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REÎS — İkinci Reisvekili îsmet Beyefendi 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Karahisarı Sahib), Falih Rıfkı Bey (Bolu) 

REİS — Efendim «else açılmıştır. Zaptı sa
bık hulâsası okunacak : 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 
Birinci celse 

İkinci Reisvekili İsmet Beyefendinin tahtı 
Riyasetlerinde küşad edilerek zaptı sabık hulâ
sası kıraat ve aynen kabul olundu. Muhtelif su
ret ve müddetlerle mahkûm bâzı eşhas hakkın
da Heyeti Vekileden mevrut tezkereler Adliye 
Encümenine; Tıbbiye talebesi hakkında İstan
bul Mebusu Hamdullah Subhi Bey ve rüfekası-
nın ve İstanbul'daki Harbiye Nezareti binası
nın Maarif Vekâletine devri hakkında. Bolu Me
busa Falih Rıfkı Bey ve rüfe'kasımn. Harbi 
Umumide memaliki eenebiyede kalan üseramız 
hakkında Kastamonu Mebusu Halid Beyin te
menni takrirleri Heyeti Vekile Riyasetine hava
le, Muhtaeini zürraa tavizan tohumluk ve saire 
itası hakkındaki lâyihaya dair Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatasiyle Evkafı mülhaka 
fazlalarından alınmakta olan mali maktuun il
gası hakkındaki lıyihaya dair Şer'iye ve Evkaf 
Encümeni mazbatası ve idarei hmsuusiye me
mur! ariyl e mazıılîn ve mütekaidin evlâtların
dan leylî talebe olanlar hakkında ITrfa Mebu
su Şeyh Saffet Efendinin takriri ruznameye 
ithal edildi. 

Tebrikâtı mutazammm telgraflara Divanı 
Riyasetçe cevap itası tensi'bolundu. 

Katil maddesinden yedibuçu'k sene küreğe 
mahkûm İmamoğlu Hasan'm bakıyei müddeti 
eezaiyesinin affı hakkındaki Adliye «ncümeni 
mazbatası kıraat ve müzakere cereyanından 
sonra mazbata kabul edildi. Rüşvet maddesin -
den on sene küreğe mahkûm Mülâzimievvel 
Lûtfi Efendinin bakıyei müddetinin affı hak
kındaki Adliye Encümeni mazbatası, Kars Me

busu Ağaoğlu Ahmed Beyin takriri veçhile. En 
cümene iade ve cinayetle mahkûm ITrfalı Hacı 
Mustafa'nın iadei hukuku memnuasma dair 
mazbata kıraat ve kabul olunda. Firari ve ba-
kaye efrada ve Avrupa'dan gelecek kükürtlere 
dair tekliflerin şayanı müzakere olmadığı hak
kındaki Lâyiha Mncümcni mazbataları kıraat ve 
kabul edildi. Sükna Kanununun ilgası d ol ayı-
siyle Mahzeni Evraka giden evrakın celp ve 
cenı'i hakkında Menteşe Mebusu Esad Efendi 
ve rüfeka sının takriri kıraat ve kabul olundu. 
Muhtaeini zürra a tohumluk ve saire itası hak
kındaki lâyihanın müstacel en müzakeresine 
dair İktisat Vekili Mahmud Esad Beyle Cebe
libereket Mebusu Avni Bey ve rüfe'kasımn tak
rirleri kıraat ve kabul olunarak teneffüs için 
Celse tatil olundu. 

İkinci celse 
İsmet Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde bil -

inikat tohumluk hakkındaki lâyihanın heyeti 
um ilmiyesi hakkında müzakere cereyan ettik
ten sonra müzakerenin kifayetiyle maddelere 
geçilmesi kabul edildi. Birinci maddenin mü
zakeresine başlandı "ise de nisabı ekseriyet kal
madığından maddelerin müzakeresine devam 
edilmek ve Cumartesi günü toplanmak üzere 
İçtimaa nihayet verildi. 

Reis Kâtip 
İkinci Reisvekili Karahisarı Sahib 

('oranı Ruşen Eşref 
İsmet 

Kâtip 
Bolu 

Falih Rıfkı 
RKİS — Zaptısabık 'hulâsası hakkında müta

lâa var mil Zaptı sabık hulâsasını ayrımı kabul 
buyuranlar lütfen el kaldırsın. Zaptı sabık hulâ
sası aynen kabul edilmiştir. 
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2. — EVRAKI VARİDE I 

REİS — Evnakı varideyi 'arz 'edeceğini el'en-
<lim : 

Takrirler 
./. — Cazianteb Mebusu Hafız Şahin Efendi

nin, 1339 senesi İkinci Avans Kanununun posta 
mütaahhit ve sürücüleri hakkındaki madde i mah-
susasının tefsirine dair takriri (i/26 mükerrer) 
(Muvazenei Maliye, Encümenine) 

Lâyihalar I 
/. — Sükna Kanununu tadil en tanzim edilen 

kanun lâyihası (f/223) 

Teklifler 
1. — Kütahya sabık Mebusu Cemil Beyin, 

Mesken icarları hakkında kanun teklifi (2/168) I 

2. — Bozok (Sabık Yozgad) Mebusu Süley- I 
man Sırrı Beyin, Sükna Kanunu teklifi (2/16,9) 

3. — Kütahya (sabık) Mebusu Cemil Beyin, 
İcarı mesakin hakkında kanun teklifi (2/170) 

REiîS — (lecen devrei intihabiyede, Mesken 
icarları hakkında 'verilip 'Mahzeni Evraktan cel- I 
bedilen bir Kanun lâyihası ile tekâlifi' kanuniye 
Adliye Encümenine tevdi edildi. I 

Mazbatalar I 
/. — Aydın Mebusu Mazhar Beyin, İmar ve I 

İskân Vekâleti teşkili hakkında teklifi kanunisi
nin sayamı müzakere olduğuna dair Lâyiha En- I 
tümeni mazbatası (2/163) (Kanunu Esasi ve Mu- I 
vazenei Maliye encümenlerine) I 

2. — Evvelce tesekkürname ve bilâhara tak- I 
tirnameyle taltif edilen Binbaşı Mehmed Rüşdü I 
Efendi hakkında iki takdirname alanlar misillü I 
muamele lâzımgelip gelmiyeceğinin tefsirine I 
(3/26), Takdirnameyle taltif Kanununun tefsiri
ne (3/40), Takdirnameyle Taltif Kanununun tef
sirine (3/41) dair İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
tezkereleriyle Müdafaai Milliye Encümeni maz
bataları 

REİS — Takdirnameyle taltif usulü 'hakkın
daki Kanunun tefsirine ait üç kıta 'Müdafaai 
Milliye Encümeni mazbatası var, ruznameye alı
yoruz. 

3. — İstiklâl Madalyası Kanununun tefsirine 
dair İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi ve 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası (3/14) 
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I REİS — 'İstiklâl iMadalyası Kanununun tef

sirine ait 'Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 
var, keza Ruznameye alıyoruz. 

/. — Tıp Fakültesinden neşet edecek etibbayı 
mülkiyenin sureti istihdamları hakkında kanun 
lâyihası ve Sıhhiye Encümeni mazbatası (1/26) 

REİS — Etıbbanın 'hizmeti mecburc lâyihası 
ve bu husus hakkında Sıhhiye ve Muaveneti İc-

I t i ma iye Encümeni -mazbatası var, ruznameye alı-
I yoruz. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDE 

/. — Muhtacini zürraa tavizan verilecek to
humluk ve çift hayvanatı ve alâtı ziraiye için İk
tisat Vekâleti 1339 senesi bütçesine (500) bin lira 

I tahsisat vaz'ma dair kanun lâyihası ve Muvaze
nei Maliye Encümeni mazbatası (1/164) 

REİS — Efendim ruznamemizde, iMuhtacini 
zürraa verilecek tohumluk, çift hayvanatı ve alâ-

I ti ziraiye tahsisatı hakkındaki lâyihai kanuniye 
I vardır. (Birinci maddesinin müzakeresine devam 
I edeceğiz. 

•MADİYİE VEKİLİ HASAN EEHMİ B. (Oü-
I ınüşane) — Reis 'Bey, müsaade 'buyuruyor musu-
j nuz? 

I REİS — Buyurunuz, efendim. 
MADİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (üü-

I müşane) — Efendim, 'Mu'htacini zürraa tavizan 
I verilecek tohumluk için beş yüz ibin lira tahsisat 
I istenilmişti. Bendenizin dünkü müzakereden hâ-
I sil ettiğim kanaata göre 'Meclisi Ali bunun tezyi-
I dine tai'aftardır ve esasen 1340 senesi bütçesiyle 
I ilkbahar zeriyatı .için ayrıca yine tahsisat istene-
I € eğin i bendeniz dün arz ettim. Binaenaleyh bilâ-
I hara ihtiyaç hâsıl olursa; o :günün ihtiyacına ıgö-
I re ayrıca para tahsis ederiz. Şimdi tohumluk tah-
I sisatınm bir milyon liraya iblâğında, bir mâni 
I yoktur. ıBir milyon liraya iblâğ edebiliriz. (Te-
I şekkür ederiz sesleri) Yalnız müsaadenizle şunu 
I da arz edeyim : (Bu 'verilecek olan tahsisatın sekiz 
I yüz bin lirasını tavizan verelim ve 200 binlirası-
I m meccanen verilecek fasla koyalım. Yani Maliye 
I bütçesinin W) ncıt (A) faslına koyalım. 800 bin 
I lirasını tavizan verirsek ve 200 bin lirasını tohıım-
I hık ve yemeklik faslına koyarsak, lâyihai kanıı-
I niyeyi bu şekilde tadil edersek maksat basıl olur 
I ve 'Meclisi ÂH 'müsaade buyurursa şimdi burada 
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Muvazenei ıMaliye Encümeni arkadaşlarımızla 
beraber tertibi yapar ve takdim ederiz. (iPeki ses
leri) 

MUSTAFA İB. (İzmit) — Efendiler bir in
kılâbı elhamdülillah idrak ediyoruz. Fakat Mali
ye Vekili Beyefendiyle iktisat Vekili Beyefelidi
nin tamamen memleketin ihtiyaeatını düşünerek 
müspet bir kararla buraya ıgefm ediklerin e kana
at ediyorum. '"Efendiler! ıBugün memleket büyük 
bir ihtiyaç içerisindedir. \Memleketin hakiki efen
disi olan köylünün ihakiki ihtiyacını ne bir mil
yon ve ne de iki milyon lirayla temin edeme
yiz. iktisat Vekâleti bulgun.- köylerde tetkik at 
yaptırmalı ve hakiki ihtiyaçlannı tesbit ve tâ
yin ettikten sonra; buraya gelmelidir. (Zanıa-
n;a muhtaçtır sesleri) Heyeti \ r ekilenin bunu 
şimdiye kadar tesbit ederek bir dertlere karşı 
müspet 'bir karar vermesi lâzımdı. Şimdi1 bu 
tesbit edilen bir' milyon- lira. -benim, dairei inti-
habiyeme yetişmez. Halk hiçbir şey istemiyor. 
Yalnız' bii' çift öküz ve yiyecek ekini istiyor ve 
«Onunla Hükümetin bütün tekâlifini vereyim.» 
diyor. İktisat Vekili1 Beyefendi buraya teşrif
lerinde kendilerinden soruldu, «Hangi ihtiyaç 
üzerine bu para isteniyor!» denildi. Encümen 
Reisi Beyefendinin ifadeleriyle müspettir ki 
Meclis müzakereye baişladığı zamanlarda mem
leketin Ihtİyaeatı umumiyesi hakkında sabit 
bir şey verememiştir. Kendi ifadeleriyle de 
müspettir ki (500 000) lira ihtiyaca kâfi: değil
dir. Binaenaleyh; beşyüz bin: lira, bir milyon 
lira ihtiyaca kâfi değilse onların ihtiyacınr te
min edecek 'bir paranın verilim esi' lâzımdır. 
Verilecek olan bu para. onların ihtiyaeatını 
katiyen tatmin etmiyecektir. Omun için! halkın 
ihtiyaeatını tatmin edecek bir paranın verilme
sini rica ediyorum. 

İkincisi : «Bununla hayvan alacağız.» deni
liyor. Memleketin bir kısmında, hayvan hasta
lığı yüzünden hayvan yoktur. Şu halde hay
vanata ihtiyaç vardır ve binaen aleyh hayvan 
satmalın ac'afctıır. Fakat neden Hükümet elin
deki hayvanları ahaliye tevzi etmiyor? Evet. 
Gözümüzün.- önünde onbeş liraya, bir beygir sa
tılıyor. Onbeış liraya satılan bu beygirler niçin 
halka verilmiyor'? Hükümetin elinde hayvan 
varken -aynıca, hayvan mubayaası için neden, 
bizden bu para talebolunuyor? İzmit'te or
dunun terk ettiği hayvanatın satıl m ayıp hal
kın muhtacinine tevzi edilmesini rica ettik. 
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'Maatteessüf' kabul edilmedi. Orada satıldı. Sa
tılan hayvanlar zenginler tarafından alınarak 
mezbahalara götürülüp kesildi ve binaenaleyh 
zenginlerin ticaretini temini için bu hayvanlar 
feda edildi. Hayvan lâzım. Lâzım -olan bu 
hayvanlar, kasaplığa verilmeyip de halkın eli
ne verilseydi, halik hem kendi ihtiyacını temin 
edecek ve hem de Hükümete Aşardan yüzbin-
leree para, temin edecekti. 

«Alât ve edevatı ziraiye alacağız. Trak
törler alacağız.» deniliyor. İktisat Vekili Bey
efendi mevcut traktörleri ile Ankara muhitiu-
deki kilometrelerce yerleri sürdürsün. Ve biz 
de buraların ziraaltini görelim ve iftihar ede
lim. Gitmi'yecek yerlere, küçük çiftçilere trak
törün lüzumu yoktur. Traktör, büyük çiftçile
re aittir. Küçük çiftçiierin birer sahanı ve bi
rer lıayvanla.rı olduktan sonra kendi saile-
riyle kendi ekmeklerıinıi temin etmek kabili
yeti e ıi vardır. Hükümet, bunları toplayıp ve 
halkın, ihtiyaeatını tesbit 'edip Meclisin küşa-
dında bize verecekti ve biz de ona, göre bir 
•karar verip şimdiye kadar ^semeresini görecek 
idik. Fakat maalesef el'an müzakeresi devam 
edi'yor. Onun için serian bir karar verilmeli
dir ve bu karar; bir milyon, iki milyon de
ğil halikın ihtiyaeatını1 temin edebileleek 'bir ka
biliyette ve -o •miktarda' olmasını temenni ederim. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMFI) ES AD B. (İz
mir) —- Efendiler, İzmit Mebusu Mustafa Bey 
diyorlar ki: «İktisat Vekili Bey müspet bir .ma
lûmata, sahip değildir ve binaenaleyh, !bu ihtiya-
catı uluorta tâyin edivermiştir. O suretle gelmiş 
ve bizden beş yüz bin lira istemiştir. Hattâ bu, 
enenmen Reisi Beyin ifadesiyle de teyidedilebi-
•lir.» Efendiler! Şu ciheti arz edeyim, ki; İktisat 
Vekilinin elinde memleketin ihtiyaç atı hatırası
na dair ve teşkilâtı hazıramıza göre müspet vesa
ik mevcuttur ve İktisat Vekilli beş yüz bin lirayı 
Muvazene i Maliyeden istediği vakit elinde müs
pet vesaikle istedi. «ılhtiyaç bundan fazladır.» 
buyuruyorlar, ihtiyacın bundan fazla 'olduğuna ve 
)bu paranın kifayet etmlyeceğine dair acaiba ken
di ellerinde müspet vesaik var mıdır? 

MUSTAFA B. (İzmit) — Tş'aratı arz ediyo
rum . 

ÎKTİlSAT VEKİLİ MAHMUT) ES Al) B. 
(Devamla) — Bendeniz zatıâlilerini dinledim, ri
ca ederim, müsaade buyurunuz. Efendim, elle-
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rinde müspet !>ir vesika var mıdır ki, bu paranın 
kifayet edip etm iveceğinden bahis buyuruyorlar? 
Fillerimde iş'ara.t varmış; bizim elimizde de vesai
ki resmiye vardır. Acaba bu • vesaiki resmiye1 mi 
kanaatbahştır? Yoksa dairei intihalbiyesinden vu-
kubulan iş'arat mı kanaaıtbahştır? Tekrar ediyi-
i'iım, Muvazene! Maliye Encümen inde de tekrar 
ettim. Beş yüz bin lira elimizdeki vesaika göre 
kâfi değildir, bir milyondan fazlaya ihtiyacımız 
vardır. Fakat Maliye Vekili Beyefendiyle görüş-
lüğümüz zaman - siai Maliyemiz nazarı itibara 
alınarak - şimdilik bu. kadar verilmesi muvafık 
görülmüştü. Fakat Maliye Vekili Beyefendibu-
ı_iıÎı -beş yüz bin lira daha temin edeieeğini 
vait buyuruyorlar. Binaenaleyh maksat hâsıl ol
muştur, bu kâfidir, bunu Heyeti O l il eniz o te
min de edebi I irim. Yalnız tekrar ediyorum; İk
tisat Vekilinin gayrimüspet vesaikle (buraya geldi
ğini ve bu parayı istediğini iddia eden Mustafa 
Beyefendi acaba kendi iddialarının müspet oldu
ğuna dair bize katı ve esaslı 'bir vesaik gösterobi-
lirler mi? 

Çiftçinin hayvanata olan ihtiyacından hahs 
buyurdular, bu da doğrudur, hayvanat ihtiyacı; 
yüz hin, iki yüz bin, üç yüz bin, beş yüz bin de
ğildir. Bendeniz, milyonlara baliğ olan hayva
nat ihtiyacatını, her hangi bir memleketin ibir 
günde temin etmesine imkân ve ihtimal olduğunu 
görenlerden değilim. Bugün yapılacak iş; eşeddü 
ihtiyacı olan çift çil ere, elinde fazla hayvanatı bu
lunup d>a satılığa çıkaranlardan ve satacak olan
lardan alıp -tevzi (itmek ve onlara işlerini gördür
mektir. Yoksa; biz burada beş yüz bin liralık bir 
kanunla ıslahı hayvanat için gelmedik. Hastalık 
kırıyor diyorlar. O da doğrudur, fakat efendi
ler. Şunu kemali şükranla tekrar edebilirim ki, 
geçen sene hayvanat hastalığı yedi yüz köye aid-
olduğu halde bu sene - resmî vesaika istinaden 
söylüyorum - elli Ibeş karyeye inmiştir. Elimizde
ki bu baytar mevcudiyle, bu teşkilâtı baytariye 
ile ve bu siai maliyemizle bundan fazlasını daha 
büyük bir muvaffakiyetle başarmak imkânı yok
tur. Başka memleketler efendiler! Hayvan hasta
lığı zuhur ettiği zaman vebayı bakarı şöyle dur
sun, şap hastalıklarına karşı bile bir, birimçuk. 
iki milyon ingiliz lirası sarf etmişlerdir de bu 
hastalığı bir iki ayda bitirmişler. Fakat; biz en 
müthiş, en tehlikeli hastalık olan vebayı bakarı 
için yalnız yetmiş bin kâğıt ancak sarf edebil
dik Bundan ilerisine1 gidemedik. Bu yetmiş bin 
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kâğıt ile. bulaşık olan yedi yüz köyü elli beş köye 
indirdik. Memlekette hayvanat çok azalmıştır. 
Fakat bu başka, bir meseledir ki, onu mevzuuhah-
setmekle kanunun çok haricine çıkmış oluyoruz. 
Bu kanun, ıslahı hayvanata mütaallik değildir. 
Elinde hayvanı bul.unm.iyan köylüye küçük bir 
hayvan vereceğiz. 

Traktörler meselesine gelince : Filvaki trak
törleri idare edecek büyük çiftçilerdir. Fakat 
burada mevzuubahsolaıı büyük çiftçiler değildir. 
Fazla miktarda hayvan tedarik etmek imkânı ol
madığından yirmi, otuz traktör tedarik edecek 
ve muhtaç ve küçük olan çiftçilere göndereceğiz 
ve orada Hükümetin hesabına arazi sürdüreceğiz. 
Makinistlerini hazırlamışızdır. Bunu yapmadığı
mız halde hayvan dahi bulamıvacak olan küçük 
çiftçi bittabi 'eliyle tarlasını kazamaz ve binaen
aleyh vereceğimiz tohumluktan da istifade ede
ni iyecektir. Yoksa küçük çiftçilerimizin her biri
sine birer traktör verecek değiliz. Muhtelif mııı-
1 akalara, muhtelif ihtiyaçlar üzerine traktörler 
tahsis edeceğiz. Bunlar oralarda Hükümet hesa
bına işliyecektir. Çiftçi mahsulâtını kaldırdığı 
zaman traktörlerin yalnız masarifi zaruriyesini 
verecektir. Mesele, bundan ibarettir. O kadar 
izam etmek de muvafık değildir. Sonra «Eldeki 
traktörleri verirsek daha iyi olur» diyorlar. 

Efendim; kemali memnuniyetle bunu da yâd 
edebilirim ki, memleketimizde makin a ile ziraat 
yapmak hevesi çok artmıştır. Ve Bankanın elin
de mevcut bütün traktörleri satılmıştır. Yalnız 
birkaç mektepte numunelik traktörler vardır. Bu 
traktörleri mekteplerden kaldırıp da başka yerle
re gönderemeyiz. Çünkü orada makinistler var
dır ve orada tecrübe görüyorlar. İhtiyacımız olan 
beş, on ne ise mahallî ihtiyaca göre bunu teshil 
edip, onları alıp göndereceğiz. Müsaade buyu
rursanız mevzuubahis ve müzakere olan kanunun 
birinci maddesine, ait, bâzı mâruzâtta bulunacağım. 
Mamafih sualleri dinledikten sonra maddeye dair 
söylerim. 

REİS —• Mustafa Beyefendinin izahatları ka
nunun heyeti umumiyesine aittir. Halbuki kanu
nun heyeti umumiyesi hakkında müzakere cere
yan etmiştir. Fakat Mustafa Bey ilk defa söz al
mıştır ve heyeti umumiyesi hakkında izahatta 
bulunmuştur. Bu hususta. Makamı Riyaset maa
lesef zaıf göstermiştir. Bundan dolayı rica ede
rim Vekil Beyefendi madde hakkında izahlarım 
ikmal buvursunlar. 

— US — 
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İKTİSAT VUKİLİ M A H'JVJİT I) ESAI ) B. 

(İzmir) — Efendiler! ımisaadenizlc kanunun 
hey o ti umumiyesi hakkında, değil, fakat kanu
num en ruhlıı maddesini teşkil, eden birinci 'mad
desi hakkında, mütalâ'atı âeizıanemi arz ediyo
rum. Bendenize öyle geliyor ki hedefi, gayesi 
pek vazıh olan muhtaç çiftçilerin Tohumluk ve 
.vesaiti ziraiye Kanunu etı*a'fınd'a bilhassa Mu-
vazenei Maliye Encümeni Reisi Bey taraf ından 
iradedileu nutuk ve söylenen sözle»* çok kıymet
li olni'ü'Ma beraber mesele lüzumundan fazla. 
izanı edilmiştir. Muvazenei Maliye l*]ncümeni 
l-Jeisi Beyefendi bir takım kıymetli noktalara işa
ret etmiştir . Faka t bu nok ta la r kıymetli ohnıak
la beraber esası mesele ile a l akadar değildir . 
Biaıtıen'aleyh mesele -büyüye büyüye esası me
sele ile katiyen münasebeti olmıyan şeylere te
mas edilmiştir. 'Bendeniz maksat ve gayesi 
mailim ve muayyen olan kanunun etrafında ar
zı uralûmat edeceğim. Ve bilhassa kanunun ru
hunu teşkil eden 'birimci madde hakkında İkt i 
sat Vekâletinin ve Hükümetin noktai nazarını 
söyliyeeeğim. 

Efendiler! Heyeti Oelıilenize iki şekil arz eden 
bir maddei kanuniye teklif edi lmişt i r k i : O da 
birinci maddedir . Bunun M Alicisi Hükümetin 
teklifi, ikincisi encümenin teklifidir. Arasındaki 
fark ş u d u r : Hükümet diyor k i : Verilecek olan 
beşyüz bin lirayı tohumluğa. alât ve edevatı 
ziraiyeye ve çift hayvanat ına sarf edelim, her 
bir i için sarf edilecek meblağ ayrıca takyit ve 
t ah di dedİim esin. M u va zeri ei Mal iye TC neü meni -
niz de diyor ki : Yüzbin lirası mutlak sure t te 

alât ve 'edevatı ziraiyeye sarf edilsin de dört-
yüz bin lirası da tohumluğa verilsin. Aradaki 
fark bundan ibaret t i r . "Birincisi Hükümetin i'tti-
fakiyle tesbit edilmiştir, ikincisi Muvazenei Ma
liyenin ekseriyetiyle tesbit ve serd edilmiştir. 
Bu mesele mevzııubahsolurken bendeniz Muva
zenei Maliye Encümeninde filvaki yü zelil bin 
liradan bahset t im. Ve Meclisi Âlinizde de otuz, 
kırk bin l iradan bahset t im. Faka t bu rakamları 
kanunda- tesbit edilmek için söylemedim. Iîitâ-
kis maddei kanuniyenin Hükümet taraf ından 
teklif edildiği şekilde kabui edilmesi için söyle
dim. F*]ğer yüzelli bin, yüz bin, seicizyüz bin li
ralık bir rakamın alât. edevatı ziraiyeye mut
lak suret te tahsisine kail olsaydım, bunu Mu
vazenei Maliye Encümeninde değil, kanunun 
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Hükümetle, Maliye Vekâletiyle hini müzake
resinde, İktisat Vekâletince b in i tanziminde, 
mev/jiııihahsederdim. Ve lütfen Muvazenei Ma
liye Ihıcümeni Iveisi Beyefendi Hazret leri ha
tırlarla»' ki encümende bu bahse •geldiğimiz za
man Hükümet in teklifinin olduğu gibi kabul 
edilmesini rica etmiştim. Muvazenei Maiiye En
cümeni yüz bin liraya indi ve bunu takyidetme-
ye ekseriyetle karar verince telâşa, düştün». Çün
kü mahal l î i'hfiyaeı; tef 'erruatiyle merkezden 
kavramak imkân ve ihtimali yoktur . 

Bunu encümen lieisi Bey derhal veyv vaz 'el
tiler, kabul edilmedi. Tek ra r ettin» Jleis Beye
fendiye, lütfen ha t ı r l ıyacaklar ın ı i imklediyo
rum, dedim k i : Hükümetin noktai nazarımı 
Muvazenei M aliye ICncü m eninin ekal liyetiyie 
bir l ikte Meclis lu ızuruüda müdafaa edeceğini. 
Ve Meclisi Âlinize de geldiğim zaman bunun 
belki otuz. k ı rk bin lira olacağını söyledim 
ve binaenaleyh Hükümetin serbest bırakılma
sını, çünkü mahallî ih t iyacat ı te fer ruat iy le 
buradan görmek kabil olmadığından tecrübe 
ve man tıka ist inaden 'tanzim edilen Hüküme
tin teklif inin kabulünü rica, ediyorum. Ve aynı 
fikirde ısrar ediyorum. Ivferıdilei' filvaki Mu
vazenei Milliye Encümeninin dediği gibi yüz 
bin lira kabul edildiği t akd i rde , yani yüz bin 
lira alât ve edevatı ziraiyeye hasredildiği va
kit t e bir tehlike melhuz değildi . Yalnız müş
külât vardı . Belki yüz bin liraya iht iyaç ol-
mıy a çaktır . Her iki şekilde de Millet Mec
lisinin huzuruna yeni bir kanun get i rerek va
ziyeti tashih etmek mecburiyet inde kalacağız. 
Ve iş uzayacakt ı r . Binaenaleyh or tada bir müş
kül var. Bir de faydası muayyen olan bir nok
ta vardır . Ne için faydası muayyen ve malûm 
bir mesele dururken müşkülü tercih edelim.' 
l îendeniz bunu anlamıyorum. Mamafih ben
deniz t ek ra r arz ediyorum. Müşkül de değil
dir. Muvazenei Maliye Encümeninin teklif et
tiği ta tb ik edilebilir. Faka t bu iht iyaçtan faz
la, ise tohumluğa, bunu sarf edemeyiz. •Hulâ
sa efendiler, bu birinci maddenin Hükümetin 
teklifi veçhile aynen kabul edilmesini rica edi
yorum. 

'REİS Vekil Bey, Maliye Vekili Be
yefendinin izahatı hakk ındak i n okta i nazarı
nızı izah. buyurunuz ! 

İKTİSAT V E K İ L ! M A H M F İ ) ESAI) B. (İz
mir) Bu ihtiyacın Maliye Vekili Beyefen-
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di tarafından nazarı itibara alnndığını görü
yorum. Bir milyon lira veriyorlar, bu da şa
yanı şükrandır ve İktisat Vekâletinin derhal 
kabul edeceği bir tekliftir ve zannederim ve
kili etin bir milyon liraya da ihtiyacı vardır. 
Hattâ biraz da fazlaya. Fakat bir milyon lira
nın ihtiyacı latmiıiı edeceğini zannediyorum. 

AI it SAİB B. (Kozan) — Beyefendi! de
min buyurdunuz ki, İm paranın ihtiyaca kâ
fi olduğuna dair İktisat Vekâletinin bu hu
susta vesaiki cardır ve bu vesaiki) nazaran bu 
beş yüz bin lira kâfidir. Şimdi de bir milyon 
lira istiyorsunuz. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD ESAI) B. — 
Efendim, elimizde vesaik vardır. Fakat bu 
vesaika nazaran bu beş yüz bin lira kâfidir 
demedim. İhtiyaç elimizdeki vesaika göre bil
in i İyon liradan Fazladır. Fakat Hükümetle 
ve Maliye ile hini müzakerede, beş yüz bin 
liradan fazla bir para verilemiyeceğine, siai 
maliyemizin bundan fazlasına mütehammil ol
madığına zahi boklum ve beş yüz bin lira ile 
iktifa ettik. Çünkü beş yüz bin lirayı kaimi 
etmeyip bir milyonun tamamen tesviyesini 
beklemek demek; nadaslarını yapmak için el
leri böğründe ve bütün ümitlerini bize bağ
lamış olan çiftçilere cevap vermemek demek
tir. Bu para ile ihtiyacın ne kadarını tatmin 
edebilirsek o kadarını tatmine koşacağız ve 
daha fazlası için Meclisi Alinize müracaat 

Yoksa beş yüz bin lira. kâ-
Fakat bu para bir milyon, 
liralı'k ihtiyaç için büyülk 
bütün çiftçiler bu bir mil

yon lirayı beklemiyecektir. Kimisi Ziraat Ban
kasından istikraz edecektir. Bâzısının bâzı mü-
essesat nezdinde itibarı vardır. Bunlar ihtiyaç
larını oradan tesviye edecektir. Bâzısının esa
sen tohumu vardı i-, hayvanatı mevcuttur. Bu 
beşyüz bin lira, eşedclü ihtiyacı olan çiftçilere 
sarf •olunacaktır. Bilmiyorum bu izahatı kâ
fi görüyorlar mı"? 

REİS — Maliye ve İktisat Vekilleri Bey
efendiler gerek kanunun heyeti umumiyesi ve 
gerek birinci maddesi hakkındaki müzakeratı 
isti m a ve Heyeti Oelilenin bu husustaki arzu ve 
temayülüne kesbi ıttıla buyurduklarından do
layı verilen takrirler veçhile alelıtlak tahsisa
tın bir milyona iblâğım kabul ettiklerini ifade 
ediyorlar. Binaenaleyh maddenin müzakeresi-

edeeeğiz dedim. 
fidir demedim. 
bir bucuk milyon 
bir yardımdır ve 

ne hitam vermezden evvel mevcut takrirlerle 
lâyihayı Muvazene! Maliye Encümenine tevdi 
edelim, celsei âtiyeye yetiştirsinler. 

AHMED FERİT) B. (Kütahya) — Mevaddı 
kanuniye hazırdır efendim. 

ATİ CENANİ P>. (Gamnteb) — Muvazenei 
Maliye Encümeni lâyihanın yeni şeklini hazırla
mıştır efendim. 

REİS — Efendim ! Vekil Beylerin teklif ve 
kabul ettikleri miktar üzerinden Muvazenei 
Maliye Encümeni bir şekil tanzim ve tesibit et
miştir. Riyasete şimdi tevdi ettiler. Tensibeder-
seuiz okuyalım : 

MADDE 1. — Maliye Vekâletinin 1339 büt
çesinde1 (Ziraat Bankasının istanbul avansına 

tediyat) namı ile açılacak faslı mahsusa seikiz-
yüz bin lira tahsisat konulmuştur. 

MADDE 2. — Maliye Vekâletinin 1339 se
nesi bütçesinde (İstilâzedelere meeeanen tevzi 
olunacak tohumluk ve yemeklik bedeli) namı 
ile mevcut «99 A» faslına ikiyüz bin lira. tah
sisatı munzamına vaz'olunmuştur. 

MADDE 3. — Birinci madde mucibince Ziraat 
B anık a sı. verilen sekiz yüz 'bin lira ile mahalli 
tevzii İktisat Ve'kâletince tâyin edilmek üzere 
muhtacım zürra a tavizan tohumluk verilecek
tir. 

MADDE 4. — İşbu tevziat Heyeti Vekile-
ce tanzim edilecek bir talimatnameye tevfikan 
icra olunacaktır. 

MADDE o. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
i ti b a ı-en m e ri yü 1 icrad ir. 

MADDE 6. — İşbu kanunun icrayı ihkâmı-
na Maliye ve İktisat Vekâletleri memurdur. 

REİS — Efendim Muvazenei Maliye Encü
meninin yeniden tanzim ettiği bu lâyihanın bi
rinci maddesi hakkında söz istıyen var mı? 

NURİ B. (Kütahya) — Reis Bey bendeniz 
takririmi geri alıyorum. 

REİS — Başka söz istiyen var mı efendim? 
İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Muhterem 

refiklerim. Hükümet, varidatının kısmı âzami
ni zürradan alıyor. Zürra a ufacık bir teshilâtı 
diriğ etmeyin, Hükümeti milliyemizin şiarı ile 
mütenasip olmıyacağı kanaatindeyim. Ben bir 
milyon lirayı az görmekte iken, bu sekiz yüz bin 

: liraya indrildi. Halbuki bu tenzil muvafık değil-

115 



I 
İ : 19 15 .9 . 

d ir. Binaenaleyh, hiç olmazsa bir milyon lira ot- i 
masını teklif ediyorum. (llürüttüter) Efendim! 
Ben sizi dinliyor um, rica ("derini; siz de beni din
leyiniz! Binaenaleyh, ,bir milyon lira bile az iken 
-bunun sekiz yik'bin liraya tenzilini 'bendeniz mu
vafık g-örmüyorum. Bunun bir milyon lira olma
sı ve ayrıca iki yüz bin lira. da ınühtaeîni zürra a 
verilmesi fikrindeyim. Bunu teklif ediyorum. 

ZEKİ B. (fiümi%ane) -- -Zürraa levzi edile
cek olan lıir milyon liranın heyeti umumiyesi iti
bariyle kâfi g'ef m iveceği talimdir. Maliye Veki
limin buyurdukları, gibi değil böyle 'bir milyon, 
ancak on, milyon, yirmi milyon lira, ziraati haki
kî ve bizim istediğimi/ derecede inkişaf ettirebi
lecektir. Eakat her şey varlıkla kalbi Mir. Bu 
hususta 'bendenizin iSöyliyeeeklerim; yalnız İkti
sat Vekili Beyefendinin harman makinalarına ait
tir. Bunlar bu maddeden fayyolundukf an sonra 
teşekkür etmekten başka bir şey yoktur. 

MEHMET) EMİN B. (Karahisarı Sanki) - -
Eerid Beyefendi g-ecen gün ihtiyacatfan Ibahset-
tlkleri sırada, ellerinde bir defter bulunduruyor
lardı. Bu defterde, ihtiyaç a ti umum iyeye göre 
paranın tevzii münderiçmis. Dairei intihalbiyem 
olan Karahisarı Şarki bundan ne derecede hisse
me ndolacaktır? 

İKTİSAI) VEKİLİ MAIFMIT) ES Al) B. 
("İzmir) — Efendiler Perşembe günkü celsem iz
de de mevzuuba'hsettiğim veçhile bu mesele Ka-
i'rfhisıar, Ertuğrul meselesi değildir. Tüıkiye'nin 
tohumluğa eşeddü ihtiyacı olan çiftçileri mesele- I 
sidir. Binaenaleyh bunun hini tevziinde her ta
rafın ihtiyacını ölçerek ona göre tevziat", yapaca
ğız. 

MEHMEİ) EMİN B. (Karahisarı Şarki) 
Karalıisar muhtaç değil mi .' Mücahede senelerin
de bu ahali ot yiyordu. Son/;; her gün, bu aha
liye başka hir Felâket getirdi. Orada, da avız. ek
mek verin! diye bağırıyorlar. 

IKTİ8A1) VEKİLİ MAHMHl) ESAT) B. 
— Efendim Karalıisar mulhtaç. değiMir demedim. 
Bu tohumluk meselesi bütün Türkiye meselesidir. 
İstiklâl Muharebesinde Karalıisar gibi ot yiyen 

{birçok livalarımız vardır. Hepsini nazarı itiba
ra. alacağız. 

RAİF Ef. (Erzurum) — Efendim İlendeniz 
Vekil beylerden, gerek İktisat Vekil i ve gerek Ma
liye Vekili beylerden bir ciheti anlamak is-tiyo-
rıtm; dünkü teklif ile 'bugünkü teklif arasında | 
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'bir fark vardır. Zürraa iki yüz bin lira meccanen 
ve sekiz yüz bin lira tavizan verilecek. Bunun 
her ikisi de muhtacini zürraa verileceğine göro 
'bunların dereeei ihtiyaçlarını ne suretle tetkik 
edecekler? Bu tavizi bâzılarına mı verecekler, 
yoksa muhtacîne verilecek ıııebaliğin bir miktarı 
meccanen ve bir miktarı da tavizan mı verilecek? 
Bunu anlamak istiyorum. İzah 'buyursunlar \e 
bunun 'hakkındaki mizan ne üzerine yapılıyor? 
Bunu 'soruyorum. 

İKTİSAD VEKİLİ MA HM I I ) USAI) B. 
Tavizan verilecek tohumluğun sureti sarfına da
ir elde bir nizamname mevcuttur. O nizamname 
dairesinde hareket edeceğiz. Ancak meccani ve
rilecek tohumluğu Maliye Vekili Bey teklif İni 
yurdular. Kendileri izahat versin. (Jün'kü mec
canen tohumluk tevzii Maliye Vekâlet ine aittir. 

ZAMİR B. (Adana) — Arkadaşlar; bu son 
teklifite Muvazenei Maliye Encümeni alâtı zirai-
yo-ye aidolan yüz İtin lirayı tenzil, etmiştir. Erba
in ise, biz tohumluk için l>ir milyon lira tefrik 
(vdiyoruz. Belki bu miktar âzami; derecede bir is
tifade temin etmiyecektir. Bugün Heyeti Oelile-
niz bunu muvafık görüyor. Bunun hakkında hiç-
Ibir diyecek yoktur. Yalnız bugün öy]o yerlerimiz 
vardır ki, elinde öküzü kal'maçlığından dolayı iş 
tutamıyorlar. Bugün istilâ, altından kurtulan 
yerlerimizin vaziyeti çok elimdir. Bunun için 
bendeniz Heyeti Celiienizden çok istirham ederini 
bu Kanununda behemehal alâtı ziraiye kısmını ip
ka edelim hu çok zarurîdir. Yoksa siz tohum verir
siniz, bunu okcmozlerso ne işe yarar? Onun için 
rica, ederim. Bu yüz bin lira çok bir şey değildir; 
ancak 'memleket için bunun verilmesi çok lâzım
dır. Bunu kabul edelim. Bu hususta Riyaseti 
Celi! ey e bir takrir veriyorum. 

ALI: CENANI B, ((lazdanfep) — Efendim 
dünkü gün. g-erek İlendeniz ve gerek Encümen Re
isi Bey efendi alâtı ziraiyenin bu kanundan eı ka
rıl ması esıbalbım arz etmiştik. Mnbtaemi zürra 
için. alâtı ziraiyeye ihtiyaç, varışa, bugün Ziraat 
Bankasının istanbul'dafci Zeytininimu deposunda 
pek çok alâtı ziraiye vardır. 

İSMAİL KEMAH B. (Çorum) — Hayır efen
dim, çürümüştür. Kullanmanın imkânı yoktur. 
Bendeniz tetkikat yaptım. 

AHİ f lENANİB. (Devamla) —Müsaade bu
yurun efendim. Biz sikin sözünüzü kesmedik, za-
tıâliniz de söyleyiniz... Bu sene altı ay zarfında 
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Ziraat Bankası hariçten yüz bin liralığa yatkın 
al âtı ziraiye almıştır ve bunu Ziraat Bankası, şu
belerine gönderin iştir. Eğer yeniden alâtı zirai
ye almak istiyorsa kendi sermayesinden yüz bin, 
iki yüz bin liralık alâtı ziraiye alsın; bunları 
zürraa tevzi etmek üzere göndersin. Ziraat Ban
kası bunu pek kolay alalbilir. Yani bunu burada 
tekrar etmeye ihtiyat; yoktur. Ziraat Bankası 
iki yüz bin liralık mı, üç yüz bin liralık mı, ne ka
dar ihtiyacımız varsa bunu kendi sermayesinden 
taviz edebilir. Binaenaleyh; (bugün fevkalâde 
(dan tohumluk bedelinden ıbunu tefrika lüzum 
yoktur. Yoksa al ât alınmasın denmiyor. Ziraat 
Bankası kendi sermayesinden bu alât ve edevatı 
ziraiye için lâzım olan miktarı tefrik edebilir. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Ziraat Ban
kası depolarında mevcudaldıığu söylenen alât ve 
eda vatı -ziraiye, harf) zamanında Hükümet tara
fından alınan ve Ziraat bankalarına tevdi edilen 
alâtı ziraiye midir '<? 

ALİ -CENANİ B. ((iazianteb) - - Lvel on
lardır. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Uğcr on-
larsa ben tetkikatta (bulundum. Onlar katiyen 
alât ve edevatı ziraiye olarak rençperlere verile
mez. Çünkü yağmur altında kalmış, hepsi çürü
müştür. 

ALİ CENANI B. (Gazianteb) •— Bendeniz 
bu sene Zeytinburnuiıa bir otomobil tuttum, git
tim. Bu alâtın kısmı âzami kabili istimaldir. Bir 
kısmı da tamir edilmiş, tevzi edilmiştir. Daha bir
çok alâtı ziraiye alınabilir. 'Bu kanun ile ayırma
ya lüzum yoktur. 

ZAMİR B. (Adana) — Efendim bugünkü 
Ziraat 'Bankasının deposunda bulunan alâtı zira
iye çiftçilerin işlerini görecek derecede değildir. 
Çünkü bunlar orak makinasıdır, ot makiiıasıdır. 
Halbuki bize lâzım olan traktördür, çiftçilerimi
zin tohumunu ekecek makinadır. 'Bunun için Zi
raat (Bankasının deposunda bulunan alât işe ya
ramaz. Eğer çiftçiye verirseniz çiftçi bundan za
rar eder. 

ALİ CENANİ B. (.(İazianteb) — Kiendim 
İktisat Vekilinden anladığıma .göre bu alâtı zirai
ye aynen, verilecek değildir. Traktör alınacak, 
makinistler tedarik edilecek, bunlarla alâtı zira-
iyesi olmıyan çiftçilerin, tarlaları sürülecek, eki
lecek. Ziraat Bankasının sermayesi 'böyle şeylere 
sarf -olunamaz. 'İktisat Vekâleti eğer tarlası olup 
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da alâtı ziraiyesi olmıyan adamların tarlasını sür
mek için imkân bulabilecekse bunun için Hükü
met bütçesinden bir para ayrılır ve onunla yapar, 
yoksa bu şekilde !bir masraf ihtiyarını Heyeti Ce
li leniz bilmem kabul eder mi? 

EERİDHN FİKRÎ B. (Dersim) — Uf endiler, 
Memleketimizin, İstiklâl Harbi hitama erdikten 
sonra yeni dâhil olduğu devirde herşeyden evvel 
iktisadiyata eJhemmiyet vermesi lâzım olduğunu 
hepimiz idrak ederiz. Fakat iktisadi mesailimizin 
bir plâna ve plânla beraber tetkika da istinad
et mesi lâzımgelir. S, imdi Heyeti Vekileden tek
lif olunan (beş yüz bin lira Heyeti Colilcnin mü-
talâatı üzerine bir milyon liraya iblâğ edilecek
tir. Bendeniz işin bu suretle cereyanını hiç doğ
ru görmüyorum. Benden izce Heyeti Vekilc-
nin, Maliye ve İktisat Vekâletlerinin memle
ketin ne kadar tohumluğa ihtiyacı olduğu
nu (Söyledi sadaları) Müsaade buyurun!. 
Memleketin her tarafını, nazarı itibara 
alarak tohumluk ve alât edevatı zirai
ye ihtiyacını takdir etmesi lâzııngelirdi. Bundan 
sonra buraya muayyen ve kati tetkikata müstenit 
bir raporla gelip Heyeti Celileden ibunıı talebet-
meliydi. Heyeti Celilede ınüzakeratm o miktar 
üzerinde cereyan etmesi lâzımdır. Halbuki bu su
ret bendeniz üzerinde pek fena 'bir tesir yapıyor. 
Evvelâ, beş yüz bin lira deniliyor. Sonra bir mil
yon liraya. çı*karıyor. Ben bu bir milyon 
liranın da. kifayet edeceğine kaani deği
lim. İhtiyaç belki iki milyon liradır. Yani efen
diler! Bu -vaziyet bir esası metine müstenit değil
dir. ' -^m 

Efendiler Heyeti Celile hayatı mesaisinin' 
bidayetindedir. İşe yeni başlıyor. Biz Heyeti Ve-
kilede bulunan zevatı kiramın nazarı dikkatini 
celbederiz. Bize îıer meselede tetkika. tahkika 
müsteııidolan lâyihalarla gelsinler ve Heyeti Ce-
lilenizden de rica ederini ki, böyle mesaili müsta
celiyet karariyle çıkarnııyalım. Bakınız! Perşem
be «jiinü bu kanunun müzakeresine iptidai- eyle
dik, henüz tabedil m emişti. Kanunini metnini ku
laktan dinledik veyahut yevmi gazetelerden öğ
rendik. Halbuki burada bir Nizamnamei Dahilî 
vardır. İndelhace o nizamnamei dahilî karşımıza, 
çıkıyor. Bu gibi nıesailde tatbik edelim. Kanun 
müzakeresinde bu gibi müstaceliyet meselelerine 
nihayet verelim. Meclisimizin bir matbaası var
dır. Kanun lâyihaları tabolunduktan sonra He
yeti Celileye »elsin ve Heyeti Celile de işi t ama

li? — 
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r.ıeıı ihata ederek ve esbabı mucibesine bihakkın I 
v Ti ki i' olarak işi karar laşt ı rs ın . Efendiler! Şim
di sorarım. Tohumluk meselesi nedi r? Ye mem
leketin ne kadar tohumluğa, ihtiyacı vardır . ; ' 
Bu ihtiyat; bugün acaba bir milyona mı, yoksa, 
üç milyon», mı lüzum gös t e rmek ted i r ' Bununla. 
belki memleketin bir <ısmına bir şey gönderi] e-
miyecektir. İptendiler! Fransızca bir t âb i r ku'l-
1 an maya, müsaade ediniz. Kelimenin Türkçesi-
ni bulamıyorum. (Cîüıültüler) Bu yapılan şeyler 
indîdir, Fennî değildi -. Binaenaleyh Heyeti Oe-
lilenizden rica ederini ve nazarı dikkat inizi eel-
bederim ; hu tohumluk meselesinde otsun veya, 
lıev hangi bir mesele* e olsun encümenleree bu 
garip vaziyetlere nihayet verlerek, badema karşı
nıza esbabı mucibesi hazırlanmış, tamamiyle her 
ciheti bihakkın ihata edilmiş, tetkika müstenit 
ve üzerlerinde çal ışı İmiş lâyihalarla gelinsin. 
Kğer bu suretle hazır lanarak gelinmezse ben 
arkadaşlar ımın çokla ı ınm hissiyatını anl ıyorum. 
lîu hal üzerlerinde iyi bir tesir- bırakmıyor. Bi
naenaleyh t ek ra r t e k r a r rica, ed iyorum; Meclisi 
Âliye gayet hazırlıklı gelinsin. 

İv KİS •-— Kfendim Feridun Bey; usu! hakkın
da, müta'lâatta bulundular . Kütahya 'Mebusu Nıı-
li Bey'in kifayeti müzakere hakkında bir takr i r -
I eri vardır . 

İZZUT l'LVf B. (Karahisar ı Sahih) - Ma-
kinalar için söz söyliyeeeğinı. Müzakere kâfi de
ğildir. 

RBİS • Kifayeti müzaıkcre hakkında t ak r i r 
vardır. Evvelâ. onu araya vaz'edeceğim. Kifaye
ti t a k a r r ü r etmezse devam ederiz. 

İZZKT ULVİ B. (Karahisar ı Sahih) •-- O 
halde kifayeti müzakerenin aleyhinde söylive-
ceğim. 

Kfendiler, bendenizin noktai nazarın», göre 
müzakere kâfi değildir. Çünkü makina la r hak
kında beyanı efkâr edilmemiştir . Gerçi Zamir 
Bey arkadaşımız birkaç söz söyledilerse de bu 
katiyen kâfi değildir. 

REİS •-- Beyefendi ' Kifayet hakkındaki 
mütalâanız hitam bulmuştur . 

İZZET i n / Y İ B. (Karahisar ı Sahih) -•-
(Tindeniz bil iyorsunuz ki, memJeketimizde çift 
hayvanatı çok azdır. Bundan dolayı bu işi çevir
meye Hazreti Adem'in sabanı kâfi değildir. Ma
kinalar lâzımdır. Binaenaleyh müzakerenin kifa
yeti al ey hindeyim. | 
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RFJS - - Azayı kiramdan bâzı zevat, ver

dikleri takr i r ler , ikinci maddedeki tahsisat ın. 
alât ve edevatı ziraiyeye tahsisini teklif etmek
tedir. Binaenaleyh ikinci maddede, bu takrir le
ri veren zevatın izahatı üzerine müzakere de
vam edebilecektir. 'Bunun için birinci maddenin 
müzakeresinin kifayetini leye vaz'ediyoruııı. 
Maddenin müzakeresini kâfi görenler el kaldır
sın ! Kâfi görülmüştür . 

Madde 1. - - Maliye Vekâleti 1:5:îf> bütçesinde 
(Ziraat Bankasının İstanbul avans tediyat ı ) na
mı ile açılacak faslı mahsusa sekizyüz bin lira 
tahsisat konulmuştur . 

REİS •-- Efendim müzakere kâfi görülmüş
tür. Birinci madde hakkındaki takr i r ler i okuya
cağız : 

Riyaseti (Vlileye 
Müzakere kâfidir. 
Birinci maddenin aynen veye vaz'ını rica 

ederim. 
Kütahya, 

Nuri 

İBRAHİM SÜRUYYA B. (İzmit) İkinci 
ve üçüncü maddeleri yazalım da ondan sonra 
ı n ü za k e resi 11 e gece ri z. 

REİS — Pekâlâ efendim. 
Madde 2. — Maliye Vekâletinin 1M9 senesi 

bütçesinde (Ist i lâzadclere meccanen tevzi oluna
cak tohumluk ve yemeklik bedeli) namı ile mev
cut (9Î) A) faslına iki yüz bin lira tahsisatı mun
zamına- vaz 'olunmuştur. 

, Madde •'!. — Birinci madde mucibince Ziraat 
Bankasına, verilen sekizyüz bin lira ile mahallî 
tevzi İktisat Vekâletince tâyin edilmek üzere 
nıuhtacîni zürraa tavizan tohumluk verilecek
tir. 

Madde -t. - İşbu tevziat Heyeti Vekilece 
tanzim edilecek bîr ta l imatnameye tevfikan icra 
olunacaktır . 

Madde 5. -— İşbu kanun tar ihi neşrinden iti
baren meriyülicradır . 

Madde (i. -— İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Maliye ve İktisat Yekilleri memurdur . 

REİS -— Efendim ! Muvazenei Maliye Encü
meni evvelce tanzim ett iği lâyihai kanuniyedeki 
nıebaliği rüfekanm arzularına tebaan bir mik
t a r tezyidederek şimdi okuduğumuz miktarı 
teshil etmiştir. Binaenaleyh hu tezyidi miktar 
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hakkında t ak r i r veren arkadaşlar ımız bu teklif- ; 
terinden sarf ınazar ediyorlar mı? (I'Miyoruz, j 
hayır şada!ar ı ) , (Deri alıyoruz «adaları) O hal
de evvelki lâyihaya ait t akr i r le r geri alınmış
tır. Şimdi bu maddeye ait takr i r ler in kıraat ine 
devam ediyoruz, efendim. 

Riyaseti Celileye 
Verilecek bir milyon liranın tohumluğa ve 

alâtı zira iyeye tahsisini teklif ederim. 
Çorum 

ismail Kemal 

RUİS — Kabul edimler lütfen el ka ld ı rs ın ; 
katbul edilmedi efendim. Şu halde başka ta'krir 
de yoktur . Birinci maddeyi aynen reyi âlinize 
vaz'ediyorum. Tvaibu! buyuran la r lütfen el kal
dırsın kabul edilmiştir efendim. 

MADDE 2. — Maliye Vekâletinin 1339 se
nesi bütçesinde (îst i lâzedelcre meceanen tevzi 
olunacak tohumluk ve yemeklik bedeli) namı 
ile mevcut (99 A) faslına iki yüz bin lira tah
sisatı munzamına vaz 'olunmuştur. 

İZZET l.'I/Vt B. (Karahisar ı Sahil)) — Alâ
tı ziraiye ne o ldu? Af akına, memlekete »irme
sin mi? Bu ikinci maddede de vardır , buyur 
muştunuz. 

RiEİS — Dfendim iki yüz bin lira hakkında 
rüfekanın takr i r ler i vardır . O takr i r le r münase
betiyle müzakerenin devanı edebileceğini arz et
tim. 

Dr. TKVEİlv KÜŞDÜ B. (İzmir) — İkinci 
maddede taihsis olunan miktara, d ikka t olunur
sa talhsisatı umunıiyeden ibaret t i r . Meccani ol
makla. takyidedi l iyor . Binaenaleyh iş yine to
humluğa ilâve edilmiş oluyor. Vakaa bendeniz 
bu müzakerelerin b idayet inde bulunmadımsa 
da kanunun suretini gördüm. Ksas kanunun ru
hu i t ibariyle dâvayı düşünüyorum. 

İSMAİL K E M A L B. (Dorum) - - Müsaade 
buyurunuz bir sual soracağım. 

IvEÎS — Müsaade buyurunuz. Azadan sual 
sorulamaz. 

Dr. TEVDİK liÜŞDt'T B. (Devamla) — Deli
deniz ne içindeyim ve ne de Fieveti Ve'kilede
nim. Sizin gibi mebusum. Binaenaleyh dâva, 
İçendi anlayışıma göre ş u d u r : Memleketimizin 
bir kısım mıntakası ki, o m intaka şimdi hariç
ten b u ğ d a y celbediyor. Bvvelce orası birçok 
yerlerin buğday ambarıydı . Bugün kendisi to
huma muhtaç kalmış, aynı zamanda bununla 
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pek yakînen alâkası olan ikinci bir vaziyet gö
zümüzün önüne geliyor. O da Tür idye 'n in tica
ret mizanıdır. Orada da bakıyoruz ; o aleyhi
mizde olan ticaret mizanında yalnız mevaddı 
sınaiye değil b u ğ d a y ıgibi taibiî maddelerin de 
hâlâ aleyihimize olduğunu görüyoruz. Binaena
leyh tabiî ve ilk düşünmemizin şu olması icab-
eder ki, o t icaret mizanımızı düzel tmek için ev-
vellemirde hiç olmazsa o mevaddı talbiiyenin 
i thalât ım ar t ık d u r d u r m a k lâzımdır. Har iç ten 
'buğday almakta, devanı etmemek lâzımdır. O 
halde buğday a lmakta devam eden yerlerimizi 
göz önüne getirelim. O vak i t İzmir, İstanbul 
ve 'Karadeniz sevahi 1 idir ki, bugün oralar ı beş
liye n 'memleketler de tohuma muhtaç t ı r ve 
onun üzerinde müzakere cereyan ediyor. Şu 
takdirde1 biz şu meseleyi müzakere ederken şim
diden düşünmeye •mecburuz ve tedbir alırken 
gelece'k sene orada ziraat ve mahsulât o suret
le temin edilsin ki o yerlerin yalnız kendi yiye
cekleri değil, vereceğimiz tohumluk, vereceği
miz vesaiti ziraiye ile ar t ık dışardan buğday 
getiren yerlerimizin de buğday get irmek ihtiya
cı kalmasın ve nıevaddı tabile hiçolmazsa gel
mesin, memleketimizin toprağının he r zerresi 
mahsulâta çok müsaidolduğundan ar t ık nıevad
dı ziraiye için olsun harice paramızı dökmekte 
devanı etmiyelim. Kambiyomuzun aleyhimizde 
gitmesine müsaade etmiyelim. Bugün mevzuu 
nıüzaikere olan meselenin asıl hududunu, asıl 
gayesini, bendeniz böyle anlıyorum. Binaenaleyh 
düşünüyorum ki dışardan buğday getiren yer
lerin ihtiyacını temin edebilmek için acaba yal
nız ihtiyaç tohumdan mı ' ibarett ir? 'Memlekette 
eğer istat ist iklerin adedine, belâgatine i t imat 
yo'ksada hâdisat ın, vekayiin safahatı bize işa
ret etmezini ki hayvan ihtiyacı da vardır ve yine 
vekayi bize göstermez mi ki eksilen kolların, 
eksilen vücutlar ın yerlerini malkina ile tu tmak 
mecburiyetindeyiz, bütün bu işlerden tegafül 
edip de yalnız tohumluk vermek olmaz. Yine 
b uğda y için Kusya 'ya, ' Rom any a 'ya, Anı eriika '-
ya para veımıehte devam edersek tabiî sonra 
b u r a d a paramız düşer, kambiyomuz düşer. Bu
na ne çare bulacağız? Buna böylelikle çare bu
lunamaz. Binaenaleyh her şeyden evvel nıevad
dı ipt idaiyede, hiçolmazsa memleketimizin bere
ketine hududolmıyan b u ğ d a y meselesinde olsun 
artı'k dışar ıya para vermemek için tedabir i lâ-
zinıe icra etmemiz lâzımü'elir. Binaenaleyh hiç-
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olmazsa ikinci maddede Heyeti Ceiilenizin insa
fına müracaat ediyorum. Alât ve edavatın kabi
li tatbik olan cinslerinden bahsediyorum. Ve
kalete salâhiyet verelim. Elini, ayağını bağlamaya
lım. Ta ki gelecek sene «Bunlar .niçin gelmedi» 
diye sorabilmek imkânı olsun ve sonra diyelim 
ki hayır, olmamıştır. 

ZA'Mİrl B. (Adana) — Arkadaşlar, muhte
rem rüfeltamızdan Ali Oenami Beyefendi «Zira
at Bankasının depocunda aİâtı ziraiye bulundu
ğundan, binaenaleyh Ziraat Bankasının bunları 
getirip tevzi etmesinden»1 bahis buyurdular. 

Arkadaşlar sizi temin ederim ki; Ziraat 
Bankasının deposunda bulunan alâtı ziraiye ka
tiyen hiçbir işe yaramaz ve bilâkis zarar tev-
lideder. Binaenaleyh Ziraat Bankasının böyle 
yekûn itibariyle büyük mikyasta alâtı ziraiye-
miz var diye ziraatimizi bu son sistem çıkan 
alâtı ziraiyeden mahrum etmesi doğru değildir. 

Arkadaşlar çok rica ve istirham ederim, 
memleketimizin istikbali ziraatlc kaimdir. Zi
raatimizi kuvvetlen diri rsek halkı açlıktan kur
tarmış ve memleketimize de büyük hir iyilik 
yapmış oluruz. Ço'k istirham ederim, alâtı zirai
ye faslını fcaldırmıyalım. Hiçolmazsa yüz bin 
lira koyalım. Fakat bu da azdır. Bu mesele için 
bir milyon lira koymak lâzımdır. Çünkü ar
kadaş:! ar memleketimizde iş tutacak eller azal
tmıştır. •Bunun yerine makinayı koymazsak 
memleketimizden hakikî surette istifade ede
meyiz. Çok rica ederim, hiçolmazsa hu yüz
lün lirayı kabul edelim. 

İMİN B. (Eskişehir) — Efendim, ikinci 
maddeyle, Ölüme mahkûm olan ve dünyada her 
türlü: ihtiyacatı beş/eriyeden mahrum olan in
sanlara, yemeklik için1 tahsis •edilen. 200 bin li
ra istiksar ediliyor ve bunun yüzinn lirasının 
alâtı ziradyeye ayrılması teklif ediliyor. Alâtı 
ziraiye hakkındaki noktai nazarimi arz edece
ğini. 

Traktörler ve makina kısmı az - çok büyük 
zürraa aittir. Buna, Hükümet esasen delâlet et
se de traktör aliaeak Ibir adanı Hükümetin de
laletiyle bunu aimaz. Ben de makina alıyorum, 
makinayı Hükümetin delaletiyle a Inuyorum. 
Çüiıkü •kendini: alırsam daha, ucuz alının, da-
'lıa iyisini alırım. Saniyen çiftliği harabolmuş, 
hal ve vakti olmıyan zürraa. da Ziraat Banka
sı rehberlik ederse o da aynı vasıtayla o 'ma
kinayı alabilir. Esasen hu usulü şimdiye kadar 
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tecrübe ettik, halik üzerinde iyi bir netice ver
medi, bilâkis fena tesir bıraktı. Yalnız bende
niz diyorum ki; meınaüfci müstahlasa hakkın
da İktisat Vekili Muhteremi hakikaten iyi bir 
fikir edinmeliydi, ilim ve irfanın! hakikaten 
o sahada sarf ederek Meclisi Aliyi tenvir et
meliydi. Bendeniz gibi körükörüne söz söyle
mesin. Şimdi bizim vereceğimiz 800 hin lira 
büyük bir deliğe küçük bir tıpa yapıp kapa
mak gibidir ki hemen daima o neticeyi yer e çek
tir. Köylü »her sene açtır, her sene muhtaçtır. 
Memleketin istihsalâtı üzerine sarfiyat yapıldı
ğı takdirde memleketin itibarı malîsi yüksele
cek ve kamlbiyo ı neşe leşine de çok iyi tesir bı
rakacaktır. M e11la 1 iki müstah'lasa memi eketimı-
zin en kıymetli yerleridir. Eskişehir'den evvel
ce İstanbul'a senevi 6 000 vagon 'buğday sevk 
•edilirdi. Bugün Eskişehir bu zahireyi İstan-
hul'a sevk edehilseydi Konya'dan da sevk olu
nanla biıieşierek İstanbul'un ihtiyacı temin edi
lirdi: ve İstanbul'a, hariçten mahire gelmezdi. 
Yani Hükümetimiz istihsalât üzerine ehemmi
yet verirse her hangi bir müesseseyi de kapa
tarak bu ziraate pek ehemmiyet verecek olur
sa bendenizin kanaati âeizanemce varidat ar
tacaktır ve «Hükümet iyi bir adım atıyor, hak
kı hayatı biliyor, memleketimizi bilerek yürü
yor.» diye halika bir 'kanaat gelecektir. Şimdi 
Eskişehir'deki tetkikatım : Halk dörtyüz vagon 
buğday istiyor. Tarlasını nadas etmiş ve hal
ka nasihat verdik. Mümkün olduğu kadar bir-
hiriuc yardım ederek nadalsları ikmal ettiler. 
Bunu erkek evlâda teşbih ederler. Malûmu -
âliniz hepiniz bilirsiniz. Bu nadaslar Teşrini
sani nihayetine kadar ekileb iliyorsa, bizim 
/memleketimizde bire; on verir. Şubata kalırsa, 
çiftçi bu iseneki gilbi toûıum Ib'ile alamaz. Hattâ 
çok seneler ölür ki yazlığın tohumu bile 
alıuamaz. Yazdık mahsulün yirmi1 senede1, 
IO n senede bereketli mahsul verdiği vâkı-
ddr. İşte biz o muhtacı muavenet zürraın 
açılacak kredi sayesinde karnını doyuracağız 
ve bir daha Devlet hiçbir şey düşünmiyecek ve 
gelecek seneden itibaren İstanbul'un da yiye
ceğini hariçten getirtmiyeceğiz. Bendeniz bu
gün bu parayı vermekle beraber mademki bu 
kanun da bu hale gelmiş, ikinci maddenin tadi-
liyle buna bir milyon lira daha ilâvesi hakkın
da bir takrir vereceğim. Eğer bir milyon lira 
daha ilâve edecek olursak çok faydalı olur. 
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Çünkü, itibar vermekle bundan ne zarar ola
cak? Bunda müstehlikler de kazanacaklar. Ya
ni Devletin iyi bir adım attığı görününce müs
tehlikler de ucuz mal alarak kazanacaklardır. 
Kambiyo fiyatı da Devletin ziraatı ııisbetinde 
yükselecek, bu suretle memleket de kazanacak
tır. Bendeniz alâtı ziraiye için bu paradan hiç
bir şey ayrılmamasını ve ikinci maddedeki iki 
yüz bin liranın bir milyon liraya iblâğını arz ve 
rica ediyorum. 

MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Efen
dim, Muvazenei Maliye Encümeni tarafından 
tanzim olunan lâyihai kanuniyenin ikinci mad
desinde, Maliye Vekâletinin 1339 bütçesinde, 
istilâzcdelerc meccanen tevzi olunacak tahum-
luk ve yemeklik bedeli namiyle mevcut 99 nen 
(A) faslına iki yüz bin lira ilâvesi kabul edil
miş. Şu muhakkaktır ki, bu ihtiyacı Heyeti Ve
kile görmüş ve Maliye Vekili lisaniyle de iki 
yüz bin liranın muhtacîne meccanen tevzii hu
susunu Heyeti Âliycııize arz etmiştir. Binaen
aleyh, Heyeti Vekilece yemeklik bedeli olarak 
istilâzedelere ayrıca iki yüz bin liralık bir tah
sisatın verilmesi lüzumu hâsıl olmuştur. Şu hal
de Heyeti Âliyenizin bu gibi yemeklik faslın
dan kestirerek onu tohumluğa sarf ettirmekte 
ısrar etmesi doğru olmaz. (Yemeklik değildir, 
sesleri) Okuyalım, efendim, müsaade buyuru
nuz ! «Maliye Vekâletinin 1339 bütçesinde isti
lâzedelere tohumluk ve yemeklik bedeli na
miyle mevcut 99 ncu (A) faslına iki yüz bin 
lira tahsisatı munzamına vaz'olunmuştur» ve 
Heyeti Vekile görmüştür ki : Birtakım aç ef
rat, halk vardır. Bunlar istilâzededir. Bunlara 
yemeklik olarak ayrıca bir tahsisat verilmek ih
tiyacı hâsıl olmuştur. Bu hususu rica etmişler
dir ve Maliye Vekili lisaniyle de bu ricayı He
yeti Âliycnize tebliğ etmişlerdir. Şu halde ar
tık hiçbirimizin vicdanları razı olamaz ki, isti-
lâzedelerin bu yemekliği kesilsin de onunla 
alâtı ziraiye alınsın. Eğer alâtı ziraiye bir lü
zumu katî halinde ise Heyeti Âliyeniz ayrıca 
bir tahsisat verebilir. Fakat efendiler! Bu iki 
yüz bin liradan hiçbir suretle kesilmesine razı 
olunamaz. Çünkü, isti!âzedelerin hakikaten to
humluk ve yemeklik zahireye ihtiyacı vardır ve 
bunu meccani vereceğiz. Şu halde bundan da 
bir para kesilmesine hiçbir- zaman Heyeti Âli
yeniz de razı olamaz. Çünkü, Hükümet diyor 
ki, ben zarureti gördüm. Bu para kesilemez. 
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Artık bunu kesin de alât ve edevatı ziraiyeye 
verin. Bu doğru değildir. Alât ve edevatı zirai
yeye ihtiyaç varsa - ben ziraat işinden anla
mam. - ayrıca bir tahsisat koyabiliriz. Bundan 
kesilmesine razı olamayız. 

ZAMİR B. (Adana) — Zaten biz de ayrıca 
iki yüz hin lira taüısisat istiyoruz. 

Dr. TEVFÎK RÜŞDÜ B. (îzmir) — Bu ka
nunun bu şekilde encümenden gelişi gayrimu-
vafı'ktır. Ona ait söyliyeceğim. 

REİS — Müsaade ediniz, Heyeti Celile bu 
lâyihanın taıbı ve tevziine malhal kalmaksızın 
hemen heyeti umumiyesi geldiği gün müzake
resine geçmeye karar vermiştir ve bundan do
layı taıbı ve tevzi edilememiştir. 

Dr. TEVFlK RÜŞDÜ B. (izmir) — Usul 
hakkında. Çok rica ederim, bir 'kelimeyle izah 
edeyim. Vaziyet taayyün edecektir. Meclisin 
encümene gönderdiği kanun (başkadır, buraya 
gelen başkadır. 

MEHMED VASFİ Ef. (Bolu) — Evvelki gün 
bu hususta cereyan eden. bir müzakerede tohum
luk namiyle verilecek beş yüz bin liranın ihti
yaca kâfi gelmiyeceğini ve bunun birbuçuk mil
yon liraya iblâğını rica etmiştim, çok teşekkür 
ederim ki, Maliye Vekili ıbunu hir 'milyon lira
ya iblâğ buyurmuşlar, kendilerine bilhassa te
şekkürler ederim ve İktisat Vekili Beyefendiye 
de bunun tatbiki hakkında muvaffakiyetler te
menni ederim. 

Gelelim ikinci maddenin müzakeresine: De
min, «Zürraın alâtı ziraiyeye ihtiyacı vardır. 
Her halde bunun için yüz, yüz elli veyahut iki 
yüz bin lira verilsin.» denildiği bir zamanda 
Makamı Riyasetten şöyle bir tebligat vâki ol
muştur ki, «İkinci madde müza'kere edilirken 
alâtı ziraiye hakkında birçok teklifler vardır, 
bunlar da o vakit müzakere edilir ve düşünü
lür» denilmişti. Bugün şu saatte görüyoruz ki, 
ikinci madde sırf alâtı ziraiye için değil, zahi
re içindir. Bunda kayıt vardır. Evet bu Ida en 
mühim ve en mübrem ihtiyacı temin ediyor. Lâ
kin yukarda kaibul edilen Ibirinci madde alhkâ-
mı mucilbince sekiz yüz bin lira fedakârlıkla te
darik edilecek buğdaylarla amlbarlarımız dolu 
olsa ekecek vesaitimiz yoktur. Rica ederim he
pimiz iş adamıyız ve bu memleketi iyi (bilenler
deniz. Şu hal'dc efendiler! Yemeklikten mah
rum olan halka verilecek tohum müsmir midir. 
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nâfi midir ? Elbette nâfi ve müsmir 'olmıyacak-
tır? Şu halde ikinci maddenin yemekliğe tah
sis edilmesi itibariyle alâtı ziraiye tamamen 
açıkta kalıyor. Buna karşı bir tedbiri âcil dü
şünmek ieabeder ki, demin Necati 'Bey (karde
şimizin teklifi veçhile yüz, yüz elli bin liralık 
alâtı ziraiye almak için ayrıca bu miktar tah
sisatı Hükümete kabul ettirmek lâzımdır ki, bu
nun için bir teklif yapmak mecburiyetinde ka
lıyoruz. Eğer bunu yapmıyacak olursak efendi
ler, ıbıı verilen zahire ikısmen ekilir ve kısmen 
yenir. Bir şey düşünüldüğü vakit, efradını ca
mi, ağyarını mâni olmak kaziyesini her vakit 
pişi teemmüle almak lâzımdır. Biz yalnız tohum
luk veriyoruz. Vesaiti ziraiyeden mahrum olan 
halk bunu ne yapacak? Ekeceği yerde yiyecek. 
Ben de olsam böyle yaparım. 'Onun için bir 
maddei mahsusa ile yüz elli bin lira veyahut 
iki yüz bin lira vermekliğimiz lâzımıgeliyor ve 
bir de alâtı ziraiye için İktisat Vekâletine me
zuniyet verilmesini teklif ediyorum ve teklifi
mi de tahriren arz ediyorusm. 

Dr. TEVFÎK RÜŞDÜ B. (İzmir) — Müsaa
de buyurunuz. Sırf usul hakkında arz edeceğim 
efendim. Arkadaşlar; kanunun zemini müzake
resi tohumluk ihtiyacı meselesi ve gelecek sene ih
tiyacı meselesiydi. Bu mesail burada konuşulduk
tan sonra kanun, 'tanzim edilmek üzere Muvazene i 
Maliye Encümenine gitti. Halbuki gelen kanu
nun ikinci maddesinde bir kelimeye tesadüf edi
yoruz. O da (yemeklik) kelimesidir. Filvaki büt
çenin fusule taksimi itibariyle yemeklik ve to
humluk meselesi aynı fasılda bulunuyor. Fakat 
bu o demek değildir ki, faslın münferidolması 
dolayısiyle o memleketlerin gelecek sene mahsu
lüne mütedahil olan bir mahsul ile bu sene zar
fında iki üç ay sonra hâsıl olan ihtiyaçlarını da 
bu suretle kapatmak ve çok ehemmiyetli olan 
mevzuu kıymetten düşürmek doğru değildir. Bel
ki mesele yemeklik meselesine münhasır kalacak 
değildir. Onu da bu münasebetle örtbas edip 
kanunları mevzuundan dışarı çıkarmak doğru 
değildir. Bu kanunun mevzuu mahduttur. Gele
cek sene mahsulâtını bu seneden temin edebile
cek vesaite münhasırdır. Yemeklik ihtiyacı var 
mıdır, yok mudur Varsa ne kadardır? Ve ça-
rei halli nedir? Bu öyle mühim bir mevzudur ki, 
Meclisi Âli, bununla başlıbaşma iştigal etmek 
mecburiyetindedir. Çok rica ediyorum; yemek
lik kelimesi, usul hilâfmdadır. Binaenaleyh ge-
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ride kalan tohumluk meselesini de, yemekliğe has-
retmiyerek alâtı ziraiye diye umumi bir tâbir ile 
«tohumluk» bedeli demekte hiçbir mahzur yok. 
fayda vardır. 

MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ REİ
Sİ AHMED FERÎD B. (Kütahya) — Efendim, 
Tevfik Rüşdü Beyefendi, kanunların usulü hak
kında bahsettiler; yoksa usulü müzakere hakkın
da değil, Tevfik Rüşdü Bey biraderimizin bu iti
razı; müzakeraltm bidayetinde bulunmuş olsay
dı, bu teklifin her halde memleketin vaziyeti 
hazırasını etrafiyle bilen veyahut bilmesi lâzım-
gelen Hükümet tarafından vâki olduğunu anlar 
ve bu suretle bunun lüzumlu olduğuna ıttıla hâ
sıl ederdi. 

ABDULLAH AZMÎ Ef. (Eskişehir) — Efen
dim, usul dairesinde müzakere demek, her şeyi 
sırasiyle müzakere etmek demektir. Meclise tek
lif olunan Muvazenei Maliye Encümeninin tekli-
faıtını ve birinci maddeyi de kabul ettikten sonra 
ikinci madde müzakere olunurken, usul hakkın
da söz söylemek doğru değildir. Yemeklik ihtiya-
catı hakkında Hükümet, uzunuzadıya teşrihatta 
bulunmıyarak, vâkıf olduğu ihtiyaç nisbetinde 
bir teklif yapıyor. Bu gün bu yemeklik ihtiyaca-
tınm feryatlarını en ziyade işiten Hükümet ol
duğu için, bunu buraya sıkıştırmak mecburiye
tinde kalmışlardır. Bu yemekliği kaldırıp da alâtı 
cedidei ziraiye koymanın mânasını en evvel Tev
fik Rüşdü Beyden sorarım; bugün halk ölümle 
pençeleşîyor. 

Dr. TEVFİK RÜŞDÜ B. (İzmir) — Ayrı 
bir kanunla yemeklik tahsisatı istenilmeiidir. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Devamla) — Ayrı 
bir kanun yapmak için, zannederim, çok müza
kereler geçecektir. Fakat bugün birçok yerlerin 
şedit ihtiyacını görmüşler, onun için bunu der
hal teklif etmiş bulunduklarını hissediyorum. 
Bu yemeklik ihtiyacatı ki bugün ölümle pençe
leşmek demektir. İBu ihtiyacatı tehvin eden bir 
kaydın buradan ref 'edilmesini Meclisiniz kati
yen it evciz etmesin ve Meclisten böyle bir kanun 
katiyen ıçikmasın. Alâtı cedidei ziraiyenin fe-
v aidini kimse inkâr etmez. Hattâ bunun temin 
edeceği fe'vaidin aleyhinde söz bile söylenmeme-
lidir. Bunu inkâr eden yoktur. Onun için Hü
kümete ayrıca tahsisat teklif ettirsinler. Yoksa. 
bu yemekliği keserek, sabaha yiyecek ekmeyi 
olmıyan adamın ekmeğini keserek alâtı cedidei 
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ziraiyeyi sokmak katiyen ve katıbeten akıl ve 
mantıkla kabili telif değildir. Binaenaleyh bu 
kanunun müzakeresi de, her şeyi de yedinde de
vam etmiştir. Bir gün evvel bu 'kanunu çıkarı
nız ki Heyeti Vekile bir gün evvel talimatını 
'hazırlasın. Çok rica ederim, Heyeti Vekile bu 
talimatı bir haftadan ziyade uzatmasınlar. Ge
rek yemekliğe olan ihtiyacat, gerek tohumluğa 
olan ihtiyacat pek şedittir. Heyeti Celilenizden 
bunun bugün bir saat evvel çıkmasını ç'ok rica 
ederim. 

REİS — Mendim kifayeti müzakere 'hak
kında takrirler vardır. 

Riyaseti Celileye 
Muhtacîni zürraa hayvanat ve alât ve eda-

vatı ziraiye için ayrıca bir tahsisat talebilmek 
üzere müzakerenin kifayetini ve ikinci madde
nin aynen 'kabulünü teklif eylerim. 

Erzincan 
Sabit 

('Kabul sesleri) 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin teşrihi hakkında müzakere 

kâfi derecede cereyan etmiştir. Müzakerenin ki-
fayetiyle maddenin reye vaz'mı teklif ve rica 
ederiz. 

Saruhan Niğde 
Mehm'ed 'Sabri Ali 

REİİS — Kifayeti müzakereyi kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsınlar. Müzakere kâfi gö
rülmüştür. Takrirler var; onları okuyacağız: 

Riyaseti Celileye 
Mulhtacmi zürraa ivassız verilecek olan iki-

yüz bin liranın istilâzedelere meceanen verile
cek tohumluk ve yemekliğin merbut bulunduğu 
(A/99) faslına zammı istilâ görmiyen mahaller
de, cidden .muhtacı muavenet fukarayı zürram 
istifade etmemesini mucibolabilir. Böyle bir tefsi
re mahal kalmamak üzere maddedeki (A/99) fas
lına kelimesinden sonra (bilûmum muhtacmi va
tana tevzi edilmek üzere) fıkrasının ilâvesini arz 
ve teklif eylerim. 

Konya Mebusu 
.Tevfik Fikret 

Riyaseti Celileye 
S'on teklifte Mııvazenei Maliye Encümeni 

alâtı ziraiyeye tefrik edilen yüz bin lirayı tayyet-
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mistir. Bunun doğru olmadığı kanaatindeyim. 
ipkasını teklif ederim. 

16 . 9 . 1339 
Adana Mebusu 

Zamir 

Riyaseti Celileye 
Yemeklik ihtiyacı 'badehu teemmül edilmek 

üzere işbu ihtiyaca hasredilen iki yüz bin liranın 
alâtı ziraiye ve lçift hayvanatına tahsis edilmesi
ni teklif ederim. 

Kütahya 
Cevdet 

Riyaseti Celileye 
Memleketin birçok yerlerinde alâtı ziraiyeye 

ihtiyacı kati olduğu iktisat Vekili Beyefendi ta
rafından ifade 'olunmuştur. 

Yemekliğe tahsis edilen iki yüz bin liranın alâ
tı ziraiye mubayaasına tahsisini teklif eylerim. 

istanbul 
Ali Rıza 

Riyaseti Celileye 
ikinci maddedeki yüz bin liranın çift hayvan

ları ve ziraat aletleri alınmaya tahsisini teklif ve 
rica ediyorum. 'Zira memlekette çift hayvanların
dan mahrum olduğu muhakkak bulunan mmta-
kalar vardır. 

Karahisarı ıSahib 
Ruşen Eşref 

Riyaseti Oelileye 
Âtideki maddenin (3) ncü madde olarak ka

bulünü teklif eylerim. 
(Çift hayvanat 've alâtı ziraiye ve traktör gibi 

makina karşılığı olmak üzere yüz bin lira tahsis 
edilmiştir.) 

Afyon Karahisar 
izzet Ulvi 

REİS — Efendim! Adana Mebusu Zamir Be
yin takririni tekrar okuyorum. 

(Adana Mebusu 'Zamir Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

ZAMlR B. (Adana) — Reis Bey! Takririm 
hakkında söz isterim. 

Arkadaşlar, burada iki madde vardır; her biri 
ayrı ayrı şeylerdir : Birisi tohumluk meselesidir, 
diğeri, muhtaçolan zürraa meccanen tevzi edile
cek olan yemeklik meselesidir. Bu daima lâzım
dır, bu başkadır. Bilhassa bizim nazarı itibara 
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alacağımız mesele, memleketin hayatı zdraiyesine 
aidolan kısımdır ki, memlekette hayvan kalma
mıştır, memleket istilâ ıgörmüştür; maatteessüf 
memlekette insan da kalmamıştır. Bunu da ka-
Ibul etmek lâzımdır. iBıı da malûmdur. Fakat her 
halde memlekete, makina kuvvetlerinin de /girme
si lâzımdır. ıSonra ben, bilhassa çok rica ederdim 
ki, İktisat Vekâleti bir milyon lira istesin ve bili
yorum ki, ılîeyeti Celileniz, bunu seve seve vere
cektir. Bu iki yüz bin lirayı verelim. Bu yemek
lik meselesinin, hizim takririmizle alâkası yoktur. 
(Benim takririmdeki maksat bundan ibarettir. 
Lütfen kabul ediniz. 

ıREİS — Efendim, Zamir Beyefendi, takrir
lerini izah Ibuyurdular. Bu takrirde ikinci mad
denin tadiline dair hiçbir şey yoktur. Zamir Bey, 
iki yüz bin liranın alâtı ziraiyeye tahsisini teklif 
ediyorlar. Kabul buyuranlar, lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edilmemiştir efendim. 

İstanbul Mebusu Ali »Rıza Beyin takrirleri 
ıvardır, sonra Ruşen Eşref ÖBeyih takrirleri var
dır. 

(Afyon Karahisar Mebusu Ruşen Eşref Be
yin takriri tekrar okundu.) 

REİS — Efendim bu takriri kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. (Anlaşılmadı, bu ayrıca 
mı? sesleri) 

'İZZET ULVİ ıB. (Afyon Karahisar) — Bu 
iki yüz bin liranın bir milyon liradan mı alınma
sını istiyorlar? 

REİS — iSekiz yüz bin liradan iki yüz 'bin 
İrasının alâtı ziraiyeye tahsisini teklif ediyor
lar. Kahul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmemiştir. 

Afyon Karahisar Mebusu İzzet Ulvi Beyin 
takririni tekrar okuyorum. 

(İzzet Ulvi Beyin takriri tekrar okundu.) 
REİS — MalûmuâHiniz; bu madde üçüncü 

madde olarak teklif ediliyor. Kabul edilirse en
cümene göndereceğiz. Kalbul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. (Gürültüler) 

İZZET ULVİ B. (Afyan Karahisar) — An
laşılmadığını zannediyorum. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ALİ CENANİ B. (Gazian
tep) — Muvazenei Maliye Encümeni namına söz 
Miyorum. 

REİS — İstihsali âra arasında söz söylemek 
imkânı yoktur. Riyaset yalnız meseleyi izah et-
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mistir. İzzet Ulvi Beyin takririni nazarı itibara 
•alanlar lütfen ayağa kalksınlar... Nazarı mütalâa
ya alınmıştır efendim. Takriri encümene veriyo
ruz. 

İkinci maddeyi aynen reyi âlilerine vaz'ediyo
rum. 'Kalbul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Birinci madde mucibince Zira
at Bankasnıa verilen 800 bin lira ile mahalli tev
zii İktisat Vekâletince tâyin edilmek üzere muh-
tacîni zürraa tavizan tohumluk verilecektir. 

REİS — Üçüncü madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

NURİ B. (Kütahya) — Bendeniz ikin
ci maddedeki tohumluk tahsisatının bir kısmı
nın alâtı ziraiyeye tahsisi hakkında bâzı rüfeka 
tarafından musırrane tekliflerde 'bulunulduğu 
için, aynı tekâlifin üçüncü madde hakkında da 
vâki olacağından korkarak söz aldım. Efendim 
bendeniz öyle görüyorum, ki biz, bu meseleyi tam 
ruhu dâhilinde müzakere etmiyoruz. Heyetli Hü
kümet ve hepimiz müşterdkülefkârız, ki memle
ketin alâtı ziraiyeye ihtiyacı çoktur. Fakat bu, 
başlıîbaşma, ayrı bir meselledir. Hükümet, bu
lgun istilâ, yangın ve sairenin izaiei tahribat ve 
haşaratı için bâzı memleketler ahalisinin zahire
ye olan ihtiyacı şedidini görerek tohumluk ve yem
lik ihtiyacına karşılık olmak üzere bizden beş yüz 
bin lira istiyordu. Biz, bunun 'bir milyona tez
yidi ve iblâğı ricasını izhar ettik. Bunun müna-
sibolduğunu söylediler. Bunu da vereceklerdir. 
'Bendeniz bunu öyle görüyorum ki bu teklif; evi 
içerisinde odası îbulunmıyan ve damı yağmurdan 
akan ve karnı da aç olan bir adamın faraza; yüz 
liraya ihtiyacı olsa, evvelâ ihtiyacatı zaruriye-
sini temin etmek, yani karnını doyurmak ve sır
tına çamaşır, gömlek giymek için yüz lira istese, 
buna mukabil biz de; sana yüz lira vereceğiz, ama 
bu paranın bir kısmı ile damını yaptıracağız, 
karnını doyuracağız, yarısı ile boynuna bir kor
don alacağız^ odana vaadin tezyinat yapacağız, 
şöyle yapacağız, böyle yapacağız gibi teklif de
mektir. Bugün gerek ziraat ve 'gerek iktisadiya
t ın yükselmesi için hariçten' buğday getirmeyip 
kendi buğdayımızla kendimizi idare etmek ve ha
rice çıkarmak, gayet iyi fikirlerdir, gayet par
laktır. Sonra ihracat yapmak bunlar hep arzu edi
len şeylerdir. Teyfifc Rüşdü Beyefendinin fikir
leri gayet parlaktır, gayet güzeldir, menafii mera-
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lekete muvafıktır. Fakat (burada yeri olmadığını 
görüyorum, yeri değildir. (O madde geçti sesleri) 
Tohumluğa tahsisi Hükümet tarafından teklif 
edilen sekiz yüz bin lira da aynı şey için, aynı ef
kâra icrayı tesir edeceğinden emin olduğum için 
arz ediyorum. 

İZZET ULVÎ B. (Karahisarı Sahib) — Ma-
kina süs değil ihtiyaçtır. 

MEHMET NURÎ B. (Devamla) — Fakat 
efendiler musırrane makina alalım deniyor. Hep 
istiyoruz. Bugün memleketin birçok yerlerinde 
esbabı malûm eden dolayı aıç kalan ve gelecek 
sene) için elinıd'e tohum bulunmryan insanlara 
tohumluktan evvel... 

İZZET ULVİ B. (Karahisarı Sahib) — To
humu ekmek için makina lâzımdır. 

NURİ B. (Devamla). — Şimdi karnını 
doyurmak için yemeklik verelim deniyor. 
Biııaenalyh bu ihtiyaç bugünkü ihtiyacı
dır. Alâtı ziraiye alalım. Satrnalaeağız, vere
ceğiz, onların istimalini öğreteceğiz, tamir 
edeceğiz diye gelecek senenin ziraatini yapanı ı-
yacaktrr. 

VEHBİ B. (Karesi) — Bu beyanat hangi 
maddeye dair ? 

REİS — Üçüncü maıclde hakkımda efendim. 
NURİ B. (Devamla) — Binaenalyh efen

diler, üçüncü madde dahilindeki 800 bin 
liranın tohumluğa tahsisi ile bu madde üze
rinde ayrıca makina alınması teklifinde bu-
lunulmamasını rica ediyorum. 

VEHBİ B. (Karesi) — Bir sual soracağım 
efendim. 

'SÜLEYMAN SUDİ B. (Bayezid) — İki ke
lime söyliyeceğim Reis Bey. Efendim, bu to
humluk meselesi hakikaten Ş'ayanı teşekkür
dür. Her halde ahalinin saadeti haline ve refa
hına matuftur. Hükümetin de bu eseri şefka
tine bendeniz teşekkür ediyorum. 

Efendiler, hu s'ene memleketimizde! aıhalii 
zürraa verilen tohumluk on ikibuçuk 'kilodan 
ibarettir. Yani bu 'bir tavuk yemliği gibi bir 
şeydir. Hiçbir ehemmiyeti yoktur, verilse de, 
venilnıese de kıymeti yoktur, ancak bir tavuk 
yeminden ibarettir. Halbuki daha ehemmiyetli 
bir -mesele vardır. Ahalimiz bugün açıktadır. 
Meskenleri yoktur. Bu 'kadar mülteciler avdet 
ediyorlar. Sarıkamış orman memurları ise 
'büyük bir tas'i'bat gösteriyorlar. Ahali açıkta
dır. Kış geliyor, bunlar kamilen mahvolacak, 
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o vakit ne bir tohumluk, ne bir yemeklik ve ne 
de alâtı ziraiyenin bunların derdine çaresi ola> 
mıyacaıktır. Binaenaleyh evvelemirde ahalinin 
meskenini! temin etmek lâzımdır. Memleket 
mamur olsun. Ahalinin hayatı temin edilişin. 
Ondan sonra tohumluk verilsin veyahut veril
mesin. En esaslı mesele hu memleketin ma
mur olması, bunlara mesken yapılmasıdır. 
Evvelâ bu temin edilirse daha iyi neticeler 
verir. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim bu 800 'bin 
lira Ziraat Bankasına teslim edilecek. Ziraat 
Bankası bu parayı köylüye tevzi edecek. Bu
rada tâyin edilmediğine naJzaran evvelki1 lâyi
hada tesviye müddeti üe sene idi, halbuki Zi
raat Bankası mukaddema olduğu gibi kendi 
idaresinin usulüne ve Meclisinin kararma tev
fikan on seneye kadar yapılacak senetleri doğ
rudan doğruya bankaya mı ^alacak? 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ALİ CENANİ B. (Gazi-
anteb) — Evet. 

VEHBİ B. (Karesi) — Bunu öğrenmek isti
yordum. 

HACİM MUHİDDİN B. (Giresun) — Efen
dim dün Hükümetin bize getirdiği teklifte alât 
ve edevatı ziraiye için de bir cümle vardır. İk
tisat Vekili Beyefendi 'burada buna da ihti
yaç içinde olduğunu ve bir miktar para
nın da buna sarf edileceğini ve sarfının da zıa-
ruret olduğunu söylemişlerdir. Bugün Muva-
'zeııei Maüye Encümeninin tertibetitiği şu tek
lifte alâtı z'iraıiyeye dair bir kelime yoktur. 

(REİS — Hacim Bey rica ederim. Alâtı zi
raiye hakkında söyleıniyeceksiniz. 

HACİM MUHİDDİN B. (Devamla) — Üçün
cü .madde hakkında ilâveten arz ediyorum 
efendim, Binaenaleyh üçüncü maddeye bir ke
lime ilâvesi ile, «muhtacîni zürraa tohumluk 
ve alâtı' ziraiye verilecektir.» şeklinde tadil 
edilecek olursa hem İktisat Vekili Beyin arzu
ları yerine gelmiş ve hem de muhtacînin ihti-
yaeatı tehvin edilmiş olur. Buna dair bir de 
takrir veriyorum. Bunun kabulünü rica ede
rim. 

'HALİS TURGUD B. (Sivas) — Efendim 
bendenizin arz edeceğimin bir kısmımı Vehbi 
Bey arz ettiler... 

HALET B. (Erzurum) — Efendim bu pa
radan faiz alınacak nıı, alınraıyaeak mı1? 

— 125 — 



î : 19 15.9. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozıolk) — Faizi 

öşürdür. 
HALÎS TURGUD B. (Sivas), — Efendim 

ıbendeniizMi ımâru-zaıtını daı bu sekizyüız bin liııaya
ta allûlk ediyor. Bu para esasen Ziraat Banka
sının parasıdır. Vehbi Bey bu ciheti izah ve 
tenvir ettiler. Muvazenei Maliye Encümeni de 
burayı nazarı itibara almışlardır. Binaenaleyh, 
fazla söze lüzum yoktur. Tevziatı yapılacağı 
için fazla sözü zait addediyorum ve takririmi 
de geri alıyorum. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayeti 
hakkında takrir var, okuyacağız. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddenin aynen reye 

vaz'ını teklif ederim. 
Denizli Mebusu 
Mazhar Müfid 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetini 
reyi âlilerine vaz'ediyorum. Müzakerenin kifa
yetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Müza
kere kâfi görülmüştür. 

Üçüncü maddeyi aynen reyi âlilerine vaz'
ediyorum. Üçüncü maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Üçüncü madde aynen kabul 
edilmiştir, efendim. 

Dördüncü maddeyi okuyoruz ; 
Madde 4. — işbu tevziat Heyeti Vekilece 

tanzim edilecek bir talimatnameye tevfikan icra 
olunacaktır. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Ha
kikaten tevziatta muhafazai intizam, mühim 
bir meseledir. Buna şek ve şüphe yoktur. An
cak, ihtiyaç şediddir. Binaenaleyh, bu talimat
namenin uzun sürmemesini ve bir hafta zarfın
da kaleme alınarak mahallerine tebliğ ve tevzi 
edilmesini Heyeti Vekileden çok rica ederim. 
Buna dair kürsüden söz versinler. (Doğru, ses
leri) 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. (Gü-
müşane) — Efendim, tavizan verilecek tohum
luğun sureti tevzii hakkında 1337 senesinden 
beri tanzim edilmiş bir talimatname mevcuttur. 
O talimatnamenin bâzı mevaddmm tadili lüzu
munu hissediyoruz. Bu tadil ; tohumluğun daha 
süratle, daha intizamla tevziini temin edebil
mek için talimatnamenin bir iki maddesini ta
dil etmekten ibarettir. Bu da bir iki günlük iş-
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tir. Abdullah Azmi Efendi Hazretleri müsterih 
olsunlar. 

RASÎH Ef. (Antalya) — Tavizan verilecek 
zahire için müddet ne kadardır? 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. (Gü-
müşane) — Efendim, evvelce bu muameleyi 
îktisat Vekâleti yapardı ve o zaman üç senede 
ve üç müsavi taksitte alınırdı. Bu muamele şim
di Ziraat Bankası vasıtasiyle yapılacağı için 
- Ziraat Bankasının nizamatı müsaittir - on se
neye kadar yapılabilir. Fakat bu talimatnameyi 
yaparken Ziraat Bankasının da noktai nazarını 
almak ve müddetleri ona göre tâyin ederek ta
limatnameye dercetmek lâzımdır. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, memleket
te bu tevziat ilk defa olmuyor. Şimdiye kadar 
mütaaddit defalar olmuştur. Binaenaleyh, bunu 
Heyeti Vekile evrakı meyanma karıştırmakta 
bir fayda yoktur. Niçin doğrudan doğruya îk
tisat Vekâleti veya Maliye Vekâleti tarafından 
yapılmıyor ? 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. (Gü-
müşane) — Efendim, talimatnameler muhtelif 
devairi alâkadar ettiği için Heyeti Vekileden 
geçiyor ki, nizamname kuvvet ve mahiyetini 
haiz olsun. 

FERÎD B. (Kütahya) — Zaten nizamname
dir. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. (Gü-
müşane) — îsmi talimatnamedir, efendim. 

ALÎ RIZA B. (îstanbul) — Nizamname, de
mek daha doğrudur, efendim. 

RECEP B. (Kütahya) — Efendim! Verilen 
tahsisatın 'bu sene mevsiminin hululünden ev
vel beıhemaıhal erbabı ziraatın yeddine vâsıl ola
bilmesini teminen biz bir takrir hazırlamıştık 
ve kanunun kabulü akabinde bu takriri nazarı 
dikkatinize arz edecektik. Fakat Abdullah Az
mi Efendi Hazretle! buna temas eder bir mese
leyi mevzuulbahsettikleri için bu maddenin şü
mulü dâhilinde' gördüğüm bu meseleyi bir ke
re de şifahen arz etmek lüzumunu hissettim. 
Efendim mesele, talimatname meselesi değildir. 
Talimatname bir iki 'gün zarfında şu veya bu 
kadar gün zarfında ikmal edilefoilir. Tadil ve
ya şu mesele bir iki günde tamam olabilir. Fa
kat mesele bu değildir. Mesele, bu paranın an 
ve zamanı lâzımından evvel zürram yeddine vu
sulünü temin etmektir. Bunu Heyeti Celileden 
istirham ediyorum. Ya bu maddeye bir kayıt 
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koyalım veyahut kanunun metnine ıgirecek de- I 
recei ehemmiyette ıgörülmezse bir karar veya 
bir takrirle bunu temin edelim. Her halde ver
diğiniz tahsisat fiilen buna mulhtacolan erbaibı 
ziraate, mevsiminin hululünden evvel behema-
hal tevzi ve taksim edilmiş olmalıdır. Bu fiilen 
temin edilmezse, 'bizim 'burada günlerce müzake
resini yapmış olduğumuz îbir kanunun hiç de 
/hikmeti >vaz'ı kalmaz, kuvvei teyidiyesi ydk de
mektir. Binaenaleyh bu takriri - ki iki rüfeka-
nm dalha imzasını havidir - Ibu münasebetle 
nazarı tasvibinize arz ederim. Bu maddenin ka
bulü sırasında veya ondan sonra takririn na
zarı kabulünüze arzını da makamı riyasetten 
istirham ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Zürram 
eline verilmesi doğru değildir, ektirilmesi lâ
zımdır. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Denizli) — Efendim 
kanunda üç taksitte, yani üç Senede tahsili 
-münderiçtir. Bunun hakkındaki talimatı tevsi 
edeceklerdir. Beyefendiler! Bendeniz taviz için 
yeni talimata lüzum görmüyorum. Esbalbı, bit-
tesaidüf ;bu saJbah Ankara Ziraat Bankasının Mü
dürü Umumisi ile ibu mesele hakkında uzunuza-
dıya ıgörüştüm. Banka taviz suretiyle vermekte 
olduğu tohumluğun tahsili müddetini ahvali 
fevkalâdede beş seneye kadar temdidedehiliyor. 
Bu ıhal, ahvali fevkalâde olduğundan, bir kere 
zürram lehindedir. Çünkü beş seneye taksim 
vardır, Ibir. İkincisi; kanunen taviz meselesin
de üç taksitte almıyordu, fakat (bir âfet zuhu
runda meselâ, hüdanegerde Ibir feyezan zuhu
runda, bir ateş zuhurunda veyaihut her hangi 
bir kazaya uğradığı zaman Hükümetin yaptığı 
kanunda hiç imhal keyfiyeti yoktur. Efendiler, I 
hankada imhal varıdır. Eğer o adam askere gider- I 
se veyaihut mahsulü afetzede 'olursa, veyahut I 
çift (hayvanatı ölürse Ziraat Bankası imhal edi
yor. Sonra efendiler! Bu, beş sene müddeti da- I 
ha ziyade temdit için heyeti idareleri karar ve- I 
relbiliyor Binaenaleyh bir talimat yapacaksa 
meccanen tevziat hakkında bir talimat yapsın, I 
hayır, bu bankanın tevzi edeceği zehair hak
kında da Ibir talimat yapacaksa - Hükümetten I 
çok rica ederim - zürram menafime çok muva- I 
fık olan bankanın bu imhal hakkındaki kara- I 
rmı nazarı dikkate alsın, talimatı yaparken... 
Dünkü kanunda bir imhal yoktur. Mutlaktır. 
Üç seneyi kalbul ediyor. Eğer bu bahta talimat | 
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I yapmak istiyorsa - rica ederiz - Ibu imhal keyfi

yetini Heyeti Vekile nazarı itibara alsın. Son
ra efendiler! Acalba (bankada taviz meselesinde 
cari lolan muamelâtta sürat ne derecededir? 
Efendiler! Onu da tetkik ettim. Bir kaza zira
at sandığı seksen haneli bir karyeye kefaleti 
müteselsile ile bir Igünde liva şubeleri yüz ha
neli bir karyeye yine hir günde tevziat yapar 
olduğunu Müdürü Umumi söylemişti. Demek 
ki, elyevm bankanın taviz hakkındaki kanunu 
sürati de temin ediyor. Ve bunda imhal ve teshilât 
da vardır, kâfidir. Meccanen tevziat hakkında 
'bir talimat yapılsın. Fakat şunu da arz edeyim 
ki: Mutlaka Heyeti Vekile yeniden bir talimat 
daha yaparsa - rica ederiz - bankaya müracaat 
etsin. Bankanın taviz hakkındaki mevcut kanu
nundan daha- ziyade teshilât »gösterecek tali
mat yaparsa kalbul ederiz (Bravo, sesleri) 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efen
diler, ikinci madde hakkında bir şey söyle-
miyeceğim, fakat ona temas eden bir keli
meden, talimatname kelim esimden bahsedece
ğim. 

Efendiler, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
bir maddesinin izahı esnasında bundan evvelki 

I heyette (Nizamname) yerine (Talimatname) 
kelimesi kabul 'edilmiştir. 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Kanunda böy
le bir şey yoktur, itibaridir efendim. 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — (Ni
zamname) kelimesinde iltibas cari olduğu içim 
(talimatname) kelimesi kullanılıyor. (Tali
matname) kelimesi daha vazıhtır. Malûmuâli-

I niz tatbikatta nizamname ile (kanun arasında-
I ki fark (karıştırılıyor. Tatbikatta, bâzan ka

nun mahiyetinde bir vaziyet alıyor. Fakat 
I karıştırılıyor. Bâzı jdefa kanun mahiyetinde 

olan şeyden nizamnameye giriyor, nizamna-
I m e mahiyetinde olan şeyler 'de kanuna gdri-
I yor. Onun için bu içtihadı kabul ederek biz 
I de burada, (talimatname) kelimesini kabul 

edelim ve şu suretle talimatla denildiğinde ka
nuna girmiyeeek şeyler kendiliğinden hariç 
kalır. Binaenaleyh bu noktaya nazarı dikika-

I tinizi celbederim. Süleyman Sırrı Bey arka-
I daşımız da ıbundan evvelki Meclisin içtiha-
I dmı bilıdiği için bu meselede beraberiz. Tali

matname kelimesinin bir ehemmiyeti mahsu-
I sası vardır. Nizamname ile kanunun hududu 
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kolay kolay ayrılamıyor. Bu noktayı nazarı 
Heyeti Celilenize arz ederim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Esasen 
Heyeti Vekile vazifesini biliyor da talimatna
me demiş. 

BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Arka
daşlar, 'kötü görmek, yani suizanetmök gü
nah. Halk şöyledir, böyleidir diyecek de de
ğildin. Fakat hiçbirimiz de inkâr «edeni'eyiz M, 
Devekuşu 'gibi bir taife var. Bir taraftan 
tüccar görünür bir taraftan rençber görünür. 
Bir taraftan da Meclisi idareye burnunu so
kar. Tohumluk tevziatı başladığı zaman derhal 
•elinde bir vesika, Hacıbaba ^kaymakamın bur
nuna yanaşmıştır. Bir hafta evvel Hacıbaba 
tarafından kaymakama davet verilir. Mııh-
taeîni zürradan, yoksul çiftçiyim efendim der. 

Bundan çiftçiye bir şey 'kalmıyacaktır. Ar
kadaşlar, geçen sene birçok yerlerde biçare 
çiftçilere ordunun bıraktığı hayvanlar da
ğıtılacaktı. Bir komisyon teşekkül etti. Ha
cı ağa ıgel'di, falan oğlu Mehmed Ağa geldi. 
Bilmem öteki bey "geldi, (kabel.tü vehebtü) 
(kabilinden... 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Türkçe söyle. 
BESÎM ATALAY B. (Devamla) — Kabul 

ettim, bağışladım 'kabilinden böyledir. Sana 
dört katırla ıselkiz de öküz, ötekine de deve, 
fukaraya bir şey yo*k. Şikâyet oMu, kıyamet 
koptu. İktisat Vekâleti de mazurdur. Ne yap
sın? Bendeniz talimat yapılacak diye bir şey 
gördüm. Bu yapılacak talimatla bu dağıtıla
cak tohumların 'köylülerden kime gitmesi la
zımsa oraya gitsin, kaymakamların elleri bi
raz demir olsun. Hacı ağaları, Meclis idare 
azalarını biraz dinlemesinler, köylünün eli
ne tohumun ne suretle girmesi neye mütevak
kıf ise onu temin etsinler. Demin Maliye Ve
kili Bey İlkbaharda yeniden tohumlu'k için 
para i'stiyeceğiz dediler. Arkadaşlar, Irak'
tan tiryak gelinceye kadar kendisini yılan so
kan kimse çoktan ölür. Hükümet bu parayı 
istiyefekti, şimdiye kadar niye istemedi? 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — İlkbahar zeri-
yatı dçin istiyeeek. 

BESİM ATALAY B. (Devamla) — Bizim 
memleketimizde Sonbahar zeriyatı daha feyiz-
nalktir. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Efendim, 
talimatname, nizamname başka başka şeylerdir. 
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Meselâ Dahiliye veya Müdafaai Milliye Vekâleti
nin yaptığı talimatnamedir. Heyeti Vekilenitı 
yaptığı da nizamnamedir. Bendeniz bu kanaatte
yim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Evvelce 
bu meseleyi Meclis halletti. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Hayır me
sele karışıyor. 

AHMED MAHİR Ef. (Kastamonu) — De
min Erzincan Mebusu muhteremi tarafından ve
rilmiş olan bir takrir üzerine alâtı ziraiye için 
de bir tahsisat verilmesi teklif olundu ve Meclis
çe de bu kabul edildi. Şu halde bu alâtı ziraiyeye 
tahsis olunacak meblâğ, gerek İktisat gerek Ma
liye Vekâleti tarafından şu lâyihai kanuniye bir 
arada tanzim olunup da Meclise verildiği gibi 
o yüz bin lira aralarında kararlaştırılarak şu sı
rada teklif edilmiş olsaydı, bu olmaz mı idi aca
ba? 

MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ REİ
Sİ AHMED FERİD B. (istanbul) — Yapacağız 
efendim. Şimdi celse arasında içtima edip yapa
cağız. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD ESAD B. 
— Efendi Hazretlerinin tamamen hakları vardır. 
Bu kanunun müzakeresi ile beraber onu da itmam 
lâzımdı ve şimdi Muvazenei Maliye Encümeni 
Reisi Beyefendi ile de'görüştüm. Celse arasında 
içtima edip tesbi't olunarak ayrıca teklif edilecek
tir. 

REİS — Efendim! Kifayeti müzakere takriri 
vardır. 

Riyaseti Celileye 
Maddenin müzakeresi kâfidir. Reye vaz'ını 

teklif ederim. 
İstanbul 
Ali Rıza 

REİS — Efendim, kifayeti müzakereyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın, müzakere kâfi görül
müştür efendim. Madde hakkında tadilname yok-' 
tur. Dördüncü maddeyi aynen reyi âlilerine arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir efendim. 

Efendim kanunun 'heyeti umumiyesinin sebk. 
ve raptını temin için encümene vereceğiz. Fakat 
iki maddesinin de lütfen müzakeresini ikmal bu
yurun. 
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Madde 5. — İşbu kanun tarihi neşrinden iti

baren meriyülicradır. (Kabul sadaları) 
REİS — Beşinci madde hakkında söz istiyen 

var mı? Beşinci maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Beşinci madde aynen kabul edil
miştir. 

Madde 6. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na Maliye ve iktisat Vekâletleri memurdur. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Talimatname yapıla
cağı için Heyeti Vekile denilmek lâzımdır. 

REİS — Celse açılmıştır efendim. Mufhtaeîni 
zürraa tevzi edilecek tohumluk, çift hayvanatı, 
alâtı ziraiye hakkındaki tahsisat kanun lâyahi-
sının t'esbit ve tashihi ve nazarı dikkate alınan 
takrirlerle üçüncü maddeye ilâve edilecek fık
ranın tanzimi için mezkûr lâyihayı Mu'vazenei 
Maliye Encümenine havale etmiştik Muvazene! 
Maliye Encümeni son şekli muaddili yapmıştır. 
Şimdi izah edeceklerdir. 

AHMED FERİD B. (Kütahya) — Efendim 
Heyeti Celileniz, Afyon Karahisar MeJbusu 
muhteremi İzzet Ulvi (Beyin bir takririni nazla
rı itibara aldınız, bu takrirde müzakere edilen 
l'âyihai kanuniyeye yeni bir maddei kanuniye 
ilâvesi teklif olunuyor ve deniyordu ki.- «Çift 
'hayvanatı ve alâtı ziraiye ve traktör gibi maki-
na karşılığı olmak üzere yüzhin lira tahsis edil
miştir suretinde bir maddei kanuniye bu lâyi-
hai kanuniyeye ilâve olunsun.» Encümen esas 
itibariyle Meclisi Âlinizin temayülatmı nazarı 
dikkate alarak alâtı ziraiye ve ıbillhassa çift hay
vanatı alınmak üzere bir miktar tahsisat zam
mı lüzumunu gördü. Binaenaleyh esas olmak 
üzere encümen böyle bir tahsisatın zammını tas-
vibetti. Yalnız müzakerat esnasında Heyeti Ce-
Mlenizde yine görülen temayülden dolay] encü-
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REİS — Efendim altıncı maddeyi aynen ka

bul edenler lütfen el kaldırsın. Aynen kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesinin sebk ve raptı-
nın tashihi ve nazarı mütalâaya aldığınız takri-
rm tanzimi için kanunu Muvazene! Maliye En
cümenine tevdi ediyoruz. On dakika teneffüs için 
Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; saat : 4,00 

men âzasından bir 'arkadaşımız, bu yüz bin li
ranın kâfi gelmiyeceğini ve binaenaleyh ikiyüz 
bin liranın çift hayvanatı ve alâtı ziraiyeye tah
sis edilmesinin daha muvafık olduğunu ileri 
sürdü. Encümen bu hususta vâki olan müzake
resi neticesinde bunu da tasvibetti. 'Binaenaleyh 
sekizyüz bin lira tohumluk olmak üzere, ikiyüz 
bin lira da çift hayvanatı ve alâtı ziraiye alın
mak üzere bütün bu tahsisatın yani tavizan ve
rilen bu tahsisatın bir milyon liraya iblâğını 
kabul etti. Tabiî Heyeti Celileniz de tasvip ve 
kabul ederse mahiyeti kanuniyeyi iktisabedece'k-
tir. Aksi halde bir milyon lira yerine dokuzyüz 
bin lira kabul edilmiş bulunacaktır. Binaenaleyh 
encümen bu esaslar dâhilinde evvelce müzakere 
edilmiş mevaddı kanuniye üzerinde bâzı tadilat 
yapmak lüzumunu hissetti ve l'âyihai kanuniye 
daha münakkah olmak için daha ziyade madde 
ilâve etmekten ise bu ikiyüz bin liralık çift hay
vanatı ve alâtı ziraiye tahsisatını da bu madde
lerin içerisine vaz'etti. Binaenaleyh eğer mü
saade buyurulürsa encümenin 'kabul ettiği ve 
Heyeti öelilenize kabul etmek üzere takdim et
mek istediği maddei kanuniyeyi okuyayım. 

Birinci Madde — Maliye Vekâletinin 1339 
senesi bütçesinde (Ziraat Bankasının İstanbul 

I K I N C I C E L S E 
Bed'i müzakerat saat : 4,55 

REİS — İkinci Reisvekili İsmet Beyefendi 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Karahisarı Sahib), Palih Rıfkı Bey (Bolu) 
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avansına tediyat) namı ile açılacak faslı mah
sûsuna bir milyon 'lira tahsisat vaz 'olunmuştur. 

'Şimdi 'buna mütaallik olan üçüncü maddeyi 
okuyorum: 

MADDE 3. — «(Birinci madde mucibince Zi
raat Bankasına verilen bir milyon lira ile ma-
halli t'evzii İktisat Vekâletince tâyin edilm'ek 
üzere mulhtaşîni zürraa taıvizan s'ekizyüz bin li
ralık tohumluk ve ikiyüz bin liralık çift hay
vanatı ye -alâtı ziraiye vıerileceik'tir.» 

Binaenaleyh encümen, iki maddenin tadili 
dolayısiyle dokuzyüz bin lira suretinde tezahür 
eden arzuyu âlilerini bir milyon lira olmak üze
re yani s'ekizyüz bin lirası tohumluk ve ikiyüz 
bin lirası çift hayvanatı ve alâtı ziraiye tahsi
satı olmak üzere Heyeti Oelilenize maddelerin 
takdimine karar verdi. Maddeler reye vaz 'edile
rek bu suretle mevaddı kanuniye itmam ve ıs
lah edilmiş olur. 

AĞAÖ&LÜ AH(MED B. (Kars) — iBravo en
cümene ! 

MUVAZlENElİ MALÎYE <BNOÜMENÎ REİ
Sİ FERÎD B. '((Devamla) — 'Efendim! Meclisi 
Âlinin nazarı mütalâaya aldığı takrir yüz'bin li
radır. Muvazenei Maliye Encümeni bunu iki yüz 
bin liraya iblâğ etmiştir. 

MALÎYE VEKıÎLÎ HASAN FEHMlî B. (öü-
müşane) — Tohumluk ihtiyacı cümlece malûm 
ve muayyen olduğu ve az zamanda tohumluğu 
nakden ve aynen tovzii mümkün olduğu için tez
yidi, mahalline masruftur. Fakat çift hayvanatı 
ile al ât ve edevatı ziraiye meselesine gelince : 
Bunlar 'biraz zaman meselesidir. İktisat Vekâleti
nin muayyen bütlçesinde bunlara ait muayyen 
tahsisat vardır. Meclisi Âlinin yüz bin lira ola
rak nazarı mütalâaya aldığı takrir; iki yüz bin li
raya iblâğ edilmek suretiyle böyle mütemadiyen 
tezayüdedecekse ne bütçe kalır, ne muvazene ka
lır. Evvelce arz ettiğim veçhile biz uzun, yorucu, 
çetin bir muharebeden çıkmışız :ve henüz hali sul
ha geçiyoruz. ıO muharebelerin (bıraktığı milyon
larca borç vardır. lE'sasen birinci madde ile veri
len tahsisat Ziraat Bankası vaisıtasiyle tediye edi
leceği için 'Ziraat Bankası tohum da ıverebilir, 
alâtı ziraiye de verebilir, çift hayvanatı için de 
ikrazatta (bulunabilir. Ziraat Bankasından Hükü
meti Milliyenin almış olduğu bir milyon dört yüz 
bin lira kendisine tediye edilmiş olduğu için zür
raa lâzımgelen muaveneti yapabilir. Her müza
kere edilen tahsisat; ardı arkası gelmez tezyitlerle 
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neticelenecekse zannediyorum ki, müşkülâtı Mali
ye ıgünden ıgüne artacaktır. Halbuki biz bu müş
külâtı bir dereceye kadar tahfif edelim diye dü
şünüyoruz. Alp,t 've edevatı ziraiye Ziraat Banka
sı nın elinde vardır. Hükümet elinde bulunanların 
hepsini Ziraat Bankasına devretmiştir. Garbi -
Anadolu'da ganaim olarak düşmandan alınan 
alâtı ziraiye Ziraat Bankasına devredilmiştir. 
Rusların bıraktığı alâtı ziraiye de bir kanunu 
mahsusla Ziraat Bankasına devredilmiştir ve se
kiz aydır takibettdğim halde .henüz bunları Ziraat 
Bankasına tamamen teslim edemedim. Tahsisat 
açıp bütçeyi kabartmakta ne fayda vardır? Bina
enaleyh bu tahsisatı kabul buyurduğunuz takdir
de bu yüz bin lira bütçe açığına girecektir ve te
diyesi müşküldür. Bendeniz, burada Heyeti Ce-
lilenize karşı bir taahhüt altına 'girerken katiyetle 
ifa edilebilecek kısmı ile kâğıt üzerinde kalacak 
kısmı açık ve samimî olarak ifade etmek mecbu
riyetindeyim ki, yarın bir mahcubiyet karşısında 
kalmıyayım. Binaenaleyh, nazarı dikkate aldığı
nız takrirlerden fazla olarak her hangi, bir tahsi
satı kabul buyurursanız ve onun tediyesi taah-
hur ederse bendenizi mazur ıgıörün! Çünkü henüz 
memleket harbin teraküm ettirdiği milyonlarla 
borcun arkasını alamadı. Binaenaleyh; -bu nokta
yı ^Heyeti Oelilenize söylemek benim için bir va
zife idi. Bendeniz bunu arz ediyorum. 

REÎlS — Efendim! Encümenin izahatı ile 
Maliye Vekili Beyin izahatı hakkında söz -istiyen 
azayı kirama söz -verebileceğim. Bu izahatın hari
cinde tekrar söz söylemek tveya izahat vermek is
tiyen rüfekaya söz vermek imkân haricindedir, 
bunu arz etmek istiyorum. Binaenaleyh encüme
nin izahatına, Maliye Vekilinin izahatına ait sin 
söylemek istiyen rüfeka varsa söz (vereceğim. 

'TALÂT B. (Ardahan) — Reis Bey! Bu cihet
ten maada söz -söylenmiyeceğini beyan buyurdu
nuz. Hiç olmaz'sa Maliye Vekili Beyden bir şey 
sormama müsaade buyurunuz! Ziraat Bankası 
teşekkül etmiyen yerler bu muavenetten mahrum 
mu kalacaktır? 

REÎS — Tekrar ediyorum. Nazarı dikkate 
alman takrir yüz bin liralıktır. (Muvazeııei Mali
ye Encümeni bunu iki yüz bin lira yapmıştır. 
iMaliye Vekili Beyefendinin de bu husustaki iza
hatını Heyeti Oelileniz istima buyurdunuz. Bina
enaleyh ; yüz bin lira ile iki yüz bin lira hakkın
da söz söylenecektir. Sonra lâyihanın aksamı 
sairesi hakkında müzakere yoktur. 

ı 
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VEHBÎ B. (Karesi) — Reis Bey! Ni-

zamnamei Dahilî mucibince heyeti umumiye
si reye konmadan bir arkadaş söz alabilir. O 
sözü bendeniz istiyorum. 

REÎS — Sözünüz mahfuzdur. 
VEHBÎ B. (Karasi) — Hayır, bendeniz he

yeti umumiyesi hakkında söz istiyorum. Alâtı 
ziraiyenin şekli hakkında. 

REÎS — Rica ederim, müsaade buyurunuz, 
söz vereyim. 

ZEKÎ B. (Gümüşane) — Buyuruyorusnuz 
ki, Maliye Vekili ile İktisat Vekilinin gösterdiği 
şekilden başka bir şekil için söz söylenemiyecek-
t i r ; bendeniz alâtı ziraiyenin şekli hakkında 
söz söyliyeceğim. 

REÎS — Efendim müzakere k'âfi görülmüş
tür, müzakere üçüncü maddeye konulan miktar 
hakkındadır. Buyurun Niyazi Bey! 

NİYAZİ B. (Mersin) — Arkadaşlar, Bende
niz Muvazenei Maliye Encümeninde bidayetten 
beri bu tahsisatın, tezyidi taraftarı idim. Heye
ti Celileniz bu esası kabul etmekte memlekete 
büyük hizmette bulunmuştur. İktisat Vekâleti 
nin uzun muhaberattan sonra tesbidettiği ra
kamlar şunlardır : (2 488 750) lira alâtı ziraiye 
için, (2 825 000) hayvanat için, (1 069 000) li
ra tohumluk içindir. Yani (6 382 000) küsur li
ranın yalnız bir milyonu tohumluk için, ona 
mukabil beş milyonu hayvanat ile alâtı ziraiye 
içindir. Heyeti Celilenin, (800) bin lirayı tohum
luk olmak üzere kabul etmekle beraber alât ve 
edevatı ziraiye ile hayvanata olan ihtiyacı da 
nazarı itibara alması lâzıdmır. 

Bir kere sulha vardık, askerler yurtlarına dö
nüyorlar, karşılarında harap bir memleket bu
lacaklardır. Efendiler, bizzat gördünüz ve ben -
deniz de görerek söylüyorum. Köyler harabol-
muştur, alât ve edevatı ziraiye kalmamıştır, 
hayvanat ölmüştür, yahut tekâlifi millîye ola
rak ciheti askeriyeye verilmiştir. Tabiî bunla
rın bir kısmı harbin neticesinde ölmüştür. Şu 
noktai nazardan memleket bir boşluk içerisin
dedir, alât ve edevatı ziraiye fevkalâde noksan
dır, hayvanata ise fevkalâde noksanlık arız ol
muştur. Biz, sulha vâsıl olduk. Yeni bir teşkilât 
esasını kuracağız, artık sabanlarla iş görmek 
devri geçtiği gibi hayvanatın noksanlığı hase
biyle artık sabanlarla da iş görmiyeceğiz, mem
leket aynı zamanda muhtekirlerin de zebunu-
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dur. Bendeniz bildiğim mânatık hakkında gördü
ğümü arz edeyim : Bugün kıyyesi oniki kuruşa 
satılan buğdayı çiftçi hasattan dört ay evvel 
teslim tarikiyle dört kuruşa satmıştır. Se
bebi ise; halkta para yok, çiftçi muhtekirler
den para alarak hayvan ve alâtı ziraiye tedarik 
edecek, işini görecektir. Bugün pamuğun bat
manı 480 kuruş iken evvelce açıktan muhtekirle
re 180 kuruşa satılmıştır. Sebebi, alât ve edevatı 
ziraiye ve hayvanat almak için para yoktur. 
Çiftçi bir dahilî muhtekirlerin zebunu, bir de 
haricî muhtekirlerin zebunudur efendiler! Mil
lî Bankalarımız yoktur. 

ZEKÎ B. (Gümüşane) — Efendim heyeti 
umumiyesi hakkında söylüyor. 

NÎYAZÎ B. (Devamla) — Memlekette mevcu-
dolan (bankalar çiftçiyi çok müşkül bir mevkide 
bırakıyor ve dikkat ediniz, memleketin muhtelif 
aksanıma ecnebi sermayelerinin hücumunu gö
rürsünüz. Bu vaziyet karşısında hayvan ve alât 
ve edevatı ziraiye ihtiyacını temin etmekten baş
ka çare yoktur. Filhakika Ziraat Bankasından 
zürraa alâtı ziraiye verdliyor.ı Ancak ekseriyet
te bu alât ve edevatı ziraiye bugün işe yarar alâtı 
ziraiye değilldir. Çünkü haraptır, bozuktur, eski
miştir. Sonra bunlardan mevcutları nadas için 
işe yaramaz. Bilâhara ekini biçmek için işe yarı-
yacak alât ve edevattır. Bu noktai nazardan Zi
raat Bankasının elinde bulunan alât ve edevata 
Ibüyük bir ümit bağlamamalıdır. İkincisi; bu Zi
raat Bankasının almış olduğu alât ve edevatı zi
raiyenin bir kısmı Almanya'dan alınmıştır. Her 
nasılsa, her nedense bu alât ve edevatın fenası 
alınmış, işe yaramıyor. Sonra Vilâyatı Ş&rtoi-
yede Rusların terk ettiği alât ve edevatı ziraiye-
ye gelince: Filhakika geçen sene İktisat Vekâleti 
bu husus için bütçesine otuz bin lira koymuştu. 
Bu otuz bin lira ile mafeinalarda tamirat yapıla
caktı ve tamir edilen alât ve edevatı ziraiye geti
rilecekti. Bizzat Erzurum ve Kars mebuslarını iş-
'hadederim: Efendiler, bu alâtı ziraiye işe yara
maz. Çok haraptır. Halbuki bugün baz ihtiyacı 
âcil karşısındayız. Bu ihtiyacı âcili bir an evvel 
tatmin etmeliyiz. Yüz bin lira işin bir memle
ketin hayatı sefetedar olaımaz. Yüz 'küsur milyon 
lira varidatı olan bir Devletin bütçesi yüz Ibin li
ra ile açılmaz. Bu yüz bin lirayı memleketin zür-
naı kazanır ve bu sebeple Maliye Vekâleti de 
aşar olarak yarın şu kadar para alır. Bu ihtiyaç 
karşısında, asgari bir miktar olan ve İktisat Ve-
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kâleti tarafından teklif edilen döıît buçuk milyo
na mukabil iki yüz bin lirayı Muvazene! Maliye 
Encümeni kabul etmekle hiç fazla bir şey iste
medi. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Muvazenei 
Maliyeye çok teşekkür ederiz. Zaiten bendenizin 
teklifim de bu idi. 

NURÎ B. (Kütahya) — Efendiler yüz bin li
ra ile, iki yüz ıbin lira ile memleketin bugünkü 
alât ve edevatı ziraiye ihtiyacı temin edilemez. 
Çünkü vaziyet gösteriyor ki, alât. ve edevatı zira
iye ihtiyacını tatmin için en aşağı iki, üç milyon 
lira para lâzımdır. Binaenaleyh evvelce Hüküme
tlin Meclisten talebetmiş olduğu beş yüz bin lira 
idi. Bilâ'hara Maliye Vekili de beş yüz bin lira 
daha verebilirim demesi üzerine alâtı ziraiye için 
talebedlılmiş olan yüz bin liraya Muvazenei Mali
ye Encümeninde yüz bin lira dalıa ilâvesi kabul 
edilmiştir. Bendenizce bu paranın iki yüz bin li
raya iblâğı meselesi hiç muvafık bir tedbir değil
dir. Çünkü iki yüz bin lira ile 2 - 3 milyon lira
lık bir ihtiyacın ancak yirmide, onda biri temin 
ediiedilir. Binaenaleyh Ibu, doğru değildir. 

ıSaniyen : Bendeniz yine Heyeti Celileyi me
selenin ruhuna davet ettirmek lüzumunu hissedi
yorum. Bu para, tarlasına tohum atamamak ve 
gelecek sene mahsul alamamak mecburiyetinde bu
lunan muhtacîni zürraa tohumluk vermek içindir. 
Hattâ bunların bir kısmının yiyeceği de yoktur. 
Herifler ihattâ açtır. Şimdi bu mesele aç olan 
'halkın açlığını izale için ve gelecek seneki gıda
sını temin için muhtae'olduğu tohumluğu vermek 
meselesidir. Mevzuulba'hsolan da budur. Memle
ketin alâtı ziraiyeye ihtiyacı azimdir, cesimdir, 
vâsidir. Bunlar malûm iken hariçten niçin başka 
meseleler karıştırılıyor ve bu mesele üzerinde bâ
lâ ısrar ediliyor? Aniıyamıyorum, ve anlıyamıya-
cağım. Hükümet bir taraftan diyor ki, benim 
elimde alâtı ziraiye vardır ve bunlar kısmen muh
tacı tamirdir. Tamir ettirip tevzi edeceğim. Sa
niyen Harfbi Umumi esnasında Almanya'dan bir
çok alâtı ziraiye satın .alınmıştır. Fakat bilâ'hara 
Mütarake üzerine celbedilememiştir ve haltta İs
veç memleketinden satmalının iş olan alâtı zirai
ye Almanya'da depo edilmiş duruyordu. Bende
niz Almanya'da iken İstanbul Hükümeti namına 
gönderilen bâzı memurin onları İstanbul'a celbet-
miştir. Bunların satılıp paraları- ihtiyacatı yev
miyelerine sarf edildiğini işittim. Böyle midir, 
değil midir? Bilmiyorum belki de Ali Cerıani 
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Beyefendinin buyurduğu Zeytinburnu fabrika
larında meveudolan alâtı ziraiye onlardır. On
lar ise çok iyi aletlerdi. Hükümet pahalı olarak 
satmalmış, güzel aletlerdir. Bunlardan istifade 
olunur. Eğer bunlar açıktakaldığmdan muhtacı 
tamir bir hale gelmişse tamir olunur, ahali ve 
çiftçiye tevzi olunur. Saniyen Almanya'da el-
yevm mevcudolup celbedilememiş bulunan ve 
oradaki Tasfiye Komisyonunun celbi için işti
gal ettiği daha birtakım alâtı ziraiye vardır. 
Onları dahi Hükümet yarın nasıl olsa eelbede-
cektir. Şimdi bugün bu bir milyon lira birçok 
fukaranın ve yiyeceği olmıyan muhtacîni zür-
ram tohumluğuna tahsis edilmiştir. Abdullah 
Azmi Efendinin ve Necati Beyin söyledikleri 
veçhile çiftçinin yüz, iki yüz bin liraya ihtiyacı 
vardır, diyerek memleketin iktisadiyatı, ihti
yacatı hakkında parlak fikirler dermeyanı su
retiyle yüz bin lirayı iki yüz bin lira kabul et
tirmekteki iddiayı anlıyamıyorum. Meselenin 
ruhuna avdet buyurulsun. Gelecek senenin mah
sulâtı için bir milyon liraya ihtiyacolduğu dü
şünülsün. İhtiyacatı ziraiye, alâtı ziraiye başka 
meseledir. Sırası gelince o da olacaktır. Meselâ: 
Sabık Mecliste düşünülen bir kenedi meselesi 
yani alât ve edevatı ziraiye meselesi vardır. 
Mütehassıslar, ihtiyacatı mahalliyeyi iyi bilen
ler, orada imali fikretsinler. Şimdi bu mesele
nin müzekkeresi ile beyhude vakit izaa etmiye-
lim. (Çok doğru, sesleri) 

Dr. TEVFlK RÜŞDÜ B. (İzmir) — Efen
dim! Bendeniz mevzuubahsolan mesele hakkın
da bir iki şey arz etmek isterim : Muvazenei 
Maliye Encümeninin muktedir reisi, bize bu 
kanunun şeklini izah ederken bunun kabul 
edilmesinde ısrar etmedikleri gibi pek ziyade 
alâkadar oldukları bütçecilik ciheti ile ısrar 
etmemenin daha muvafık olduğu kanaati ile 
sükûneti muhafaza buyurdular. Bendeniz, bu
nunla istişmam ediyordum ki, Muvazene Encü
meni müttehit değildir ve bu adenıiittihadı 
memnuniyetle kaydediyorum. Çünkü, iş, yüz 
bin veyahut iki yüz bin liranın ilâve edilme
siyle halledilecek bir mesele değildir. Çünkü, 
bununla Türkiye alât ve edevatı ziraiye ihtiya
cının temin edilebileceğini kimse iddia edemez. Bu 
ancak, çok mühim ve çok müthiş bir prensiptir. 
Hükümetin ve Meclisi Âlinin dakik mü-
talâat ve hesabat neticesinde tâyin ve tesbit 
etmiş olduğu noktalar üzerinde biz bütçemizi 
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tevzin edeceğiz. Dâvamızı dünyaya karşı ileri 
sürerken, teklif edilen yüz bin lira üzerinde 
uzu uzadıya düşünmek lâzımgelirkcn, beş on 
dakikalık müzakere ile bu paraya yeniden yüz 
bin lira ilâvesini çok ehemmiyetle kaydederim 
ve çok istirham ederim ki, daha üç gün evvel 
'burada Hükümetin programı okunurken o 
programı Meclisi Âli veçhe addetmek suretiyle 
alkışlarken ve bütçeyi tevzin etmek şiarını bü
tün dünyaya ilân ederken .kolay kolay ilâveler 
üzerinde hareket etmiyelim. Zira her dâva, ayrı 
bir mevzu teşkil eder. Yalnız kendimin bildiği 
bir şey varsa bütçenin tevzini nokai nazarından 
birçok iyilikler olabilir. Daha ehem dâvaların 
önünde susmak lâzımgclir ve temenni etmem 
ki, bundan sonra gelecek mesaide de Muvaze-
nei Maliye Encümeni, tıpkı Encümen Reisinin 
burada gösterdiği meslekî bitarafî ile kolay ko
lay istenilen miktarlara ilâve yolunu tutmasın 
ve ilâve edilen yüz bin lirayı kabul etmemeyi 
daha muvafık addederim. 

ZAMİR B. (Adana) — Arkadaşlar! Memle
ketimizde yegâne bir müessesemiz varsa mem
leketimizin varidatını artıran, istihsâlâtını yük
selten bir şey varsa o da ziraattir. Bugün biz 
hiçbir şey düşünmüyoruz. Bugün hepimizin dü
şündüğü şey, hepimizin gayesi, memleketimizin 
istihsâlâtını artırmak için bilhassa ziraate 
ehemmiyet vermektir. Çünkü, görüyoruz ki, 
bizim için selâmet bundadır. Fabrikamız yok, 
hiçbir şeyimiz yok. Elimizde yalnız bir ziraat 
var. Bilhassa bugünkü şekli ziraat o kadar mu
avenete mu'htaçtır ki, Heyeti Celileniz bunu 
pekâlâ 'bilir. Buıgün zürra ne yapıyor? Gerek 
harte ve gerek her türlü mücadelede fedakâr
lık yapan, kağnrlariyle, çocuklariyle, her türlü 
vesaiti ile fedakârlık yapan ve Ihiçbir an dur-
mıyan ve bugün memlekete en ziyade nâfi olan 
bir sınıfa yani zürraa iki yüz bin lira gibi bir 
parayı alâtı ziraiye için tahsis etmeyi bilmem 
ki neden arkadaşlarımız çok görüyorlar? Bugün 
iki yüz bin lira verecekler, gelecek sene bu yüz
den yirmi milyon lira para alacaklar. Size kati
yen temin ederim arkadaşlar, memlekete maki-
na girerse, bu memlekette makiııa işlerse memle
ket kurtulmuş olur. Yoksa bu salbanlarla, Haz-
reti Nüh samanından kalmış 'olan !bu alât ile 
memleketin ziraati yükselemez. Çok rica ede
rini arkadaşlar; bugün bu para çok eflremmi-
yetsizdir. Bunun için hattâ milyonlar vermekli-
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ğimiz lâzımıgelirdi. Bu kadar fedakârlık yapan, 
ıher vesaiti île Millî Mücadeleye iştirak eden 
zürraa bu çok değildir arkadaşlar! Rica ede
rim encümen bunu çok muvafık görmüştür. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Para yok
tur. 

ZAMİR B. (Devamla) — Vardır Bey! Var
dır. Yüz bin lirayı verebiliriz. 

AĞAOĞLU AHMED B. (Kars) — Muhte
rem efendiler! Dikkati âlinizi bu. meselenin ge
çirmiş olduğu tahavvüllere celbederim. Malûmu-
âlinizdir ki, dün buraya gerek iktisat Vekili 
gerek encümenlerin ikisi de beş yüz bin lira ile 
gelmişlerdi. 

YUSUF AKÇÜRA B. (İstanbul) — İktisat 
Encümeni gelmedi. 

AĞAOĞLU AHMED B. (Devamla) — Rica 
ederim efendim, lütfediniz! Meseleyi karıştır
mayınız, müda'hale etmeyiniz! Encümenlerin 
reisleri burada izahat verirken beş yüz bin li
rayı müdafaa ettiler. Keza İktisat Vekili Beye
fendi, beş yüz ıbin lirayı müdafaa etti. Sonra 
Heyeti Âliyenizin temayülâtı karşısında gerek 
encümen gerek İktisat Vekili, evvelce İktisat 
Vekiline gelmiş olan kanaate rüeu ederek Heye
ti Âlinizin temayülâtınm tamamen sabit olduğu
nu tasdik buyurdular ve ikinci defa aynı encü
men ve aynı vekiller dediler ki, evet, sekiz yüz 
bin lira azdır. İki yüz bin lira ilâve edilebilir. 
Eferidiler! Meclisi Âlinin temayülâtı üzerine vâ
ki olan bu iki misil yine Meclisi Âlinin tema
yülü üzerine bunu bir hakikat diye telâkki ede
rek biç şüph'e yok ki, altı yüz bini, yedi yüz bini 
ilâve etmiş olan Ibir Meclis buna yüz bin lirayı 
da ilâve edebilir. İktisat Vekilinin burada, irae 
etmiş olduğu rakamlardan anlaşılıyor ki, bunun 
için altı milyon kadar ibir para istemiş. Fakat 
öyle anlıyorum ki, Maliye Vekili Beyefendi gel
miş o mahut tevazün endişesiyle para yoktur 
demiş. Bundan fazla para veremem demiş. O da 
lâbüt, nâç.ar kabul etmiştir ve aynı surette en
cümene kabul ettirmiştir. Bu kanaat hulâsası 
olarak encümen de kanaati hilâfına olarak beş 
yüz bin lira ile buraya gelmiştir. Çünkü bu ka
naat Heyeti Âliyenizin temayülâtı üzerine te
beddül etti ve yedi yüz bin lira derhal bulun
du. (Doğru sesleri) Evet hakikaten bütçe teva
zünü bir Meclisin efkârını bu Meclisin alaca
ğı yolu irae ederse bu tevazün endişesi bizi 
atalete ve hiçbir şey yapmamaya sevk eder. Te-
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vazün endişesi efendiler! Dün de arz etmiştim, ' 
(bugün de Maliye Vekili Beyefendi Hazretleri
nin ve Tevfik Rüştü Beyefendinin beyanatın
dan anlaşılıyor ki, üssülesas mesele tevazün me
selesidir. Efendiler! On senelik harnden çıkmış, 
talhrilbata uğramış, 'bu kadar ihtiyaçlar karşı
sında bulunan 'bir memleket lâzım olursa, müb-
rem görürse, mübrem ihtiyacatını hattâ istik
razla da yapacaktır. (İstikraz yok sesleri, gü
rültüler) Lütfediniz, Devletin, milletin âtisi ile, 
istikbali ile. endişnak olan insanlar hiejbir za
man en mübrem, en katî tedalbir önünde tered-
düdetmezler. Ben istikrazı bir misal olarak gös
terdim. Hiçjbir zaman onun üzerinde ısrar etmi
yorum. Fakat öyle mübrem. ihtiyaçlar vardır ki, 
o mübrem ihtiyaçları tatmin etmek için en müb-
rem, en fevkalâde tedabire müracaat etmek 
usul ve Kavanini Maliyenin, usul ve Kavanini 
İktisadiyenin iktizasındandır. 

ZEKİ B. OGrümüşane) — Bu millet, mevcu
diyetini kurtarırken 'bile istikraz etmedi. 

AÖAO&LU AHMED B. (Devamla) — Lüt
fediniz! Ben de 'ona geleceğim. Efendiler! Bu 
Devlet, Ibu Hükümet bilhassa bizim muktedir 
Maliye Nazırımız... (Vekil sesleri) Maliye Veki
limiz (eski Hükümet adamı sesleri) dört sene 
bu memleketi idare etmişler ve istikraza hariç
ten para almaya i'hltiyaç hisısettirmemişlerdir. 
Hasan Beyefendi öyle zamanlar alınüş ki yirmi-
'beş milyonu, otuzmilyonu taşın dibinden çıkar
mıştır. (Handeler) 

ALI ^A'İB B. (IKfozan) — Maliye Vekilinin 
definesi var. 

AĞAO&LU AHMED B. (Devamla) — Bu
gün memleketin en mübrem bir ihtiyacını, mem
leketin esasını teşkil eden zürraın ihtiyaçlarını 
'bertaraf etmek için hiç zannetmem ki mukte
dir Hasan Beyefendi yüzibin liranın karşısında, 
aciz kalsınlar. Hasan Beyefendi 'buyuruyorlar 
ki Ruslardan birçok aiât ve edavat kalmıştır. 
Hasan Beyefendiye derim ki vilâyatı şarkıyede 
'bulunan bu alâtı edevatı ziraiyenitı hepsi ça
murlar içerisinde, yağmurlar altında, 'karlar al
tında 'Çürümüştür. Bugün onlardan eser kalma
mıştır. Oradan gelmiş zevatın kâffesini işhad-
ederim. Ona ıbinayı ümidetmefc katiyen doğru 
değildir. Efendiler! Emin olunuz ki sizin faali
yetinizin istikametini sizin aJ a cağınız revişin va
ziyetin malhiyetini bugün zürra hakkında ibraz 
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edeceğiniz tarzı alâka ile ispat edeceksiniz. 
Efendiler! Unutmayınız ki memleketin başında 
'bulunan bir zat, bu memleketi temsil eden zat 
buradan «bu memleketin efendisi çiftçidir» de
miştir. (Alkışlar) Unutmayınız ki bu Devlet 
ve teşkilât halk teşkilâtı demektir. Halk Dev
leti demek 'çiftçi Devleti demektir. Memleket 
için halk için, çiftçi için alât ve adevatı ziraiye 
için yüzibin lirayı bulmamak bizim için eseri 
zarftır. Efendiler! iSiz karar veriniz, kararınız 
karşısında Heyeti Vekile de, encümenler de dü
şünürler ve 'bulurlar. Bu memleket için bu yüz 
bin lira hiçtir. Bu memleket içerisinde bunu1 

bulurlar. Nasıl ki altıyüz bin lirayı dün ile bu
gün arasında buldular. 

MEHMEI) VASFİ Ef. (Bolu) — Efendiler; 
şimdiye kadar bu mesele için iki defa kürsiye çık
tım. Milletin en kıymetli zamanlarını zayi etmeyi 
hiç arzu etmem. Lâkin maatteessüf bu mesele 
için tekrar şu kürsiye çıkıyorum. ikiyüz bin li
ranın alâtı ziraiyeye tahsis edilmesi hakkındaki 
mütalâtımı Heyeti Öelilenizin takdirine bıraka
rak ayrılmıştım. Mulvazenei Maliye Encümeni 
bu teklifi doğru bulmuş olacaklar ki tamamen 
tas'vibediyorlar ve ikiyüz bin liranın kabulünü 
Heyeti Celileye teklif ediyorlar. Hiç şüphe yok 
ki Heyeti Umumiye de kabul edecektir. Belki 
Maliye Vekili Beyefendinin bir sözlerine cevap 
vermek için 'bütçenin mevzuübalhsolduğu! bir 
zamanda ve aktan cihana, 'bütçeyi tevzin 'ettiği
mizi ilân ettiğimiz bir sırada böyle yüz'bin, iki
yüz 'bin, üçyüz bin gibi me'baliği cesimeyi bir 
anda sarf ederseniz bütçenin tevzini nerede 
kalır diye buyurdular. Şundan emin olmalıdır 
•ki 'bu ikiyüz bin lirayı masraf olarak bütçeye 
vaz ''etmek teklifinde bulunan arkadaşlarımızdan 
hiçbirisi bütçenin tevazününü ihlâl etmek, Hü
kümetin vaziyetini bundan dolayı işkâl etmek 
gibi bir şey tasavvur etmemişlerdir. Yalnız şu
nu Sorarım ki bütçe milleti yaratmaz, 'bütçeyi 
millet yaratır. İşte bu noktai nazara 'binaen ar
kadaşlar; milletin ihtiyacı olan alâtı ziraiyeyi 
temin için bu ikiyüz 'bin lirayı teklif etmişler idi 
ve Heyeti Oelile de 'buna muvafakat etmişti. 
Onun için çok rica ederim ve çok söylemiyece-
ğim çünkü demin arz ettiğim gibi zaman kıy
metlidir. Bu ikiyüz ıbin lirayı ikiyüz bin lira 
olarak encümenin teklif ettiği veçhile kahul 
edelim ve 'bu ise hatime verelim. 
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MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü- I 

müşjane) — Efendim her işte olduğu gibi 'bun
da dahi takdir Heyeti edilenindir. Heyeti 
Celi'le neye karar verime o olur. Fakat ben
deniz açık olara/k Heyeti Celilenize arz ettim 
ki bu paranın az biı zaman zarfında derhal ve 
nakden 'tediye edilmesi için her türlü tedabire 
tevessül edeceğimizi ve kısa bir zamanda bu
nu sarf edecek dairenin emrine amade bulun
duracağımızı arz etmiştim. İkincisi; bu yüzbin 
lira meselesine gelinde; bu yüzbin lira Heyeti 
Celilenin şayanı müzakere gördüğü takrirler
den hariçtir ve Muvazenei Maliye Encümenin
de bir arkadaşımızın teklifi üzerine maddeye 
bu yüzbin lira ilâve edilmişitdr Böyle! her mika-
ikere üzerine tahsisatın tezyidi yolunda ittiha
zı 'inukarrerat etmek endişesi bendenizi Heyeti 
Celileniz huzurunda bâzı mâruzâtta bulunma
ya mecbur etti. Buyuruluyor ki bütçe üzerin
de durmak ve memleketin hakiki ihtiyaçları
nı onun hariemde bırakmak hayat için, ihti
yacı memleket için, memleketi yaşatmak için, 
umuru Devleti tanzim için esaslı bir tedbir de
ğildir. Edendiler! Varidatımızı., masarif atı 
umumiyemizi, arkadaşların bu arzu ettikleri 
teşkilâtı, tesisatı idare edecek mahiyette oldu
ğunu görmediğimiz içindir ki, mevcut para 
ile bu memleketi idare etmek prensibini takib-
edeceğdz diye Heyeti' Celilenize mâruzâtta bu- i 
lunduk Bugünkü müzakere de, bütçenin taksi- | 
Batı umumiyesinin haricinde bil' tahsisattı mun- j 
zamma müzakeresidir. Memleketin masrafı yal- I 
nız 'bu değildir ve ziraat için sarf ediletn para i 
da bundan! ibaret değildir. Bir İktisat Bütçesi j 
vardi'r. Ve bu bütçenin masarifi daimesi var
dır ve mevzuu müzakere olan hidenıat için 
muayyen ve sabiti fasıllar vardrr. İlki üç gün 
sonra ikinci altı 'aylık Tahsisat Kanunu muza- l 
kere edilirken Heyeti Celileniz bu fasıllardaki | 
miktarlar hakkında ıtevakkuf edecek, belki : 
fazladır veya noksandır diyecektir. Bir Tak- I 
sisıat Kanunu müzakere edilirken bütün ihti- J 
yacatı birden düşünerek kanunla onları hallet- I 
mek, zannederini İki, doğru bir şey değildir. 
Çünkü sarfiyatı yaparken ayni1 zamanda va- j 
ridatı da göz önünde bulundurmak lâzımdur. I 
Etendiler, nihayet makinıa için bu yüzbin lira 
üzerinde tevakkuf ettiniz. Efendiler! Bu para 
ile ka!ç makina alabileceğiz1? Elli makina ala
bileceğiz, -Bir makina yirmi adama verilmez. I 
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Bu para ile nihayet elli adamı memnun ederiz. 
Halbuki bu tahsisatın mevzuu !bu değildir. Bu 
tahsisatm mevzuu muhıtacolan zürraa alelacele 
bir yartdım etmekten ibarettir. Memlekete ge
tirilecek makinalariîi taviz suretiyle tevziatı 
Devlet bütçesi; ile mi olacak? Ziraat Bankası 
mı yapacak? Yoksa alynea şirketlerle muka-
vellât mı akdedilecek? Zannederim ki bunun 
mevzuu böyle âcil bir Tahsisat Kanunu de
ğil, bunlar 'bütçenin müzakeresi esnasında gö
rüşülecek mesaiMir. (Çok doğru sesleri) 

'Efendim! Bu yüzbin lira yü£ milyonluk bir 
I bütçe için ehemmiyetsizdir veya ehemim iyetli-

dir meselesi başkadır. MaksadıımiK nedir? Mak
sadımız., zürraın eline her haugi bir sebeple 
ıfazla sermaye geçsin değil mi? Bunu müda
faa eden zevatın arzuları budur, zannederim, 

j arzularında hiç ayrılık gayrdık yoktur. Biz 
j zürradan yüzbin lira değil altıbuçuk mil-
| yon liralık tekâlifi millîye aldık ve zürraın biz-
[ de bu kadar 'matlubu vardır. Evvelâ kendi 

parasın» kendisine verelim. Bunun için de üç 
milyonluk bir tahsisat aldık. Üçjbuçuk milyon 
lirası 'açıktır. Bu da yarın, öbürgün nrevzuu-
bahsolacaktır. Taviz neye verelim? Kendi pa-

| rasını verelim. 

j AĞAOĞLU AHMED B. (Kars) — Bu para 
| ne zaman verileeek? 
| MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De-
| vamla) — Efendim bir tahsisat alıtnır. Onun 
i muayyen zaman zarfında sureti tediyesi temin 

edilir. Zürraın bu kadar matlubu varken, bi
zim onlara tavizan tevziat faslını açmamızda 
faide görmüyorum. Köylünün tekâlifi' miiliye-

j den matlubu vtar, vesaiti nakliyeden matlubu 
I var ve daha diğer birçok hususatttan matlubu 

vardır. Eğer paramız varsa bu parayı vermek 
ieabediyorsa zürraa kendi parasını kendine ver-

1 mek suretiyle tesviye edelim ('Çok doğru sesleri) 
| Demin arkadaşlardan biri istikrazdan bahis 
I buyurdular. Masarifi daime için, Devletin bâzı 
I maaşat ve masarifatı daimesi için istikraz akdet-
j meye sureti katiyede taraftar değiliz, (Alkışlar) 
! Arkadaşlar. İcra Vekilleri Reisi Muhteremi Bey-
I efendi beyanatında Meclisi Âlinize arz ettiği gibi 

istikraz ancak Umuru Nafıa için, 'her hangi mu
ayyen kidemat için, yani tesisatı nafıa için, bu
gün sarf edip yarın para alınacak tesisatı müfi
de için esaslı işler için olabilir ve o vakit belki 
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istikraz düşünebiliriz. Fakat bugün onu da dü
şünmüyoruz. (Bir teklif gelir, 'bir şirket çıkar, 
der ki : Biz §u işi şu şerait altında yapacağız. 
işte o zaman istikraz akdetmeye, bu suretle taah
hüdü maliyi t azamimin edecek işler için belki ta
raftar oluruz. Ve o zaman icaDederse istikraz ak
dederiz. Fakat masarifi âdiye için Devletin Hü
kümetin idareyi daimesi için bütçe açıkları için 
istikraza sureti katiyede taraftar değiliz. 

Efendiler, istikraz memlekete para getirir. 
Fakat unutmıyalım ki, bizim gibi muvazene i ik-
tisadiyesi tekemmül etmiyen memleketlere .gelen 
para faizi ile amortisi ile nihayet 17 - 18 sene zar
fında aynen gider fakat 70 »sene 80 sene veya 99 
sene .mütemadiyen faizleri ödenir. 

MUSTAFA B. (Tokat) — Meydanda, mey
danda!... 

MALİYE VEKÎLl HASAN FEHMİ B. (De
vamla) —• «Bu husus hakkında Heyeti Oelilenize 
ayrıca maruzatta bulunacağım, istikrazlar bize 
şimdiye kadar ne ağırlık teşkil etti, ne gibi faide 
temin etti, ne gibi taaMıüt altına girdik ve bun
dan mütevellit ne gibi zararlar hâsıl olmuştur. 
Bunu ayrıca Tahsisat ıKanunun'da Heyeti Celile-
nize arz edeceğim. ,Buıgün movzuubahsolan mese
le, Heyeti Celileniz kanuna yüz bin lira ilâvesi 
hakkında ortaya bir takrir vaz'etti ve bunu iki 
yüz bin lira yaptı. Bendeniz evvelce Heyeti Celi 
lenize.bu paranın derhal tediye edileceğini arz et
miştim. 'Fakat her teklif üzerine !bu tahsisat bü
yüdü ve büyüyor. Binaenaleyh birçok borcumuz 
vardır. Harbin henüz bütün yaralarını sarama
dık, kapatamadık, ihtiyaç içerisindeyiz daha aşa
rın cibayet zamanı yeni geliyor bu para, bu tah
sisat alınsa daihi olabilir ki, bu yüz bin lira vakit 
ve zamanı ile tediye edilemez. Tediye edilse bile 
mutlaka 'bir kısım maaşın tedahülde kalmasını 
muciptir ve flbugün için de buna ihtiyaç yoktur. 
Şimdi Heyeti Celileniz tesuit ettiğiniz kanun üze
rinde kararınızı 'verirsiniz. Gelecek altı aylık tah
sisat lâyihasını müzakere ederken, varidatımızı, 
masarif atımızı müsait .görürsek -ve tekrar böyle 
bir tahsisat ieabederse o zaman daha açık ve katî 
karar vermiş oluruz. Binaenaleyh takdir Heyeti 
Celilenizindir. 

İZZET ULVÎ B. (Afyon Karahisar) — Efen
dim, hayvanat meselesinde diyorsunuz ki; iki yüz 
bin lira çoktur, falan... ıGüzel ve çok olabilir, az 
olaJbilir. O Heyeti Celilenin takdirine kalmıştır. 
Tohumluk 'bugün zürraın eşeddi ihtiyacı olan bir 
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şeydir. Acaba tohumluğu saçmak için hayvanata 
ve makinaya da ihtiyacolduğunu kabul ediyor 
musunuz? Bendenizce tohumu saçmak için hayva
na da, makinaya da tohum kadar ihtiyaç vardır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMıf B. (Gü-
müşane) — Efendim! Bu hayvanat nerededir? 
Hazır mıdır? Nereden mubayaa edilecek ve nasıl 
tevzi edilecektir? Memleket dâlıilinde zannediyo
rum ki, hayvan miktarının derecesini biliyoruz. 
Bu yüz bin lira ile hayvanı dışardan getireceğiz 
ve zamanında yetiştirip tevzi edeceğiz. Eğer böy
le .bir tedbir almacaksa, bunu arz ediyorum, bu, 
yüzbin lira meselesi değildir. Bu umumi bütçenin 
müzakeresinde düşünülecek mesaildendir. Mem
lekete hayvan elbette lâzımdır. 'Fakat hayvan 
tevzi etmek için Ziraat Bankasının zaten usul 

j ve kanunu müsaittir. Fakat !bu kanunla biz ne 
yapıyoruz? Bugün bu kanunla mahiyeti itiba
riyle Ziraat Bankasını takviye ediyoruz. Aha
liye muavenet yap diye bir de şart koşuyoruz. 
Zaten Ziraat Bankası nunu yapabilir. 

AĞAOÖLU AHMED B. (Kars) — Bir sual 
soracağım, müsaade1 ediniz. (Müzakere kâfi 
sesleri) 

AHMED FERÎD B. (Kütahya) — Encü
men namına söz istiyorum. 

REİS — Efendim Ferid Bey encümen na
mına kısa izahatta bulunacaklar. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ REÎSÎ 
AHMED FERÎD B. (Kütahya) — Efendim! 
Maliye Vekili Beyefendi başlıca üç mesele üze
rinde izahatta bulundular. Bunlardan birisi kıs
men Heyeti Celileniz ve kısmen encümen tara-

I finden itası teklif edilen ikiyüz bin liranın ki, 
bunun yüz binini kabul buyurdular, zannede-

I rim. ifadelerine göre diğer yüz bin liranın veç-
I hi tediyesi için de Tahsisat Kanunu ile bera-
I her mütalâa olunması daha muvafık olacağını 
I beyan buyurdular. Malûmuâliniz ıbü bir Tahsi-
I sat Kanunudur ki müzakere ediyoruz. Bir de 
I alelıtlak altı aylık devairi hükümetin maısarifa-
I tını temin etmek üzere Muvazene Encümenin-
I de bütün devaire aidolmak üzere bir kanun var-
I dır ki derdesti müzakeredir. O tetkik edildik-
I ten sonra Heyeti ÇelMenizc takdim edeceğiz. 
I Fakat Heyeti Vekile tarafından tevdi edilen 
I lâyihai kanuniye mucibince bu Tahsisat Kanıı-
I nunun fusul ve mevaddı Heyeti Celilenizce 
I uzunuzadıya müzakere edilmiyecek. Fakat top-
I tim bir tahsisat olmak üzere geçecektir. Heye-
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ti Vekilenin teklifi budur. Heyeti Celileniz bu
nu ya kabul eder veya etmez. .(.) da ayrı bir 
m eşeledi r. Şimdi efendiler! Bu yüz bin veya 
ikiyüz bin lirayı bendeniz ayırmıyorum. Çünkü 
mesele ikiyüz bin lira meselesidir. ikiyüz bin 
lirayı hangi kanunla müzakere edelim'? Bu en
cümende de şimdi mevzuübahsoldu. Her iki ka
nunla da müz&kere ihtimali vardır-, iktisat Ve
kâletinin bütçesinin bir faslında da müzakere 
edilelbilir. Fakat encümen müzakeratı esnasın
da dedi ki o fasılda müzakeresi lâzımgelse bile 
o müzakere edildikten, kanunun mazbatası ve 
sairesi tanzim edilip Heyeti Celilenize geldik
ten ve müzakeresine başlandıktan sonra şüphe
siz bir günde, iki günde çıkması ihtimali yok
tur. Çünkü 40-50 milyon liralık bir bütçe de
mektir. Bunlar Meclisi Âlinizee kalbul ve tas-
vibedilineeye ve mevkii tatbika konuluncaya 
kadar uzun bir müddet geçmesi zaruri bulun
duğu cihetle encümeniniz zaten derdesti müza
kere olan tohumluk ve yemeklik faslına, hulâsa 
nıuhtacîni zürraa muavenet faslına bir ın'addel 
suretiyle bunun ilâve edilmesini daha ziyade 
muvafık buldu. Çünkü iki kanunun kabulleri 
arasında on günlük müddetin - ki şüphesiz 
bundan ziyade olacaktır lâakal diyorum - en
cümen, bu müddetin müruru lâzımgeleceğini dü
şündü. Binaenaleyh bu kanunla yüz ibin veya
hut ikiyüz bin liranın müzakeresinin kabul 
edilmesini muhtacîni zürraın menfaati noktai 
nazarından daha muvafık görüyorum. (Çok 
doğru'sesleri) ikinci mesele. Maliye Vekili Bey
efendi «bu parayı zürraa vereceğimize, çift hay
vanatı veya, makina satınalacağımıza zürraın 
esasen Devlette olan matlu'batmı tediye ede
lim» buyurdular. Efendiler! Zürraın Devletten 
olan m ati u!b atının tediyesi meselesiyle bu mese
le arasında zannederim İd azîm fark vardır. 
Hem de zürraın Devletten olan matlübatmı te
diye etmiyelim diyen yoktur. Onun tediyesini 
istilzam eden masarifi Heyeti Celilenize arz ede
cek olursak tabiîdir ki kemali memnuniyetle 
tetkik ve müzakere edilecektir. Fakat bugün 
mevzuubahsolan mesele; zürraın kimfoilir ne 
zaman verilecek olan matlubatı meselesi değil
dir. Memleketin ziraat noktasından çiftçinin 
muhtaç bulunduğu şey, alâtı ziraiye" veyahut 
çift hayvanatının tedariki meselesidir. Şüphe
siz ki teşekküre şayan bir şekilde verilecek 
olan bu paranın zannederim ki bu meseleyle 
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alâkası yoktur. Binaenaleyh Heyeti Celile ya, 
yüz bin veya encümenin tesbiti veçhile ikiyüz 
bin lirayı kabul buyuruma şüphesiz ziraatın 
terakkisi ve zürraın temini ihtiyacatı noktai 
nazarından daha: faydalı bir tariki 'bir şmkkı ih
tiyar etmiş olur. 

Şmidi yüz bin liranın iki yüz bin lira olması
na gelince; Maliye Vekili Beyefendi encümenin 
teklif ettiği iki yüz bin lirayı bertaraf, ederek 
Heyeti Celilenin teklif ettiği yüz bin lirayı ka
bul etmek ^arzusunda bulunduğunu izhar buyur
dular. Efendiler! Encümenin ilâve edip de He
yeti Celilenize kabulünü teklif ettiği yüz bin li
ra dahi ilâve edildiği takdirde ele geçecek olan 
bu iki yüz bin lira zannederim ki, ihtiyacatı ha
ziranın en cüzi bir kısmım telâfi edecektir. Farz 
ediniz ki, makina almamıyacaktır, hayvan alına
caktır. Efendiler! 200 bin lira ile, kaç çift hay
van tedarik edilebilir? En ucuz bir fiyatla alır-
nırsa nihayet iki bin çift ve biraz daha yüksek fi
yatla alınsa bin çift hayvan alınabilir. Yani bu 
iki yüz bin lira ile alınacak hayvan bin çift ile 
iki bin çift arasındadır ve bu ancak bir ianeden 
ibarettir. Bendeniz öyle zannediyorum 'ki, büt
çemizin vaziyeti hazırası itibariyle, yüz bin ve
ya iki yüz bin lira mühim bir fark teşkil etmez. 
Binaenalyh, ortada bir mesele yoktur. (Bravo, 
sesleri) Hattâ şunu da arz edeyim. Bu kanun 
Muvazenei Maliye Encümeninin karşısına gelip 
de tetkik edildiği zaman, Muvazenei Maliye En
cümeni, vazifesinden olmak üzere Maliye Veki
line bunun karşılığı hangi taraftan tedarik 
edilmiştir? Diye bir sual iradetti. Yani Muva
zenei Maliye Encümeni 'bu noktai nazardan Ma
liye Vekâletinin bu parayı nereden ve ne surette 
tedarik edeceğim sormuş ve cevap almıştır. Ma
liye Vekili Bey dediler ki : Şüphesiz bu beş yüz 
bin lira bütçe içerisinde bir tarafa konur. 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN FEHMİ B. - -
Ferid Bey! Fakat beş yüz bin lira içindir. 

FERÎD B. (Devamla) — Evet efendim. Bu 
beş yüz bin bir tarafa konur dediler. Bu pek 
doğrudur. Fakat yine efendiler! Heyeti Celileaiz 
pekâlâ derhâtır buyururlar ki, aradan henüz üç 
saat geçmedi. Kendileri burada beş yüz bin lira
yı teklif buyurmuşlardır. Demekki beş yüz bin 
lirayı ne suretle muvazenenin içerisine ithal 
edeceklerini düşündükleri gibi ikinci bir beş yüz 
bin lirayı da yine kendileri teklif ettikleri iein 
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elbette bunu da nereye vaz'edeeeklerini düşüne
rek Heyeti Celilenize bu tarzda bir teklifte bu
lunmuşlardır. Buna mukabil Heyeti Celileniz 100 
bin lira teklif etmiştir ve Muvazenei Maliye En
cümeni de ihtimal ki, bir kusur olarak yüz bin 
lira daha ilâve ve miktarı o suretle tesbit etti. 
(Müzakere kâfi sesleri) Müsaade buyurunuz 
efendim. Bu paraya beş yüz bin lira ilâvesinin 
muvazenede bir zarar iras etmiyeceği suretinde 
Maliye Vekâleti tarafından beyanatta bulunulduk
tan sonra yalnız orta yerde kalan bu biçare ök
süz Muvazenei Maliye Encümeninin yüz bin lira
sı mıdır"? (Handeler) Binaenaleyh Muvazenei 
Maliye Encümeni öksüz değildir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN E EH Mİ B. — 
Prensip... 

FERİD B. (Devamla) — Ortada prensip 
meselesi yo'ktur. Beş yüz bin lirayı veren Mali
ye Vekili. Bey e o beş yüz bini bir milyona iblâğ 
ettiklerinden alenen teşekkür ederim. Fakat 
merhamet buyursunlar-! Muvazene noktayı na
zarından beş yüz bin lira için düşünmeyip yalnız 
yüz milyon lira içerisinde yüz bin lira için mi 
düşündüler"? Zannederim ki, bu 100 bin lirayı bir
in eşele yapmak Maliye Vekili muktediri için 
kendisine hâsolacak bir hareket ve tabiye de
ğildir. 

İCRA VEKlLLEiRİ HEYETİ REİSİ ALİ 
FETHİ B. (istanbul) — Efendim! Şimdi encü
men Reisi 'arkadaşımız Ferid Beyefendinin ifa-
datından anlaşıldığına göre bu mesele, bir hatır 
meselesi olarak meydana gelmiştir. Hükümet beş 
yüz bin liralık bir kanun ile Heyeti Âl iyen iz e gel
miştir. Filvaki bu sene bâzı vüâyatı garbiyede ku
raklık dolayısiyfe mahkulât fevkalâde noksandır. 
Bunlara yardım olmak üzere Hükümet Ziraat 
Bankasına olan Iborcuna mahsuben defaten Ibeş yüz 
Ibin lirayı Ziraat Bankası vasıtasiyle ve tavizan 
'tohumluk tevzi etmek suretiyle 'venmeyi teklif et
miştir. Geçen Perşembe günü müzakeratta He
yeti Umu'miyenin hemen müttefikan denecek bir* 
şekilde gösterdiği temayül üzerine Maliye Vekili 
Muhteremi Refikimiz Hasan Bey yine Ziraat 
Bankasına, borcuna mahsuben daha beş yüz bin 
lira ilâvesine muvafakat etmiştir. Filvaki efendi
ler! Hükümet Ziraat Bankasına olan borcunu bu
gün, yarın tediye etmek mecburiyetindedir ve H e-
yeti Celileııizden bugün, yarın tahsisat talebin
de 'bulunacaktır, Onun için Maliye Vekili Bey 
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beş yüz bin, lira daha kabul etmiştir'. Fakat Ma
liye Vekili beş yüz Ibin lirayı kaibu'l etti. Heyeti 
Celileniz de İzzet Ulvi Beyin bir takriri üzerine 
yüz bin lirayı kabul etti. Muvazenei Maliye En
cümeni de yüz bin lira da'ha ilâve ediyor. Şimdi 
niçin Maliye Vekili Bey ilâve etsin de biz hiç ilâ
ve etmiyelim gibi oluyor. Müzayede şeklini alı
yor. Halbuki mesele (bir müzayede, bir müsabaka 
meselesi değildir. 

NİYAZİ B. (Mersin) — Hiç de öyle değil
dir. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ ALİ 
FtETHİ B. (Devamla) — Beyefendi Haz
retleri! Zatıâliniz dediniz ki, alâtı ziraiye 
ihtiyacını temin için 4 milyon liraya ih
tiyaç vardır. Şimdi ilâve edilecek Ibu yüz 
bin lira kâfi midir? (Değildir, sesleri) Bi
naenaleyh Ibu para ne 'olacaktır? Kaç kişi
nin elinde kalacaktır? Bendenize kallırsa yalnız 
Adana Ovasını son terakkiyatı asriyeye göre, ta-
mamiyle zer'edebilmek için on milyon lira, yirmi 
ımilyon lira dökseniz yine yeri vardır. 

BİR MEBUS — Para buluncaya kadar bek-
1 ivecek miyiz? 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ ALİ 
FETHİ B. ' (Devamla) — Efendim, müsaade bu
yurumuz! Eğer Ahmet Bey biraderimizin zannet
tiği gilbi Maliye Vekili Beyefendi' taşın altından 
25 milyon, 30 milyon, lira çıkaracak olursa ve bu
na Heyeti Âliyeniz kaani olacak olursa o •zaman 
'bizim bir diyeceğimiz yoktur. O halde hiç foekle-
miyelim, derhal Maliye Vekili Beyefendiden rica 
edelim, taşın altından yirmi milyon lirayı çıkar
sın, derhal tevzi edelim. (Alkışlar) 

MAZHAR MÜPİD B. (Denizli) — Ona yal
nız Ahmed Bey kaanidir. -

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ ALİ 
FETHİ B. (Devamla) — Fakat Maliye Vekili 
Bey diyor ki, beş yüz Ibin lirayı bankaya oları 
borcuma mahsuben belki temin edebilirim. Fakat 
istediğiniz yüz bin lirayı temin edemem, bu açık 
kalacaktır, diyor. Sonra yüz milyon liralık bir 
bütçe içerisinde yüz fbin. lira nasıl olisa temin olu
nur. Böyle bir mülâhaza nasıl vâriıt olabilir? Ma
dem ki, dedikleri gibi yüz bin lira temin, olunu
yor; bir yüz bin Mra daha temin edelim, üç yüz 
bin lira olsun. Diğer bir arkadaşımızın hatırı 
için buna yüz bin lira daha ilâve edelim, dört yüz 
ıbin lira olsun, Ferid Bey biraderimiz, bu talisi -
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sata ilâve ettiğimiz yüz bin lira ile çiftçilere olan 
borcumuzu ödemek için verilen tahsisat arasında 
bir münasebet ydktur diyor. Bu, başka paradır 
öteki de 'başka meseledir diyor. Hayır, mesele ay
nıdır. Çünkü varidatımız muayyendir ve mahdut
tur. Lâstik gibi çekilip uzanacak değildir. Eğer 
bu yüz bin lirayı buraya vereöe'k olursa'k vere
ceğimiz para eksik kalacaktır, iş böyle değil
dir. ıBunun diğer mesele ile gayet sıkı müna
sebeti vardır. Başka türlü olamaz. Çünkü vari
datımız ma'hdut ve muayyendir. 'Binaenaleyh 
bu yüz bin lirayı buraya verecek olursanız öte
ki yüz bin lirayı elinde senedi olana veremiye-
eeksiniz demektir. IBunun arasındaki münasebet 
gayet bahir ve açıktır. Nasıl olabilir ki arala
rında münasebet olmasın. Binaenaleyh efendi
ler! Usulü müzakere meselesi dolayısiyle söz 
alan arkadaşların sözlerinden işittim ki biz Mıı
vazenei Maliye Encümenine kırküç milyon lira 
ile gitmişiz ve Mııvazenei Maliye Encümeni ga
yet sahi davranmış, bir vekâlete 600 bin lira, 
diğer bir vekâlete 500 bin lira daha ilâve et
miş. tlâve edebilir. Şimdi de 'Meclisi Âliniz yüz 
bin liralık tahsisatı bir takrir dolayısiyle kabul 
ediyor ve Muvazene! 'Maliye Encümeni buna ', 
daha yüz bin lira ilâve edere'k ikiyüz bin lira 
ile buraya geliyor. Zannedersem prensip noktai 
nazarından bu usulde gidecek olursak, yaftmt 
varidatı düş'ünmiyerek sarfiyatı tezyid'edecek 
olursa'k bu suretle birçok kaldı olarak yap
makta olduğumuz masarifatın açık kalması 
veya aylarca memurinin, jandarmanın, polisin, 
şunun, bunun birkaç ay maaşsız kalma'ları ile 
neticelenecektir. 

AHMET) FERİD B. (Kütahya) — Fethi 
Beyefendi, onu tahsisat meselesinde müzakere 
ederiz. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ ALİ 
FETHİ (B. (Devamla) — Tahsisat koyacak olur
sanız diğer bir cihetten o parayı temin etmek 
için varidat kanunlarına zam yapmak icabeder. 
Yoksa Maliye Vekili Bey bu tahsisatı temin 
edemem dediği zaman bu talhsisatı zammederse
niz o, yalnız kâğıt üzerinde kalır, tediye oluna
maz ve umuru maliyemizde teşevüşten başka 
bir netice vermez. Bu itibarla eğer Mııvazenei 
Maliye Encümeni ve Muvazenei Maliye Encü
meni ile beraber Heyeti Celileniz bu zammiyata 
mukaibil vertgiler vaz'ederse, ondan sonra hâsıl 
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olacak zam en m (ibrem olan ihtiyaca! ı m ızı te
min edecek surette varidatımı temin ederse o 
zaman yapılabilir. Yoksa, varidat belli olmadan 
masrafları tezyidetmek kân âkil değildir zan
nederim. (Müzakere kâfi sesleri) 

REİS — Kifayeti müzakere hakkında tak
rir var efendim. 

Riyaseti Gelileye 
Müzakere kâfidir; rvye vaz'mı teklif ede

rim. 
Giresun Mebusu 

Hâcira Mühiddin 

Riyaseti Gelileye 
Müzakere kâfidir. Alât ve edevatı ziraiye 

için yüz bin liranın kabulünü ve maddenin o 
yolda tashihini teklif ederim. 

Mardin Mebusu 
Necib 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim, ev
velemirde kifayeti müzakereyi reyi âlilerine 
vaz'edeceğim. Müzakerenin kifayetini kabul 
edenler lütfen el kaldırışın, müzakere kâfi gö-
rülmüştrü efendim. Reye vaz'edilecek şey mad
de değildir, miktardır. Heyeti Oelilenizin na
zarı mütalâaya aldığı takrire ait miktarı reyi 
âlinize arz edeceğim. Muvaızeriei Maliye Encü
meninin tezyidettiği yüzbin liralık bir miktar 
var, onu da reyi âlilerine vaz'edeceğim. Kabul 
buyurursanız madde o surette tashih edilecek
tir. Lâyihanın bu surette tesbitini Mııvazenei 
Mâliye Encümenine teklif etmiştik. Nazarı iti
bara alınan takrir veçftıile yüzbin liranın kabu
lünü reyi âlilerine vaz'ediyorum. (Anlaşılmadı 
sesleri) Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. 
Kabu edilmiştir, efendim. (Kabul edilmedi, ses
leri) Nazarı itibara alınan yüz bin liralık tak
ririn teyidini reyi âlilerine vaz'ettim, kabul bu
yurdunuz. 

NİYAZİ B. (Mersin) — Tâyini esamiyle 
veje vaz'ediniz görülecektir ki, ekseriyet yok
tur. Kabul edilmemiştir. 

REİS — Efendim, hakkı takdir Riyasete ait
tir, on beş imzalı takrir olmazsa Riyaset tâyini 
esamiyle reye vaz'edemez. 

NİYAZİ B. (Mersin) — O halde ayağa kal
kılsın. (Gürültüler) Ekseriyet yoktur. 

REİS — Niyazi Bey, zatıâlinize ihtar ediyo
rum. Riyasetin hakkına tecavüz etmeyiniz. İh
tar ediyorum. 
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NİYAZİ B. (Mersin) — Hakka tecavüz et

miyorum. Hakkı söylüyorum. 
REİS — Efendim, birinci maddeye yüz bin 

liranın ithalini kabul buyurdunuz. Maddeyi o 
suretle tashih ve kıraat ediyoruz : 

Muhtacîni zürraa tavizan tohumluk ve çift 
hayvanatı ve alâtı ziraiye verilmek için tahsi
sat itası hakkında Kanun 

Madde 1. — «Maliye Vekâletinin 1339 se
nesi bütçesinde (Ziraat Bankasının İstanbul 
ajansına tediyat) namı ile açılacak faslı mah
susuna dokuz yüz bin lira tahsisat vaz'olun
muştur.» 

REİS — Birinci maddenin bu şekilde tadi-
len kabulünü reyi âlilerine vaz'ediyorum. Ka
bul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Birinci mad
de tadil en. kabul edilmiştir, efendim. 

Efendim, ikinci maddenin selkü raptı hak
kında tashih vardır. Onun da bir kere oku
yalım, badehu reyi âlinize arz edeceğim. 

Madde 2. — «Maliye Vekâletinin 1339 se
nesi bütçesinde (meceanen tevzi olunacak to
humluk ve yemeklik 'bedeli) namı ile mevcut 
«99-A» faslına iki yüz bin lira tahsisatı mun
zamına vaz'edilmiştir.» 

REİS — Bu maddeyi de tadili veçhile reyi 
âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. İkinci madde kabul edilmiştir, efen
dim. 

. 1339 C : 2 
Efendim! Üçüncü maddenin son fıkrasında 

dahi yüz bin liranın kabulü dolayısiyle bir ta
dil vardır. Maddeyi tekrar okuyorum : 

Madde 3. — Birinci madde mucibince Zira
at Bankasına verilen dokuz yüz bin lira ile ma
hallî tevzii İktisat Vekâletince1 tâyin edilmek 
üzere muhtacîni zürraa tavizan. sekiz yüz bin 
liralık tohumluk ve yüz bin liralık çift hayva
natı ve alâtı ziraiye verilecektir. 

REİS — Efendim, bu maddeyi de tadil veç
hile reyi âlilerine vaz'ediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Diğer maddeler' zaten kabul edilmişti. He
yeti um.umiyesi.ni tâyini esami ile reyi âlilerine 
vaz'ediyorum. Kabul edenler beyaz, kabul et-
yenler kırmızı rey vereceklerdir. 

Efendim. Reylerini istimal etmiyen rüfeka 
lütfen istimal buyursunlar. İstihsali âra hitam 
buldu. 

İstihsali âra neticesini arz ediyorum. 138 
âza reye iştirak etmiş. 133 kabul, 2 müstenkif, 
3 ret var. Binaenaleyh, nisabı müzakere tnev-
cudolmadığından celsei âtiyede tekrar ı-eyv 
vaz'edilmek üzere ruznameye alınmıştır. 

Pazartesi günü öğleden sonra bir buçukta 
içtima etmek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 6,5 
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