şimdiye kadar almış olduğu tedbirleri hülâsa 
ederken bu mevzuda mesaimize rehber olan 
esas fikri bir defa daha tebarüz ettirmek isterim. 
Bizim umumî iaşe mevzuunda programımız 
Muhterem Başvekilin Millî Korunma Kanunu 
tadilâtının müzakeresi münasebetile işaret bu
yurdukları gibi mevzuu basite irca eden, mü-
tevazi ve realist bir programdır. Hükümet hal
kın ve millî müdafaanın ancak zarurî ihtiyaç 
maddelerile meşgul olacaktır. Stok ve temin fa
aliyeti bu maddeler üzerinde tekasüf edecek
tir. Çünkü bizim lüks eşya ile, insan ihtiyacı
nın binlerce tenevvü arzettiği bu devirde baş
ka maddelerle meşgul olmamıza maddeten im
kân yoktur böyle bir yol bizi esas hedefimizden 
uzaklaştırır ve emeklerimizin heba olmasma yar
dım eder. 

Arkadaşlar, halk ve millî müdafaa ihtiyaç
ları ele almınca kendisini bu sahada ilk safa 
atan ve halli ciddî ve devamlı bir müdahale ile 
mümkün olan mevzu gıda maddeleri ve bil
hassa hububat mevzuu olmuştur. 1940 senesinin 
hasada tekaddüm eden mahsul vaziyeti ferah
lık verici bir manzara arzetmekte idi. Mahsulün 
tarlada ki gelişi büyük ümitler verici idi, ma
alesef sonradan yağmurların fazla yağması, sey
lâplar bir cok mmtakalarda menfi tesirle
rini gösterdi. Trakya, Garbı Anadolu bundan 
müteessir oldu, bu tabiî arızaya bir de iktisadî 
unsur iltihak etti. Harp tesirile bir çok ihtiyaç 
maddelerinin fiatlarmm yükseldiğini gören 
müstahsil kendi mahsulünün de yükseleceğine 
kani idi bu sebeple fiat tereffüüne intizar ede
rek mahsulünü piyasaya sevketmekte teenni 
ve imsak gösteriyordu. Buna mukabil ihtiyaç 
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kendini hissettirmeğe başlamıştı evvelce de ar-
zettiğim gibi bir ço kistihsal anasırı müstehlik 
mevkiine geçmişti, seylâptan müteessir olan 
mrntakalarm ve büvük müstehlik şehirlerin ia
şesi mevzubahs idi. Bu vaziyet karşısında Hükü
met Başvekilimizin zamanında ve yerinde yap
tığı bir ikaz ile icabeden ve Büyük Meclisçe 
malûm olan karalan aldı. Bu kararlar savesin-
de halkm ve millî müdafaanın muhtaç olduğu 
hububat temin edildi, halkın ihtivacı, millî mü
dafaaya lâzım olan maddeler hic bir sıkmtı his
sedilmeden hiç bir arıza vermeden tamamile te
min edildi. Bizim için başlı basına bir iştigal ve 
takip mevzuu olan bu işte kövlümüzim. büvük 
ve kesif müstahsil kütlenin davavı anlamakta 
alın teri olan mahsulünü millî mücadele zama
nında olduğu gibi tıpkı knvvai millîve zihni 
ile ve kendi kağnısı ve kendi vesaiti ile Hü
kümetinin emrine vermekte srösterdiği tehalükü 
ulvü cenabı bundan sonrası için de memleket is
tediği zaman ne büvük fedakârlıklar göstere
ceğinin de ulvî bir misal olmak itibarile hu
zurunuzda minnet ve şükranla vadetraek va-
zifesindeyim. ^Bravo sesleri, alkışlar.» 

Bu neticeyi istihsalde çiftçilerimizin mah
sullerini kıymetlendirmek ve fiatlarmı vük-
seltmek suretile Hükümetin aldığı müsbet ka
rarında bitta,bi büyük tesiri olmuştur. 

Umumî iaşe mevzuunda bilhassa memleketin 
muayyen bir mmtakası için mısır dahi esasİT bir 
frıda maddesidir. Adapazarı ve Karadeniz hava
lisinde buğdayın verini mısır tutnvnr. Mısır ba
zı yerlerde 4-4.5 bazı yerlerde 9-9,5 kuruş fiat-
la satılıyordu. Vekâlet aldırı bir kararla istihsal 
mmtakalarmm ihraç merkezlerinde mısır için 
muayven bir fiat tesbit etti. 7-7.5 kuruş ve bu 
fia,ta ancak % 5 kâr ve zarurî nakil masrafı i-
lâvesi ile istihlâk mmtakalarında satış varı
labileceğini ilân etti. Ayni zamanda mısıra değer 
fiatı ile el kovma kararı almarak ve Ziraat 
Banka«T ile Kooperatifler Hükümetçe tavzif 
edilerek tevziata başlandı bu suretle müstah
sil ile müstehlik arasmda İri mümih ve lüzum
suz fark ortadan kaldırıldı ve bu mmtakanm 
gıda ihtivacı da tamamen temin edilmiş oldu. 

Arkadaşlar, bu vesile ile bir noktayı daha tav
zih etmek isterim. Ticaret vekâletinin iaşe va
zifesi, imaret vazifesi değildir. Bizim vazifemiz 
buğdayı, mısırı halkm ayağına götürmektir. Bu 
vazifemizi arızasız yamvoruz ve hatta bazı mm-
takalarda vatandaş Ziraat Bankası ve Koopera
tifler vasrtasile kredi ile ve ödüne olarak 
veriyoruz, ancak bizim bedava, bedelsiz 
gıda maddesi tevzi etmeniz mevzubahs olamaz 
ve buna ihtiyaç dahi yoktur. Bununla beraber 
bazı mahdut mmtakalarda tek tük yoksul ve 
muhatç bulunabilmesi endişesile ve Muhterem 
Başvekilimizin arausile Kızılay cemiyeti bu 
kabîl vatandaşlara müşvik elini uzatmış bulun

maktadır. 
Diğer gıda maddeleri mevzuunda memleket

te umumî bir sıkıntı mevcut değildir. Bu mad
deler üzerinde Vekâletin faaliyeti fiat muraka
besine inhisar etmektedir. Her hangi bir gıda 
maddesinin istihsâl mmtakasındaki fiatma ilâ
vesi tabiî olan masrafları, istihlâk mmtakasın
daki maliyet fiatlarını tetkik ederek Fiat mura
kabe komisyonları marifetile fiatlarını tesbit 
ediyoruz. Vâkia vakit vakit İstanbul matbuatı
mızdan et meselesi, peynir meselesi ve bazı mad
delerin bazı semtlerde bulunmadığı veya yük
sek fiatla satıldığı hakkında şikâyetler işitmek
teyiz. Fakat arkadaşlar bir noktayı hatırlamak 
lâzımdır ki, tabiî zamanlarda da, sulh zamanın
da istanbul matbuatında bir et davası, bir 
peynir davası mevcut idi ve o vakit Hükümet 
bu işi hal için şirketler teşkil etmek Şark vilâ
yetlerimizden canlı hayvan nakliyatı ile meş
gul olmak gibi tedbirler aldı, biliyorsunuz ki, ne
tice müsbet olmadı. Bu gün bu işin halledil
mesi için bizim aldığımız tedbir memleketi ve 
ordunun ihtiyacını düşünerek canlı hayvan ih
racatını men etmek, istihlâk mmtakalarmı kâfi 
derecede arzda bulunmak gibi iktisadın tabiî 
kanunlarını hâkim kılmağa çalışmak ve aynı 
zamanda sıkı bir fiat murakabesile bu maddele
rin normal fiatlarla satılmasına mani olmak 
oldu, 

Arkadaşlar, Yeni mahsul için aldığımız ted
birleri şöyle hulâsa edebilirim. Yeni kararna
melerle işe daha hasat zamanından başlıyarak 
bu istihsâl mevsiminden gelecek istihsâl mev
simine kadar memleketin ve Millî müdafaa
nın muhtaç olduğu hububatın stoku yapacağımız 
yine gıda maddelerinin başında gelen bakliyatta 
da buna benzer tedbirleri alıyoruz. Bu tedbirlerle 
bakliyat için hububatta olduğu gibi istihsal mm-
takaları için muayyen bir fiyat tesbit edece
ğiz. Buna muayyen kâr ve masrafı ilâve ederek 
istihlâk mmtakaları için de bir fiyat tesbit ede
ceğiz ve ayni zamanda indelicap piyasaya arze-
dilmek üzere Ofislere mubayaa yaptıracağız. Bu 
suretle müstahsilin elinden meselâ 15 kuruşa 
çıkmış olan fasulyenin veya her hangi bir gıda 
maddesinin müstehlike, sabit gelirli memura 
40 - 50 kuruş yedirilmesine mâni olmuş olacağı 
ve şayet bir gün memleket ihtiyacı bakımından 
tüccar elinde toplanmış olan ve piyasaya kas-
den arzedilmeyen bu maddelere el koymak ica-
bederse müstehlik pazarlar için evvelce ilân 
edilmiş bulunanlar mevcut olduğundan bu gün 
el koymada veya fiat tesbit ve murakabesinde 
maruz kaldığımız müşkülleri de önceden ber
taraf etmiş olacağız. Ofisin hububatta olduğu 
gibi bakliyatta da stoklar vücude getirilmesi ve 
fiatların muayyen ve sabit olmasının bir fay
dası da ordunun ve muhtelif dairelerin kendi-
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lerine lâzım olan bu maddeleri muhtelif eller
den muhtelif fiatlarla almak külfetinden kur
tulmuş olması olacaktır. Hükümet, bu ted
birlerle müstakil grubumuzun muhterem reisi 
tarafından haklı ve yerinde bir mütalea olarak 
ileri sürdükleri tevhidi mubayaat işi bu sahada 
olsun halletmiş olacağımı ifade etmekliğime mü
saadenizi rica ederim. 

Arkadaşlar, umumî iaşenin temeli bu gün,kü 
şartlara göre iki esasa dayanır. Birisi istihsali 
arttırmak, diğeri de ithalâtı temin etmektir. 
Ziraî sahada olsun, iktisadî sahada olsun 
bu işle meşgul olan daireler istihsali 
artırmak için, bu günkü icabeden tedbirleri al
makta ve icabeden gayret ve mesaiyi sarfetmek-
tedirler. İthalâtı temin bakımından ise maal
esef vaziyet namüsaittir. İthalâtı temin için 
tüccarın istediği ilk tedbir ilk karşılaştığımız 
müşkül, döviz noksanlığı olmuştur. Bunu te
min için .Hükümetten ihracattan mütevellit dö
vizleri ithalâtta kullanmak müsaadesini adık. 
Bu gün elimizde memlekete lâzım olan 
ithal maddelerinin ithalini temin için 
icabeden döviz vardır. Tüccara memleketin muh
taç olduğu maddeleri getirmek şartile istediği 
akredifi tamamile açıyoruz. Memeleketin kıymet
li ihraç maddelerini ancak mukabilinde memle
kete lâzım olan ithal maddelerini getirmek şar
tına bağlıyoruz. Teşkil ettiğimiz Ticaret Ofisine 
memleketin ve millî müdafaanın muhtaç olduğu 
ana maddeleri ithal etmek vazifesini vermiş bu
lunuyoruz. Bir çok siparişler verdik ve temaslar 
yaptık yalnız şunu arzedeyim ki bizim irademizin 
hakim ve nafiz olamıyacağı bir çok şartlar bu iş
te bizi arzu ettiğimiz muvaffakiyete irsal ede
miyor. Buna rağmen bu şartların büsbütün fe-
nalaşmış olmasma cenup ve şimal yollarının 
malûm olan hale gelmiş olmasına rağmen 1941 
senesinin ilk dört aylık ithalâtı,1940 senesinin 
bugüne nazaran müsait olan dört aylık itha
lâtına nazaran azalması lâzım gelirken az çok 
bir tereffü kaydetmektedir. İthal maddeleri i-
çin almış olduğumuz tedbirler şunlardır: Şimdi
ye kadar mümkün olan vesaitle memleket ih
tiyacı için mühim miktarda lâstik, çivi, demir, 
çuval vesaire getirdik. Buna benzer mühim olan 
ana maddelerin siparişini verdik. Burada da 
muhterem Rana Tarhan arkadaşımızın istedikleri 
yol ki hakikaten tutulması lâzım gelen bir yol
dur. Bu yolu tuttuk, yani her hangi bir ithal mad
desi, halkın ve millî müdafaanın muhtaç olduğu 
bir madde, memlekete geldiği zaman, vekâleti
miz evvelâ millî müdafaanın ve vekâletlerin on
dan sonra vilâyetlerinin ihtiyacının tatmin 
etmekte ve tevziatı yapmaktadır. Bu şekilde 
demir, lastik, çivi, çuval gibi Devlete lâzım olan 
maddeleri araya fazla mutavassıt kârı girmeksi
zin temin etmiş oluyoruz. 

Umumî iaşeyi alâkadar eden bir mesele de 

fiat tesbiti ve ihtikârla mücadele mevzuudur. 
Arkadaşlar, iktisadî davaların hakikaten en 

mühimmi, en müşkili, en girifti, fiat tesbiti me
selesidir. Her hangi bir maddenin fiatmın te
kevvününde âmil olan anasırm menşeinden müs
tehlike varıncaya kadar geçirmiş olduğu safa
hatı göz önünde bulundurursak hakikî fiati 
bulup bir taraftan satıcıyı ve diğer taraftan 
müstehliki tatmin edecek bir fiat tesbit etmenin 
bilhassa bu sahada tam teşkilâta ve kâfi ele
mana sahip olmayan cemiyetler için kolay bir 
iş olmadığı anlaşılır. Nitekim arkadaşlarımdan 
aldığım malûmat üzerine garbın bir çok müte
kâmil memleketlerinde dahi ihtiyaç maddelerine 
fiat tesbiti ameliyesi hemen her ay muhtelif 
safhalar geçirmek mecburiyetinde kalmıştır, ve 
bir çok yerlerde vesika ve kart usulü bazen sa
kim neticeler vermiştir. Bizim fiat tesbitinde 
tuttuğumuz yol şimdilik şudur: muayyen ihti
yaç ve ithal maddelerinin maliyetlerine bakı
yoruz eğer o maddenin fiatı üzerinde âmil olan 
anasır mütehavvil değilse o maddenin mahiye
tine muayyen ve makûl bir kâr zammederek 
bu malın fiatrnı meselâ «50» kuruştan ancak 
buna fiatile satılabiliyor diyoruz, yok eğer o 
maddenin fiatı üzerinde âmil olan anasır müte
havvil ise ve o anasırların önceden tesbiti müm
kün değilse o mal için maliyetine ancak % 
şukadar kâr ilâvesile satılabilir diyoruz. Bizim 
burada gayemiz ve siyasetimiz satış fiatlarmı 
tesbit ve önceden ilân etmek suretile ihtikârı 
vukuundan evvel tenkil etmektir. Murakabe teş
kilâtımız bu tesbit ameliyesine rağmen yüksek 
fiatla mal satıldığını görürse o vakit mücade
lenin ikinci safhası yani ihtikârın ve muhtekirin 
tecziyesi safhası başlıyor. 

Arkadaşlar, itiraf ederim ki bizim fiat tesbi
tinde şimdiye kadar takip ettiğimiz usul şâmil 
ve memleket mikyasında bir usul değildir. Sade
ce ihtikârın vukuuna mâni olmak ve vatandaşı 
fiatlardan haberdar etmek maksadına mebni 
bir usuldür. Fiat tesbitinde daha şamil ve mem
leket mikyasında bir usule ihtiyacı muhakkak
tır. Son zamanlarda Hükümet kararnamelerile 
ve Hükümet sirkülerile bazı mühim ana madde
ler için hububat maddelerinde, sanayiimize 
lâzım olup el koyduğumuz pamuk, yapağı gibi 
maddelerde veya yine amme işleri için lâzım olan 
demir gibi maddelerde bütün memlekete şâmil 
fiatlar tesbit etmiş olmamıza rağmen şâmil ma-
nasile bir fiat sisteminin tesisi için daha umu
mî ve daha uzun mesaiye ihtiyacımız olacaktır. 
İhtikârla mücadele mevzuuna gelince : huzuru 
âlinizde samimiyetle itiraf ederim ki biz, bu mü
cadelede tamamen muvaffak olmuş bir vaziyette 
değiliz. Memlekette ihtikâr yok değildir, 
vardır fakat ihtikârla devamlı ve ciddî 
bir mücadele de vardır, mümkün olduğu 
kadar her mücrimin, ellerindeki vesaikin 
her kapıyı açacağına kani olan bir çok eşhasın. 
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yakalarından tutup adaletin pençesine teslim 
ettiğimizi görmektesiniz. Milyonlarca liralık 
sermayeye malik müesseselerin bir çok sahip ve 
müdürleri satışlarında görülen suiistimaller do-
layısile ve Adliye takibatile kanunun pençesine 
teslim olunmuşlardır. Fakat bizim her şubei 
ticaretin, her satıcının arkasına bir memur tak
mamıza imkân yoktur. Tecrübe bunu göstermiş
tir ki, bunda asıl vazife vatandaşlara düşmek
tedir. Mütemadi ikazımıza rağmen bu işte va
tandaştan yardım görmüyoruz. Sebebi zahirdir 
bir defa milletin ulüvvü cenabı vardır, yani bizim 
halkımız faraza 7 kuruşluk malı 17 kuruşa sattı, 
10 kuruş ihtikâr yaptı diye şikâyet için mahke
meye giderse bu adam benden beş kuruş fazla 
aldı onun için beş seneye mahkûm olacak diye 
bunu yapamıyor. Sonra ikinci bir safha da 
ihbar ettiği zaman cürmü tesbit etmek isteyen 
adlî cihaz o vatandaşı şahit olarak dinliyor, 
mahkemeye çağırıyor. Tahmin ediyorum ki, 
bu külfet endişesi dahi vatandaşı keyfiyeti alâ
kadar yerlere ihbar etmekten alıkoyuyor. Üçün
cü bir unsur, asıl toptancılar ve ya
rı toptancılar arasında vaki olacak ihti
kârda, tüccar böyle bir ihbar yaptığı zaman 
kendisinin diğer meslektaşları tarafından sabo
te edileceği kanaatini besliyor. Bu defa Hükü
mete teklif ettim, tasvip ettiler, mücadele teş
kilâtımızı yeni ve kuvvetli elemanlarla takviye 
ediyoruz. İhtikârla daha şümullü ve devamlı 
mücadele edeceğiz, uğraşacağız fakat huzuru 
âlinizde söz veremem ki, Biz bu memlekette ih
tikârı kökünden kesip atacağız. Yalnız dünle 
bu gün arasında fark şu olacak ki, bu memleket
te hangi sınıfa mensup olursa olsun, hangi züm
reye mensup olursa olsun kime mensup olursa 
olsun hiç kimsenin müstehlikin sırtından eli 
kolu şerbet olarak ve haksız yere geçinmesine, 
ihtikâr yapmasına asla müsaade etmeyeceğiz. 
(Alkışlar, bravo sesleri). Bu memleketin her 
türlü nimetlerinden istifade eden bütün dünya 
memleketleri içinde huzur ve feraha malik he
men yegâne olan bu memlekette efendi gibi ya
şayan insanların bu memleketin kanunlarına 
rızalarile, vicdanlarile mutavaat etmesini bekli-
yeceğiz. (Alkışlar) ve nihayet insafa, imana 
gelecekleri kanaatindeyiz. (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar, ihracatımız geçen senelere naza
ran miktar itibarile, ton itibarile şüphesiz ki 
düşmüştür. Fakat Hükümetin aldığı tedbirlerle 
ve bittabi harp iktisadiyatının tesirile kıymet 
itibarile yükselmiştir. Bu senenin ilk dört 
ayındaki ihracatımızın miktar itibarile geçmiş 
senelerin dört ayındaki ihracatından noksan 
olmasına rağmen kıymeti geçen senelere altı ay
lık ihracat kşymetlerine yakındır. İhracatta 
prensibimiz şudur: Bir defa memleketin muh
taç olduğu gıda maddelerinin ihracına müsaa
de etmiyeceğiz ve etmiyoruz, esasen bu memle
ketin kendi gıda maddeleri bu günkü şartlara 

göre ancak kendisine yetebiliyor. Bu sebeple bu 
sahada kimseye bir şey vermekliğimiz mevzubahs 
olamaz. Diğer ihraç maddelerimizi Devletin umu
mî siyasetinden ilham alarak ve bize lâzım olan 
ana maddelerin ithali mukabilinde veya ser
best döviz mukabilinde ihraç ediyoruz. İhraç 
maddelerimizin fiatlarınm yükselmesinden do
ğan fiat farkının sadece tüccara veya mutavassı
ta kalmamasını bunun da müstahsile de malın 
hakikî sahibi olan çiftçiye de intikal etmesi için 
icabeden tedbirleri alıyoruz. Bu nevi ihraç 
maddelerimizin ihraç fiatlarmdan müstahsilin 
de istifade etmekte olduğu borsayi ve piyasayi 
takip eden herkes kolaylıkla öğrenebilir. Müs
tahsilden aldığımız telgraflar ve takdirlerle bu
nun mükâfatını da görüyoruz. 

Arkadaşlar, bu izahatımla Büyük Meclise 
yeni tesisin, hayatı daha bir iki aylık olan yeni 
teşekkülün faaliyeti hakkında malûmat arzet-

mek isterim. Neticesi olarak arzedebilirim ki mem
leketin ana ihtiyaç maddelerinde bir sıkıntımız 
yoktur. Bu memleket bu gün dahi aşağı yukarı 
harpten evvelki vaziyettedir, muayyen maddele
rin fiat tereffüü ve muayyen maddelerin ned
reti bertaraf edilirse bu memleket gıda ve umu
mî ihtiyaç maddelerinde harpten evvelki devri 
yaşayan belki de dünyada tek memlekettir (Bra
vo sesleri). Vaziyet böyle olunca arkadaşlar bi
zim lüzumundan fazla sıkı ve müsbet netice ve
receğine kani olmadığımız tedbirlere gitmemi
ze zannederim lüzum yoktur. Bilhassa şunu 
ifade etmek isterim ki henüz bu memleke
tin gıda maddeleri üzerinde muayyen 
ihtiyaç maddeleri üzerinde vesikaya gitmeğe 
ihtiyaç yoktur. Memlekette et, ekmek, şeker, 
peynir, pirinç vardır ve görüyorsunuz ki, arka
daşlar memleketin en büyüğünün Reisicumhu
runun, Başvekilinin sofrasında ne cins ekmek 
varsa sığırını güden sırtmacm dahi torbasında 
ayni cins ekmek vardır. Yakın tarihte olduğu 
gibi muayyen zümre her şeyin iyisini yerken 
diğer kesif bir zümre de süpürge tohu
mu. yememektedir ve yemiyecektir. Vesi
kaya tahdit lüzumuna, istikbal bizi götüre
bilir. Ve buna zaruret hâsıl olabilir. Ancak katî 
zaruret olmadıkça bu usulün bir çok mahzurlu 
tarafları vardır. Vesika usulü tatbik edilecek 
olursa, bir maddenin bütün vatandaşlar tara
fından istihlâk edilmediği hallerde herkes vesi
ka alacak ve vesika ticareti başlıyacaktır. Me
selâ kahve, kahveye vesika usulünü tatbik et
seydik, nihayet kahve hakikî bir ihtiyaç mad
desi değildir, vakıa kahve çok başı ağrıtan bir 
iş olmuştur amma bir ihtiyaç maddesi de de
ğildir. Eğer kahveyi vesikaya tâbi tutsaydık 
hiç ihtiyacı olmayanlar da alacak memlekette 
vesika ticareti başlamış olacaktı, bu arada He
yeti Celileye şunu da arzedeyim ki, memleketin 
altı aylık ihtiyacına yakın kahve gelmiştir, bun
dan sonra da ümit ederim ki, kahve sıkıntısı 
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okadar olmayacaktır. 

Doktor Uludağ arkadaşımaızm un hakkında
ki mütalealarıma kısaca cevap arzedeyim: 

Arkadaşım, tek ekmek tipinden önce dahi 
unda % 20 çavdar mevcut olduğunu ve buna 
daha fazla ecnebi maddeler yani buğdaydan gay
ri maddeler katılabileceğini söylediler, biz, tek 
tip ekmek usulünü tatbik etmeden önce buğday
da % 7 çavdar mevcut idi bunu % 8 ilâvesile % 
15 e çıkardık, eğer % 20 ye ayrıca % 15 ilâve 
etseydik ekmeğin rengi daha fazla koyu ve kır
mızı olur ve birazda ekşimtrak olurdu % 25 
çavdarlı ekmek numunesi masamda vardır, teşrif 
ederseniz kendilerine gösteririm. Binaenaleyh 
bugünkü vaziyet, % 7 ye ilâveten % 8 daha 
çavdar katılmıştır. 

Hükümet tek tip ekmek usulünü ihdas eder
ken bir taraftan % 80 - 81 randımanlı % 85 şe 
çıkararak buğdaydan yapılan israfın önüne ge
çiyor ve bir taraftan da çavdara da mahalli is
tihlâk bulunuyordu. Buğdaym asıl gıda hassa
sı buğdayı ihata eden cidarında mevcut olduğu 
için biz bu yeni tip ile ekmeğin de gıda hassa
sını artırmış olduk. Bunu yaparken bir taraf
tan da değirmenleri ele ve kontrole aldık, muh
telif yerlerde bir, bir buçuk kuruş olan öğütme 
ücretini 90 santime indirdik. Ve bu tedbirler 
sayesinde buğdaym fiatı 6-6,5 kuruştan 8-8,5 
kuruşa çıkarıldığı halde ekmeğin fiatmda bir 
buçuk - iki kuruş bir tenzili temin etmek imkâ
nı hâsıl oldu. Ekmeğe daha fazla ecnebi madde
ler katmak mümkündür ve bu tetkik edilmek
tedir, bu nevi kararları alırken vatandaşın sıh
hatini de düşündüğümüz için bu mevzuda tek
nisyenlerin hekimlerin mütaleasmı da alıyoruz. 

Zaruretin bizi sevkedeceği kararları alacağı
mıza şüphe yoktur, maruzatım bundan ibaret. 
(Alkışlar). 

REİS — Başka mütalea yoktur, Fasıllara ge
çilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
F. 

851 Vekil tahsisatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

852 Maaş 
REİS — Kabul edilmiştir. 

853 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

854 Merkez ücretleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 

855 Vilâyetler ücretleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 

856 Muvakkat tazminat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

857 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

858 Merkez levazımı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
4 800 

254 300 

3 000 

479 660 

318 760 

64 400 

5 000 

11 500 

F. 
859 Merkez müteferrikası 

REİS — Kabul edilmiştir. 
860 Vekâlet otomobili masrafları 

REİS — Kabul edilmiştir. 
861 Vilâyetler levazımı 

REİS — Kabul edilmiştir. 
862 Vilâyetler müteferrikası 

REİS — Kabul edilmiştir. 
863 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 

REİS — Kabul edilmiştir. 
864 Mütenevvi masraflar 

REİS — Kabul edilmiştir. 
865 Daimî memuriyet harcırahı 

REİS — Kabul edilmiştir. 
866 Muvakkat memuriyet harcırahı 

REİS — Kabul edilmiştir. 
867 Müfettişler harcırahı 

REİS — Kabul edilmiştir. 
888 Ecnebi memleketler harcırahı 

REİS — Kabul edilmiştir. 
869 Resmî telefon tesis ve mükâleme 

masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

870 Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 

871 Posta ve telgraf ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 

872 3335 sayılı kanun mucibince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

873 Dahilî ve haricî sergiler ve nu
mune meşherleri masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

874 Telifat, neşriyat, propaganda ve 
yardımlar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

875 Kongreler ve beynelmilel mües-
sesat masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

876 2834 sayılı kanunla 3018 sayılı 
kanunun 7 nci maddesine göre 
kurulu teşekküllerin idare mas
raflarına yardım 
REİS — Kabul edilmiştir. 

877 Tahlil ve ölçüler laboratuarları 
için makine alât, edevat ve ecza 
mubayaa ve tamir masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

878 Ticaret ateşelikleri masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

879 Motosiklet masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

880 Geçen yıl borçları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

881 1939 yılı borçları karşılığı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
5 000 

2 800 

9 500 

4 000 

6 000 

39 400 

12 000 

24 000 

32 000 

1 000 

15 300 

6 000 

10 482 

1 500 

153 000 

35 000 

7 000 

10 000 

10 000 

54 080 

1 095 

6 880 

3 563 
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E —• Ziraat vekâleti bütçesi 

REİS — Ziraat vekâleti oütçesme geçiyoruz. 
Heyeti umumiyeti hakkında söz istiyeü var 

mı?. 
FİKRET ATLI (Giresun) — Muhterem ar

kadaşlar; huzurunuza, Ziraat vekâletinin büt
çesinde bu sene ve bu seneye gelinceye kadar 
evvelki senelerde pek az ehemmiyet verilen bir 
mevzuu canlandırmak için çıkmış bulunuyo
rum. O da şudur; arkadaşlar hayvan yemi ye

tiştirilmesi. Bu işi tetkik etmek üzere sizleri uzun 
zaman işgal edecek değilim. Yalnız bir kaç kıs
ma ayırarak huzurunuzda bunu teşrih edeceğim. 

Bunlardan birisi, hayvan yeminin umumî 
ziraat bakımından kıymeti, ikincisi hayvan ye
minin iktisadî bakımdan kıymeti, üçüncüsü 
hayvan yeminin köy hayatımızda yapacağı tesir 
bakımından kıymeti. 

Arkadaşlar, hepimiz biliriz ki kışın hay
vanlarımız kadit haline gelir. Bunları köylü can
landırmak için baharı bekler. Baharda hay
vanını çayıra koyuverir, kuvvetlensin ve işe 
başlasın diye. Arkasından kurak yetişir asıl 
çiftçinin çalışacağı ve nadas yapacağı zaman 
boşa geçmiş olur gider. Arkadaşlar, eğer biz sa
bandan pulluğa geçmek için müşkülât çekiyor
sak o da yine hayvanlarımıza iyi bakılmaması 
neticesidir. Çünkü saban, hayvanın arkasın
dan en kurak zamanda dahi toprak üzerinde 
bir çizgi çeker ve arkasmdakini aldatır. Fakat 
pulluk kendisinin lâzım olduğu kadar, mihani
ki vasfı ne ise o kadar toprağa dalmak lâzım
dır. O toprağa daldığı zaman önündeki kudret
siz hayvan da onu çekemez ve sabandan pullu
ğa geçmek işi de geri kalır. Eğer biz hayvan
ları kuvvetlendirir ve onlara lâzım gelen yemle 
ri temin edersek ve halkımıza da bunları yedir
meğe alıştırırsak pulluktan sabana geçmek işi 
kolaylaşmış olur. 

RUŞENİ BARKIN (Samsun) — Ters söyle
diniz, sabandan pulluğa olacak. Biz anladık am
ma tashih edilse iyi olur. 

FİKRET ATLI (Devamla) — Pardon, sa
bandan pulluğa. 

Bütün dünya zîraatinde inkılâp yapan, mü
navebe sistemi de hayvan yemi ile beraber zira
at hayatımıza girmiş olur ki bunun faydasının 
ne kadar çok olacağını burada kısaca izaha im
kân görmem. Maahaza teknisyenlerin aflarma 
mağruren söyliyebilirim ki bu inkılâp sayesin
de köylünün ahırdaki hayvanı doyduğu gibi 
belki bu gün bire sekizi geçmiyen ziraat verimi
mizi bu sayede iki misline kolaylıkla çıkarabi-
iriz. Kudretli hayvanla ekiliş ve derlenişin yük
sek faidelerini köyülerle sıkı temas halinde bu
lunan muhterem Heyetinize benim âciz kelimele
rimle fazla izaha lüzum görmem. 

Gelelim şimdi hayvan yeminin iktisadî ba
kımdan kıymetine; ziraat hayatına yapacağı te

sirleri kısaca arzettim. Bunun veriminin artışı 
olduğu gibi et ve süt yönünden de büyük mik
yasta iktisadî bünyemizde bir genişlik husule 
getireceğine eminim. Avrupadan bize gelen 
hayvan mahsullerini görüyoruz. Holânda pey
niri, rokıor peyniri, gravyar peyniri, bunlar ta-
biatilü bizim memleketimize en az miktarda ge
liyor. Diğer memleketlere çok miktarda ihraç 
ediliyor. Fakat bunları yetiştiren memleketlere 
getirdiği irat tahminimizin çok hem de pek çok 
fevkindedir. 

Gönül isterdi ki, nüfusunun % 82 si çiftçi, 
arazisinin % 58 zi mera olan bir memlekette ha
rice ihraç edeceğimiz bunlar gibi hususî kendi 

memleketinin hüviyetini üzerinde taşıyacak hay
van mahsullerimiz bulunsun. Bu sayede arzet-
tiğim ve üzeri boş olan % 58 meramız kıymet
lensin ve iktisadî durumumuz üzerinde tesir 
icra etsin. 

Sayın maliye vekilimiz evvelki gün hayvan 
artışının memnuniyet verici bir derece olduğu
nu ifade buyurdular. Bu rakam 295 184 idi. Eli
mizde bulunan 1938 senesinde yapılan ziraî 
istatistiğe nazaran hayvan mevcudumuz tamam 
50 milyondur. Bunun küçüklerini istisna eder
sek, elimizde 48 milyon hayvan vardır. Arka
daşlar, biz bunu yarısının dişi olduğunu kabul 
edersek 24 milyon eder. Doğuş nisbeti nisbeti 
bunun yarısını alsak 12 milyon. Velhasılı ra
kamı ne kadar küçültsek yine bu sahada senede 
bir milyon hayvan artması lâzımgelir. Bunun 
artmamasının sebebi doğan hayvanlarımızın faz
la telefat vermesidir. Çünkü halkımız hayvan 
yeminin kıymetini bilmiyor ve doğan hayvan
larım beslemiyor. Bu söylediğim artışla bu 
memleket mükemmel bir hayvan ve hayvan mah
sulleri ihracatı memleketi yapmağı tahayyül et
mek güç olmıyacak hakikatlerdendir. Aziz ar
kadaşlar, hayvanlarımıza bakılırsa dericilik, 
yüncülük istikametinden de iktisadî hayatımız
da büyük inkişaflar göstereceği hiç şüphesizdir. 
Bakılan hayvanın sütü bol olduğu gibi yünü de 
güzel ve iyi olur. Bunları tetkik ederken asıl 
hayvancılığımız üzerinde tesir yapacak olan 
meralarımızı ele alalım. Memleketin sathî me
sahasının yansından fazlasına tekabül eden me
ralar 518 653 kilometre murabbaıdır. Bunlar 
içinde 500 milimetreden fazla yağmur yağan 
mmtakalar olduğu gibi bu miktardan aşağı yağ
mur düşen kurak meralarımız da vardır. Şimdi 
huzurunuzu fazla işgal etmemek için teknik he
sapları önünüzde söyliyecek değilim. Yapılan 
hesaplara göre bizim meralarımızın besliyeceği 
hayvan miktarı 79 ilâ 80 milyonu bulmaktadır. 
Bu hesaplar büyük hayvan üzerine yapılmıştır. 

Fennî hesaplara nazaran bir büyük hayvan 
10 küçük hayvana tekabül eder. Bu 80 milyon 
rakamının nısfını ele alacak olursak, bu memle
ketin meraları asgarî 400 milyon küçük hayvan 
besliyebilir. Bugün bu hayvanları besliyemi-
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yorsa sebebi nedir, onu gözönüne koyalım. Bu 
arzettiğimiz meralar tabiatile üzerleri daima 
verimli bir vaziyette değildir. Bunlar senenin 
muayyen zamanlarında otludurlar. Bunun ha
ricinde hayvan aç kalır ve bu zamanda vü
cudunda kazandığını geriye verir ve bilhassa 
genç hayvanlar bu zamanlarda çok telefat ve
rir. İşte bizim müdafaa ettiğimiz hayvan yemi 
mevzuu burada bütün vüzuhile meydana çı
kar. Eğer biz meralarımızı ıslah ederek orada 
hiç olmazsa senede bir defa bit "'ip kaldırıla
cak mera cayırı yetiştirebilirsek bunlardan bir 
kısmı biçilir ve idhar olunur. Bu suretle kışm 
ot olmayan zamanlarda hayvanı ahırda bak
mak mümkün olur ki, hayvan mevcuda böy
lece mühim miktarda artar. Bugün yapılan 
istatistiklere nazaran köylü tarafından yapılan 
dört milyon hektar nadasa eğer hayvan yemi 
ekmek imkânını yaratubilsek el^e en az dört 
milyon ton kesif gıda elde etmiş oiumz. Bu su
retle her sene memleketin elinden 31den bir ser
vet te onun elinde kalmış olur. 

Üçüncü tesiri de; arkadaşlar, köy haya* 1 üze
rindeki tesirini aızedeceğim; bu da biliyorsu
nuz, bir hayvan iyi yediği zaman vereceği et ve 
süt de o miktarda fazla olur. Bir köylünün elin
deki hayvan ne kadar fazla et ve süt verirse 
kendisi de o kadar fasla yer. Bu gün ise köy
lümüzün yediği en çok hububat nevinden olan
lardır. Doktorlarınızın aflarır.a mağruren söy-
liyeyim, tek hububatla yaşıyan insanlar bira-
mağmum ve mükedder olur. Bendenim askerlik 
hayatında şahit oldum; bir neferin, askere gel
dikten bir ay sonra, bizim verdiğimiz azotlu gı
dalarla derhal hayatında bir dyğ Siklik hâsıl 
olur. Demek ki, hayvan yeminin köy hayatında 
büyük bir tesiri vardır. Bu bakımdan buna ne 
kadar fazla ehemmiyet verirsek ve bunu nekadar 
fazla kıymetlendirirsek, memleketimizdeki in
sanların gıdası üzerinde de, köye doğru gider
ken, en büyük bir mevzuun üzerinde durmuş 
oluruz. Arkadaşlar, hayvan artışı bizim mem
lekette, 1927 ve 1938 senelerinin ziraî istatistik
lerine nazaran 29 000 000 dan 56 000 000 na 
çıkmış. Bu artış senede hemen % 10 nisbetine 
yakın, fakat biliyorsunuz ki, 1927 senesinde 
harpten çıktığımızın 3 ncü senesinde köylünün 
evinde ne sabanı kalmış ne koyunu, ne keçisi. 
Bu vaziyette eve döndü geldi, ilk işi bunu ar
tırmak oldu. Fakat bunu artırırken öyle bir za
man geldi ki, hayvanların istihsallerine pazar 
bulamadığı için, hatta sırası geldi Anadolu or
tasında bir koyun kendi vergisini ödeyemez bir 
hale geldiği zaman bu iş durdu. Bunu bize 
sayım vergisindeki sarih rakamlar da gösteri
yor. İlk zamanda sayım vergisile bunu muka
yese ettiğimiz zaman 1937 senesinde % 20 nis-
betinde yükselmeğe başlamış. Şimdi nihayet 
gele, gele % 2,5 nisbetine düşmüştür. Onun için 
bu hayvan yemi mevzuunu ele alırken bu istih

salin sarfedilecek yerlerini de daima düşün
mek lâzım gelir. 

Muhterem arkadaşlarım, huzurunuzu fazla 
işgal etmemek için daha kısa kesiyorum. Yalnız 
benim Ziraat vekâletinden bazı istirhamlarım 
vardır. Onları söylemekle iktifa edeceğim : 

Hayvan yemi ve mera işlerile uğraşacak Ve
kâletin Ziraat umum müdürlüğüne bağlı bir bü
ro teşkil edilmesini ve gelecek seneki bütçesinde 
bu işlere bir az daha fazla para tahsis edilme
sini rica edeceğim. 

Son söz olarak ta arkadaşlar, geçenlerde 
Yozgad mebusu arkadaşların söylediğine naza 
ran, Eeisicümhurumuzun oraya seyahati esna
sında orada söylediği bir veciz kelimeyi Büyük 
huzurunuzda ifade etmek isterim. Orada hay
vanları görmüşler, gayet zayıf bulmuşlar. Hal
ka, neye bakılmıyor bunlara? buyurmuşlar. Ora
dan baytar müdürü atılmış, efendim zengin ola
caklar da bakacaklar. Reisicumhur Hazretleri de 
demişler ki; (Evvelâ ona baksalar da, onlar onu 
zengin etse olmaz mı?). İşte ziraat hayatımızda 
bilhassa hayvancılığımızda bu, bize en büyük 
düstur olsun. Hayal gibi gelmesin size arkadaş
lar ; hayvanlarımıza iyi bakarsak bu memlekette 
köylü ve çiftçi müreffeh ve zengin olur. (Alkış
lar) . 

EMİN ASLAN TOKAD (Denizli) — Bütçe
nin heyeti umumiyesi müzakere edilirken Afyon 
mebusu Berç Türker arkadaşımız, Ziraat vekâle
tinden bazı şeyler sormuştu. O suallere iştirak 
ettiğimi söylemekle oraya tekrar temas etmek 
istemiyorum. 
Arkadaşlar; Cumhuriyet rejimi, ziraat saha

sında hakikaten azîm denecek kadar faaliyet 
göstermiş ve şükranlara lâyık verimler almış
tır. Fakat ihtiyaçların büyüklüğü karşısında 
bu faaliyet ve alâka kâfi gelmemektedir. Ha
kikaten vekâletin hayvanların ıslahı, bilhassa 
hayvan hastalıklarile mücadele, tohumların ısla
hı, ormanların muhafaza ve inkişafı, işletilmesi 
ziraî hayatımızda elemanlar temin etmek için, 
meslekî tedris hayatında kıymetli mesaileri 
şükrana lâyıktır. Yalnız tam manasile 
halkın % 80 ni çifçi olan bir memlekette gerek 
vatandaşımızın maişetini temin etmek nokta
sından, gerek hayatı ucuzlatmak noktasından, 
gerekse günlük ihtiyaçları tatmin ve normal bir 
surette bütçenin tevazünü noktasından en çok 
muhtaç olduğumuz mahsulâtı ziraiyenin kemi-
yeten ve keyfiyeten yükselişidir ki, gayemizi 
hakikî surette temin edecektir. Ziraat vekâleti 
istihsalâtı tezyit noktasından ne gibi mesai sar-
fetmiştir, ne gibi randımanlar almıştır? Tarzın
da bir sual tam yerinde bir sual olur. Bilhassa 
bu gün harp hayatı yaşadığımız bir zamanda 
halen, gerçi harp bize daha tamamile gelmiş 
değildir, fakat etrafımızdadır. Bu günkü vazi
yete göre istihsalâtı ziraiyeyi tezyit etmek 
için daha cezrî tedbirler almak zarureti var-
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dır. Ziraat vekâleti bu vadide müsbet olarak 
ne gibi işler yapmıştır, neler düşünmüştür? 
Bunları anlamakta fayda vardır. 

Bence; istihsalâtı tezyit etmek için, istihsa-
lâtm tezyidine mâni olan engelleri ortadan kal
dırmak lâzımdır. Bu engeller neler olabilir? 
Şüphesiz bir çok engeller vardır. Benim görebil
diğime göre ana engeller şunlardır. Evvelâ 
memlekette toprak meselesinin (tasarruf nokta
sından, işletme noktasından) halli icabeder. Bu 
gün toprak mülkiyeti ve toprağı işletme işi Tür-
kiyede normal bir şekilde yürümemektedir ve 
bundan dolayıdır ki normal randıman da alına
mamaktadır. Bunu tanzim için evvelâ bir toprak 
ve toprağı işletme kanununun tanzimi lâzımdır. 
Bunun için de ne gibi idarî, teknik tedbirler al
mak lazımsa bunları ihtiva eden mufassal bir ka
nunun biran evvel hazırlanarak Meclise şevki 
icabeder. Bu hususta ben bir teklif yaptım. Fa
kat yürütemedim. Bu teklifime Hükümetin mü
zahir olmasını ve bunu yürütmek için Ziraat ve
kâletinin alâka göstermesini rica ederim. 

İkinci mesele; malûmu ihsanınız, ziraat iş
leri nazarî ve amelî bilgiyi icabettirir, akade
mik bir mevzudur. Binaenaleyh bu işler müsta
kar, programlı, plânlı, bilgili ve devamlı bir 
mesaiye ihtiyaç gösterir, bu büyük işleri bir ve
kilin ne kadar geniş, ne kadar ihatalı ve ne 
kadar kudretli olursa olsun bu çetin davayı 
yalnız basma halletmesine imkân yoktur. Bu iş
leri plânlar^ n,k ve bu plânları tatbik etmek, nor
mal bir tarzda tatbik edebilmek için vekâletin, 
diğtr medenî memleketlerde olduğu gibi, sala
hiyetli ve ehliyetli bir kurmay heyetine ihtiyacı 
vardır. Bu vazifeyi de tasavvurumca, Yüksek 
ziraat şûrası yapacaktır. Bunun için de bendeniz 
bir teklif yaptım ve bu teklifimin de Hüküme
tin tasvibine mazhar olmasını ve yürütülmesi 
için icabeden kolaylıkları göstermesini rica ede
rim. 

Bu gün memlekette toprak işlerinde maale
sef bir ahenksizlik vardır. Bazı yerlerde köylü 
ekecek tarla bulamıyor, bazı yerlerde toprağı sa
hibi ekemiyor, satamıyor ve binaenaleyh top
rak kendisine yük oluyor. Gerek vergisini ver
mek, gerek masraflarına tahammül etmek kârı 
masrafını korumamak noktasından bu gibi top
raklar hakikaten bu gün sahibinin üzerinde ağ?r 
bir yük teşkil etmektedir. Binaenaleyh bunları 
memleketin ve çiftçinin menfaatine uygun bir 
tarzda tevzin ve tanzim etmek, rantabl bir hale 
sokabilmek için Hükümetin çok esaslı tedbirler 
almasını temenni ederim. 

Bir de ziraat odaları hakkında maruzatta bu
lunmak istiyorum: Ziraat odaları, memleketin 
bilhassa çiftçi ve köylü için pek munis, ve alış
kın bir ifade olan bu teşekkülü ihya etmek da
ha kuvvetli, daha salahiyetli, daha müeyyideli 
tedbirlerle bunları tensik etmek, inkişaf ettir
mek zamanı zannederim gelmiştir. Bu hususta 

da bendeniz bir teklif yapmıştım. Bu teklifi
min yürütülmesi hususunda keza Hükümetin 
bana müzahir olmasını ve yakın alâka gösterme
sini rica ederim. 

Bu gün arkadaşlar, köylü ve çiftçiler, Ziraat 
vekâleti teşkilâtile yakın ve sıkı bir temas ve 
alâka bulamamaktadır., Köylülerimiz bu gün 
kontrolsüz, yardımsız iptidaî bir göreneğe tâbi 
olarak çiftçilik yapmaktadırlar. Gerek Türk 
çiftçisini bu vaziyetten kurtarmak, gerek 
vekâlet teşkilâtile çiftçiler arasında lüzumu ka
dar yakın ve samimî bir alâka ve rabıta temin 
etmek, gerekse kasaba ve köylerimizdeki çiftçi
lerimizin, faaliyetini daha fennî ve daha verim
li bir şekilde yürütebilmek için bunların, mes
uliyet ve vazife noktasından, daha faal ve sala
hiyetli bir teşekküle bağlanmaları icabeder. Zi
raat odalarının kanunî şekilde kurulmuş ma
hallî ve umumî kongrelerinin kararlarına ikti
ran etmiş, bütün ziraî dilek ve ihtiyaçları mu
ayyen prağramlara ve bütçelere bağlanıp mer
kezce tasdik edilirse artık o bölgenin ziraat ih
tiyaçları iyi bir esasa bağlanmış olur. Bu suretle 
de verim fazlalaşır. Mahallî ziraatin terakki 
ve inkişafı, dolayısile mahsulâtı ziraiyenin tez
yidini temin için, gerek mahallî iş programları 
tanzim etmek, gerek çiftçi zabıtası tesis etmek 
bakımlarından şüphesiz ki en salahiyetli teşek
kül ancak çiftçinin tam mümessili olan mahallî 
ziraat odaları olacaktır. Rasyonel mesaiyi ma
hallinde, köylülerin içinde tanzim etmek, stan
dart işlerini temin etmek, mahallindeki su işle
ri, köylüye ait divar, yol, köprü îşlerile sınır 
ihtilâflarını halletmek, hırsızlığın önüne geç
mek, mücadele işleri, damızlık, tohum ve saire 
için kredi temin, tohumları ilaçlama, ziraat alet
lerinin temini ve saire gibi işleri şüphesiz ki 
ancak mahallin ziraat odalarının nafiz gözleri 
görür ve bütün bunlar vasıtasile istenip kulla
nılabilir. Gerçi çiftçilerimiz bu kadar mühim 
işleri görecek kadar yetişmiş değillerdir. Fakat 
mahallî ziraat odalarının heyeti idarelerini teş
kil edecek olan bu zatlerin yetiştirilmeleri 
de Cumhuriyet rejiminin ana vazifelerinden bi
ridir. Bu itibarla köylü, çiftçi yetişmemiştir 
diye bu işleri daha uzun müddet sürüncemede 
bırakamayız.... 

Diğer bazı hususata geliyorum: bunlardan 
birisi, kombinalar meselesidir. Kombina işleri 
hakikaten harp hayatında, fevkalâde zaman
larda çok iyi randıman verecek bir teşebbüstür, 
bu teşebbüsün bu gün için tatbikinde fayda gö
rüyorum . 

Fakat esas itibarile vekâletin nazarı dikka
tine arzetmek isterim ki, bu memleket, şeraiti 
umumiyesi itibarile, makineli ziraate elverişli 
bir memleket değildir. Binaena'eyh, makine
li ziraati takip etmekle beraber asıl hayvanla 
ziraati tercih etmek ve üstün tutmak zarure-
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ti vardır. Eğer makineli ziraate daha çok ehem
miyet verir ve üstün tutarsak bu şekilde mesa
imizi yürütür, hayvancılığımızı ihmal edersek 
neticede tabiî bu günkü hayvanlarımızı elden 
çıkarmak suretile bu hal ziraat hayatımız için 
atiyen büyük bir tehlike teşkil edebilir. 

Diğer taraftan ziraat âletlerile, kombinalar 
vasıtasile yapılan bu günkü ziraat şeklinin pek 
de iktisadî olduğuna kani değilim ve maliyet 
fiatları üzerinde de ben şahsan tatmin edilmiş 
değilim. Ziraat vekili arkadaşım maliyet fiat
ları üzerinde rasyonel bir mesai ile iktisadî bir 
netice aldılarsa izahat lütfetsinler, tatmin edil
miş olalım. 

Diğer bir temennim de; memlekette pamuk 
tohumu işleri biraz suiistimale müsait bir şekil
de gitmektedir. Bunu dairei intihabiyem çift-
Çİlerile bazı arkadaşlarımdan işittim. İyi to
humlar istasyonlarda ucuz fiatla veriliyor. 
Fakat çiftçinin eline aradaki mütevassıtlardan 
geçe geçe beş altı misli fazla fiatla satılıyor. 
Bunun önlenmesini rica ediyorum. Diğer bir 
temennim de; iş kanunu sanayi sahasında amele 
işini halletmiştir. Fakat ziraî sahada amele 
işi halledilmemiştir. Memleketin muhtelif mm-
takalarında bu amele işleri çok müşkül bir man
zara arzetmektedir. Bu hal hakikaten ziraî sa
hada istihsalâtın azalmasını mucip olan bir teh
like arzetmeğe başlamıştır. Bunun önlenmesi 
için ziraî sahada amele teşkilâtının muntazam 
bir mecraya sevkedilmesi ve bunlar için bazı 
tedbirlerin alınması icabetmektedir. 

Diğer bir mesele de; feyezanlardan müte
vellit mahsulâtı ziraiyenin zararlara uğraması 
ve çiftçilerin bu felâketten çok İstırap çektik
leridir. Demincek Nafia vekâleti bütçesinin 
müzakeresi esnasında arzettim. Ziraat vekâleti 
bütçesinde de tekrarı faydalı görüyorum. Gerçi 
Ziraat vekâletinin vazifesi değil ise de çiftçiyi 
korumak noktasında ikinci derecede olan ufak 
su işlerile tuğyan ve feyezan işlerinde Ziraat 
vekâletinin ciddî alâka göstermesini temenni 
ederim. Diğer bir noktai nazarım, merinos ko
yunculuğu hakkında bir şüphem var. Şimdiye ka
dar beş altı seneden beri merinos koyunculuğu 
için bütçeye mühim miktarda, milyonu geçen 
rakamlarda tahsisat konmuş ve paralar sarfe-
dilmiştir. Bu gün gerek mahallî tetkikat ve 
köylülerin takındığı vaziyet ve gerek bu günün 
iktisadî şeraiti gösteriyor M; merinosculuk iyi 
bir istikbal vadetmemektedir. Eğer iktisadî şera
ite uygun değilse bu davadan vaz geçmek, yok 
uygun ise bunu daha normal ve müsait bir şe
kilde canlandırmak, kuvvetli, himayeli bir ted
bir ile ilerletmek lâzımdır. 

Diğer bir temennim de, Ziraat vekâletinin şim
diye kadar muhtelif teknik meseleler üzerinde 
yaptırdığı araştırmaların ve tetkikatın neticesi 
bilinmeli, raporlar muntazam bir şekilde tabı 
edilmelidir, bu raporlar curada, burada dağı

nık bir halde bırakılmayıp bu raporlar toplu 
bir halde, muntazam bir şekilde tabedilerek, mü-
cellet bir halde erbabı merakın ve mütehassıs
ların tetkikma amade bulundurulmalıdır. Bu 
gün bu ihtiyaç mevcuttur ve alâkadaran tatmin 
edilmemiş vaziyettedir. 

Diğer bir ricam; taşralarda idare âmirleri
nin, kaymakam ve valilerin ziraat sahasındaki 
alâkalarını biraz zayıf görüyorum. Bu mevzudan 
başka hususatta vali ve kaymakamlar az çok 
randımanlı mesai veriyorlar. Fakat ziraat saha
sında alâkaları hemen hiç yoktur. Zevahiri kur
tarmak bakımından mahallî bütçeye bir az pa
ra koyuyorlarsa da yine mahallî ziraat hareket
leri ağır ve randımansız bir halde yürüyor. 
Maruzatm bundan ibarettir. 

KAHRAMAN ARIKLI (Kars) — Muhterem 
arkadaşlar, hayvan işleri mevzubahs olduğun
dan bendeniz de köylü olduğum için kürsiye 
geldim. Ziraat vekâletinden bir çok şeyler isten
di. Fakat çok şeyler yapılsın diye maalesef basit 
şeyler ihmal ediliyor ve bu yüzden zarar gö
rüyoruz. Meselâ intihap dairem olan Kars vilâ
yetinde her sene binlerce hayvan telef olmakta
dır. Yalnız geçen bir sene zarfında 80 bine yakın 
hayvan telef olmuştur. Bu da çiçek, kılkurdu kele
bek hastalıklarından ileri gelmiştir. Bu, tesbit 
edilen miktardır, belki tesbit edilmiyen de bunun 
yarısı kadar vardır. Şimdiye kadar alman ted
birlerin kâfi olmadığı anlaşılmıştır. Asrımız
da hayvanata arız olan bu hastalıklar bizde 
köylüye zarar vermekle kalmamış, millî serve
tin ve Devlet varidatının ehemmiyetli surette 
azalmasına sebep olmuştur. Son senelerde hay
vanatın artması: Burada bir şey arzedeceğim. 
Vekil bey affetsinler. Geçen gün 290 bin hay
van artmasını şayanı memnuniyet olarak söyle
diler. Ben bu kadarını korkunç buldum. Eğer 
böyle ise hayvanatımız mahvoluyor demektir. 
Bunu bsn korkunç buluyorum. Bendeniz tabiî 
iyi bilmem, bunun fennî nisbeti nedir?. Fakat 
herhalde bunun hiç olmazsa % 10 nisbetinde art
ması lâzımdır. Halbuki geçen sene hiç ihracat 
yapılmamıştı ve harice ancak 20 - 30 bin hay
van gitmişti. Demek ki, ihracat ta yapılsaydı, 
ki her sene 200 - 300 bin baş hayvan ihraç ede
riz, geçen sene hiç ihracat olmadığına göre, 
hiç artmamış demektir. Ben köylüyüm. Benim 
yüz hayvanım varsa bunun sene sonunda 115, 
hiç olmazsa 110 olması lâzımdır. % 10 hesabile 
yaparsak 50 bin hayvan olması lâzımdır ve bu 
hesapla memlekette aşağı yukarı 4 milyon hay
van artması icabeder. Ne oluyor?. Halbuki 
artan 290 bindir, bunu da şayanı memnuniyet 
buluyorlar. Yukarıda bir kanun gelecek. Bu 
kanunda, hayvan vergisine yeni bir ilâve vardır. 
Bu vaziyeti iyi göstermek için şayanı memnu
niyet buluyorlar. Buna başka bir sebep bula
madım. Hayvanın pek az miktarda artması 
şunu gösteriyor; bu hastalık, bu âfet memleke-
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tin her tarafında vardır. Madem ki, hayvan 
miktarı bu kadar eksiliyor, demek ki hastalık 
çok ilerlemiştir. Netekim geçen sene vekâlete 
gittiğim zaman, köylü mahvolmuştur, onun için 
rica ederim,buna bir çare bulun dedim. Orada 
bir efendi, ne kadar telefat olmuştur diye sordu. 
80 bin dedim. Efendim, Konyada 100 bin hay
van telef oldu da oraya bile bakamadık, dedi. 
Şimdiye kadar bu hastalığın önüne geçilememe
sinin bir çok sebepleri olabilir. Yalnız bende
niz basit şeyleri arzedeceğim: 

Birinci sebebi; kelebek ilâcınm bulunmaması
dır. 40 kuruş olan bir kutu ilâca, köylü bu 
gün 110 kuruş verdiği halde zor buluyor. Halka 
istediğiniz zaman, bir kutu kalmıştı, fazla yok
tur diyorlar. Memlekette hayvan telef oluyor, 
fakat kelebek ilâcı yok. Yollar kapalı, kimse ge
tirmiyor. Bir de köylünün «Kıl kurdu» dedi
ğimiz bir hastalık var, bilmiyorum ne derler? 
Bana geldiler, baytara gidin dedik, baytara 
gittiler, baytar ilâç bulamamış, vekâlete yazmış, 
uzun zaman sonra vekâletten cevap gelmiş, af 
buyurun, şey söylemeğe cüret ediyorum, (Mü
kemmel, söyle sesleri) Vekâletten gelen cevapta 
deniyor ki, o ilâç Istanbulda filân yerde vardır. 
Rica ederim, baytar köylüden para toplıyacak, 
Istanbula gönderecek, ilâç getirecek, bu olacak 
bir şey değil. 

Çiçeğe srelince : Çiçeğe de baytar basit şey
dir diyor. Bizim memlekette bazan köylüler çi
çek aşısmı kendisi yapar, kuyruğuna bir iplik 
geçirir ötekine bağlar... Bu işte de bir şey oldu 
efendim. Ziraat vekâletinde bir efendiye geldim, 
güya ben yabancı imişim gibi bana sertçe dedi ki, 
her tedbir alınmıştır, baytar gönderilmiştir. 
Halbuki bendeniz bir hafta evvel Karstan gel
miştim. dedim ki; Karstan yeni geldim, baytar 
gitmemiştir. Esasen gitse ne yapacak? Ne ise, 
anlaşıldı ki. buraya şöyle söyleniyor, öteye be-
rive gittim hiç bir sey çıkmadı. Memlekette 80 -
100 bin hayvan gitti. Bu, 500 000 lira demektir. 
1 - 2 bin lira fedakârlıkla yapılacak bir şeydir. 
Yapılmadığı için memlekette bu zayiat oldu. 

İkinci bir meseleyi arzedeyim : Şimdi elimiz
deki bütçeye baktım. Havvan hastalıkları ile 
mücadele için Ziraat vekâleti bütçesine konu
lan tahsisat 252 000 liradan ibarettir. Memle
ketimizde elli küsur milyon hayvan olduğuna 
göre, hayvan başına bu para taksim edilecek 
olursa yirmi para düşer ki, bununla esaslı bir 
sey yaprlamıyacağı aşikârdır. Beher hayvana 
düşen yirmi para ile Ziraat vekâleti ilâç mı al
sın, mücadele mi yapsın?. Tabiî hic bir şey ya
pılamaz. Senede 22 milyon lira Hazineye irat 
getiren bu millî servetin korunması ve artırıl
ması için bu 22 milyondan acaba 3 - 4 milyon 
lira ayrılamaz mı? Haydi başka yerden veril
mesin, hayvandan alman vergi, hayvanm sağ
lığı için verilsin. 

Bir de biz ziraat ve baytar teşkilâtından to

humların ıslahını, hayvan hastalıklarının önüne 
geçilmesini, makine, pulluk vesaire gibi faydalı 
işlerin bir an evvel yapılmasını dört gözle bekli
yoruz. Huzurunuzda bir şey daha arzedeyim: 
Ben Kars vilâyetindenim ve Kars vilâyetinin bir 
köyündenim. Size temin ederim ki, köylü Zira
at vekâletinden hiç bir şey görmemiş
tir. Belki vilâyete iki üç makine gelmiştir. 
O da bir yerde hapsolmuş, kalmıştır. Yalnız 
vilâyette tek bir sey vardır; inek harası. 

G-L. KÂZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) 
— Tek bir şey var dediniz, anlamadık. 

KAHRAMAN ARIKLI (Devamla)— inek ha
rası vardır, dedim. Yalnız odur, başka bir şey 
yok. 

Köy kalkınması için herşeyden evvel icabe-
den bu davanın üzerinde durulmasını ve lü
zumlu tedbirlerin alınmasını çok rica ediyorum. 
Böyle giderse eminimki gelecek sene yine hay
vanatın artışı iki yüz, üç yüz binde kalacak. Bu 
artrs demek değildir. 

İBRAHİM DIBLAN (KOCAELİ) — Arka
daşlar ; iyi ve bol mahsul almak için herşeyden 
evvel esaslı gıda maddelerile bir çok iptidaî 
maddeleri bize temin eden nebatların hastalık
lardan ve haşerattan korunması lâzımdır. Evet 
arkadaşlar; Koruma teşkilâtımız var, Fakat bu 
teşkilâtın elinde bulunan tahsisatla evvelce 
Yüksek Heyetinizden çıkarılmış olan 2906 nu
maralı kanun hükmü buna kâfi gelmiyecek va
ziyettedir, arkadaşlar. Simdi numarasını arzet-
tiğim bu kanuna göre Ziraat vekâleti mücadele 
memurları, diyebilirim ki, eli kolu bağlı vazi
yettedir. Bir çok formaliteler, mücadele memur-
larmnı vazifesini büsbütün müşkilleştiriyor. Bil
hassa adliyeci arkadaşlarımdan bir ricada bulu
nacağım; çiftçi mallarını koruma kanununda 
gösterdikleri teshilâtı kanun geldiği zaman da 
aynen göstermelerini ve formalitenin süratini 
temin maksadile tahfifini rica edeceğim. 

Arkadaşlar; Elma yetiştiren mmtakalarda 
bunu. şükranla arzediyorum, fidanlıklar tesis 
edilmiş ve bir iki seneden beri gayet güzel 
cinsten olmak üzere aşılı fidan tevzi edilmesine 
başlanmıştır. Narenciye mıntakalarında bazı 
yerlerde yeni fidanlıklar tesis edilmiş, fakat na
renciye mıntakalarında bulunan fidanlıkların 
maalesef ihtiyaca kâfi gelmediğini gördüm. Son
ra bu narenciye fidanlıkları mütedavil sermaye 
ile idare ediliyor ki ekseriya fidanları biraz pa
halıya mal etmiş oluyorlar. Bunun böyle mü
tedavil sermaye ile değil, doğrudan doğruya 
tahsisatla ve aşılı olrak, fidanları ucuz vermek 
cihetinin teminini bilhassa rica edeceğim. Son
ra Adanada ki narenciye fidanlığının bulun
duğu yerin toprak tabakası çok azdır. Toprak 
derinliği yoktur ve narenciye ağaçları için o 
topraklar azdır. Halbuki vekâletin istimlâk et
mek ve yeni bir fidanlık kurmak teşefoüsünde 
bulunduğu Şakirpaşa yolu üzerindeki mevki-
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ini bir an evvel istimlâk edilerek orasmm fi
danlık haline ifrağını bilhassa rica edeceğim. 
Arkadaşlar, memleketimizde Bursada tesis edi
len enstitü sayesinde en iyi ipek bizim mem
lekette yetişiyor. 

Böyle elimizde gayet iyi cins ipek yetiştiren 
böcekler varken bunu gerek halen böcekçilikle 
meşgul olan mıntakalarda böcekçiliğin daha 
fazla inkişafına çalışılmasını ve müsait olan 
yerlerde böcekçiliğin tamim ve teşvikini rica 
edeceğim. Pek tabiî olarak böcek kendiliğinden 
gıdasını her şeyden alamaz. Bunun için dut lâ
zımdır. Binaenaleyh, dut fidanlığı tesis edilerek 
böcekçilikle meşgul olmak isteyenlere hattâ 
meccanen dağıtılmasını rica edeceğim. 

LÛTFÎ GÖREN (Bolu) — Muhterem arka
daşlar, kendi ekmeğini kendi tedarik eden Türk 
milletinin ziraat bütçesi müzakere edilirken bir 
iki noktaya da ben dokunmak istiyorum. Muh
terem Ziraat vekilinden benim fena görüşlerimi 
takviye etmesini rica ederim. 

Bütçe raportörünün verdiği izahat arasın
da bir liste vardır. Bu listede, küsuratı atmak 
kaydile, 30 milyon kilo hububat harman yapıl
mıştır. Bunun kaç makine ile yapıldığını gös
termemiştir. . Bu randımanı bizim mevcut olan 
hayvanlarımızın mesaisile ölçmüş bulunuyorum 
ve neticede görüyorum ki, 30 milyon kilo olan 
bu miktarı bizde 2000 çift hayvan bir ayda ya
par ve bu iki bin çift hayvanın vasatı fiatı 2000 
liradır ve bu kıymet her vakit te kıymettir. 
Eğer biz bu verdiğimiz üç milyon lira ile bu işi 
görmüşsek çok fena not kazanmış oluyoruz. 
Onun için beni takviye ve tenvir etmesini rica 
ediyorum. Bu bir. 

Sonra, buğday temizleme işleri her yerde ya
pılıyor. Boluya da İM tane makine göndermiş
ler. Geçen sene merkezi vilâyette olan bu ma
kinelerden birinin makinisti altı ay maaş al
mış ismi meçhul, maaşı alıyor amma ne 
olduğu belli değil. Sonra makinenin her
hangi bir parçasını çalmış, tam iş zamanı 
bırakmış gitmiş, adresi de yok. Emniyetten filân 
aramışlar, fakat bulamamışlar. Onun üzerine 
Vekil Beyden rica ettim, bir netice çıkmadı. 
Halk da ona güvenseydi buğdayları olduğu gibi 
kalacaktı. 

İkincisi; şu Ankara vilâyetinde çalışan ma
kineleri bir iki yerde gördüm. Gördüğüm şey 
şu idi: 20 dönüm arazisi olan köylünün de işi 
yapılıyor. Fakat köylü ne yapıyor? Kahvede 
66 oynuyor. Bunları, halk istirahat etsin diye 
yapmadık. Halkın vapamıyacağı, çalışamıyaca-
ğı yerlerde Devlet makinesi kullanılmalıdır. Bi
naenaleyh bu makinelerin kullandırılacağı yer
leri iyice tayin ve tesbit etmek lâzımdır. Öyle, 
bir çift öküzle yapılacak miktardaki arazisi olan 
köylülere yardım edilmemelidir. 20 dönümlük 
yeri kadınlarımız bile yapar. Fakat harman 
makinesi bize de gelecek diye haber alınca hepsi 

keka., keyif içinde.. Bir zaruret olmadığı halde 
oturmuştur, makina çalışıyor. Makinenin çalış
ması benzin yakmakladır. Öbürünün çalışması 
ot yiyerek olacaktır. Bu işler durmamalıdır. 
Bu makinalarla daha ziyade randıman verebil
mek için büyük araziyi, ekilmiyen araziyi faz
la olarak ekmelidir. Yoksa halkın her vakit 
ektiği yeri biz yapalım diye elinden almak doğ
ru değil. Bu gün istatistiklere bakarsanız ekilen 
yer bu sene geçen seneye nazaran azdır. Bu 
kadar makinalar olunca çoğalması lâzımdı. Bu
rada neticeyi göstermek için geçen sene şu 
kadar miktar ekilmişti. Bu sene yalnız makinalar 
şu kadar hektar ekmiştir diye zikretmek lâzımdır. 
Ben bunu böyle görmüyorum. Bu hususta da beni 
tenvir etmesini Vekil Beyefendiden rica ederim. 

İSMAİL KEMAL ALPSAR (Çorum) — Ma
kina hususunda arkadaşımın verdiği izahata 
ben de iştirak ediyorum. Yalnız şu cihet kabi
li inkâr değildir ki, Ziraat vekâletinin her şube
sinde sene be sene inkişaf vardır. Memleketin 
maddî, manevî terakkiyat ve inkişafını temin 
için ziraate çok ehemmiyet vermek lâzımdır. Ma
lûmu âlinizdir ki bir kaç sene evvel vebayi ba-
karîden memleket harap olmuştu. Şimdi o afet 
kalmamıştır. Veterinerleri hürmetle yadetmek 
lâzımdır. 

Sonra her şubei idaride Ziraat vekâleti to
humluk yetiştiriyor, ahaliye dağıtıyor, meyva 
fidanları yetiştiriyor, ahaliye meccanen dağıtı
yor. Vejhasıl her şeyde bir terakki vardır, mem
leket bunlardan istifade etmektedir. 

Bendenizin Ziraat vekâletinden bir talebim 
vardır. Biliyorsunuz ki bir kaç sene evvelisi Ka
lecikte, Darboğazına kadar olan Kızılırmak va
disinde pamuk yetiştirilebileceği nazarı dikkati 
celbetmiş ve Ziraat vekâleti heyeti fenniyesi de 
oraya Müsyü Bay'ı göndermiştir. Buradan se
nede 40 bin balya pamuk çıkacağı tahakkuk etti. 
Acaba Ziraat vekâletinin bunu bir az daha in
kişaf ettirmesi ve orada bir istasyon yapması 
kabil değil midir? 

Sonra bir de îskilibin meyvası meşhurdur. 
Yalnız orada ahali fennî meyvacılık yapmadığı 
için oraya bir memur göndererek orasını ıslah 
etmesi mümkün değil midir? Bunu arzediyorum. 

Zr. V. MUHLİS ERKMEN (Kütahya) — 
Arkadaşlarım; gerek bütçenin heyeti umumiye-
sinin müzakeresi esnasında ve gerek şimdi bir 
çok arkadaşlar mühim ziraat mevzularma temas 
ettiler. Ben bu suallere mevzuları mümkün ol
duğu kadar toplamağa çalışarak cevap arzede-
ceğim. 

Evvelâ Afyon mebusu Berç Türker arkada
şım, memlekette topraklarımızın ancak % 10 
nun sürülüp ekildiğini söylediler ve bu mesele 
üzerinde durdular ve genişletilmesi temennisini 
izhar ettiler. Ben de müsaadenizle bu mevzu 
üzerinde kısaca duracağım. Bir memlekette sü
rülen ve ekilen arazinin nisbetini, o memleketin 
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umumî sahasına nisbet etmek doğru olmaz, Eu 
nisbetin manalı olabilmesi ve bir fikir verebil
mesi için işletilebilen, ziraat edilebilen, zira
ata elverişli olan sahaya nazaran hesaplamak 
lâzımdır. İstatstik umum müdürlüğünün neş
retmiş olduğu bir kitapta topraklarımız şu su
retle taksim ediliyor: her sene sürülüp ekilen 
topraklar, ikincisi çayır, otlak ve meralar, üçün
cüsü sebze ve meyve bahçeleri, dördüncüsü or
manlar ve ürün getirmeyen topraklar. Burada 
ürün getirmeyen topraklar 14, 64 olarak tesbit 
edilmektedir. Fakat çayır, yaylak, otlak, mera
lar şu suretle tasnife tâbi tutulmuştur: 

Çayırlar, otlak ve yaylalar, meralar ... Mer
alara bakarsanız bunun nisbetini % 49 olarak 
bulacağız. Yani mühim bir yekûn oluyor. Bu 
miktar içerisinde sürülüp ekilmediği için değil, 
sürülüp ekilmesi kabil olmadığı için, mera sayı
lan ve mera olarak bırakılan kısımlar da vardır. 
Bunlar ziraate elverişli olmayan kısımlara gir
mesi lâzım gelen miktardır. Ziraate salih ve el
verişli araziyi tam manasile sıhhat ve isabetle 
tesbit etmeğe imkân yoktur. Çünkü bu cabir 
çok umumidir; iklim şartları, o mahallin ziraî 
ve iktisadî icapları, ziraat usulleri ve ziraat tek
nik vasıtalarına göre çok değişebilen daralan 
ve yer yer genişleyebilin bir mefhumdur. 
Fakat bütün bunları biz memleketin umumî saha
sına nisbet etsek bile yine ekilip işlenen arazi 
miktarı arkadaşımın söylediğinin »islimdedir. 

1.934 senesi istatistiği bu miktarı sebze, mey-
va, bağ, bahçe; zeytinlik ve saire olmak üzere 
- ki, % 2 ye baliğ olmaktadır - Dahil olmadrğı 
halde % 13, 75 olarak tesbit edilmektedir. Fa
kat hatırlatmak isterim ki, bu 1934 senesine ait 
olan bir istatistiktir. 1934 den bu ana kadar ge
çen zaman içinde arkadaşımın temenni etmiş ol
duğu genişleme filen büyük bir hızla devam et
mektedir. O zaman altı milyon hektar etrafın
da değişen ekim sahası, bu gün on milyona çık
mıştır. Buna nadası da ilâve ettiğimiz takdirde 
on dört milyon olur. Demek ki, yine bunu ista
tistik müdüriyeti umumiyesinden aldığım ra
kamlara göre kıyas edersek o nisbet % 18 i bu
lur. Eğer hakikaten ziraate salih araziye nis
bet edecek olursak, bunu % 40 etrafında hesap
lamak kabataslak bir tahmin olarak yanlış 
olmaz. Tekrar ederim : Memlekette ziraat sa
hası genişlemektedir. Bundan on sene evvel 
ancak altı milyon hektar tutmakta olan saha, 
bu gün bunun iki misline yaklaşmış, randıman 
bundan daha fazla yükselmiştir. Memlekette 
hem ziraat sahasının genişlemesini hem mahsu
lün keyfiyet, çeşit, randıman itibarile yükseli
şini göstermesi itibarile arkadaşımın bu sualini 
tavzihan cevaplamağı faydalı buldum. 

Arkadaşım seylap mıntakalarmdan bahis 
buyurdular Oralarda ne gibi ziraî yardım ya
pıldığını sordular. Hakikaten bu sene bazı mın-
takalarımızda seylâp, mezruata zarar vermiştir. 

Bu zararları mümkün olduğu kadar kapatmak 
ve yerine yazlık ziraatı tam zamanında yapa
bilmek için elimizden geldiği ve gücümüzün yet
tiği tedbirleri almış bulunuyoruz. Meselâ muh
telif sahalara muhtelif tohumlar dağıttık. Bu 
sene dağıtmış olduğumuz tohum miktarı, bu 
husustaki kanunlara istinaden, 18 milyon kilo
yu bulmaktadır. Diğer yazlık mahsulât da 2 
milyon kiloyu geçmektedir. Yalnız tohum 
temin etmekle kalmadık. Manisa, Aydın, İz
mir havalisinde seyîaba maruz arazinin vaktin
de sürülüp ekilmesini teminen derhal traktör
ler gönderdik, halen oralarda çalışmaktadırlar. 

Fikret arkadaşım gayet mühim bir meseleye, 
hayvan yemi meselesine temas ettiler. Hayvan 
yeminin faydası ve bunu memlekette tamim et
mek zarureti hakkında yürüttükleri mütalea-
lara tamamile iştirak ederim. Bu, yalnız hayvan
larımızın ıslahı noktasından haizi ehemmiyet de
ğil, ayni zamanda ziraat usullerimizi müna-
vebeleştirebilmek ve rasyonel bir hale koymak 
itibarile de ehemmiyetlidir. Bu vadide vekâlet 
azamî faaliyet sarf etmektedir. Bunu da yine bir 
kaç misal ve bir kaç rakamla arzedebilirim. Bun
dan 4-5 sene evvelisi Kayseride çıkarılan to
humlar ancak ihraç edilebiliyordu. Memlekette 
tohum olarak çok azı kullanılırdı. Orada to
hum temizleme evini kurduğumuz vakit, ilk is
tihdaf ettiğimiz gaye, bu tohumları mümkün ol
duğu kadar yüksek fiatla ihraç etmekti. Fakat 
zaman geçtikçe, memlekette bu ziraatin tamimi
ne ehemmiyet verdikçe ve köylümüz bunun 
faydasını görmeğe başladıkça bilâkis bu tohum

ların ihracını önlemek için Ziraat vekâleti tarafın
dan satın alınıp köylüye tevzi edilmesi yolu
nu tuttuk. Evvelce 30 ton miktarında istihsal 
yaparken ve bunun çoğu harice çıkarılırken bu 
gün (.50) ton tohum istihsal ediliyor bizim su son 
yıllarda meccanen dağıttığımız miktar 120 to
na baliğ oluyor ki 40 bin dönüm bir yoncalığa 
tekabül eder. Seneden seneye memnuniyetle gö
rüyoruz ki köylüler yonca ekmeğe cok hahiş 
gösteriyorlar ve çok talepte bulunuyorlar. 

Eğer Encümenlerde müzakere edilip yük
sek tasvibinize arsedilecek olan çiftçi malla
rının korunması kanunu çıkacak olursa o Ka
man yonca tesisine daha çok hız vereceğimizi 
ümit ediyoruz. Yalnız yonca ile kalmıyoruz di
ğer hayvan yemlerine de çok ehemmiyet veri
yoruz .Tohum ıslah istasyonlarına hayvan yem
leri üzerinde bilhassa çalışmaları için emir veril
miştir, Tohum ıslah istasyonlarına verilen diğer 
bir vazife ki, Eskişehir istasyonu bu yolda mu
vaffak olmuştur, o da kır yoncasının yetiştiril
mesidir. Oradaki arkadaşlar buna muvaffak ol
muşlardır. Bu yoncayı kurak mmtakalarda eke
rek tecrübe etmişler ve çok iyi neticeler almış
lardır. Eskişehirdeki arkadaşlarım bilirler ki 

köylüler bunu istemektedirler ve bundan yonca-
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lıklar tesisine bakmaktadırlar. Bu itibarla Fik
ret arkadaşımın bütün mütalealarma iştirak 
ettikten sonra bu mevzu üzerinde ehemmiyetle 
durduğumuzu tebarüz ettirmek isterim. 

Emin Aslan arkadaşım Berç Türker arkada
şın sordukları sualleri tekrar ettikten sonra Zi
raat vekâletinin faaliyetleri hakkmda sitayişli 
cümleler sarfettiler. Ona teşekkür edeceğim, i-
lâve ettiler ve dediler ki, memleketin büyk ihti
yacı karşısında bu faaliyet şüphesiz ki azdır. Bu
nu çok genişletmek lâzımdır. Bunu genişletmek 

"mevzuunda hızlı ve büyük adımlarla yürüye
bilmek için bazı dileklerde bulundular. Toprak 
meselesne temas buyurdular. Ve toprak kanunu
nun bir an evvel getirilmesini istediler. Arka
daşımın bu kanunun lüzum ve faydası üzerin
deki fikirlerine iştirak ederim. Bunun üzerinde 
vekâletimiz ehemmiyetle çalışmaktadır, çalış
malarının sonuna gelinmiştir. Mümküm olduğu 
kadar yakın bir zamanda bunun Yüksek Mecli
sin tasvibine arzedebileceğimizi umuyorum. 

Ziraat Şûrası hakkında söylediler. Geçen sene 
de Meclis müzakeresinde arzettiğim gibi böy
le hakikaten ziraatle iştigal eden ilim adamları
nın daima irşatlarına muhtacız. Ben şahsan böy
le bir teşekküle taraftarım. 

Bir de ziraat odalarına temas ettiler. Çiftçi 
mallarının korunması hakkındaki kanunun mü
zakeresi esansmda da bahis mevzuu olduğu gi
bi hakikaten köylülerle Ziraat vekâletinin ir
tibatını temin edebilmek ve şirazesini kurmak 
için bir teşekküle ihtiyaç vardır. Bunların şekli, 
tarzı üzerinde durulacak noktalar ve arkadaşım
dan ayrıldığım noktalar vardır. Fakat o ka
nun müzakere edildiği zaman müzakere edilerek 
münakaşa edilerek en iyi bir karara varılacağı 
tabiidir. 

Arkadaşım pamuk tohumu için söyledi
ler ve dediler ki bazı istasyonlardan iyi to
hum alınarak bunlar mutavassıt ellere ge
çiyor, bu mutavassıt eller bunu fazla bir 
kâr ekliyerek satıyorlar, ihtikâra sapıyorlar. 
Buna münferit vakalar olarak biz de muttali 
olduk. Bunu önlemek için önümüzdeki sene 
doğrudan doğruya istasyondan hiç bir vasıta
ya müracaat etmeden müstahsile ulaşurmak 
çaresini arayacağız. 

Seylap meselesi üzerinde durdular; ouna 
arzı cevap etmiştim. Geçiyorum. 

Merinos meselesi; bence bu ziraat bakımın
dan muvaffak olmuştur ve olacaktır, seneden se
neye artmaktadır. Bu artış istediğimiz bir mik
tarda olmıyorsa bunun sebebi ve âmilleri var
dır. Bence zamanla köylü bunu beslemeğe alış
tıkça icabeden itinayi gösterdikçe iktisadî şart
lar bakımından da kendileri için çok faydalı 
olacağına kaniim. 

Raporların basılmasını söylediler. Tahsisa
tımız nisbetinde basıyoruz. Öyle zannediyorum 

ki Ziraat vekâleti neşriyat bürosu bu memlekete 
bir çok kıymetli eserler hediye etmektedir. 
Mevcut raporları bir araya toplıyarak tabetme
ği ben de isabetli bir temenni olarak görürüm. 

Arkadaşım Kahraman Arıklı, Kars vilâyetin
de çiçek, kelebek, kılkurdu üzerinde durdular. 
İlâve ettiler, Karsta köylü için yapılmış bir şey 
yoktur. Yalnız Gölede bir inekhane tesis edildi. 
İki defa gittiğim ve çok sevdiğim Kars için ya
pılması icabeden bütün şeyleri yapmış olduğum 
iddiasile huzurunuza çıkacak değilim. Tahsisat 
meselesi, eleman meselesi, istediğimiz, dilediği
miz bir çok işleri yapmakta hakikaten bizi 
müteessir ve mahcup bir vaziyete koyuyor. E-
ğer zamanla aldığımız tahsisatımız arttıkça, ele
manlarımız fazlalaştıkça, bütün tasavvur etti
ğimiz ıslahatı yapmakta gecikmiyeceğiz ve bunu 
yapmaktan haz duyacağız. Yalnız itiraf edeyim 
ki, Karsta yapılmış olan inekhane hakikaten 
faydalı olduğuna kani olduğum ve faydalı oldu
ğunu eserleri ve neticeleri ile gördüğüm bir mü
essesedir. 

Çiçek hastalığı ;hakikaten geçen sene o mm-
takada fazla hastalık oldu, fazla telefat oldu. 
Kelebek ilâcını bulmamaktaki şikâyetlerinde 
hakları vardır, teslim ederim. Evvelce kelebek 
ilâcı distofajin satılıyordu. Ve köylü kendisi 
alırdı. Fakat bir çok köylülerin bunu alama
dıkları anlaşıldığı içindir ki son zamanlarda 
biz alıp meccanen dağıtmaya başlryacağız. Bu 
itibarla kelebek hastalığı tedavisinde kullanılan 
ve kendisinin yana yakıla anlattıkları bir mahzu
ru izale etmek imkân dahiline girecektir. Bir de 
koyunlara arız olan kılkurdundan bahsettiler 
Kendileri baytar idaresi ile temas etmişlerdir. Bu
nu bu yıl mücadele nizamnamemize ve talimatna
memize koyduk. Mücadeleye başladık; yalnız şu
rasını tebarüz ettirmek isterimki vefiyatın fazla
lığını yalnız hastalığa atfetmek doğru olmaz. Ben 
bizzat Konyada bu sene gezdim, orada fazla tele
fat vardı. Ayrıca bir heyet gönderdim, tetkik et
tirdim. Bu telefatın, Fikret Atlı arkadaşımızın 
da uzun uzadıya anlattığı gibi, bir hastalık ne
ticesinde değil fizyolojik sefalet neticesi, gı
dayı alamamak neticesi, gıdasını vermemek 
neticesidir. Maallesef bir çok yerlerde bu gıda 
meselesi ihmal ediliyor. Biraz uzun süren bir 
kış bastırdı mı, gıda ihtiyatı temin edilmediği, 
ihmal edildiği için, hayvanlar zayıf düşüyor, 
mutat ve normal zamanlarda tabiî seyrini takip 
ederek vefiyata sebebiyet veremiyen bir has
talık bu yüzden telef ediyor. Bizzat Konyada 
gördüm ve oraya gönderdiğim heyetlerle tesbit 
ettirdim. Karstaki telefatın ne suretle vuku 
bulduğu hakkında şahsî müşahedem olmadığı 
için her hangi bir iddada bulunamıyacağım. 

Memleketimizde hayvan artışı üzerinde dura
cağım. istatistikler de gösteriyor, hayvanları
mız mühim miktarda artmaktadır, on yıl içinde 
iki misli artmıştır, bu artış her yıl kendisini 
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göstermektedir. Bu seneki artış, bazı yıllara gö
re, az görülse bile bu yılların hususiyeti kar
şısında bunu ben şayanı memnuniyet görüyo
rum. Bunlar bilhassa büyük başlardadır. Küçük 
başlarda kıştan çok itina edilmediği için ba
kımsızlıktan telefat çok fazla oldu. Sonra bu 
yılki istihlâk de fazladır. Demek ki bu sene 
bu telefatı önledikten ve gerekse memlekette
ki istihlâk fazlasını kapattıktan sonra yine böy
le bir neticeye vâsıl olabilmeği, bilhassa büyük 
baş hayvanlar için şayanı memnuniyet telâkki 
etmek lâzım gelir. 

Lûtfi arkadaşım buğday temizleme evlerinden 
selektörden bahsettiler. Bir makinist meselesine 
temas ettiler. Her yerde selektörler büyük faa
liyet göstermektedir ve her yerde selektörlerin 
faaliyetinden memnuniyetle bahsedildiğini gör
düm. Evet, hatırlıyorum, bana da bahsetmiş
lerdi. Bu, şahsî bir hâdisedir. Tekrar takip 
ederim ve bittabi bunun amilini cezalandıraca
ğız ve kanunî muameleye de tevessül edeceğiz. 

Arkadaşım İbrahim Dıblan Mücadele kanu
nunun tatbikinde bazı tadillere temas ettiler. Ve
kâlet de bu meselelere temas etmiştir. Elma ye
tiştirmekte ve fidanlıkların tesisinde bu fidan
lıkların yapmış olduğu hizmeti tebarüz ettirdi
ler. Kendilerine teşekkür ederim. Narenciye 
fidanlıklarımız çok müsmir olmuştur. Her se
ne mühim bir miktarda fidan dağıtılmaktadır 
ve hakikaten narenciyemizde büyük bir inkişaf 
vardır. Buna mukabil de pek çok talep var
dır. Önümüzdeki yıllarda bunları artırmak su-
retile bu meselenin bir kat daha inkişafına ça
lışacağız. 

Şimdi arkadaşlar; muhtelif arkadaşların te
mas ettiği kombine mevzuu üzerinde duraca
ğım. Arkadaşım evvelâ sordu, bu miktar kaç 
makine iledir dediler ve hesap istediler. Bizim 
geçen sene aldığımız makineler, (170) biçer dö-
ğer ve bir miktar da harman makinesidir. Fa
kat bunların hepsi üzerinden hesap yürütmek 
doğru değildir. Çünkü evvelâ traktörcüye göre 
bunlar aynı zamanda çalıştırılmamıştır, sonra 
bazıları vaktinde yetişmediği için tam işletile
medi. Bazılarını da ihtiyat olarak alıkoyduğu
muz için asıl işliyen makineleri 100 olarak ka
bul etmek lâzımdır. Meselâ herhangi bir se
ferberlik anında Erzurumda ihtiyatlı bulun
mak için makineler şevkettik. Şüphe yok ki, 
bu herhangi bir ihtiyat tedbiri idi. Bunların 
çalışmaması çalışmamış olması netice üzerinde 
müessir olmamak lâzımgelecektir. Kombinalara 
verilmiş olan bu para yalnız biçer döğerlere ve
yahut harman makinalarına ait değildir. Bunda 
traktörler de vardır ki, epeyce bir yekûn tut
maktadır. 1 5 - 2 0 gün kadar evvel toplanmış 
bir rakama göre bunlarla çiftçinin 450 000 dö
nüm toprağı sürülmüş, ikilenmiş ve zeriyatr ya
pılmıştır. Makinalarm münferit olarak gönde
rildikleri yerlerde randıman itiraf ederim ki, 

hafif ve zaif olmuştur. Bunda mahsulün va
ziyetinin de tesiri olmuştur. Bazı mmtakalarda 
mahsûl çok bereketli sanılmıştır. Büyük bere
ket ve feyiz vadeden durumda iken son za
manlarda esen sam yeli tesirile taneler kavrul
muştur, tutmamıştır. Harman makinasmın ta
bii bir mahsulden mütemadi çalışmakla 10 ton 
ve daha fazla tane almasına mukabil burada 
kavuzdan, samandan hariç alman pek az tane 
oluyor. Randımanın bu şekilde müteessir ol
ması mahsulün vaziyetinden münbaistir. Bazı 
mmtakalarda bilhassa teşkilâtını tam kurabildi
ğimiz yerlerde, şevki idaresini tam tanzim ede
bildiğimiz yerlerde ise randıman hakikaten mem
nuniyetle görülebilecek ve memnuniyetle bakı-
labilecek bir vaziyettedir. Meselâ Polatlıda ve 
Eskişehirde öyle mmtakalar vardır ki, gerek 
harman makinelerimiz, gerekse biçer bağlar ma
kinelerimiz, vasati olarak günde 10 ton kabul 
edilecek olsa bazı yerlerde bunun fevkine dahi 
çıkılmıştır. Bu yerlerde hakikaten bunlar sırf 
iktisadî bakımdan dahi tetkik ve mütalea edile
cek olsa randımanlı olmuştur, rantabl olmuştur. 

Arkadaşımın ifade ettiği gibi bunların küçük 
yerlerde işletilmesine biz de taraftar değiliz. Za
ten talimatname de bunu âmirdir. Hattâ en fazla 
ziraat yapılabilecek, istihsal edilebilecek yerler
de bunların hasrı tahsisi bizim gütmüş olduğu
muz prensiplerdendir. Fakat bu günkü şerait al
tında bazı vaziyetler oluyor ki, meselâ askere git
miş bir aileye yardım gibi veyahut mahvü heba 
olmak üzere bulunan bir mahsulü kurtarmak 
maksat ve gayelerile oralara kadar gidiyoruz. 
Bunda kazanç ve maliyete bakılmamıstır. Bunun 
randıman eksikliğini kombineler idaresi çek
miş ve fakat bundan memleket ve çiftçi kazan
mış oluyor. Randımanı az olarak çalışıldı de
nilen mahallerde dahi kombinelerin bu memle
ket istihsalinde çok iyi tesirler yapmış oldu
ğuna kaniim ve bu kanaatimi mahallinde bizzat 
görerek edindim. Sizlerin, bir çok arkadaşları
mın şahadetlerinden anladım ve yine sizlerden 
çok arkadaşlarım makine ve makine talebi ve 
ısrarları ile anlamakta ve görmekteyim. Her gün 
ve her yerden makine talep edilmektedir. Bun
dan pek az zaman önce tamimi için üzerinde 
titrediğim bu makinelerin bu gün her tarafta 
takdir ile görülerek her taraftan istenilmiş ol
ması memleket itibarile çok şayanı memnuniyet 
tir. 

Makineleri vaktinde vermemek, yerini intihap 
edememek, makinisti tam bulamamak »idaresini 
tam yapamamak gibi ihmalleri, aksaklıkları iti
raf etmekle ve hepsini söylemekle beraber, he
yeti umumiyesi itibarile bu ilk büyük tecrübe
de, kombinaların muvaffak olduğunu, yüksek 
huzurunuzda ve bir huzuru kalple ifade edebili
rim ve bu kombinalardan bu gün alman neti
celeri üzerindeki kanaatlerimi bu suretle arze-
derken ve ilerisi için çok ümit beslerken, kom-

— 264 — 



î : 58 28-5-1941 C : 2 
binalarda çalışan arkadaşların mesai ve fera
gatini tebarüz ettirirken, ruhumdan kopan ve 
gönlümden gelen bir duyguyu da ifade etmekten 
kendimi alamıyacağım. Bu gün aldığımız neti
celerin ve yarın umduğumuz ve beklediğimiz 
daha muvaffakiyetli neticelerin en büyük âmili; 
dayandığımız ve dayanacağımız en büyük kuv
vet - söylerken göğsüm kabarıyor - Türk köy
lüsüdür. Türk köylüsü ile yapmış olduğumuz bu 
büyük iş birliğinde onun yüksek kavrayışı, yük
sek sezişi ve bilhassa benimsediğini tatbikte gös
terdiği müstesna kudret karşısında duyduğum ve 
her yerde söylediğim hayranlığı onun yüksek ve
killeri karşısında ve bu millet kürsüsünden dahi 
tekrarlamak benim için zevkli ve şerefli bir va
zifedir (Bravo sesleri, alkışlar ve müzakere kâ
fidir sesleri). 

REİS — Fasıllara geçilmesini reye arzediyo-
rum: Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 
P. 

885 Vekil tahsisatı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

886 Maaş 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

887 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

888 Merkez ücretleri 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

889 Vilâyetler ücretleri 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

890 Muvakkat tazminat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

891 Vekâlete merbut âli mektep me
zunlarına 1437 numaralı kanun 
mucibince verilecek avans 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

892 2233 numaralı kanun mucibince 
askerlik dersleri muallimlerine 
verilecek ücret 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

893 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

894 Merkez levazımı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

895 Merkez müteferrikası 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

896 Vekâlet otomobili masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

897 Motosiklet masrafı 
, REÎS — Kabul edilmiştir. 

898 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
4 800 

1 900 420 

3 840 

78 220 

736 092 

70 000 

10 000 

899 Vilâyetler levazımı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

900 Vilâyetler müteferrikası 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

901 Mütenevvi masraflar 

1 720 

3 000 

11 000 

10 000 

2 700 

600 

20 000 
• 

20 000 

3 000 

41 200 

P. Lira 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

902 Daimî memuriyet harcırahı 20 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

903 Muvakkat memuriyet harcırahı 22 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

904 Tetkik ve mubayaa için dış mem
leketlere gönderileceklerin har
cırahı 1 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

905 Müfettişler harcırahı ' 15 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

906 Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 6 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

907 Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 1 450 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

908 Posta ve telgraf ücreti' 48 280 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

909 3335 sayılı kanun mucibince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafları 3 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

910 Telifat, neşriyat ve propaganda 10 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

911 Levazım ve alâtı fenniye 1 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

912 Kongre ve teknik toplantılar ve 
beynelmilel teşekküllere iştirak 
ve yardım 7 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

913 Hayvan ıslah ve sağlık zabıtası 
encümenleri hakkı huzuru 1 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

914 Yerli, ecnebi teknikerler, usta
başı ve mütehassıslar ve tercü
me büroları müstahdemleri 14 240 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

915 Staj ve ihtisas masrafları 2 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

916 Mektep ve kurslar 263 550 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

917 Mücadele ' 420 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

918 Tarla zirati ıslâh, deneme, üret
me ve temizleme müessesesi 167 400 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

919 Bağ ve bahçe ziraati ve mües
seseleri 158 001 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

920 Böcekçilik, tavukçuluk müesse
seleri 44 120 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

921 Meyve ve çay ziraati umumî 
masrafları J 325 200 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

922 3437 numaralı tütün inhisarı 
kanununun tatbiki masrafı 500 
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F. 

REİS — Kabul edilmiştir. 
923 3039 numaralı çeltik ekimi ka

nununun tatbiki masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

924 Mektepler, kurslar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

925 Mücadele 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

926 2342 numaralı kanun mucibin
ce hayvan sağlığı memurlarına 
verilecek yem bedeli 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

927 Islah, teksir ve tetkikat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

928 Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

929 Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

930 Merinos işleri 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

931 Pamuk işleri 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

932 Sergi ve fuarlara yardım 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

933 Ziraî kombinalar ve tohum te
mizleme evleri 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

934 Maaş ve ücretler 
REİS — Kabul edilmiştir. 

935 Ücretler 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

936 Muvakkat tazminat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

937 Enstitü ve laboratuarlar ve le
vazım ve işletmeleri umumî mas
rafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

938 Yüksek ziraat enstitüsü idare 
levazımı 

Lira 

1 000 

32 750 

252 000 

22 000 

818 000 

6 000 

9 200 

254 20C 

193 000 

5 001 

236 320 

297 461 

260 900 

50 000 

105 960 

74 000 

F. Lira 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

939 Talebe ve staj iyer talebe mas
rafı 214 810 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

940 Ecnebi mütehassıslar ve tercü
manları 36 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

941 3335 sayılı kanun mucibince ya
pılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 1 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

942 Umumî masraflar karşılığı 27 879 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

943 Tamirat ve su tesisatı masraf
ları ' 4 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

944 Nakil vasıtaları masrafları 4 850 
REİS — Kabul edilmiştir. 

945 Gecen yıl borçları 1 000 
REÎS — Ka,bul edilmiştir. 

946 Eski yıllar borçları 650 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Efendim, bütçenin varidat kısmindan evvel 
çıkması lâzım gelen bir lâyiha vat. Fevkalâde 
vaziyet dolayısile tarholunacak vergilere aittir. 
Müsaade buyurursanız yarınki ru^nameye ala
lım. (Muvafık sesleri). 

Sonra iki münakale kanunu lâyihası var, se
ne nihayetinin yaklaşması dolayısîld bir an evvel 
çıkması lâzımdır. Müsaade buyurursanız onla
rı da yarınki ruznameye alalım. (Muvafık ses
leri) . 

Bu günkü ruznamede beden terbiyesine ait 
bir lâyiha vardır. Fakat vakit gecikmiştir, onu 
da yarma bırakalım. (Muvafık sekleri). 

Yarın saat 14 te toplanılmak üzere celseye ni
hayet veriyorum. 

Kapanma saati ^0,55 

»o<t 

T. B. M. m. Matbaası 


