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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
1943 malî yılı Muva'zenei umumiye kanunu 

lâyihasının müzakeresine devamla; 
Maarif vekâleti bütçesi kabul edildikten son

ra teneffüs için celse tatil olundu. . . 
İkinci eelse 

Nafia vekaleti bütçesi kabul edildi. 
Perşembe günü toplanılmak üzere inikada 

nihayet verildi. 
Reis vekili 

ı Aydın 
-•'Dr. M. Germen 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

K â t i p ••; i 
Tunceli 

Necmeddin Sahir S%lan 
Kâtjp 

İsparta .;,', 
K. Turan • 

• • • • i . ! 

S J I -

Mazbatalar 
1. — Bayramiç'in Akçakıl köyünden Rama-

zanoğlu Mustafa Aydın'm ölüm cezasına çarp

tırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Ad
liye encümeni mazbatası (3/27) (Ruznameye) 

BİRİNCİ GELSE 
Açılma saati: 14 -

REİS — R. Camtez. 
KÂTİPLER: Necmeddin Sasir Sılan (Tunceli), N. Fırat (Samsun). 

REİS — Celse açılmıştır. 

3. — MÜZAKERE EDÎNLEN MADDELER 

i. — 1943 malî yılı muvazenci •umûmiye ka
nunu lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/1) 

A - iktisat vekâleti bütçesi. 

REİS — İktisat vekâleti bütçesini müzakere 
edeceğiz. Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı? 

C. S. BARLAB (Gazianteb) — Arkadaşlar; 
İktisat vekâleti deyince aklımıza ilk gelen mevzu 
kömür davasıdır. Halbuki dün Nafia vekâleti 
bütçesi konuşulurken bütün mühendis arkadaş
lar bir başka müessese, Jıaşka enerji kaynağı ile, 
elektrifikasyon - işine temas ettiler. Bunu kö
mür dâvasiyle ele almak doğrudur. Tek başına 
bir kömür dâvası yoktur. Memlekette kuvvci mu
harrike olan kömür ve elektrik dâvası ve bunu 
bir elde idare davası vardır. Dün mühendis ar
kadaşlar konuşurken Nafia .vekâletinin her han
gi bir teşkilâtiyle elektrik etüd işlerini birleştire
rek bu tarzda idaresi tezini ileri attılar. Hal
buki elektrifikasiyon işi doğrudan doğruya 
memleket sanayi hareketini temin eden kuvvei 
muharrike işidir. Kömürle beraber aynı dâ
vayı iraç eder, Biliyorsunuz 1935 senesinde İk

tisat vekâletinde bir etektrikfikaşyon idaresi var
dı, Bu bilahara Elektrik etüt işleri idaresine 
çevrildi. Bu elektrik etüt işleri idaresi etüt
leri yapmak ve yapılan bu etütlerde Etibank va-
sıtasiyİc projeye kalbedilip memlekette mmtaka 
santralları kurulması derpiş edilmekte idi. Bu 
idare 1938 senesinde her nasılsa İktisat vekâletin
den alınarak Nafia vekâletine bağlandı. Fakat 
bu etüdlere taallûk eden mevzuların projeye 
kalbi meselesinin hangi [mercie ait olacağı tâ
yin edilmiş değildir. Halbuki buna mukabil 2805 
numaralı kanunla kurulmuş olan Etibank, mem
lekette elektrik '• işlerinin tahakkukundan mesul 
bir müessese olarak kurulmuştur. Banka memle
ketin bil* yandan madenlerini idare etmek, diğer 
taraftan da memleket sanayiinin kuvvei muhar-
rikesiııi tanzim etmek vazifesini almıştır. Ben
denizin İktisat vekilinden temennim, Önümüzde
ki sene mesai programım tanzim ederken Nafia 
vekili ile temas ederek mümkünse Elektrik etüt 
idaresinin işlevini tekrar İktisat vekâletinin 
bünyesine ve murakabesine alması vebu su
retle kuvvei muharrike. olarak kullanılan kö
mürle clektrikleştirmenin yardımer olarak kulla
nılmasını temindir. Binaenaleyh İktisat vekili ar-
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dadaşımızdan bendeniz ilk iş olarak bunu te
menni etmekteyim. '"' 

Diğer meseleye gelince; Bütçe encümeninde de 
kısaca arzetmigtim. Amerika'dan yapılan mu
bayaalarda kömür ocaklarının rasyonalize ̂ edil
mesi için lâzmıgclcn malzemede mevcuttur. Bıı 
malzemeyi Amerika'liİar bize yermektedir. .Kö
mür havzamızın etüdlcriyle benim şahsi tetkik
lerim ve niütchassıslarla konuşmama göre es
kidir. Gayet modem gelen bu malzemenin yine 
modern bir usul deiresiıldc bir etüd mahsulü 
olarak kurul masının tetkikini SaynıVckilimizden 
tekrar telciden riea etmekteyim. 

Bir de kömür meselesinde üzerinde durulacak 
mesele kalifiye amele meselesidir, Memleketi
mizde bir çok defalar konuşulmuştur. Bilmiyorum 
bir çok amilleri vardır. Biz de kömür, Avrupa '-
dakİ kömür maliyetinden fazlaya mal edilmek
tedir. Bizdeki kömür amelesinin istihsal miktarı 
Avrupa'da bîr kömür amelesinin % 50 - 75 i ka
dardır. Yalnız mecburi amele mükellefiyeti, usc-
lünüıı tatbik edilmesi- dahi kömür dâvasının 
halline kâfi değildir. Binaenaleyh herhalde ka
lifiye amelenin çoğaltılmasında zaruret vardır, 
Bu kömür işinde bir mesele daha nazarı dikka
timi cclbediyor. Dünkü İktisat vekili ve bugü
nün Nafıa vekili Ereğli kömür isletmesini Eti-
bank'tan alarak müstakil bir teşekkül halinde 
idaresi hususunda bir proje hazırlamıştı. Bu 
kendilerinin noktai nazarı idi. Sayın Vekili de 
bu projeyi, Bütçe encümeninde, tetkik etmek
te olduklarını söylediler. Bu projeyi tetkik eder
ken sayın Vekilden temennim şudur : Memleke
tin iktisadi teşekküllerinin idaresini tanzim eden 
bir ana kanun vardır, 3460 numaralı. Belki bu 
kanunun aksak ve zayıf tarafları olabilir. Fa
kat bu bir sistemdir. Bunun gayesi bir taraf
tan da malî bir kontroldür, Etİbank, Sümer-
bank gibi teşekküller işletmelerini malî bakım
dan murakabe ederler. Ereğli ve Karabük gibi ' 
teşekküllerin doğrudan doğruya müstakil bir 
teşekkül olarak İktisat vekâletine bağlı teşek
kül haline konmaları bu kanunun ruhuna ay
kırıdır, iktisadi bünyemizi sarsar. Binaenaleyh 
bu işin ayrıca malî, iktisadi, teknik mütehassıs
lar tarafından tetkikini yalnız siyasi gözle gö
rülmemesini İktisat vekilinden bilhassa riea et
mekteyim. 

Arkadaşlar, iktisadi müesseselerin yürüme
mesinde mütemadiyen ağzımıza aldığımız bir 
kelime var. Barem. Ben 8 sene iktisadi bir mü
essesede çalışmış bir arkadaşınızım ve Barem 
kanunu çıkarken mütemadiyen baremin aley
hinde bulunuyordum. Fakat burada şu nokta
ya işaret etmek istiyorum. Bugün vardığımız 
kanaat budur ki Barem kanunu çıktıktan son
ra, çıktığı zaman iktisadi Devlet teşekküllerin
de çalışan memurların listesini ele alacak olur
sak bunların çoğu Barem kanununda tesbit edi- ı 
len dereceden aşağı derecede idi. Binaenaleyh I 

benim iddiam ve kanaatim şudur ki Barem ka
nunu işlerin yürümemesinden ziyade yürütme
mek istiyerilerin elinde yürütmeğe mâni olacak 
bir vesika ve vesile olmaktadır. Sayın arkada
şım Barem kanununu tetkik ettiklerini söyle
mişlerdi, Barem kanununun değişmesini' değil, 
onun yanında bir ihtisas bareminin ve prim 
sisteminin iadesini doğru olduğu kanaatında-
yım. Yalnız Barem kanununun tadili denizde 
fırtınada giden bir geminin yelkenlerinin kopa
rılmasının doğurduğu vaziyeti doguracakmıs gi
bi bir tesir yapıyor bende. 

Barem kanununun tadilinden ziyade bunun 
yanında prim sisteminin ilâvesini doğru buluyo
rum. 

Benim İktisat vekâletinden temennim bun
lardan ibarettir. 
REİS — Başka söz istiyen yoktur. Fasıllara 

geçilmesini reye arzedİyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Fasıllara geçilmiştir, 

(Cevap isteriz sesleri.) 
BEÎS — Söz almadılar. 
ÎKTÎSAT V. F. SÎRMEN (Rize) — Sayın 

arkadaşlar, Vekâletime taallûk eden işler hak
kında söz almış olan Cemil arkadaşım dört nok
taya temas buyurdular. Bunlardan biri Elek
trik etüd idaresinin eskiden olduğu gibi yine 
İktisat vekâletine bağlanması hususu, diğeri 
Havzada'ki alât ve tesisat noksanlarımrzr ikmal 
için yaptığımız teşebbüsler neticesi ge
tirtmekte oldluğumuz modern alâtın mahallin
de tatbik İğin yeni etüdlerin yapılması ve bun
lardan âzami istifade için çarelerin aranması, 
üçüncü olarak Havza 'daki istihsal de mühim 
rol oynıyan kalifiye amele meselesi üzerinde 
durulması ve nihayet iktisadi teşekküllerin fa
aliyetlerinde mühim rol aynıyacak olan bu te
şekküller mensupları hakkındaki barem kanu
nunda esaslı tetkikler yapılması lüzumuna işa
ret ettiler. Nihayet Havza'nın Etibank camia
sından ayrılarak ayrı bir teşekkül haline ge
tirmesi hususunda selefin zamanında hazırlan
mış olan projenin de intacı hususunu tavsiye 
ettiler. 

Elektrik etüd işlerinin yeniden İktisat vekâ
letine raptı hususunda henüz kâfi tetkikat yap
mış vaziyette değilim. Bu hususta müsbet veya 
menfi muayyen bir kanaate sahip olarak şimdi
den Yüksek huzurunuzda herhangi bir mütalâa 
serdetmek mevkiinde bulunmuyorum. İşaret et
tikleri gibi bu meseleyi tetkik ederek varacağı
mız neticeye göre icabederse yine yüksek hu
zurunuza geliriz. 

Havzanın daha rasyonel işlemesi için muh
taç bulunduğu alât ve edevatın hariçten celbi 
hususunda âzami gayret sarfedilmektedir. 
Muhtelif memleketlere Amerika, Almanya ve 
İngiltere'ye yaptığımız bir çok siparişlerden 

I neticeler almaktayız. Gelir gelmez derhal ma-

— 275 — 



İ : 29 27.5 
halline şevketin ekteyiz. Bunların bugüne ka-, 
dar tatbikında kendilerinin tasavvur buyurduk
ları şekilde büyük müşkülâta tesadüf etmiş bu
lunmamaktayım. Havzanın umumî istihsalini ar
tırmak bakımından önümüzde büyük ve halli 
lâzımgelen işlerimiz vardır. Hukukî ve kanunî 
cepheden füzyonu yapılmış olan Havzanm tek
nik bakımdan da tevhidi için çalışılmaktadır, 

Bugün içinde bulunduğumuz müşkül 'şartlar 
dolayısiyle her istediğimiz vasıtayı kolayca ve 
istediğimiz zaman getirmekteki zorlukları Yük
sek Heyetiniz takdir buyurur. Buna rağmen 
havzanın istihsali meselesinin doğrudan doğ
ruya memleketin umumî isktisadi faaliyeti me
selesi olduğunu takdir ettiğimizden dolayı bu
nu yalnız muayyen bir vekâletin işi addetme-
mekteyiz. Bu doğrudan, doğruya Hükümetini
zin üzerinde bütün teşkilûtiyle hassasiyetle dur
duğu bir! meseledir. Bu itibarla havzanın mem
leketin günden güne artmakta olan ihtiyacını 
karşılayacak bir seviyede istihsalini yükseltmek 
hususundaki gayretlerimize her gün biraz daha 
artan bir hızla devam etmekteyiz. Biz bu gay
retleri daha verimli, daha esaslı bir surette tan
zim edebilmek için havzanın, memleketin bü
yük, kömür ihtiyacını karşılayacak bir hale gel
mesi için bir plânı hazırlamakla meşgulüz, Bu
nu hazırladıktan sonra daha yüksek mütehassıs 

^ heyetlere' kabul ettirdikten ve onlarm da tas
viplerini aldıktan sonra bir Hükümet programı 
olarak ve icabettirdiği tahsisatı da Yüksek Meclis
ten istiyerek huzurunuza gelmiş bulunacağız Hav
zanın kalifiye amele noksanı hakikaten buyur
dukları gibi başlıca dertlerinden bindir. Ben
denizin iş başına geldikten sonra el koyduğum 
ve tetkik ettiğim meselelerden biri de bu iştir: 
Bugün noksanlığından en ziyade ıstırap çektiği
miz kısım mühendislerimizle doğrudan doğruya 
amele arasındaki mutavassıt teknik eleman sı
nıftır. Bilirsiniz ki havzada çavuşların rolü 
çok mühimdir. Bugün elimizde mevcut bir ça
vuş yetiştirme mektebi vardır. Bu mektebin ye
tiştirmekte olduğu gençler bugünkü ihtiyacı tama
men karşılamak mevkiinde değildir. Kendilerin
den istifade edilmekle beraber daha geniş bir 
mikyasta çavuş yetiştirmek çareleri üzerinde 
durduk ve bugün bu mektebe ek olarak havza 
içinde mesailerinden istifade edilmekte olan 
ve kendi kabiliyetlerine göre kendilerini hav
zaya bağlama vaziyetini de düşünerek, hattâ tah
sil derecesini de aramaksızın kurstan geçirerek, 
kısmen nazari malûmat vererek, çavuş yetiştir
mek yolu üzerindeyiz, 

Havlanın bir teşekkül haline getirilmesi me
selesine gelince; selefim zamanında bu hususta 
bir lâyiha hazırlanmıştır. Bendeniz tetkikatımı 
henüz ikmal etmiş vaziyette değilim. Zannediyo
rum ki kısa bir zamanda bu tetkikatımı netice

lendirerek vâsıl olacağım neticeye göre, eğer 
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bunun bir teşekkül haline getirilmesinde bir 
fayda olduğu kanaatma vardığımız takdirde 
bunun için lâzrmgelen kanunu huzurunuza sev-
kedeçeğiz. 

• İktisadi teşekküllerde çalışan elemanların 
bugünkü mevcut Barem kanunundaki hüküm- ,-
lerden ayrı kaidelere raptedilerek mensup ol
dukları teşekkülerin hususiyetlerine göre istih
dam ve terfih edilmeleri hakkındaki fikirlerimi 
Yüksek Heyet bendenizin mebus'1 sıfatiyle ev
velce arzeylemiş olduğum mütalâalarımla da 
aşağı yukarı bilirler. Selefim'zamanında mües
sese baremi üzerinde yapılması derpiş edilen 
tadilâta dair hazırlanmış bir lâyiha vardır. Bu
nun üzerinde arzettiğim gibi vekâletim yeniden 
tetkikat yapmaktadır.' [ . 

Bugün iktisadi teşekküllerin hususiyetlerine 
uygun ve burada çalışacak olanları bunların is
tihsali ile de alâkadar kılan ve kendi hususi
yetlerine göre terfilerini ve müesseseye bağlı
lıklarını sağlayan bükümleri ihtiva eden bir 
tadil lâyihası ile huzurunuza gelmek tasavvurun-
dayız. Şüphesiz kî bu tadilâtı yaparken yalnız 
İktisat vekâleti camiasına bağlı teşekkülleri dü
şünmek mevzmıbahis olmıyacaktrr. iktisat ve
kâleti kendi noktai nazarını Hükümet için ,dc 
tetkike arzettikten sonra eğer toplu ve her mü
essesenin kendi bünyesine uygun işleri ihtiva 
eder bir neticeye varıldığı takdirde huzurunuza 
Müesseseler baremine ait kanunun tadilini istir
ham etmek üzere geleceğiz. 

Vekâletime ait işler hakkında arkadaşımın 
sorduğu suallere şu şekilde cevap verdikten son
ra, diğer vekâletler bütçeleri münasebetiyle ve. 
Bütçe kanununun heyeti umumiyesi hakkında
ki müzakere esnasında söz almış olan arkadaş-, 
hırımın söylediği mütalâalar dolayısiyle bugün. 
vekâletime bağlı işlerden en ziyade üzerinde. 
durulmuş olan çimento meselesi hakkında da 
kısaca Heyeti celueye maruzatta bulunmağı fay
dalı buluyorum,' 

Biliyorsunuz ki memleketimiz içinde kaldı
ğı çok kapalı ekonomi sistemine ve cihan harbi-, 
nin umumî tesirlerinin memleketimiz üzerinde
ki .büyük akislerine rağmen ileriye doğru, inki
şafa doğru hamlesinde asla biz kaybetmiş vazi
yette değildir. Memleketimiz hu arzettiğim 
umumî dünya buhranından mütevellit müşkü
lâta rağmen ileriye müteveccih ve bilhassa ima
ra müteveccih hamlesinde muntazaman devam 
etmektedir. Elimizdeki mevcut istatistikler »mem
leketin umumî imar hususunda bize ilk işareti 
verecek olan çimento istihlâk miktarını günden 
güne ve seneden seneye artmış bir vaziyette ol
duğunu göstermektedir. Gerçi hu istihlâk artı
şının büyük bir kısmı aziz yurdumuzun müda
faası için Millî müdafaa tedbirlerinin alınması 

' için lâzımgclen inşaat ve tesisata sarfedilmekte-
dir. Fakat bunun yanında memleketin iktisadi, 
içtimai ve nmumî kalkınmasında âmil olacak 
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bîr çok yeni tesislerin ve imar .hareketlerinin de 
bulunduğunu görmekteyiz. Elimizdeki ihsai ra
kamlar ; bize memleket dahilinde çimento istih
lâkinin en yüksek rakamına 1938 senesinde va
rıldığım göstermektedir. O sene zarfında'oalıi 
memlekette istihsal edilen çimento kâfi gelme
miştir, .;en yüksek ithal senelerinde 80 - 90 bin 
ton • kadar çimentonun ithal edildiğini görüyo
ruz. Harbin vukuu ile beraber bilhassa 41 - 42 
seııelirnde hariçten ithal edilen çimento âdeta 
tamamen durmuş : vaziyettedir. Bu iki senenin 
ithal miktarı hiç denilecek bir raddededir, otu
zar "tondur. ', 

Yine Yüksek Heyetinizin malûmu olan se
bepler dolayısiyle 1942 senesindeki kömür is-
tihsalâtımızın yarım mtilyon ton sükut etmesi 
neticesi 42 senesindeki ftıbrika istihsalâtımız ya
ni çimento fabrikaları isfcihsalâtı kâfi miktarda 
kömürün verilmemesi dolayısiyle umumî bir su
kut kaydetmiştir. Eskiden 270 - 280 bin tona 
baliğ olan memleket istihsali derhal 180 - 190 
bin tona inmiştir. Bu suretle 90 bin tonluk bir 
istihsal noksanı ve bir o kadar da hariçten it
hal noksanı dolayısiyle memlekette bîr çimento 
sıkıntısı husule gelmiştir. Memleket dahilinde 
bir yandan Millî müdafaa ihtiyaçları ve diğer 
yandan memleket dahilinde durmamış bulunan 
umumî kalkınma ve inşaat hareketinin tazyiki 
altında bu sıkıntı bir kat daha artmıştır. Ve yi
ne biliyorsmmzki, seçen kış sonlarına doğru 
araç 11 iğim sebepler dolayısiyle faaliyetten geri 
kalmış olan fabrikalarımız ancak mart sonunda 
ve nisan hasında yeniden faaliyete geçirilmiş 
vaziyettedir. Bugün 1943 senesi için yapmış ol
duğumuz kömür tevzi plânına göre çimento 
fabrikalarımızın memleket dahilindeki istihsal 

-yekûnları, İstanbul'daki fabrikalar 180 000 ton 
ve huzurunuzda iftiharla arzedebilirim ki üç 
beş gün sonra Sivas'ta açmağa karar verdiğimiz 
çimento fabrikası istihsali de buna ilâve edildi
ği takdirde 1943 senesi içinde 230 000 ton ka
dar memleket dahilinde çimento istihsal edece
ğiz. Fakat bu-miktar arzettiğim sebeplerden 
dolayı hakikî ihtiyacımızı karşılamaktan uzak 
buhmmaktadır. lîiz bu ihtiyacın elimizdeki bü
tün imkânlara başvurarak mümkün olduğu ka
dar çok bir nispette behemehal karşılanması 
lüzumuna kani olduğumuz için bunu karşıla
yıcı tedbirler üzerinde durduk, İlk hatırımıza 
gelen esas memlekette umumî ihtiyacı tamamen 
karşılayamıyan ve üzerinde dikkatle durulması 
lâzımgelen kömür sarfiyatını mümkün olduğu 
kadar aza indirmek suretiyle çimento istihsali
dir. Memleket dahilinde faaliyete geçmemiş bu
lunan bazı çimento fabrikalarımız vardır. Bunla
rın bir kısmı eskidir. Bu fabrikaları yeniden faa-
iyete geçirmek ve o fabrikalardan büyük nispette 
kömür sarf ettirmemek suretiyle çimento istih
sali bize mümkün görünmedi. Çünkü yine şük
ranla arzedebilirim ki 1943 senesinde istihsal 
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odeceğimiz çimento miktarı aşağı yukarı bizi 
memnun edecek vaziyettedir. ' ı> 

Fakat bugüne kadar olan seyrin sene sonu
na kadar da bu şekilde devam edeceğini ummakla' 
beraber henüz kati ve tam bir kanaata sahip ola1' 
madan yuni kömür istihlâk vaziyetleri ihdas1 

ederek başlanmış olan bir işi yarıda bırakmak 
gibi bizi doğru olınıyan bir yola sevkedebilirdî. 
Bu şerait mvacehesindo mümkün olduğu kadar 
az kömür istihlâki ile fazla çimento istihsali yol
larını derpiş ettik. Bunun için do düşündüğü
müz şudur: I-Ialcıı işlemekte bulunan fabrikala-
ıın azami kapasiteleri 150 - 160 biner tondur. 
Bugün kendilerine verilen kömürle ancak 90 nar 
bin ton istihsal yaparlar Bu iki fabrikamız kö
mür bakımından diğer fabrikalara rüçhanh yani 
daha az kömür sarfettikleri için ilerki aylarda 
kömür vaziyetimiz müsait olduğu takdirde bun
ların âzami kapasiteyle çalışmalarını temin ede
ceğiz. İleride yapabileceğimiz bu işlerle beraber 
bu günden de çimentonun en ziyade sarfedildi-
ğİ bu yaz aylarında çimento fabrikalarını köjmür 
vaziyetimizin nasıl netice vereceğini bilmeden 
dahi âzami kapasite dahilinde faaliyete geçirmek 
kararım aldık. Münakalât vekili arkadaşımla te
masa geldim önümüzdeki dört ay zarfmda bunla
rın âzami kapasitesiyle çalışmalarını temin ede
cek kömürü nakil hususunda lütfettiler, ter
tibat aldılar ve ümit ediyoruz ki, bu dört ay zar
fında, biraz evvel arzettiğim sebepler dolayı
siyle çimentoya susamış bir vaziyette bulunan 
memelektimize daha çok ve daha bol çimento 
temini imkânım bulacağız. 

Sonra gene tctkikatımız neticesi, kömür sar
fına bizi mecbur etmeden ve daha doğrusu müm
kün olduğa kadar az kömür sarfederek çimento 
istihsal etmek çareleri meyanmda Karabük'ün 
cürufundan çimento yapmak mümkün olabileceği 
neticesine vardık. Yapılan tecrübeler glingerle 
cürufun karıştırılması neticesi fevkalâde evsafta 
çimento istihsal olunabileceğini bize göstermiş
tir. Bu netice üzerine Ankara'da uzun sene-
lerdenbcri muattal bir halde bulunan çimento 
fabrikasının ki, o fabrikanın sahibi belediyedir, 
işletilmesi imkânlarım aradık belediye 1928 se
nesinde yaptığı bir mukavele ile bu fabrikanın 
işletmesini bir şirkete devretmiştir. Bu şirket 
bugün tasfiye haline gelmiştir. Bunun tasfi
ye muamelesini biran evvel ikmal edip Sümerbank 
ile Ankara Belediyesi arasında bir işletme mu
kavelesi yaparak bu fabrikayı da harekete getir
mek niyetindeyiz. Bu tasfiyenin biranevvel in
tacı için Sayın Maliye vekilimizle temas halinde
yim. Bir taraftan da. Sümerbanka emir veril
miştir. Şimdiden tasfiye edilip faaliyete geçe
cekmiş gibi icabeden tedbirleri almaktadır. Ümit 
ediyoruz ki, kısa bir zamanda bu fabrikayı da 
faaliyete sokabileceğiz. Çimento ihtiyacının kar
şılamasına hiç olmazsa yaz aylarının sonlarına 
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doğru olsun' bu fabrika günlük 50 ton istihsal 
ile yardımı ".olacaktır. '" '' ' ., 

Arkadaşlarım sormadılar amma, yine vekâle
time ait umumî faaliyeti arzederken Yüksek 
Heyetinizin alâkasını bildiğim için ; kömür hak-
kirida da kısaca mâruzâtta bulunacağım. Bilir
siniz ki, 1041 senesinde taşkömür istihsalimiz o 
tarihe kadar memlekette vnkubulmuş olan istih
salin en yüksek haddine varmıştır. Yani 3 
milyon 19 bin kusur tona baliğ olmuştur. Bu 
yıkanmış ve doğrudan doğruya satılığa arze-' 
dilen kömür vaziyeti itibariyle 2 milyon ton 
demektir. 

1942 senesinde yüksek heyetinizin malûmu 
olan sebepler dolayısiyle bir miktar inmiştir. 
1943 senesi için istihsal programımıza göre bi
zim tahmin ettiğimiz ve beklediğimiz miktar 
1941 senesinin, ki memlekette en yüksek istih
sal senesidir, bunun dahi otuz, bin ton fev
kinde olarak 3 050 000 tona yakın kömürdür. 
Biz 1943 senesinin dört aylık neticelerine göre 
bu tahmin' ettiğimiz miktarı tahakkuk ettir
mekle beraber hattâ biraz daha üstüne çıkmış 
bulunuyoruz. Binaenaleyh, Havzanın bugünkü 
faaliyeti senenin son aylarına doğru; muhtaç 
olduğu bazı hususattan temin ve tedarikinde her
hangi bir arızaya uğramadığımız takdirde bu 
seno için derpiş ettiğimiz miktara hattâ biraz 
üstünde olarak varacağımızı ummaktayız. Ge
çenlerde kendim gittim, gördüm. Havzada bu
lunan bütün mühendis arkadaşlar ve teşkilâta ' 
mensup diğer arkadaşlar, memleketin kendile
rinden bu sahada ne kadar büyük hizmetler bek
lediğini müdriktirler. Huzurunuzda bunu şük
ranla arz edebil irim. Bütün gayret ve mesaile
rini sarfederek kendilerine tevdi edilmiş olan 
bu yüksek vazife ile mütenasip bir şekilde ça-
lışmaktad^lar. Kömürümüzün, taşkömürümü-
zün hakikî yardımcısı olan ve memleketimizde, 
maaşşükran arzeedbilirim kî  bol denebilecek 
miktarda bulunan linyit kömürlerimiz vardır, 
Şimdiye kadar üzerinde çok durulmamış ve an
cak fertlere vo mahallî tek tük teşkilâta bıra
kılmış olan linyit istihsalini de bildiğiniz gibi 
bundan iki sene evvel Hükümetiniz eline âldı. 
Bu sahada çalışmalar lerlemiştir, ye kabul bu-
yurulmuş olan kanunla garp linyitleri müesse
sesi vücude getirilmiştir. Bugün bu müessese
de kendisine tevdi edilen bu vazifenin büyük
lüğünü idrak ederek memleketin muhtaç oldu
ğu bu mühim maddenin İstihsaline âzami gay
ret sarfetmelctediı*. Plânımıza göre bu sene içinde, 
belki önümüzdeki aydan itibaren günde iki bin 

. ton linyit istihsal etmek vaziyetine geleceğiz ye 
mahallinde Etibank bu hususta ieabeden tesis
leri yapmakla meşguldür. Linyitin memleket 
dâhiline süratle nakil ve tevzii ve bilhassa en 
zengin damar olan Tavşanlı'nın tren hattına 
bağlanması için yapılmakta olan 12 kilometre-

' lik hat da, Nafia vekilimizin alâka ve himmetiy-
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le, Öyle ümit ediyoruz • ki, eylüle kadar ikmal 
edilmiş bulunacaktır. Binaenaleyh, garp lin
yitleri üzerinde bu neticeyi aldığımız takdirde 
şüphesiz ki kömür dâvamıza kuvvetli bir yar-
dımer ilâve etmiş, ve kömürden dolayı memle
kette mevcut olan hissedilir sıkıntıyı mümkün 
olduğu, kadar tahfif etmiş' vaziyette bulunaca
ğız. Bizim gayemiz garp/linyitlerinin bu gün 
için bu 2 000 tonla kalması' değil, ileride 3, 4 bi
ne kadar çıkarılabilmesidir. Bunun için ieabe
den totkikat ve tedbirleri yapmakta ve almak
tayız, Maruzatım bundan ibarettir. : 

t Gl. K. SEVÜKTEEtN (Diyarbakır} — Bir 
sual. Petrol talıarriyatı ne raddeye gelmiştir? 
Bu hususta malûmat itasını rica ediyorum. 

İKTİSAT V. P. SİKMEN (Rize) — Malûmu 
âliniz Raman dağında petrol taharrİyatı yapıl
maktadır. Bir buçnk iki senedenberi 6 numara
lı knyn üzerinde sondaj ameliyesi devam et
mektedir. 

Şimdiye kadar orada 4 kuyu üzerinde bu 
ameliye yapılmış, ikisinde petrol bulunmuştur, 
1 ve 5 numaralı kuyularda. Bunlardan birisin
de günde 400 litreye kadar petrol istihsal edil
miştir, Fakat bu miktar petrol işletmeğe asla 
kâfi olmadığından dolayı en ümitli olduğumuz 
yerde 6 numaralı kuyuda sondaj ameliyesi yapıl
maktadır. ' Bu kuyudan beklediğimiz neticeyi 
alıp al amıyac ağımızı ancak 1300 metreye ka

dar İndikten sonra anlıyaeağız. Fakat bu ame
liye esnasında fena tesadüf neticesi olarak 
1093 metreye kadar inmişken evvelâ 790 sonra 
da 810 metrede bir arıza ile karşılaştık. Bn 
yüzden 810 metreden gerisin geriye işlemeğe 
mecbur kaldık. Şimdi 860 üzerinde çalışmakta
yız. 1300 metreye indiğimiz takdirde bizim 
ümitli bulunduğumuz bu kuyunun vereceği ne
ticeye göre Ramaridâğı'nda petrol vaziyeti hak
kında müspet, menfi bir fikrimiz olacaktır. Pet
rol üzerindeki faaliyetimizin doğru olup olma
dığını malûmu âliniz biz orada bîr dünyaca ta
nınmış mütehassıslara tetkik ettirmekteyiz. 
Bundan evvel bir İngiliz mütehassısı gelmişti. 
Yakınlarda yine faaliyetimizi yakından tetkik 
ettirmek üzere dünyaca meşhur, bir Amerikalıyı 
celbe teşebbüs ettik. Ona şimdiye kadar olan 
petrol işimizi ve mesaimizi teknik bakrmdnn 
kontrol ettireceğiz, içimize tam bir itminan gelsin 
ki doğru ve esaslı yolda yürüyüp yürümediği
mizi anlıyalım. 

Dr, C. ÖZELÇt (Malatya) —iktisat vekâ
letine bağlı müesseselerde sıhhiye tcşkilâtmm 
durumu bugünkü ihtiyacı karşılayabiliyor mu? 

İKTİSAT VEKİLİ F. SİKMEN (Rize) — 
İktisat vekâletine bağlı müesseseler ve bunlara 
bağlı fabrikalarda amelenin umumî sıhhi duru
munu karşılayıcı tesislerimiz mevcuttur. Fakat 
huzurunuzda itiraf edeyim kî bn tesislerin her 
fabrikada vâsıl olduğu netice henüz gönlümü-
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zün arzu ettiği seviyeye tamamen gelmemiştir. 
Mamafih bu sahada çalışıyoruz. Faraza kadın 
amelesi çok olan Kayseri ve Nazilli fabrikaları
mızda birer kreş açmak niyetindeyiz ve bazı 
fabrikalarımızda hastane olarak kullanmakta ol
duğumuz binaların bugünkü vaziyetleri ve du
rumları hakikî ihtiyacı karşılamaktan uzak ol
duğu için yeniden tesis etmeği yeni programımız 
içine almış bulunmaktayız. 

Doktor bakımından noksanlarımızı da ta-
mamhyarak bugün amelenin sıhhi ve içtimai 
durumları bakımından fabrikalarımızın ve mü
esseselerimizin noksanlarını tamamlamak için 
sarf ettiğimiz gayret ve mebaliğ o kadar istisgar 
edilecek miktarda değildir. Biz memleket dahi
linde sanayi kalkınmasını yaparken aynı zaman
da bunun vesilesiyle de içtimai kalkınmamıza da 
büyük yardım ettiğimize kaniiz. Onun için her 
kurduğumuz fabrikanın yanında o- fabrikanın 
amelesini oraya bağlamak için gereken sıhhi 
ve İçtimai ihtiyaçlarını karşılayıcı tesisleri vü-
ende getirmekten biran fariğ olmamaktayız, 

E. ÖZO&UZ (Kars) — Sayın General petrol 
meselesinden bahsedince Rize'nin (Mepavri) na
hiyesindeki petrol işi'aklıma geldi. Geçen sene 
İktisat vekâleti bütçesi müzakere edilirken sa
yın selefinize bundan bahsetmiştim. Kendile
rinin verdikleri cevapta bunun tetkik edileceğini 
vait buyurdular. Sonra beni M. T, A, enstitüsü
ne dâyet ettiler ye izahat aldılar. Bu izahatım 
üzerine bir mühendis gönderip tetkikat yaptır
dılar. Bu tetkikatın neticesi hakkında bizi tenvir 
ederler mi? 

İKTİSAT VEKİLİ F. SÎRMSN ( Bize ) — 
Efendim, arkadaşımın bahis buyurduğu Rize'
deki petrol vaziyetini, bendeniz de, bir Rize 
mebusu olmakiığım sıfatiylc, evvelce duymuş
tum. Geçen--seneki müzakereler sırasında selefi
me arkadaşımın bu hususa dair sorduğu suali 
de biliyorum. - Esad arkadaşımızın o zamanki 
müracaatı üzerine bu mesele Maden tetkik ve 
arama enstitüsünün.gönderdiği bir arkadaş ta
rafından tetkik edilmiş ve bu arkadaşın verdi
ği rapora göre; yapılan tetkikatın müsait neti
ce vermediği bildirilmiştir. Mamafih bu yakın 
alâkaları üzerine berideniz tekrar meşgul olu
rum. Eğer bu hususta işlemeye salih olabilecek 
bir petrol istihsali imkânı varsa icabına tevessül 
ederiz, 

E. ÖZO&UZ ( Kara ) — Müsaade buyurur 
musunuz? Gönderilen zat maden mühendisi mi
dir, petrol mütehassısı mıdır? 

İKTİSAT VEKİLİ F. SİRMEN (Rize) — 
Bunu teferuatiyle bilmiyorum, öğrenince arze-
derim. . . . 

E. ÖZOĞÜZ (Kars) — Bir sual daha. Ku-
varshanc fabrikası... 

t M. UĞUR (Sivas) — Efendim Sivas'ın Ha
fik kazasında kömür madeni vardır. Bu, 
Umumî harpte işletildi, şark ordularına gönde

rildi. Bundan evvel tetkikat yaptırmak üzere 
İktisat vekâleti tarafından iki,.mühendis gönde
rilmişti. Bendeniz de beraber gittim. Bu, bir, 

İkincisi; bu iyi bir kömürdür, işletilirse, bi
liyorsunuz Sivas kışı şiddetli bir yerdir, bu kö
mürün orada yakılmasına müsaade edilse iyi bir 
şey olur zannederim. 

İKTİSAT VEKİLİ F. SÎRMEN < Rişe ) — 
Efendim, buyurdukları yerdeki kömür madeni
ni bilmiyorum. Yalnız bendenizin bildiğim Si-
vasa gitmeden evvel Gemerek'te bir linyit ma
deni vardır, ondan mı bahsediyorlar? 

I. M. UĞUR (Sivas) — Hayır, Hafik'in Bah
çecik köyünde. 

ÎKTtSAT VEKİLİ F. SÎRMEN < Rize ) — 
Onu bilmiyorum, tetkik ederim. , 

(Kâfi, kâfi sesleri). 
OL Ş. TURSAN (içel) — İkinci kâğıt fabri

kası... 
İKTİSÂT VEKİLİ F. SİRMEN ( Devam

la ) — Efendim, işitmiyorum. Zannedersem Pa
şa' Hazretleri İzmit'teki ikinci kâğıt fabrikasın
dan bahsediyorlar. 

(Vaz geçti sesleri), (Kâfi sesleri). 
REİS — Fasıllara geçiyoruz. 

632 Vekil tahsisatr 
REÎS — Kabul edilmiştir. * 

633 Maaşlar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

634 Ücretler 
* REÎS — Kabul edilmiştir. 

635 Muvakkat tazminat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

636 1683 sayılı kanunun 58 nci mad
desi gereğince veri'fecek tekaüt 
ikramiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

037 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

638 4178 sayılı kanım gereğince ve
rilecek yakacak zammı 
-REÎS — Kabul edilmiştir. 

639 Merkez büro masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

640 Vilâyetler büro masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

641 Matbu evrak ve defterler 
REİS — Kabul edilmiştir. 

642 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

. REÎS — Kabul edilmiştir. 
643 Kira bedeli 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
644 Nakil vasıtaları masrafları 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
645 Harcırahlar 

REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
5 320 

297 730 

635 757 

53 01'6 

1 500 

1 500 

1 000 

33 000 

18 500 

9 000 

28 903 

18 950 

6 000 

85 001 
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646 Melbusat ' 7 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

fi+7 3335 sayılı kanun gereince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafları 1 000 
REİS — Kabul edilmiştir, 

648 Kömür havzasına ve diğer ma
denlere ait masraflar 7 001 
REİS — Kabul edilmiştir. 

640 Teşviki sanayi kanunu gereğin
ce verilecek prim karşılığı" 1 
REİS — Kabul edilmiştir, 

G50 Sanat modelleri satın alınması, 
dağıtılması masrafları 290 000 

K. T. (İsparta) — İktisat vekâleti çok ha
yırlı bir iş olarak son senelerde memlekette yer 
yer tezgâh tevzi etmekte ve bazı grupların toplu
ca ihtiyaçlarını karşılıyaeak merkezlerde tesis
ler yapmakteıdr. Hakikaten bunun verimi mem
lekette görülüyor. Bu hayırlı işe bu sene de 
devam ediliyor, şayanı memnuniyettir. Yalnız 
Bütçe encümeni namına iktisat bütçesini tetkik 

. eden arkadaşımız da tesbit ettiği gibi, bu tezgâh
lara nihayet ikişer paket iplik veriliyor. Halbu
ki bu miktar bir defa için ve kuruluşta verili
yorsa ve diğer ihtiyaçlar başkaca her sene Ue-
nıin ediliyorsa kâfi sayılabilir. Fakat yalnız 
bu kadarla kalıyorsa böyle tek tek evlere da
ğıtılmış olan tezgâhların ipliksiz kalmaması lâ-
zımdir. Bu arada, bu fırsatla iktisat vekâle
tinden bilhassa bu iplik tevziatında ihtiyacın 
•mahdut mıntakalara, mahdut ellere dağıtjlmı-
yarak biraz dalıa geniş tutulmasını, biraz daha 
çok vatandaşın istifade ettirilmesini rica ede
ceğim. 

İKTİSAT VEKİLİ P, SİRMEN (Rize) — 
Arkadaşlar, biliyorsunuz ki, köylümüzün boş sa
atlerini kıymetlendirmek maksadiylc ve kendile
rinin muhtaç oldukları giyim eşyasını ve bilhassa 
dokumayı kendilerine yaptırmak gayesiyle 
bundan. 2 - 3 sene evvel vekâletçe el tezgâhları, 
çıkrıklar yaptırılarak muallimler vasıtasiyle bu 
gibi sanatları yapmaya müsait mahallere sev-
kiyatı yapılmış ve öğretmenler vasıtasiyle kurs
larda köylülerimize çıkrık ve tezgâhın işle
tilmesi öğretilmiş ve bu kurslara devam ederek 
muvaffak olanlara da bir çıkrıkla bir tezgâh be
dava olarak . verilmiştir. Bu suretle çıkrık ve 
tezgâh almıya hak kazanan vatandaşlara aynı 
Kamanda iki paket de iplik verilmiştir. Bu tez
gâha ve çıkrığa sahip olanlara mütemadiyen ip
lik vermek hususuna gelince: Buna bugünkü ip
lik durumumuz müsait bulunmamaktadır. Esa
sen kendilerine çıkrık'da verildiği için bununla 
pamuğu eğirerek iplik haline getirip tezgâhla
rında da kullanmak imkânlarına maliktirler. Bu 
itibarla Kemal Turan arkadaşımızın bahsettiği 
gibi çıkrık ve tezgâh verdiğimiz vatandaşlara 

muntazaman ayrıca iplik vermek imkânına maa
lesef bugünkü iplik vaziyetimiz müsait değildir. 
Bu vesile ile arkadaşlarıma arzedeyim ki, mem
lekette dokuma sanayii bakımından en ziyade 
noksanımız ipliğe münhasırdır. Memlekette pa
muklu dokumanın ilk maddesi olan pamuğumuz 
memleket ihtiyacını karşılayabilecek bir mik
tarda yetişmekte ve yine bildiğiniz gibi bunun 
.memleket dahilinde sarf ve istihlâk edilen kıs
mın üstündekini harice dahi ihraç etmekteyiz. 
Yalnız bu pamuğu memleketin muhtaç olduğu 
dokumaya lâzım olan iplik haline getirmek için 
mevcut tesisatımız dokuma fabrikaları ihtiya
cına nazaran çok eksiktir. Biz bu eksikliği 
gözönündc bulundurarak memlekette bilhassa ipilk 
yapmak için Sümerbank teşebbüs almış olduğunu 
huzurunuzda arzedebilirim. İsviçre ile son za
manlarda yapılan bir anlaşma neticesinde 20 000 
iğlik bir iplik fabrikasının alınması esasları takar
rür etmiştir. Yalnız arada ufak bir formalite me
selesi kalmıştır. O da ikmal edildiği takdirde 
bu sipariş yapılarak nıcmlekte 10 ay zarfında 
bu fabrika gelmiş olacaktır. Bu suretle memle
ketin muhtaç olduğu iplik daha müsait bir şe
kilde karşılanmış olacaktır. O zaman bahis bu
yurdukları şekilde kendilerine bugünkü sıkın
tılı vaziyet dolayısiyle yapamadığımız iplik yar
dımını belki yapacağız. 

K. TURAN (İsparta) — Teşekkür ederim. 
A. FIRAT (Erzincan) — Makineyi koyacağı

nız fabrika hazır mıî 
İKTİSAT VEKİLİ F. StRMEN (Küse) — 

Bu iplik fabrikası memleket dahiline geldiği 
takdirde biz yeni bir masraf yapmamak için 
mevcut fabrikaya eklemek ve.yahut parçalaya
rak muhtelif fabrikalara taksim etmek istiyo
ruz. Bu hususta tetkiltatımız devam etmektedir. 
Yeter ki bu fabrika memleket dahiline gelebilsin. 

A. FIRAT (Erzincan) — Teşekkür ederim. 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F- . Lira. 
651 Kongreler ve milletlerarası mü

esseselere iştirak masrafları - 3 
REİS — Kabul edilmiştir. 

652 .Krom madenleri ve Ereğli havzası , j 
ocakları ve diğer madenlerin 
ruhsat tezkeresi ve imtiyaz sahi- -
bine 2818 sayılı kanunun 6 ncı ' ' [' 
maddesinin A, B, C bentleri mu- • 
cibince verilecek tazminat ile aynı • •; l '; 
madenlerdeki tesisat karşılığı ola-: 
rak ruhsat tezkeresi veya imtiyaz 
sahiplerine verilecek tazminat 5 004 
REİS — Kabul edilmiştir. 

653 işçi sigorta idaresi masrafı ile 
3008 sayılı kanunun 89 ncu mad
desinin tatbiki masrafı 12 000 
REİS — Kabul edilmiştir. _ . , 
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054 El ve ev sanatları kooperatif kurs
larının lıcr türlü kumla, idare 
etme ve okutma masrafları ve 
(ibretinen ücretleri 
REİS — Kaimi edilmiştir, 

(İ55 Yazı, neşir ve propaganda ımıs-
rafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

656 Yabancı mütehassıslar, tercüman
lar ve memurlar ücreti 

' REİS — Kabul edilmiştir. 
657 Ziyafet masrafları 

REİS — Kabul edilmiştir. 
658 Ta.mir masrafları 

REİS — Kabul edilmiştir. 
659 (ıcçcıı yıl borçları . 

REİS — Kabul edilmiştir. 
060 Eski yıllar borçları 

• REİS — Kabul edilmiştir. 
661 2S04 saydı kanun gereğince ma

den tetkik ve arama enstitüsüne 
yardim 2 
REİS — Kabul edilmiştir. 

/>' - Münakalât vekâleti bütçesi 

REİS — Münakalât vekâleti bütçesine seçi
yoruz. Heyetiunı'unıiyesî hakkında mütalâa var 
mı? Fasıllara ^eçihııefiinî reyinize arzediyoruın. 
Kabul edenler... Etıtıiyenleı'.,. Fasıllara geçil
miştir. 

27.5 
Lira 

10 000 

10 000 
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678 • 

670 
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680 : 
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662 

663 

004 

665 

666 

667 

668 

66!) 

670 

671 

Vekil talimatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Maaşlar 
REİS — Kabul edilmiştir. 
"Ücretler-
REİS — Kabul edilmiştir. 
Askeı-lİk dersi öğretmenleri ücreti 
REİS — Kaimi edilmiştir. 
('(eceleri vazife gören Hıtıan me
murlar mereti 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
REİS —' Kabul edilmiştir. 
1683 sayılı kanunun 58 nci mad
desi gereğince verilecek tekaüt ik
ramiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 
4178 «ayılı kanun gereğince veri
ri! eeok çocuk zammı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
4178 «iyili kanun gereğince veri
lecek yakacak zammı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez büro masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
5 320 

490 581 

308 662 

1 200 

10 000 

42 168 

3 000 

y ooo 

ı 
25 700 

CM 
Lira 

Vilâyetler büro masrafları 37 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Matbu evrak ye defterler 12 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
masrafları 40 002 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Kîra bedeli 10 000 
REİS — Kabul edilmiştir, 
Nakil vasıtaları masrafları (i 600 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 47 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Mclbusat 20 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
3335 sayılı kanun gereğince yapı-
laeak tedavi, yol vesaire masraf
ları. 2 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Liman ve salıil hizmetleri 216 426 
REİS — Kaimi edilmiştir. 
Liman idarelerinin deniz nakil va-
srtaları masrafları * 42 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

682 Yüksek deniz ticaret mektebi 
masrafları 215 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

083 Devlet Reisine ait deniz nakil va
sıtalarının her türlü yaptırma, ta
tili alma ve işlelmo masral'lariyle 
sigorta ücretleri için llevlet de
nizyolları işletme umum müdür
lüğüne 704 400 
REİS —" Kabul edilmiştir. 

084 Resim, fennî aletler ve levazım ve 
fotoğraf makine ve malzemesi sa-
Un alma ve onarma, masrafları 3 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

685 Neşir ve propaganda masrafları 7 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

686 Ziyafet masrafları 1 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

087 Yabancı mütehassıs, tercüman ve 
memurlar 2 
REİS — Kabul edilmiştir, 

688 Tamir işleri 2 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

6Sİ) Ciceeıı yıl borçları 4 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

0!)0 Eski yıllar borçlan 3 200 
REİS — Kabul edilmiştir, 

C - Ticaret vclUıUti bütçesi: 

REİS — Ticâret vekâleti bütçesine geçiyo
ruz. 

mı? 
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Fasıllara geçilmesini kabul edenler... Etmi-

yenler... Kabul edilmiştir,. 
P. Lira, 

5 320 691 .Vekil tahsisatı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

692 Maaşlar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

693 Ücretler 
REİS — Kabul edilmiştir. 

694 Muvakkat tazminat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

695 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek te
kaüt ikramiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

696 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 
REÎS — Kabul edilmiştir. . 

697 4178 sayılı kanurt gereğince ve- ' 
rilecek yakacak zammı , 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

698 Merkez büro masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

699 Vilâyetler büro masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

700 Matbu evrak ve defterler 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

701 Posta, telgraf, telefon ücret ve 
masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

702 Kira bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 

703 Nakil vasıtaları 
REÎS —• Kabul edilmiştir. -

704 • -Harcırahlar 
REİS —Kabul edilmiştir. 

705 Melbusat 
REtS — Kabul edilmiştir. 

706 3335 sayılı kanun gereğinee ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

707 Sergi ve kongreler masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

708 Ziyafet masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

709 Tahlil ve ölçüler lâboratuvarları 
için makine, alât, edevat ve ecza 
satın alma ve tamir masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

710 Ticaret ataşelikleri masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

711 Yazı, neşir ve propaganda mas-
. rafları 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
712 Milletlerarası müessese ve te

şekküllere iştirak hissesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 
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30 000 
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8 000 
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76 966 

3 000 

10 000 

90 000 

25 000 

2 700 
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713 Geçen yıl borçları 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
714 Eski yıllar borçları 

REİS — Kabul edilmiştir. 
715 2834 sayılı kanunla 3018 sayılı 

kanunun 7 nci maddesine göre 
kurulu teşekküllerin idare mas
raflarına yardım 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

716 Ticari istihbarat için yardım 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

717 İzmir arsıulusal füvarıııa yardım 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
8 000 

3 188 

10 000 

10 000 

50 000 

D - Ziraat vekâleti bütçesi, , 
REÎS — Ziraat vekâ]eti bütçesine geçiyoruz. 
Heyeti uuıumiyesi hakkında söz istiycıı 

var mı? 
R. FEHMEN {Kocaeli) — Ziraat vekaleti 

bütçesinin müzakeresi münasebetiyle sayın ve
kilimizden bazı ricalarda bulunmak üzere söz 
almış bulunuyorum. 

Kauçuk sanayiinin sulhte ve memleket müda
faası bakımından da harpte ne kadar mühim rol 
oynadığı Yüksek heyetinizin malûmudur. Bu 
sebepten dolayı hermemleket kauçuk ham mad
desinin kendi topraklarından istihsaline büyük 
önem vermektedir. Memleketimizde de mo
torlu vasıtaların lâştikleriyle türlü lastikli ma-
mulâta olan ihtiyaç gittikçe artmaktadır. 1939 
senesi istatistiklerine göre bu maddelere ait 
ecnebi memleketlerden ithalâtımız (2 022 570) 
liraya baliğ olmuştur. Harp bitince yolcu ve 
eşya nakli için tesis edilecek yeni müteharrik 
vasıtalar dolayısiylc lâstik ihtiyacımızın kat 
kat artacağını da tabii görmelidir. Bilindiği 
üzere bu iptidai madde başlıca tropiklerde ye
tişen hevea ağaemdan istihsal edilmektedir. Bu 
havalide müstemlekelere malik olmıyan mem
leketler münakalâtı ve müdafaayı temin için her 
çareye başvurdular ve bu kıymetli iptidai mad
deyi kendi iklim ve topraklarında yetişen fi
danlardan yahutta kauçuğu daha pahalıya ma-
leden sentetik yani sunî kauçuk fabrikaların
dan elde etmeğe çalışjtılar. 

Kauçuk usaresini fidanlardan istilısal etmek 
üzere Birleşik Ameraka'da 4 senede yetişen 
gııayul adlı'bir fidan ekilmiş ve Kaliforniya'da 
kurulan bir fabrika senede 2 500 tondan fazla 
kauçuk . istihsaline ' başlamıştrr. Sovyet Rus
ya'da ise Türkçe adları taşıyan kök sakızı; 
tav sakızı ve kırım sakızı fidanları yetiştiril
miş ve bunlarla senede 20 bin ton kauçuk elde 
edilmesi kuvvei karibeye gelmiştir, 

Avrupa'da yetişen kauçuk fidanları hakkın
da da önemli tecrübelerden sonra hangi cins 
fidanların en iyi netice verdiği de katı olarak 
anlaşılmıştır. '•-... . . 
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Jştö Sayın Ziraat 'vekilimizden rica ediyo

rum. bu ihtiyaç karşısında kauçuk fidanları 
üzerinde başka memleketlerde yapılan tecrübe
ler gibi, her çeşit iklim, ve toprağa malik olan 
güzel vatanımızda da, vakit geçirmeden dene
meler yapılsın. Memleketin lıcr tarafında bulu
nan numune tarlalarında, bir nıütahassısm ne
zareti altında kauçuk fidanları yetiştirilsin ve 
bunların usaresi metodlu tahlillerle ve sistemli" 
denemelerle, vasıflan tâyin edilsin. 

Bu denemelerin vereceği netice üzerine mem
leketimizde kauçuk maddesinin nebatlarından 
m t, yoksa sentetik, yani simi fabrikasyon ile 
mi temini kabil olacağı anlaşılır. 

Türlü kauçuk fidanları üzerinde yapılma
sını temelini ettiğim denemelerin menfi netice 
vermesi ihtimalini gözönundc tutarak, suni lâs
tik fabrikalarının plân ve projelerinin Sümer-
bank'a şimdiden hazırlatmasını saym İktisat ve
kilinden rica ediyoriım. 

Suni kauçuğun iptidai maddeleri olan kireç 
taşı ile kömür Zonguldak vilâyetimizde geniş 
mikyasta mevcut okluğundan fidan tecrübelerin
den iyi netice alınmadığı takdirde Sümcrbank, 
projelerini hazırlamış olacağı sentetik kauçuk 
fabrikalarının derhal inşaatına başlamak sure
tiyle bu mühim ihtiyacımız da temin edilmelidir. 

Sayın Ziraat vekilimize bir ricam da, çok 
faydah bir tesis olan Ziraat donatım kurumu
na aittir. Bu kurumun daha faydah bir hale 
gelmesini şüphesiz hepimiz isteriz. Vesaitsizlik 
yüzünden kurumun çiftçilerimize dağıtabildiği 
âletler pek mahduttur. Bu âletlerden çoğu lıa-

• riçten getirildiği İçin pahalıya maloluyor ve 
az dağıtılabiliyor. Ziraî âletler dağıtımına hız 
vermek için fikrimce en basit çare en basitleri
ni imale başlamak üzei'c modern bir ziraat âlet
leri fabrikası kurmaktır. Bunun için de co uy
gun gördüğüm yol, bu aletlerden dünyaca en 
meşhur ve mücerrep olanlarının lisanslarını sa
tın almak suretiyle aynen memleketimizde ya
pılmasıdır. 

Nihayet, sayın Vekilimizden son ricam Ve
teriner fakültesi tahsil müddetinin beş seneye 
iblâğ edilmiş olmasından dolayr, sivil talebe • 
sayısının her sene azalmakta olmasıdır. Barem 
kanunu ancak 6 sene tahsil gören mezunların: 

daha yüksek derece almalarına müsait olması, 
müddeti uzatılmış olan bu fakülteye gençleri
miz rağbet göstermiyor. Buna göre bu fakülte 
tahsilini eskiden olduğu gibi i seneye indirmek 
veya Barem kanununda gereken değişiklik tek-. 
lif etmek hususları hakkında saym Vekilimizin 
mütalâalarını riea ederim. 

Z, KARAMUKSAL (İstanbul) — Köylüleri
mizden mühim bir kısmının tehalükle, sabırsızlık
la beklediği bir kanun vardır : Toprak kanunu. 
Bu kanun, ekecek tarlaları olmamasına mebni 
müşkül vaziyette kalan, binaenaleyh elleri boğ-

.1943 0 : 1 
ründe, • boş hoşuna dolaşan veyahut açlıktan 
korunabİlmek için civar civar çiftlik veya vâsi 
arazi sahiplerinin muavenetine iltica etmek ıstı
rarında bulunan köylülerimiz için nimet olacak 
bunları kendi tarlalarında kimseye muhtaç ol
maksızın ekip biçmeğe çalışıp çabalamağa mu
vaffak kdaeak, kendilerini refaha kavuştura
cak, velhasıl memleket için, kendileri için çok 
faydalı olacaktır. Fakat senelerdenberi bekle
nilen İni kanunun halâ Meclise gelmemesi bu bi
çareleri ve onlar kadar belki de bizleri inkisarı 
lıayale uğratmaktadır, İstanbul'un iç kazaların
da bulunan köylülerden bir kısmının arazileri 
yoktur ve bazılarının da pek az arazisi vardır. 
Bunlar her sene bizlere müracaat ederek civar 
çiftliklerin arazisinden istifade etmelerinin te
minini istemektedirler.' Biz de işittiklerimizden 
telkin ettiği kanaate istinaden yakında Toprak 
kanunu çıkacaktır, bu kanun sizin sıkıntıları-' 
niza cevap verecektir diyoruz. Fakat ertesi se
ne yine bunlarla karşılaştığımız zaman halâ bu 
kanunun çıkmadığını ileri sürerek bizleri müş
kül mevkie sokmaktadırlar. Bu, malûmu âliniz 
yalnız İstanbul'da değil yurdun diğer yerlerin
de daha hâd ve daha ehemmiyetli surette mev
cuttur. Binaenaleyh köylüler bu kanuna dört 
gözle intizar etmektedirler. Vakıa Devlet malı 
olan arazinin muhtaçlara tevzii için Meclise bir 
kanun gelmiştir. Fakat bu kanun maksadı te
mine kifayet etmez. Asıl ehemmiyeti haiz ola
cak ve köylüyü tatmin edecek olan Toprak ka
nunudur. Epey bir müddet evvel bu kanunun 
Heyeti Vekİleye kadar geldiğini işitmiş ve se
vinmiştik. Fakat Meclise halâ gelmedi. Esbabı 
nedir, neden teahhür ediyor, neden böyle uza
yıp gidiyor? Vakıa İKİyle mühim bir kanunun 
mühim tetkika muhtaç olduğunu takdir ede
rim. Fakat senelerdenberi bu tetkikler ikmal 
edilmedi mi? Binaenaleyh saym Vekilimizden 
beni tatmin edecek cevaplarına intizar etmekte
yim. 

E. A. TOKAD (Denizli) — Sayın arkadaş
lar; haricî manzarası ve bünyesi itibariyle bir 
çiftçi memleketi olan" yurdumuzun ziraat işle
rini düzenliyen Ziraat vekâletinin 1943 bütçesi 
mevzuubahis olurken ben de buna dair müta
lâalarımı, müsaadenizle, arzetmek dstıerim. 

1943 bütçesi bu sene beş milyon liraya yakın 
bir fazlalıkla on üç küsur mîlyon ldra olarak 
Meclise gelmiştir. Hükümetin gerek bu sene zi
raat bütçesine yaptığı bu yardımdan dolayı ve 
gerekse Koordinasyon kanatfyle yapılan dona
tım kurumu dolayısiyle yaptığı himmetlerinden 
dolayi bilhassa arzı teşekkün ederim. Bu fazla
lıkla Ziraat vekâleti bilhassa orta ziraat okul-
lariyie, tekmsiyen yetiştirmek için makinist okul
larına ehemmiyet vermiştir. Bu ehemmiyet ziraat 
işlerimizi idare edecek elemanlar yetiştirme ba
kımından hakikaten yerindedir. Fakat bu ve
sile ile temas etmek istenim ki bu mekteplerden, 
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yetiştirecek elemanlar çok lâzım ve yerindedir. 
İ 'akat bıı vesile ile de temas etmek isterim ki 
yetişecek elemanları bir tarafa bırakalım. Ha
len yetişmiş elemanlardan acaba Ziraat vekâleti 
kâfi derecede randıman almakta mıdır1? Öyîo 
zannediyorum ki Ziraat vekâletinin yetişmiş 
elemanları bu gün için daha ziyade nazarî ve 
kırfcasi sabada çalışmaktadırlar. Binaenaleyh 
.Ziraat vekâletinin bilhassa yetişmiş elemanlar
dan daha fazla randıman almak için bunları 
çiftçiye doğru sevketmek icabeder, vekâletin 
im hususta tertip ve düzen almasını isterim, 

Gercc üç vilâyette örnek teşkilât yapmak 
suretiyle bu elemanlardan fazla - verim almak 
noktasında Ziraat vekâletinin bir teşebbüsünü 
görmekteyiz. Fakat bence bu üs vilâyetten alı-

; nacak olatı bu tedbir ile bu maksat hâsıl olamaz. 
Zira bugünkü vilâyetlerin sahaları, ve hudut

larının darlığı ve vasıtalarının azlığı düşünülürse 
bu teşebbüsün biraz daha. geniş sakada yapıl
ması ieabedeecktir. Ancak bu suretledir ki fay
dalı olacak tu*. Binaenaleyh fikrimce memleketi 
toprak ve iklim bakımından ve bu mmtakala-
ı\m verdikleri mahsulün tcncvviiü bakımından 
memleketi bölgelere ayrılmalıdır. Bu bölgelerin 
tabii kabiliyetleri gözönüue alınmakla beraber 
her birinin beş, altt vilâyeti ihtiva etmelidir. Bu 
bölgelere birer bölge müdürü tâyin etmelidir. 
Esasen bu bölgelerin zannediyorum dalıa evvelki 
mesai -ile Ziraat vekâleti tarafından tes-
bit edilmiş idi. Bu bölgeler aynı zamanda 
kâfi derece mütehassıs ve lüzumlu cihazlarla 
takviye edilmelidir. Kendi m intaka! avının zirai 
icaplarına göre de takviye edilmelidir. Bu böl
gelerin İhtiva ettiği mnıtakalar dahilinde kaza
larda yine ziraat mütehassısları, ziraat müfettişle
ri ve ziraat muallimleri de bulunmalıdır. Üç, 
dört vilâyeti ihtiva edecek olan bu bölgeler m ü 
tehassıslar ve diğer teçhizatla da takviye edilmiş 
olarak kurulduğu takdirde belki bu vilâyctlerde-
ki ziraat müdürlerine ihtiyaç, da kalmıyabilir. 
Çünkü bugünkü vaziyette vilâyeti erdeki ziraat 
müdürleri daha ziyade kırtasiye işleriyle meşgul 
olmaktadırlar. Binaenaleyh hu şekilde hazırla
nacak bölge teşkilâtı taşrada feragatli bir suret
te daha verimli çalınmak suretiyle muhitine da
ha faydalı olacaktır. Bu surotle bu mnıtakalar-
da ziraat bakımından istihsal her halde daha 
reci bir şekilde artm.19 olacaktır, 

Diğer taraftan Ziraat vekâletinin bu resmî 
teşkilâtına muvazi olarak bir. de tagvada kuv
vetli ve müeyyiden ziraat odaları teşkilâtımız 
da çalıştırılırsa bir yönden Devlet teşkilâtı me
saisine devam ederken diğer yönden de çiftçi-. 
lcrin mesaileri programlı ve bilgili bir surette 
tahrik ve tanzim . edilir ki bu tarz faaliyetle 
hemahenk bir surette, beraber yürüyüş halinde 
çalışacak olan İni iki müessese faaliyeti eri 11 den 
•öyle zannediyorum ki memleket ziraat hayatı 

fevkalâde faydalanacak ve binnetice bu faaliyet
lerden hayatî inkişaflar görülecektir. Yani bu 
suretle bu iki teşekkül köylerden .merkeze doğ
ru kademeli teşekkülere dayanan ve mahallî zi
raat odalariyle umumî ziraat kongrelerinin ma
hallî ihtiyaçları tesbit eder, programlara bağ
lar mahiyetteki faaliyetlerini iş plânlarına da
yamak suretiyle iş plânlan tanzim edilir ve bun
dan sonra bu suretle yürüme usul haline geti
rilirse neticede ziraatin müspet iş sahasında bek
lenilen inkılâbı temin edilmiş olur. Binaenaleyh 
neticede memleket zirai istihsalâtı kendi ihtiya-
eatınuza yetecek kadar çoğalır, gelişir ve kalkın
maya da bu surele yardım edilmiş olur. Esasen 
herkesçe malûmdur ki çiftçilerin ziraat teşki
lâtı arasında bugün doğrudan doğruya Hükü
met elemanlariylc teması yoktur. Binaenaleyh 
bu teması temin etmek için bu odaların taşra-
1 ardak i ziraat •.elemanlariylc temaslarını te
min etmek suretiyle çiftçilerin kendisine dert
lerini anlatacak'VC maksatlarım dinletecek bir 
baba muhata!) bulmuş olacaktır. Hele bu 
tarzı mesai merkezde yüksek Ziraat şûrası gibi 
bir teşekkülle de karşılanır ve beslenirse. Bu 
tarzı mesaiden alınacak diğer bir verim, mem
leket ziraat programı da çiftçi ile beraber çalı
şılarak meydana gelmiş olacaktır. Bu istikamet 
bize memleket ziraat programının tespitinde 
ve umumî prensipler bakımından daha faydalı 
fikirler verecektir. Bu suretle ziraat saha
sında daha ameli ve pratik yollardan gitmek 
suretiyle müspet ve müstakar neticeler elde 
edilmiş olacaktır. İdealist, kudretli Ziraat veki
limizin bize bu yolu bu ufku bize açmalarını 
bihassa rica ederim. Bu vesile ile Ziraat vekâ
letinin merkez teşkilâtında gördüğüm bir ak
saklığı da tebarüz ettirmek isterim. Ziraat ve
kâletinde bir Ziraat müdüriyeti umumiyesi teş
kilâtı vardır. Bu Ziraat müdüriyeti umumiyesî-
niu teşkilâtını anormal görmemekteyim. Yanı 
Türkiye Devletinin ziraat dâvasının merkezî, 
nazari olarak otoritesi olan ve bu memleketin 
y,irai ihtiyaçlarının kanunlarını, nizamlarını, 
mevzuatını lıazırlıyacak sevkedecek olan bu 
makam kendisine lâzım elan otorite ile teçhiz 
edilmelidir. Bu günkü duruma göre Ziraat ve
kâletinde pamuk şubesi gibi, kombina şubesi 
gibi istihsalâtı artırma şubesi gibi bir müdü
riyeti umumiycrûn otoritesi ve sevld idaresi 
altında çalışması icabetten şubeler bugün başı 
boş ve Ziraat Umum müdürlüğünün malumatı ha
ricinde faaliyet yapmaktadırlar. Gerçi bunlar 
doğrudan doğruya vekilin tlrektifiyle hareket 
eden şubelerdir. Fakat vekil daha ziyade kendi 
vekâleti içinde kendini tem s ilen çalışan bu 
müdüriyeti bilhassa ihtisas bakımından teç
hiz etmek lâzımdır. Binaenaleyh bunların kud
retlerini dağılmamak için bu şubelerin hepsini 
bir Müdüriyeti umumiyetle toplaması lâzımdır, 
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Binaenaleyh, dağınık olarak çalıştığını arzctti-
ğira bu şubelerin Ziraat müdüriyeti unmmiye-
shıo bağlanması ve oradan drektif alarak ha
reket etmesi icabet inektedir. Ancak bu suretle 
dır ki Vekâlette disiplinli ve mesuliyetli 
bir mesai teessüs clcbiîir. Bir misal ar-
zcdcyiıu : Memlekette ziraat dâvasının en 
mühim bir meselesi olan çiftçi mallarım 
koruma kanunu gibi bir kanun çıkmıştır. 
nünün çıkmasında baştan nihayete kadar Zira
at müdüriyeti umumi y es inin haberi olmamıştır. 
Bu kadar anormal mesaiyi bendeniz muvafık 
bulmamaktayım. Ziraat veladetinin neşriyat işle
rine gelince; memnuniyetle görüyoruz kh, Zira
at vekâleti bu Kene telif, tercüme ve zirai eser
leri çoğaltma bakımından hakikaten hayırlı te
şebbüsler almaktadır. Binaenaleyh, bu yoldaki 
teşebbüslerine teşekkür etmekle beraber bir iki 
temenni de bulunacağım. 

Ziraat vekâletinin muhtelif şubelerinde tet
kik edilmiş, kaleme alınmış ve güzide bir takım 
nıütabassıslar tarafından hazırlanmış raporlar 
vardır, Bu raporları ve köy etüdleri büro
sunda bazıt'Ianmış olan köy etüdleriııe ait ista
tistik! malûmatı tabettirerek Ziraat vekâletinde 
güzel bir zirai kütüphane tesis etmeli ve bütün 
İni malûmat ve külliyatı bu kütüplıanede mes
lektaşların ve alelûmum meraklı ziraat sever 
vatandaşlarımızın tetkiklerine amade bulun
durmalıdır. Bu kütüphanenin yanında bir de 
ayrıca memleketin ziraat mahsullerinin, nefase
tini herkese gösterebilmek için ziraat müzesi 
tesis edilmelidir. Bir de ziraat istatisti
ğinin ihtiyaca salih bir şekilde ıslah ve tekem
mülü do ayrıca temcimi ederim. Bir de Dev
let eliyle idare edilen müesseselerin malî kon
trollerini ve maliyetlerini daha iyi temin ve ta
kip ve tetkik edebilmek için zirai muhasebe 
usulünün şimdilik buralarda olsun tesisini rica 
ederim. 

Arkadaşlarımız da temas ettiler, zirai dona
tım. kurumu hakikaten zirai ihtivaları karşıla
ma noktasından şayanı takdir bir eserdir. Bi
naenaleyh, bu eseri Mjcclise getirmeden, Meclis
ten tahsisat istemeden koordinasyon kanaliylc 
ehle ettiği tahsisat ile tesis ederek memlekete 
bağışladığından dolayı Ziraat vekilimizi billıas- ' 
sa takdir ederim. Yalnız bu kurum bugünkü 
vaziyette muvakkat bir mahiyet ar/etmektedir. 
Binaenaleyh, daha sürekli ve esaslı bir vaziyet
te memleket ihtiyacını karşılıyacak vaziyete 
gelebilmesini temin için bu kanunun biran.ev
vel Meclise getirilmesini rica ederim. 

Ziraat bütçemizin 761 nci faslında köy kal
kınmasına ait işler için 25 000 lira gibi az bir 
par;\ görmekteyim. Ziraat vekili etimizin esaslı 
dâvalarından biri olmasına göre bir olan bu 
iş İçin zannediyorum ki bu kadar tahsisatla bu 
maksat temin edilemez. Binaenaleyh Ziraat ve
kâletimiz köy kalkınması dâvasında daha mü-
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essir harekette bulunması için bu miktarı önü
müzdeki senelerde yükseltmek suretiyle Mecli
se müracaat etmesi ve onun için de daha dina
mik teşebbüsler yapılmasını rica ederim. 

Kombina işleri : Ziraat vekâletimizin yine 
müsmir teşebbüslerinden biri de bu sene kom
bina teşkilâtını maddi ve müspet yolda sevket-
mek suretiyle daha verimli hale getirmesidir. 
Bundan dolayı Ziraat vekâletini tebrik ederim. 
Yalnız bu teşebbüsler bu seııeki havanın yardı
mıyla bizi tatmin edici bir şekilde netice ver
miştir denilebilir. Fakat önümüzdeki senelerde 
belki bu kadar müsait lıavayı bulamayız. Onun 
için lamdan sonraki faaliyetlerinde daha dik
katli ve hesaplı olmalarını riea edeceğim. Ta
sarruf bakımından toprağın kuvvci inbatiyesi-
nin müsait olup olmaması bakımından bundan 
sonraki faaliyetlerinde esaslı bir surette vazi
yet tetkik edilmeden hareket edilmemelidir. Zi
ra bu sene de tetkiksiz hareket yüzünden eğer 

•hava. yardım etmeseydi kuraklık yüzünden, kuv-
vei inbatiyesi az olan yerlerin ekilmesi yüzün
den belki makûs neticeler alınabilirdi. Kendi
lerinin yüksek şansları, güzel havalara mazlıar 
oldular. Önümüzdeki senelerde bu işlerin he
saplı, tasarruf bakımından dahi daha kitaplı yü
rümelerini kendilerinden rica ederim, 

Mücadele işlerimize gelince; zannediyorum 
bu sene bu iş geçen seneye nispetle biraz daha 
ağır gitmiştir. Çünkü görüyoruz ki Şark vilâ
yetlerimizde süne, çekirge ve saire gibi bazı Iıa-
şerat oranın mczruatına çok zarar vermiştir. 
Oradaki çiftçiler bn yüzden zarar görmüşlerdir. 
Önümüzdeki senelerde oradaki teşkilâtın vak
tinden evvel' takviye edilerek ve lâznııgelen ted
birleri vaktinde alarak bu gibi zararlara bir da
lın, meydan verilmemesini rica ederim. 

Bir arkadaşımız temas etti, ben de temas 
edeceğim. Ziraat enstitülerimizden alınan ran
dımanı takdir etmekle beraber bu Enstitüler
den Baytar fakültesinden beklediğimiz randı
manı alamamaktayız, Yaptığım tetkikata naza
ran bu fakülteye talip azdır. Bunun sebepleri
ni tabii Ziraat vekilimiz daha iyi bilir. Bura
da uzun boylu anlatacak değilim. Ya- bunların 
istikballeri kâfi derecede garantili olmamakta, 
yahut ta imtihan tarzının fenalığı veya sınıfla
rının fazla olması yüzündendir, İşittiğime göre 
beş tane sivil baytar talebe mevcutur. Halbuki 
Türkiye'nin mevaşi itibariyle vaziyeti bu ka
dar az baytarla idare edilemiyecek vaziyettedir. 
Binaenaleyh İm talebe adedini tezyit edici ted
birlerin alınmasını rica ediyorum. 

Diğer bir temennim, memleket karasığırları 
hakkında epeyce zamandanberi tetkikat yapıl
maktadır, Bunun fennî röşerşleri nereye kadar 
gelmiştir? Bunun amacı ne zaman elde edilecek
tir? Bu hususta da tenvir etmelerini riea ede
rim. 
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Bir do.; belki Orman umum müdürlüğü büt

çesi sırasında söylenmesi lâzımdı. Fakat ben
deniz Ziraat vekâleti bütçesi sırasında movzuu-
bahis etmeyi dalıa muvafık buldum. Şehir vo 
kasabalarımızda ve köylerimizde beşer hektar
lık orman yetiştirmek mecburiyeti vardı! Bu 
husus tatbik edilmemektedir. Dahiliye vekâle
tiyle teşriki mesai ederek daha ciddi ve daha 
cem ve müeyyideli bir takiple bu işin takip ve 
tatbik edilmesini ehemmiyetle rieâ ederim. 

•En son olarak taprak dâvasına temas et
mek istiyorum : Arkadaşlarımız da temas etti
ler, ben de bu vesile ile tekrar etmek istiyo
rum; bit dâva memleketimizde zirai istihsali 
arttırmak bakımından en önde gelen mevzular
dan biridir. Memleketin toprak durumu, ta-
sarmf bakımından, bugün maatteessüf bir çok 
yerlerde keşmekeş ifade etmektedir. Bu kanu
nu biran evvel getirmek bu keşmekeşlerin önü
ne geçmeli ve topraksız çiftçiyi toprak sahibi 
etmek ve elindeki toprağı idare edememek yü
zünden defetmeğe çalışan büyük çiftlik sahip
lerinin elindeki topraklan almak ve onların yü
künü tahfif etmek yönünden bu kanunun biran 
evvel getirilmesi çok faydalı olacaktır. Gerçi bu-, 
gün Hükümet elindeki toprakların dağıtılması 
hakkında bir lâyiha Meclise getirmiştir ve 
Muhtelit encümende .konuşmaktayız. Fakat, bu 
kanun maksadı temin etmek yönünden mahdut
tur. Bu itibarla asıl umumî Toprak kanunu
nun getirilmesi lâzımdır. Toprak kanunundaki 
hükümler yalnız toprakların tasarrufu bakımın
dan değil, topraksız çiftçiye toprak vermek ba
kımından değil ayın Kamanda istihsalin, tezyidi 
bakımından da hükümleri ihtiva etmesi icap et
mektedir, Şu halde bu kanunun biran evvel bu
raya' getirilmesi lâzımdır. Bahusus bu kanunun 
biran ovveL çıkarılması için muhtelif Parti kon
grelerinde ve muhtelif kanallarla 'halk tara
fından Hükümete ve Partiye mütemadi müra
caatlar da vâki olmuştur. Binaenaleyh bu kanu
nun gecikmesi yalnız istihsali azaltma halamın
dan değil aynı zamanda politik balamdan da 
mahzurludur, Temenni ederim ki önümüzde 
müzakere etmekte olduğumuz Devlet toprakla-
rint dağıtma kanununun gelmesi artık Toprak 
kanununun tehirine sebep olmaz. 

Y. ABADAN (Eskişehir) — Toprak kamımı 
mevzuuna dair sayın Karamursal vo Emin Aslan 
temas ettikleri için ben sadece Ziraat vekili
mizden, Ticaret vekilini de alâkadar eden kü
çük bir temennimi ifade- ekmekle sözlerimi bi
tirmek istiyorum, 

Temennim; akaryakıt tevziine aittir. Ziraat 
vekâletimizin tensibi ile akaryakıt tevziind 
Fordson traktörleri bu tevziattan mahrum kal
mıştır. ' İÎU mahrumiyet bir sürü şikâyetleri da
vet, ediyor. Sebep; İm nevi traktörlerin sarfi
yatı fazla ve ekonomik olmadığı hakkındaki fi
kirdir,- Bıuıa mukabil bu türlü traktör sahip-

1Ö4S 0 : 1 
İcri diyorlar ki, diğerlerine verilen miktarda 
bir yakıt verilecek olursa bununla da iktifa 
edeceklerini ve işlerini görebileceklerini ileri sü
rüyorlar. Meselenin, münakaşasına veya kimin 
haklı olup olmadığı hususuna karar verecek sa
lâhiyeti haiz değilim. Vaziyeti arzediyorum. Zi
rai istihsal dâvası sadeee iktisadi ve ticari si
yasetimizin esasını teşkil etmekte kalmaz. Bu
gün için aynı zamanda bir millî müdafaa dava
sıdır. Bu itibarla pisikoîojik bakımdan da, 
sırf ekonomik olmaması noktasını ileri sürerek 
bir kısmı traktör sahiplerini akaryakıttan 
mahrum etjmcnin ne dereceye kadar doğru ola
cağını, hayvan miktarl arının tenakusunu da; 
gözönündc bulundurarak, takdir etmek keyfi
yetini sayın Vekiflerin takdirine arzeder ve bu 
temennimin de hüsnü telâkki edilmesini rica 
ederim. 

A. YAYCIOĞLü (Maras) — Efendim; ben
deniz bu sene hayvan adedinin noksanlığından 
Bütçe;encümeninin mazbatasında bir cihet gör
düm. Bu cihet üzerinde müsaadenizle bir kaç 
dakikanızı alacağım; Bütçe encümeni mazbata
sında Hükümete gelen son haberlere nazaran 
bu sene hayvan adedinin 2,5 milyon aşağıya düş
tüğünü ve bu itibarla Hükümetin teklif bütçesin
den 1 736 000 lira tenzilât yapıldığını, bu nok
sanlığın 0,45 i koyun 0,28,5 i tiftik ve kıl keçi 
ve % 26,5 de diğer hayvanlara ait olduğunu 
tasrih etmekte ve sayın Maliye vekilimiz de kıy
metli bcyanatlariyîe bu noksanlığı teyit buyur
maktadır. Yine Bütçe encümeni mazbatasında 
geçen sene de bu noksanbrğm 2 milyon raddesin
de bulunduğu zikredilmiştir. 

Arkadaşlar takdir buyurursunuz ki küçük 
baş hayvanat normal ve fevkalâde zamanlarda 
daima köylünün elini alabilen ye. elinde tuta
bildiği ehemmiyetli bir gelîr ve maişet menabi-
ini tenkil eden millî bir servetidir. Bu millî ser
vetin milyonluk rakamlarla ifade edilen nok
sanlıkların önümüzdeki senelerde de temadisi 
halinde bu değerli menabiin fenaya doğru git
tiğini arzettnek hatalı olmaz kanaatindeyim. Ge
çen yılda bu noksanbğın iki milyona yakın bir 
kemiyet arzetmesİ ve zayiatın yekdiğerini taki-
beden senelerde teselsül etmesi endişe verici bir 
haldir. 

Arkadaşlar; gerek Büyük Meclis ve gerekse 
Hükümetimiz köylüye bir kazanç mevzuu yarat
mak için hepimiz .eminiz ki her türlü fedakâr
lıktan çekinmemekte Ve milyonlar sarfetmekten 
kaçınmamaktadır. Bu itibarla, arkadaşlar, za
yiat sebepleri ne olursa olsun eldeki mevcut mil
lî servetin muhafazasına ve hattâ artması yolun
da iktihn.ni edilecek âzami mesai elbette yerinde 
olacaktır. 

Bu cihet sayın Ziraat vekilimizin bizden 
evvel nazarı dikkatini çekmiş olacağım ve lü-
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zumlu bütün tedbirleri alacağına asla şüphe et
miyorum. ^ 

ikinci ' ricam, at cinsinin ıslahıdır. Bu cins 
hayvanlar gerek millî müdafaa ihtiyacı bakımın
dan ve gerek ziraî ve iktisadi yönden Hüküme
tin ve halkın azîm miktarda istifade edcgcldiği 
bir vasıtadır . 

Ebedî Şcfİıım Atatürk İm kürsüden Türk 
köylüsünü ziraate teşvik ve İm yolda irşadatta 
bulunurlarken; atla ziraat çiftlikte ideal olma
lıdır, diye buyur mu şiardı. Sözleri içtimai bün
yemize düstur olarak yer alan Ebedî Şefimizin 
de bu mevzuda ehemmiyetle durmuş oldukları
nı hepimiz hatırlarız. Bu itibarla çiftçinin kolu 
kanadı olan ve iktisadi bünyemizde mühim ro
lü bulunan at hayvanatının istenilen kuvvette 
ve kabili istifade olarak yetiştirilmesi, ıslahı en 
Önemli bir işimizdir. Bu mevzuda Hükümetimi
zin değerli alâkaları hiç.de kabili inkâr değil
dir'.. Fakat arkadaşlar bu yola tahsis edilen 
mevcut para ile bu büyük dâvamızı halle bende-
ııîzce imkân bulunmamaktadır. Bu neslin se
neler gittikçe bozulduğunu teessürle görüyoruz. 
Meselâ bendeniz Maraş için bir şey arzedeyim; 
Maraş köylerinde hemen her ev bir hayvan sahi
bidir. Fakat Irağım millî .müdafaanın aradığı 
evsafta 100 hayvan bul ab İleceğimiz şüphelidir. 
Binaenaleyh bütün dâvalarımızda göz kamaştı
rıcı inkisuf ve ilerlemeler kaydeden Hükümetimi- 1 
zin ve bugün büvük zirai kalkınma programı
nı tatbik hususunda emniyet ve itminan verici 
şekilde devam eden Ziraat vekâletinin aynı mev
zua dahil bulunan hu ise de lâyık olduğu yeri 
vermesini diliyorum, mâruzâtım bundan ibaret
tir 

TÎ-EÎS — tsmail Uğur. 
t . M. UĞUR (Sivas) — "Efendim, bence Zi

raat vekâleti. Köylü vekâleti demektir. Onun 
için Sayın Ziraat vekilimden bazı .temennilerde 
bulunacağım. 

Teni emlilerim:. 
Bit*; köylüyü kara sabandan pulluğa ulaş

tırmak. çünkü ben anladım ki. kara saban tar
lada otu besliyor, pulluk ta tarlada otu öldürü
yor, Hem pulluk, hem kâra sabanla çalışmış bh' 
arkadaşınızım ben. Kara sabanla çalıştığım za
man kendi memleketimde, yani Sivas'ta ekin 
en hol olduğu zaman !) - 8 arasında veriyordu. 
Samimî söylüyorum ki; 7 mi hıkla çalıştıktan son
ra hol olduğu sene de 10 - 15 arasında veri yo jı. 
Düşünün ki bu kadar faydalı bir şey tei'keditîr 
ini? Onun için Sayın Ziraat vekilinden ricanı, 
dâva küçük çiftçiyi kaldırmaktır. Yoksa mem
lekette 3 - 5 yüz büyük çiftçinin bence hiç kıy
meti yoktur. Ne ya7^ıp yaı>ıp bütün bu küçük 
çiftçiye pulluk vermelidir. 

İkinci ricanı: Öküzden ata doğru gidilmesi. 
Arkadaşlar; d eri erki köylüler neden süflü yürür, 
Elbette arkadaşlar, elbette süflü yürür. Çünkü 
köylü asırlardanberi öküzle kömüşe tabi olmuş

tu!'. Bir temsil söyliyeceğim, temsilde hata ol
maz, hâşa. İki adam, birisi çok İhtiyar, diğeri 
çok gen« ve faaldir. Beraber yola çıkıyorlar; 
yolda hangisi hangisine Sabi olacak? Elbette 
gene ihtiyara. Bunun gibi köylüde- Öküze, kö
müşe tabi olduğu için şimdiye kadar ağır hare
ket etmiştir.. Öküz vo komüs yerine at ile i$ gör
dü mü dikkatli olmağa mecbur olur. Eğer dik
kat ölmezse ya abıma çifteyi yer veya at kayışı 
konarır gider. Buuıin için köylü süratli olarak 
çalışmağa başlar. 

Üçüncü ve asıl ricam: Harman makinesi. 
Beyefendiler, iptidai vesait yüzünden köylünün, 
yani döğen yüzünden, zayi ettiği buğday ve ar-
71a cinin olunuz bu memleketin ordusunun ihti
yacını karpıhyacak kadar çoktur. Bunun ben 
tecrübesini yaptım. Size anlatayım; bundan üç 
sene evvel tecrübesini yaptım. Bir tarlamdan 
kırk araba buğday çıktı, Bunu yirmişer araba 
harmana getirdim. Birisini bir çift at{ ile sür
düm, birisini üç çift Öküzle, öküzle sürdüğüm 
atla sürdüğümden 17 yarını kadar noksan çıktı. 
Demek ki bir harmanda 17 yarım noksan 
çıkarsa kırk bin köyün zararıııl gözönüue ge
tirin, (Alkışlar) Onun iç/m Saym Ziraat vekilin
den rica ediyorum, bunu nazarı dikkate alsın
lar. Eğer köylerimizi harmandaki bu kötü ve 
ijıtida'i vesaitten kut'tarılıpta seri vesaite kavuş
turursa emin olunuz hu memlekette açlık olmaz. 
Çünkü telef oluyor, israf oluyor. 

Dördüncü temennim de : Kombinalar mese
lesidir. Devlet işletmelerindeki kombinalara lâ
fım yok yerindedir, çok güzeldir amma İra gü
zel kombinalardan biz istifade edemiyoruz. İVi'l-
hassa şark vilâyetlerinde bu güzel'vesaiti Sayın 
vekilim bize ne zaman getirecek? Biz bundan 
no zaman istifade edeceğiz? Bunu rica ederek 
mâruzâtıma nihayet veriyorum. (Alkışlar). 

OL K. SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) — Efen
dim; yüksek huzurunuza sıkça çıkıyorum. Ben
deniz diğer arkadaşlarımla görüştüm, Dairci 
intiluıbiyem hakkında bazı dileklerde bulunaca
ğım ve Ziraat vekilimizden bazı şeyler istiyc-
ceğiın. 

Diyarbakır'ın normal senelerde hasılatı bir
kaç seuedenbei'i düşmüş ve son seneler zarfında 
da bir takım böcekler, tarlada İken ekine hü
cum ederek, tanenin özünü cînerek, hasılatı 4 tc 
bire indirmiş olduğu gibi Tohumu da dejenere 
ederek bu işi büsbütün bozmuştur. Bundan 
dolayı Ziraat vekâletimizin oi-ada'bir tohumu ıa-
lâlı istasyonu yapmasını ve bir iki kazada mev
cut olınıyan selektörün temin edilmesini ve bir 
de geçen seneki kuraklıktan dolayı hemen hay
vanatım elinden çıkarmış olan o mıntakada bir 
kombine teşkilâtının vücude getirilmesini ehem
miyetle rica ederim. 

Diyarbakır'ın ipekçilik sanatiylc dokuma
cılığı cümlenin malûmudur. Bir zamanlar kom-
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şu memleketlere dahî bu ipeklileri işittiğimize 
göre,göııderirlerıııiş, Şimdi ekle mevcut ista
tistiklere nazaran 1935 senesinde 132 68Î kilo 
yaç koza (tıkarken, 1941 de 42 331 kilo hâsıl oldu
ğuna nazaran ipekçilik gittikçe zâyolmakta bu
lunmuştur. Halbuki, kozanın çoğaltrlması mem
leketin ağaçlandırılmasını da temin edeceğin
den buna ehemmiyet verilmesi lazımgelir kaııa-
atitıdayiz. ipeğin bir çok faydası olduğu gibi, 
askerî sanayide de kullanılmakta olduğundan 
bunun yeniden vücud bulmasını, canlandırılma
sını ehemmiyetle rica ediyorum. Bir kaç. sene 
evvel Diyarbakır'da Ziraat vekâleti bir ipekçi
lik enstitüsü kurdu. Fakat burada flatör ol-
madrğı için yalnız bu gibi yaş koza yetiştiren 
halka kurs yapmaktan başka bir faydası ol
madı. Aııkaraîda Hükümetin muavenetine 
mazhar olan bir arkadaşımızın çok büyük him
metiyle Ankara sofu imal edildiği gibi İrana 
kıyâsen Diyarbakır'da da ipekçiliğin ilerletil
mesi için Ziraat vekilimizin himmet buyurmala-
rmc İstirham ediyorum. 

Hu vilâyetin bir kaç kazasında pamuk eki
lir. Bu pamuk ekimi için bir kaç sene evvel 
klevland tohumu verilmiş, hu sene de 
Akala tohumu tevzi edilmiş. Fakat çiftçi buna 
alrşamamış, Bunun ekiminde, toprağın hazır
lanmasında, ne gibi zorluklaf. var bilmiyorum. 
Kendilerinin söylediğine nazaran, bunu benim
sememişler. Bundan dolayı hasılatı lıemen ya
rıya kadar azalmıştır. Klevland olsun, veya 
Akala olsun huularrn toprağının hazırlanması 
vo ekimi ve tarlada kozası açıldığında bir yağ- -
m tu* veya rüzgâr olursa bunu mahvettiği ve ba-
sdat azalmakta-olduğu, hu itibarla ahvali-fev
kalâdeye münhasır olmak üzere Mısır'dan geti
rilmiş olan iane tohumunun ekilmesine müsaade 
edilmesini Ziraat vekilinden rica ediyorum. 
Evvelce do zaten bunu rica etmiştik. 

Geçende tütün için arzettiğiın gibi, bütüu 
memlekette hemen 26 - 30 kadar vilâyette haşhaş 
ekilir. Yine hu zamana 'münhasır olmak üzere bu
nun yağından istifade edilmek üzere ve tohumu 
ekmeğe karıştırılmak suretiyle kuvvei gıdaiyesi 
faz! al aktırılır. Gerçi Hükümet beynelmilel hır 
mukavele ile fazla afyon istihsalini yapamazsa da 
yağından ve tohumundan istifade edilmek üzere 
bunun ekilmesine müsaade edilmesini de, eğer 
Hükümet' hu işte bir mahzur telâkki etmezse, 
istirham ediyorum. Ziraat vekâletimizin son 
derece mükemmel bir hale getirdiği Karaca
bey ve Mahmudiye haraları ile diğer hir kaç ha
rada, yetiştirilen lıayvaııbır memleketimizin iklimi 
ile yetiştirilme kabiliyetine göre muhtelif ma
hallerde teşkil olunan aygır depolarına gönde
rilmektedir. Bununla halkın arzusuna tabi ola
rak muhtelif cinste tay yetiştirilir. Fakat bun
lar vaktinden evvel kullanıldığından ve iyi bes-
1 en enlediklerinden lüzumlu zamanda Hükümetin 
bunlardan istifade edemiyeceğini zannediyorum. 
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Geçen iki sene zarfında. Millî Müdafaa vekâle
tine -verilen- salâhiyetle Hasırcı ciltliğinde bir 
tay deposu yapıldı.. Orduda yetiştirilen taylarla, 
ahalinin elinde bulunan altı aylık taylar da, 
yani Kar», Trakya'da, Çukurova'da bulunan ay
gırlardan hâsıl olan ve topçuya elverişli taylar 
da bulunup satın alınarak bu tay deposunda ye
tiştirilmek üzeredir. Demek ki, orduda kullanıla
cak hayvanlar, sin haddinde ordudan çıkarılaca
ğına nazaran, hazar vakinde de ordunun hayvana 
ihtiyacı vardır. Bu harbin başlamasından evvel 
Avustralya'dan zannediyorum, 500 hayvan al
dılar. Bunun Mersin'e ancak iki yüz küsuru 
çıktı. Bu da tabii masraflı oldu. Bunun için 
memlekette lâzım olduğu zaman istifade edilmek 
üzero iyi evsaftaa -hayvan yetiştirilmesine bağlan
mış. demektir. 

Aıil cer ve nakil vasıtası'arasında olan es
terin memlekette yetiştirilmesi hususunu vekâ
letten rica ederim. Bize söylendiğine nazaran, 
Çermik kazasının Oünküş, Siverek'in Bucak, Ma
latya'nın Gerger nahiyelerinde ester yetiştirmek 
hususunda tecrübe sahihi insanlar varmış, Onun 
için Ziraat vekâletinin o civarda, Fırat kenarında 
veya münasip göreceği bir yerde bir ester çoğaltma 
çiftliği tesis ederek yetişecek .esterleri ya vekâ
letin yapacağı tay deposuna veya Millî Müdafaa 
emrindeki Hasırcı çiftliğine verilmesinin ve orada, 
kullanılacak yasa kadar, bakılmasının muvafık ol
duğu kanaatindeyim. Gerçi Malatya'da, Mardin'
de, Elâzığ'da ve Tunceli'nde merkep aygırları 
vardır. Fakat lâzımgelcıı evsafı haiz olamıyorlar. 
İcabında top ve ınakinalı tüfenk hayvanı da ye
tiştirilemiyor. Benim mâruzâtım bu kadardır. 
Kendilerinden mütalâa vo yapılacak İslerin de 
beyan buyurulmasını rica edeceğim. 

M. M. KA3STSU (Çoruh) — Efendim, dinle
mek fûtlimuzu suiistimal etmemek için çok kısa 
söyliyeeeğim. Umumiyet itibariyle Ziraat veki
limizin mesaisi takdire şayandır. Gezd İğimiz 
yerlerde görüştüğümüz zürradan ve gerek Bay 
tuınail gibi vukuflu zürradan aldrğımız malûmata 
göre çiftçinin istediği hir kaç şey vardır. Evvelâ-, 
İsmail arkadaşımızın dediği gibi, demir «aban is
tiyor, Bununla kalmıyor. Traktör, pulluk, har
man makinası istiyor. Sonra orak ınakinaları 
varmış, hem orak yapıyor, bunu yaparken bir 
taraftan da harman yapıyormuş. Bunlar sür
ati mucip İşlerdir, 

İkincisi; hayvan diyorlar. Evet amma öküzü 
ata tahvil etmek o kadar kolay bir iş değildir. 
Genç atlar bizde o kadar azdır ki, ihtiyar ökü
zün yavaş gitmesine tabi olmak zaruridir. Onun 
için bir müddet daha geçerse at da para etmez. 
Alem makine âlemidir, devir makine devridir. 
Onun için Ziraat vekilinden ricanı; Donatım ku
rumu diye bir müdiriyet teşekkül etmiştir, buna 
bir çek sermaye de verilmiştir, bu kurum forma
liteyi bırakıp, ne yapıp-yapıp traktör alsın, har
man makinesi alsın, orak makinesi alsrn, 
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Köylünün en büyük dertlerinden biri de top

rak meselesidir. Yedi sekiz senedir bu toprak 
kanunu geliyor, gelecek diye işitip duruyoruz. 
Bunu Hükümetten çok rica ediyorum; bu toprak 
kanununu biran evvel getirsinler, batakçı çiftlik 
ağasının elinden o boş kalan toprakları kurtarıp 
çalışan köylüye versinler. 

F. ATLI (Giresun) — Muhterem arkadaşla
rım; biliyorsunuz ki ziraat diyince insanın aklı
na dört şey gelir. Bunun birincisi yapacak in
san, ikincisi toprak, üçüncüsü toprak üzerin
de işliycn alet, dördüncüsü de bunu çeken ener
jisi olan motor veya hayvan. Arkadaşlar, evve
lâ insan, fakat ziraati çok iyi bilen, bilgili in
san lâzımdır. Biz köylüyü aydınlatmazsak, onu 
dünkü ve babadan görme ziraatinde bırakırsak, 
bugünkü zira a timiz bir adım ileri gidemez, 
Burada Yüksek 2İraat enstitüsü diye büyük bir 
üniversite açtık. Bu enstitü ziraatin kumandan 
ve kurmay heyetini yetiştiriyor. Arkadaşlar; 
kumandam ve kurmayı olan, fakat çavuşu, 
başçavuşu- olmıyan bir ordu mısılsa, Yüksek 
ziraat enstitüsü olup oradan çıkanların sevke-
deceğî elemanları .yetiştirecek mektepler olmaz
sa o da o demektir. Binaenaleyh daha ziyade 
lâzım. olan;.küçük ziraat teknik mektepleridir, 
Bu mekteplere çok ehemmiyet vermek ve oradan 
yetişeceklerin adedini, dün Maarif vekilimizin. 
burada söylediği gibi, binler ve on binlere -
ulaştırmak lâzrmdrr. Fğer o rakamlara ulaştı- -
ramazsak bu memleket ziraatinde biraz ileriye 
gidemeyiz. Bana kalırsa nasıl İd Sıhhat vekâle
ti bütçesinde, Sıhhat vekilimizin söylediği gi
bi, ebeler ve köy sağlık memurlarını Köy ens
titülerinden alıyorsak ziraatte de en kısa yol 
budur. Onlara da biraz daha geniş mikyasta 
ehemmiyet vermeli ve ziraat için elemanlar ye
tiştirilmelidir. Nihayet lise tahsilini geçen bir 
tahsille bunların mem'leketo çok faydalı ve iyi iş 
görecek insanlar olacağı kanaatindeyim." Eğer 
yep yeni bir yol olarak yeni mektepler açacak 
olursak o zannediyorum ki çok müşkül bir 
yola girmiş oluruz. 

İkincisi; toprak. Toprak memleketimizde 
çok, onun için bir şey söylemeğe lüzum yok, 
Toprak kanunu ile bu veril e çektir. Yalnız benim 
arzetmek istediğim; bugün memlekette köylünün 
sahip okluğu toprak, acaba tamamen: işleniyor 
mu? Bunu sorarım. Gittiğiniz yerde görün, so
run, anlıyaeaksınız ki, bilhassa Orta Anadolu' 
da kendi elindeki toprağı çok, fakat, çalışması 
az olan insanlar vardır. Bizim memleketimizde 
hayvanın, insanın tam randımanını katiyen 
alamamaktayız. Bir zaman bunun için bîr İsta-. 
tistik yaptım. Avrupa Maki hayvanlarla diğer 
ziraat memleketlerindeki insan ve hayvanlarla 
bizim memleket insan ve hayvanları arasında 
bir mukayese yaptım. Oradaki insana nazaran. 
bizim, insan üçte bir çalışıyor. Hayvanlarımız 
da dörtte bir çalışıyor. Bu, sırf hayvanın, gıda-
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srzliğîndandır arkadaşlar. Şimdi asıl mühim: 
mesele bu hayvanın gıdası meselesidir. Bütün 
arzetmek istediğim budur arkadaşlar. Bizdin 
memleketimizde pulluk neden olmuyor? Çünkü 
öküz sabam daha kolay çekiyor. Saban sahte
kâr bir alettir. Toprağın üzerini yalancıktan 
karartır ve gider. Pulluk öyle değildir. Pulluk 
hesaplı, kitaplı yapılmış bir alettir, toprağa 
batmazsa çalışmaz, sıçrar gider, onu çekecek 
kudret lâzımdır. Bizde hayvan ilk bahara ölü 
bir halde çıkar. Çünkü bizim memlekette hay
van kışm yer, içer bir mahlûk addedilmez. O 
zavallı yalnız hariçte ne bulursa onu yer içer. 
Biz bu mantalitcyi el birliğiyle gidermek için 
hayvan yemi için propaganda yapmalıyız. Hay
vanın insan gibi yer içer bir mahlûk olduğunu 
Öğretmek bizim için, bütün münevverlerimiz 
için en önde gelen bir vazifedir. Eğer hayvan 
enerjisini. biz kuvvetlendirmezsek bir şey ya
pamayız. Onun İçin memlekette hayvan yemi 
ziraatına ehemmiyetle, önemle sarılmak lâzım
dır. Binlerce dönüm nadasımız her sene boş ka
lıyor. Bu nadaslardan hem istifade edilebilir, 
hem toprağı kuvvetlendirilir ve evvelkinin ye
rine ekilen ikinci mahsulden memleket fevkal
âde istifade eder. Onun için, yukarıda da söy
lediğim gibi, hayvan yemine fevkalâde ehem
miyet vermek lâzımdır, 

Arkadaşlar; iktisadi köylü kalkınması de
diğimiz nedir? Tavuğundan bir tek yumurta 
fazla alması, ineğinden bir kilo fazla süt alma
sıdır. Eğer biz, tavuğundan bir yumurta fazla 
almasını temin edebilir ve ineğinden senede 
aklığı 300 litre sütü 350 ye çıkarabilirsek en 
büyük vazifemizi ifa etmiş oluruz. 

Arkadaşlar, çiftçilikte ata doğru gitmek en 
büyük arzudur. Fakat o kadar da güçtür. Atıl
ması o kadar güç bir adımdır. Bizim memleke
timizde maalesef at eti yenilmen. Dünyanm 
her yerinde at eti yenir. Bugün orduda at ölür, 
çürür gider. Askere et bulunmaz, bit çürür gi
der, bunu yedirmek için çalışmalıdır. Köylü 
öküzü tam ölürken paraya kalbedebilir. Çünkü 
ettir. Fakat at ölürse eline hiç bir şey geçmez, 
ata husumet de buradan * gelir. Bunun propa
gandasını yapmak yine münevverlere düşen bir 
vazifedir. At eti fena bîr şey do değildir. Ben 
yemedim, tesadüf olmadı, fakat yiyen bir ar
kadaşım çok güzel eti olduğunu söyledi. (Cfü-
lüşmeler). Memlekette 2,5 milyon çiftçi aile
sinin. elinde öküz vardır. Memleketin ilk 
enerji kaynağr öküzdür. Onun için Ziraat ve
kâletinin evvelâ öküze ehemmiyet vermesi 
lâzımdır. Çünkü bu bize et ve süt kazandırır. 
Etin, sütün ne demek olduğunu artık burada 
anlatmağa lüzum yok. -

Sonra bu hayvan vefiyatı arkadaşlar; biz 
hayvan yemini memlekette, tekrar söylüyorum, 
halletmezsek hayvan grafiğinde maalesef böyle 
inip çıkmaları - görmekte devam edeceğiz. Ge-
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çen sone çok .hayvan Öldü, neden öldü? Çün
kü, kuraklık oldu, kötü kış geçirdik. Hayvan 
yiyecek bulamadı, öldü. Memlekette hayvan ne 
zaman artmışsa grafiğe baktığımız zaman o tıe-
rie .havalar yağışlı gitmiş, yağmurlar iyi yağmış, 
mahsul iyi ,o1muş, meralar kuvvetlidir ve onıın 
işindir ki hayvan mevcudumuz yükselmiştir. 
Tabiî .diğer senelerde muhakkak aşağı düşmüş
tür, İşte Anadolu yaylasının bu birbirinden açık. 
meralarında yalnız otlatılarak yaşatılan, bu hay
vanların yaz ve kış vaziyetlerini birbirine baŞ»-
lıyaeak tedbirleri almazsak, yani onları tabia
tın elinde esir bırakırsak ziraatımız de daima 
geriler. Her zaman söylerim; hayvanı doyu
rursak ziraat çoğalır. Hayvan yemine önem ver
mek lâzımdır. Çünkü -hayvanı doyurursak o da 
insanı •doyurur ve topraktan fazla mahsul alma
ğa sebep olur, 

Ziraat vekâletinin tavuk enstitülerine, bil
mem nelere kadar tahsisatı var da hayvan ye
mine ayrılmış mühim bir yekûnu yoktur. Ge
çen sene bir teşkilât kurdular. O da yine orta
dan kayboldu. Geçen sene huzurunuzda bunu 
istirham ettim. Eski 'Ziraat vekili vadetmişti. 
Fakat teşkilât elan muntazam surette işler 
bir vaziyette değildir. Muhterem Ziraat veki
linden ricam; hayvan yeminin bu memlekette 

.ne surete gireceğini ve ne suretle tatbik edile
ceğini ve tatbik sahasının ne suretle olacağını 
lütfen bize izah etmeleridir. 

Sonra arkadaşlar; bir derdim de; Çiftçi 
•mallarını koruma diye bir -kanun çıkardık, iki 
sene evvel. Bendeniz :de içinde bulunduğum hal
de, bir kanun çıkarmak için bu Mecliste ne gi
bi bir formaliteye lüzum varsa hepsi oldu. Bir 
.encümenden diğerine, ondan öbürüne gitti. Muh
telit encümen yaptık. Heyeti TJmtımiyeyc geldi, 
gitti. Nihayet Çiftçi malların! koruma kanunu 
için muhterem Meclisiniz üç ay uğraştı. Neti
ce, bugün gezdiğim yerlerde gördüm ki köyle
rin bir tekinde dahi tatbik edilmiyor. Niye uğ
raştık öyleyse î Eğer buraya ihtiyaç duyulma
dan gelmiş ise bizi niçin bu kadar uğraştır
dılar? Niçin şimdi'tatbik etmiyorlar? 

S. İÇÖZ (Yoagad) —Kabiliyeti tatbiluyesi 
yok ta ondan. 

F. ATLI (Giresuil) — Kabiliyeti tatbikıyesi 
olmıyan şeye burada niye rey verdik öyleyse? 
Kabiliyeti tatbikıyesi vardır arkadaşlar. Çün
kü kendi bulunduğum .yerde tatbik .ettirdim, 
Bazr eksiklikleri, noksanları vardı, onları gör
dük, fakat muhakkak ki faydalı bir şeydir. 
Fakat valiler, kaymakamlar, nahiye müdürle-

. ri kuvyetle, kudretle bu işi ellerine almryorlar 
arkadaşla^. . O zaman dâvamız bu idi. Dahili-
yeciler, siz çiftçiye maletmek istiyorsunuz de
diler. Mücadele, mücadele, hakikaten çıktıktan 
sonra biz bunun ters tarafını gördük. Bu ka
nun tatbik edilmiyor. Eğer hakikaten tatbik 

edilmiyecekse lâğvedelim arkadaşlar. Çok rica 
ediyorum, tatbikatından mesul olan Ziraat ve
kili bunu tatbik ettirsin arkadaşlar. Dileklerim 
budur. (Alkışlar). 

Dr. P. UMAY (Kırklareli) — Muhterem ar
kadaşlar; sözlerim müşahedeme müstenit olduğu 
için sizi fazla sıkmıyacağım zannediyorum. Mem
leket haricinde çocuk hususatmı tetkik ederken 
çocuğun da hissedar olduğu aile refahını tet
kik etmiştim. Kümes hayvanlarının bu meyan-
da mühim rol oynadığını gördüm. Kümes hay
vanları diyince bunların bir kısmını köylümüz 
çok tanır... Bunlardan tam randıman almamakla 
beraber Ziraat vekâletimiz gelecek sene kümea 
hayvanları' hakkında merkezler yapacaklarını 
söylemişlerdi. Bunun üzerinde konuşnnyacağım. 
Yalnız halkımızın hiç tanımadığı-tilki ve tavşan 
üzerinde bir kaç söz söyliyeeeğim. 

Arkadaşlar, bir tngiliz bize müracaat etti, 
Anadolu yaylaları derisi kıymetli en güzel hay
vanları yetirtirmeye salihtir, bir Türk ortak 
bulunuz, ben hayvanları vereceğim, şu güzel ve 
iklimi müsait olan yerlerde tilki yetiştirelim de
di. Faik Kurdojjlu arkadaşım Ziraat vekili 
iken, bununla meşgul olmuşlardı, dosyası vekâ
lette mevcuttur, tetkik ettiler. Tahsin Coşkan 
arkadaşımla Rusya'da tilki çiftliklerini gezdik. 
Orada tilki ve sair derisi kıymetli hayvanlar ta
nıdığımız kümes hayvanları gibi ve eh
li hayvanlar gibi besleniyor, Bizde tavşan di
yince bîr kır tavşanı, bir de ada tavşanı hatıra 
gelir. Arkadaşlar Londra'da bulunduğum za
man bir sergiyi gezdim ve orada 35 cins tavşan 
gördüm. Bunların en iyisi de bizim merkezimi
zin güzel adını taşıyan (Ankara tavşanı) idî. 

lüski ziraat müsteşarı olan îhsan Abîdin 
Beyle buraya getirmek üzere bir çift alacak ol
duk. tanesine elli ingiliz lirası istediler. Bir 
lort hanımı da bize çay ziyafeti vermişti. Bu 
tavşanları orada görmüştük, niçin bu kadar is
tiyorsunuz dedik; 700 gram tüy verir, tüyleri 
18 santim uzunluğundadır, en mükemmel rop

lar bunlardan yapılır dedi. Tüyün kıymeti bi
zim paramızla kilosu 22 liradır'. En güzel ipti
dai madde de Ankara tavşanının tüyüdür. Et 
için beslenen tavşanlar da vardır. Bunlarm eti 
9 - 10 kilo geliyor. Bir tavşanın yavrusu, yav
rusunun yavrusu senede 170 kilo et verir. Bugün 
bizim köylü askere gelinceye kadar et yüzü. gör
mez, eğer köylüyü tavşan yemeğe alıştırırsak ki 
kır tavşanını çok güzel yiyebiliyorlar. O zaman 
tam gıda almış olacaklardır. Kürkü için besle
nen tavşanlar da vardır. Tabii bunların kıy
meti çok yüksektir. Ziraat vekâletinin gelecek 
sene açacağı merezlcrdc tilki, fakat bilhassa bu 
tavşana çok ehemmiyet vermesini ve halkımıza 
bunu tanıtmasını rica ederim (Bravo sesleri). 

A, BÎNKAYA (Kastamonu) — Arkadaşlar; 
arıcılık da ziraatten sayılır. Bütün arkadaşları-
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ittizı dinledik. Bir çok fikirlerden istifade et
tik. Fakat arıcılığa hiç temas eden olmadı, Ana
dolu'da, memleketimizin, bir kısmında hububat 
o derece ileride olmaz. Fakat hayvanat, arıcı
lık, mcyvacıhk bunların en verimli olan mevzu-
larıdır. 

Meselâ Kastamonu'muzda bir fidanlığımız 
var, hakikaten şayanı şükrandır .Bu fidanlık 
üzerinde duruluyor, daha ziyade genişletilece
ğini işitiyoruz, teşekkür ederiz. 

Bugün şeker kıtlığında bal en ileri gelen bir 
maddedir, öyle tahmin ediyorum ki bin arı ko
vanı bir şeker f abrikasma bedeldir. Böyle olma
sına rağmen bu o' kadar çiftçiye, öteye beriye 
lüzum olmaksızın- yalnız basit bir bakım netice
sinde çok verimli olan arılara pek ehemmiyet 
verilmemektedir. Hâlâ eski usul sepetlerde 
tahtadan- yapılmış âdi kovanlarda, iptidai şe
klide bal elde etmeğe çalışıyorlar. Bunlara lü
zumu kadar bakılmıyor. Yani . fennî şekilde 
arı kovanı yapmak için halkımızı teşvik etmeli 
ve ön ayak olmalı ve bunların faydasını halkı
mıza göstermelidir. Bendeniz bu mevzuu muh
terem Ziraat vekilimizden riea ediyorum. 

Ş. SÖKMEHSÜER (Erzincan) — Sayın ar
kadaşlar, millî iktisadiyatımızın temeli ziraat 
işleri olduğu için tatbikatta gördüğüm bazı 
noktalan arzetmekte fayda gördüm. Her şey
den evvel Cumhuriyet devrinde ilk defa olgun 
ve dolgun bir ziraat bütçesiyle karşılaşıyoruz. 
Bundan dolayı Hükümetimize karşı minnetta
rız ve şükran borcumuzu eda etmekle de vazi
femizi yapmış oluruz. Muhakkak ki, bu olgun 
ve dolgun ziraat bütçesinden memleketimiz ya
kın zamanda büyült faydalar görecektir. Esa
sen büyük Devlet olmak ülküsü ile düşündüğü
müz bol nüfuslu Türkiye'yi yaratmak için de 
ziraat işlerimize şimdi verdiğimiz ehemmiyeti 
bir kaç misli daha arttırmak zorundayız. Yal
nız arkadaşlar, zirai kalkınmayı, istihsalimizin' 
arttırılmasını temin etmek ieİn traktör, harman 
makinesi gibi bilhassa akar yakıtla işliyen ma
kineli işletmeye sürat ve ehemmiyet vermek is
tiyoruz, Ben akaryakıt dâvası, memlekette hal
ledilmedikçe bilhassa tamirhane İşleri her ma
kinenin yaıır başında muvazi olarak ve beraber
ce götürülmedikçe makinenin birden bire artı
rılmasının memleket istihsali bakımından teh
likeli olduğu kanaatindeyim. Fakat akaryakıt 
temin edilebildiği nispette makine.işlemesinde 
âzami ilerleme göstermek-taraftarıyım. Arka
daşlar ne vakit ki, memleketimizde en az iki 
senelik akaryakıt stokumuz olacaktır, O zaman 
geniş mikyasta makîna zîraatine gitmek elbette 
memleket için faydalı olur. Fakat tarihimizi 
tetkik edersek Anadolu'da namütenahi ve bü
yük miktarlarda olan hayvan nesli azalmıştır. 
vo azalmaktadır. Binaenaleyh, biz akaryakıt 
dâvasını kökünden nalledinciye kadar hayvan 
neslini mütemadiyen ileri götürmeğe ve çoğalt-
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mağa, hayvanla ziraat yapmağa mecbura. . 
Sayın ziraat vekilinden bir İstirhamım olacak
tır. Eğer makine zîraatine gitmek ihtiyacında 
isek, bu makinalan memleket dahilinde ye
tişen mahrukat ile işliyen bir tipte 
aramalıyız. Meselâ gazojen İle işliyen 
motor temin edebilirsek ben de bu nevi zirai 
makineleri yani memlekette beslenecek makine
leri çoğaltmağa taraftarını ancak memlekete ma
kine sokarken yanı başında da muhakkak tami-
haneler tesis edelim. : Çünkü arkadaşlar hepiniz 
bilirsiniz ki bir zamanlar Trakya ovaları, hattâ 
kısmen Çukurova tamirsizlik yüzünden makine 
iskeletleriyle dolmuştu. Bu makinalara bir 
çok para vermiştik. Bu paralar heba olup git
ti. O halde biz evvelâ akar yakıt temin ederim* 
Tamir işleri için de tesisatı vücude getirelim. 
Tesisleri vücude getirmeden bu işte biraz ihti
yatlı hareket etmek mecburiyetindeyiz. 

Gazojen ile işliyen traktör dâvası halledilirse 
zannediyorum ki, bu vadide memleket çok bü
yük faydalar görür. . , 

Bİr. de arkadaşlar, fındık kabuğu ve zeytin 
çekirdeği gibi mahrukatla işliyebilecek vasıta
lardan bu vadide istifade etmek imkânı olursa, 
bu bir tecrübe işidir, hem bunlar değerlenir 
hem de kuvvei muharrike kaynağı kazanılır. 
O zaman makina dâvamızı da kısmen halletmiş 
ohırnz. 

Başınızı ağırtmamak için kısaca bir şey ar-
zedeyim, zirai kalkmma ve ilerleme için en bü
yük ihtiyacımız arkadaşlar, halkımızı teşkilât
landırmaktır. Türk milleti ne zaman ki teşkilât-
lanmışsa en büyük muvaffakiyeti göstermiştir. 
İşte Müdafaai hukuk cemiyetleri. Millî mücade
lemizin temel taşıdır. Bu cemiyet her yerde, 
her köyde teessüs etmiş ve büyük mücadelemizi 
tahakkuk ettirmiştir.; Zirai dâvamızda da kal
kınmak için mutlaka teşkilâtlanmamız lâzımdır. 
Cumhuriyet Hükümeti bu işe el koymuştur, bu
nu şükranla arzederim. Zirai kooperatifler işine 
ehemmiyet vermektedir. Bu teşkilâtı bütün 
memlekete süratle yaymak lâzımdır. Çiftçiyi 
bu teşkilâtın içine almalıdır bu suretle çiftçi
miz tohumunu ıslah malmi kıymetlendirmek ve . 
gereken krediyi temin etmek için kendisine yol 
gösteren bilgili bir teşkilâta kavuşacaktır. Mem
leket hesabına büyük faydalar- temin edecek 
olan bu kooperatiflerin bugünkü mahiyeti hak
kında bizi tenvir etanelerini sayın Ziraat vekili-

' mîzden riea ederim. 
ZİRAAT VEKİLİ Ş. R. HATİPOĞLU (Ma- , 

nisa) — Muhterem arkadaşlar; Ziraat vekâleti 
bütçesi müzakere edilirken Büyült Meclisin âza
larının gösterdiği alâka ve muhtelif meselelere 
teması beni cidden yürekten sevindirdi. Ortaya 
o kadar müteaddit meseleler kondu ki, hepsine 
birer, birer teferruatiyle cevap vermeme belki 
imkân kalmryacaktır. Fakat ana hatlariyle de o\+ 
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sâ bu suallere cevap vermeye çalışacağım. Eğer 
W cevap haddi zatında, suallerin taaddüdü do-
layısiyle, uzun sürerse, sabrınızı suiistimal eder
sem, gimdiden affımzı rica ederim. İleri sürü
len meselelerin hepsini birden topyekûn mütalâa 
edersek bunları ikiye ayırmaklığımız icabeder: 

Birinci krsımdakilcr, içinde bulunduğumuz 
yılda her işlerimiz arasında yer alan, câri politi
kaya ait meseleler; 

İkinci kısımdakilcr ise bundan sonra, yeni 
yıllarda Ziraat vekâletinin güdeceği politikanın 
ihtiva etmesi icabeden ana meselelerdir, önümüz
deki yıllarda yürütülecek ziraat politikasını izah 
ederken ele alacağım ana dâvalara taallûk eden 
meseleleri anlatırken, belki bir çok arkadaşlarım 
kendi suallerinin cevaplarını da bulmuş olacak
lardır. Onun için önce teferruata taallûk eden 
sualler üzerinde durmak istiyorum. 

Arkadaşlarımızın bazılarının tebarüz ettir
diği gibi, hakikaten ziraat vekâleti bütçesi 
bu yıl geçen yıl bütçesinden 4 milyon 665 bin 
küsur lira daha fazladır. Halihazır şartları 
içinde ziraat için bu paranın ayrılmış bulun
ması cidden şükrana lâyıktır. Ben de Hükü
mete bu bütçeyi tasvip buyuracak Büyük Meclise 
şimdiden şükranlarımı arzederim. Fakat arka
daşlar, Ziraat vekâletinin üzerine düşen vazifele
rin esası ve bunların ihtiva ettiği mevzular gözö-
nünde bulundurulacak olursa bu bütçenin dahi 
Ziraat vekâletinin üzerine aldığı bütün işleri 
başarmrya kâfi gelmeyeceği talidir buyurıılur. 
Filhakika Ziraat vekâletinin faaliyet sahaları
nı şu-suretle tasnif edebilirim. Tarla ziraatı, 
bahçe kültürleri, hayvancılık ve ziraat sanat
ları. Bunlardan tarla ziraatı katagorisi içinde 
hububat istihsalâtı, bakliye istihsalâtı, her çeşit 
yem, nebatlar istihsalleri ve endüstri imalleri
ne, lâzım. olan. bilûmum ham madde istihsalleri 
toplanmıştır. İkinci katagoride bağcılık; mey
vecilik,•: park, süs nebatları, sebze kültürleri. 
vardır. • Hayvancılık sahasında muhtelif ehli 
hayvan nevilerini yetiştirmek ve bunların mah
sullerinin artması bakımından yapılması gere
ken önemli işler büyük bir-yekûn tutar. Ondan 
sonra ziraat sanatları yani ham ziraat mahsul
lerini işlemek sahası gelir. Bütün bu sahalara 
taallûk eden ve teknik yetiştirme bakımından 
olan işleri; köylüyü tenvir bakımından diğer 
mühim işleri ve hep birden gözönüne getirecek 
olursak bütün bu işlerin tam olarak yürütüle
bilmesi için gelecek zamanlarda Büyük Mecli
sin daha büyük fedakârlıklar yapacağını zan
nediyorum. Sonra Ziraat vekâleti esas itiba
riyle faaliyetlerine, değişmez hedefler olarak 
şunları almıştır: * 

1. Memleket içinde zirai istihsali çeşitlendir
mek; 

2. Her çeşit istihsalleri arttırmak; 
ît. istihsalleri kalite bakımından yükselt

mek; 

4. İstihsallerin maliyetlerini düşürmek; 
5. Bütün ziraat mahsullerinin korunmasını 

emniyet altına almak. 
İşte Ziraat vekâletinin teknik faaliyetlerin

de, pratik politikası, ne hüviyette ve hangi dâ
va şeklinde olursa olsun, takip ettiği değişmez. 
teknik yönler bunlardır. Ötedcnberi, zannedi

yorum ki, Büyük Meclisin de, Ziraat vekâleti
nin faaliyet hedefleri arasında gördükleri bun
lardan ibarettir. Bugünkü ziraat politikasın
da da benimsenmiş olan bu hedeflere doğru 
yürümeğe başlamaktayız. Onun için teknik fa
aliyetlerimizde tarla, bahçe kültürlerinde, hay
vancılık ve ziraat sanatları sahalarında, bu söy
lediğim şekilde zirai istihsalleri arttırmak, çe
şitlendirmek, kalitelerini yükseltmek, maliyetle
rini düşürmek ve her türlü zararlardan koru
mak hedeflerini • gözetiyoruz. Yalnız bugün 
yürüttüğümüz ziraat politikasının ele aldığı iğ
leri, şümul bakımından ikiye ayırmak lâzımdır; 

1. Hali hazır şartlarrnın bize empoze ettiği 
hâdiseler dolâyısiyle çıkan işleri başarmak; 

2, Türkiye ziraatinde teknik, ekonomik in
kılâbı tamamlamak için ana dâvaları ihtiva ede
cek plânın esaslarını hazırlamak ve tatbika 
başlamak. 

Birinci iğler cari ziraat politikasnıa taallûk 
eden işlerdir. Arkadaşlarımın bu işlere temas 
eden suallerini hemen önden birer birer,ele ala
rak cevaplandıracağım. Asıl ana dâvaların içi
ne girecek olan suallerini de bunların arkasın
dan ana ziraat politikamızı anlatırken mümkün 
olduğu kadar deşmeye çalışacağım. 

Bir defa ziraat politikasının teknik hedef
lerini ve cari işlerini böylece arzettikten sonra 
şimdi Refik Fenmen arkadaşımızın temas ettik
leri kauçuk işine geliyorum. 

Arkadaşlar, muhtelif nebatlardan kauçuk 
istihsali bir çok memleketlerde ötedenberi tecrü
be edilmektedir. Biliyorsunuz asıl kauçuk fiküs 
elestika denilen bir nebattan elde edüir ki bu 
da tropik memleketlerde yetişmektedir. Bizim 
memlekette ise bu ancak eamekân içinde, limon
luklarda yetişebilmektedir. Bizde bu nebat .bazı 
sıcak mıntakalarda dışarda da mahdut miktar
da yetişmektedir. Fakat memleketimizde bunun 
kauçuk istihsaline ham madde verecek derece
de emin yetiştirilmesi mümkün değildir. Yalnız 
buna mukabil kauçuk nevinden olmıyan diğer 
bazı nebatlardan kauçuk çıkarmak için son za
manlarda Rusya'da, Bugaristan'da ve Roman
ya'da tecrübeler yapılmağa başlanmıştır. Hattâ 
Rusya'da köksakızı denilen nebattan daha bu 
harpten evvel kauçuk istihsal edilmeğe başlan
dığı malûmdur, bu literatürde de zikredilmiştir. 

Bizim memleketimizde ise bundan 5 - 6 se
ne.evvel mevcut bazı nebatlarda kauçuk olup 
olmadığı araştırılmıştır. Bu nebatlardan topla-
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ilan numuneler İtalya'ya, isveç'e gönderilmiş
tir. Oradan gelen tahlil raporlarında «filvaki 
nebatın kauçuk ihtiva ettiği, fakat bunun ya
nında reçine muhteviyatı yüksek olduğu için 
teknik istihsale el vermediği» dcrcedilmişti. 

Ayrıca İktisat vekâletince de bunun üzerin
de durulmuştur. Bundan 5 -. 6 sene evvel bas-
lıyan bu mesai Millî Müdafaa müesseselerimizde 
vazifeli bir kimyagerimizin hususi çalışmaları-
neticesinde müspet bir sonuca varılmıştır ve 
mevzu üzerinde araştırmalar tekrar başlamış
tır. Bu arkadaşımız kök sakızı denilen bir ne
battan kauçuk istihsaline muvaffak olmuştur. 
Mevzu bize, yani Ziraat vekâletine intikal etti
ği vakit bu kimyager gayet mahdut miktarda 
lâboratuvarda istihsal ettiği kauçuk ve mamul
lerine ait muameleleri de beraber getirmiştir. 
Bunun üzerine Başvekilimizin emriyle kimyage
re Mamak'taki Gaz maskesi fabrikasında daha 
geniş mikyasta tecrübe yapmak imkânları ve
rilmiştir. Bu fabrikada yapılan tecrübeler, son
radan teknik biı* heyet tarafından kontrol edil
miştir. Böylece filhakika memleketimizde yeti
şen bazı nebatlarda kauçuk bulunduğu tesbît 
edilmiştir. Yalnız kauçuk bulunan bu nebatlar
dan • çıkarılan usarede reçine fazla olduğu için, 
teknik bakımdan henüz tam fabrikasiyona gi
rişmek mümkün olamamıştır. Binaenaleyh ön
ce usareden reçinenin tam olarak tefriki, yolla
rının bulunması ve daha bazı -araştırmalar' ya
pılması icabediyor. Onun için kimyevi,- sınai 
araştırmalar yapmak ve bu nebatların ıslahı ile 
uğraşmak üzere bir müessese kurulması karar
laştırıldı. Bu maksatla bu yıl Ziraat vekâleti 
bütçesine 250 bin liralık bir tahsisat kondu. 
Bütçe çıktıktan sonra bir kauçuk müessesesi ku
rulacaktır. Bu müessesede bir taraftan memle
ketimizde yetişen ve kauçuk ihtiva ettiği tah
min edilen nebatlar üzerinde araştırmalar yapı
lacak, diğer taraftan bunların usareleri üze
rinde tahliller yapılacak ve aynı zamanda ufak 
mikyasta imalât tecrübelerine başlanacaktır. Bu 
suretle demin arzettiğim mahzurlar bertaraf edi
lebilirse bu mesele fabrikasyon şekline ifrağ edi
lecektir. Arkadaşımın ileri sürdüğü meselelerin 
hepsi nazarı itibare alınmıştır. Bunlar üzerin
de tetkikat yapılmaktadır, lnşaallah gelecek se
ne sizlere daha iyi haberler vermek nasip olur. 
• Emin Aslan arkadaşımız; biraz sonra arzede-

ceğim ana meseleler arasına girecek bir çok 
esaslı noktalara dokundular. Bunlar arasmda 
hemen cevaplandırmağa mecbur* olduğum bir 
mesele, memleketin bölgelere taksimi meselesidir. 
Bugün üzerinde çalışılacak elimizde yurdun 
bir bölge taksimatı vardır. Zaten istihsal işle
rimiz de bu bölge taksimatı nazarı itibare alı
narak yürütülmektedir. 

Emin Aslan Bey arkadaşımızın ileri-sürdü
ğü noktalar arasında halk teşekküllerinin, zi
raat odaları teşkilâtının meydana getirilmesi de 

vardır. Biraz sonra da arzedeceğim gibi, Zira* 
at vekâleti ziraat odalarını ziraat teşkilâtını ak
tif leştirmek ve daha esaslı Devlet ziraat teşki
lâtını aktifleştirmeden ele almak istemiyor. Vu-
cude getirmek için bu yıl tecrübelere girişile
cek. Bu tecrübelerden elde edeceğimiz neticele
ri tesbit etmeden hemen ziraat odaları teşkilâtı
na başlamak niyetinde değiliz. Çünkü asd mem
lekette yeniden kurulacak teknik ziraat teşkilâtı
nı köye kadar götürdükten sonra sıra diğer 
çiftçi kuvvetlerimizi teşkilâtlandırmrya gelecek
tir. Bununla beraber köyleri biran evvel teş
kilâtlandırmak Ziraat vekâletinin gözönünde tut
tuğu meselelerdendir. Fakat sıra bakımından 
şimdilik öne aldığımız meselelerden değildir. 

Merkez teşkilâtında bazı uzuvlar üzerinde 
durdular. Ziraat umum müdürlüğünün Çiftçi 
mallarının korunması kanunundan haberdar ol
madığını söylediler. Bu nokta varit değildir. 

Ziraat Umum müdürlüğü de bunun üzerin
de çalışmıştır. Ancak çaftçi mallarının korun
masına ait işler başka bir büroya verilmiştir, 
Vekâletin bu günkü merkez teşkilâtını hemen de
ğiştirmek bu günün işlerinden değildir. Benim 
noktai nazarıma göre biraz evvel temas ettiğim 
teknik ziraat teşkilâtını 3 vilâyette örnek ola
rak vücuda getirdikten ve muvaffak olduktan 
ve teşmil ettikten sonra merkez teşkilâtını de
ğiştirmek ve merkezin de bu teknik teşkilâta 
uydurulması daha doğrudur. Arzettiğim gibi bu 
teknik teşkilâtı . köyde işler, müessir bir hale r 

getirdikten sonra merkez teşkilâtını da o teşki
lâta göre ıslah etmek niyetindeyiz. 

Neşriyat müdürlüğü bu yıl hakikaten üze
rine bazı yeni vazifeler almıştır, 

Ziraat vekâleti merkez teşkilâtı arasında 
bulunan bu müdürlük başlıca şu esaslar üze- . 
rinde bir iş bölümü yapmıştı. Müdürlük muh
telif servislere taksim edilmişti. Ziraat vekâleti 
neşriyat müdürlüğü şimdiye kadar elde edilen 
etütlerin neşri ve dağıtılması ile meşgul olu
yordu, Şimdi daha sistemli çalışmak için mem
leket ziraat irfanına yardım edebilmek için bir 
telif tercüme servisi kurulmuştu. Bu da ya
bancı dillerdeki mesleki istandart eserlerin di
limize nakledilebilmesi içindir. Bu servise bir 
de to'lif ve tercüme heyeti teşkil edilip ilâve edil
mişti. Bunun vazifesi Almanca'dan, İngiliz'ceden, 
İtalyan 'cadan, Fi ansızca 'dan, Macarca ve Rusça' 
dan standart ziraat eserlerinin yavaş yavaş tercü
mesini ve basılmasını temin etmek, bunları Zi
raat kütüphanemize hediye etmektir. Şunu da 
ilâve edeyim ki bundan evvel Ziraat vekâleti
nin elde ettiği raporların hemen hepsi sıra ile 
neşredilmeğe başlanmış. ve mühim bir kısmı da 
neşredilmiştir. Yalnız bu son zamanlarda neş;-
riy'at işlerinin karşılaştığı büyük müşkülleri 
bizzat arkadaşımız ve Büyük Meclis takdir 
ederler. Kâğıt bulamamak ve matbaaların vazi-
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yeti dolayışiyle istediğimiz kadar bunları bas
tırıp neşredemiyoruz. 

Zirai mulıasebo usulüne gelince, hakikaten 
zirai muhasebe ehemmiyetlidir. 'Memlekete 
uyar bir şekil bulmak için Ziraat enstitüsünün 
iktisadiyat kısmında böyle bir şube tesisine gi
rişmiş bulunuyoruz. Bunun için ayrıca çalışıla
caktır, bir şef tâyin edilmek üzeredir. Zirai 
muhasebe usulünün yavaş yavaş ilmi esasları
nı kurduktan sonra pratik sahaya intikal ettir
mek niyetimiz vardır. .. 

Köy kalkınmasına ait tahsisatın az oluşu; 
Emin Aslan Bey arkadaşım bu noktayı da 
ileri sürdüler,- bu sahada bir çok teşebbüslere. 
girişmek zamanıdır dediler. Ziraat vekâletinin 
şimdiarzedeceğim ana dâvalarını ihtiva eden 
politikasına ait işler topyekûn köylüyü istihdaf 
ediyor. ; bu itibarla ayrıca bir koy kalkınması: 
meselesini münferit bir mesele olarak ele almı
yoruz. Zannediyorum İti, o dâvaları teşrih et
tiğim zamanda bütün köy kalkınması meselesi
nin do bunların içinde bulunabileceği Büyük 
Meclis tarafından da teslim edilecektir. 

Bu dairenin işlerinin yeni ziraat politikası
nın işletmecilik işlerine istihale edeceğini biraz 
sonra teşrih edeceğim. Yalnız bugünkü işlerin 
hava yardımı ile iyi olduğunu ileri sürdüler. 
Maydı yalnız hava yardımı ile bu işlerin iyi 

. olduklarını kabul edelim. Buyurdukları gibi 
şayet gelecek sene, hava aksiliği olursa buna 
rağmen gene teknik bakımdan muvaffak olma
nın sırlarını da bulabileceğimizi ümit ediyoruz. 

Mücadele işleri: Hakikaten geçeu sene şarkı 
cenubî vilâyetlerimizde elemanların kıtlığından 
vö teşkilâtımızın vaktinde harekete gcçirilcmeme-
sinden süneden biraz zarar gördük. Fakat ge
çen sono cenubu şarkî vilâyetlerimizde zirai istilı-

: saldeki noksanlık sadece sunc yüzünden değil
dir. Biliyoruz ki, geçen sene bu nuntakalar-
da kuraklık hüküm sürmüştür. Arkadaşlar hu 
yıl sime ile savaşta elde bulunan bütün im
kânlar kullanılmıştır ve teşkilâtımız bu mın-
takada teksif edilmektedir. Bu suretle müca
deleye başlanmıştır. Bu yıl )m .haşere ile her 
mücadele safhasında, inşaallâh başa çıkmış bu
lunacağız ve mahsul de bunlardan zarar görmi-

. yee ektir. 
Veteriner fakültesi tahsilinin 5 seneye çıka-

rdmasının bu fakülteye rağbeti azalttığı nok
tasına bir iki arkadaş temas buyurdular. Ar
kadaşlar, bu vaziyet o fakülte Divanının kara
rı ile yapılmıştır. Bütün profesörler, veteri
ner hekimliği için gereken bilginin 4 senede ve
rileni iveceğine kani olmuşlar ve bu karara var
mışlar. Bu karar enstitü divanınca tasdik 
edilmiş ve bu suretle fakülte . 5 yıla çıkarılmış
tır. Filvaki rağbetsizlik vardır. Bunu itiraf 
etmek lâzım. Ben fakülte divanında ve ens
titü divanında bu işi bir daha tetkik ettirip iıı-
dirınyi değil; rağbetsizliğin önüne gegrae.-garclo-
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rini araştırmağı bir vazife olarak üzerime almış 
bulunuyorum. 

Karasığırlarını ıslahına işaret edildi. Burada 
Orman çiftliğinde bu işle uğraşıl malttadır. Di
ğer taraftan da "Veteriner umum müdürlüğü 
teşkil âtımı Kin haralarında da bit mevzu üzerinde 
çahşılmaktadrej Biliyorsunuz arkadaşlar, hay
van ıslâhında memlektte mevcut olan malzeme
nin ele alınması ve bunuu üzerinde işlenmesi 
bizim birinci, derecede hareket noktamızı teş
kil etmektedir. Karasığırlar üzerinde çalışmak 
bu bakımdan ehemmiyetlidir. Çünkü aldığı
mız neticeler bizi sevindirecek derecededir. 
Bilhassa İ3ri bakımla iyi yemleme ile İm hayvanla-
rnı cüssoLerinin büyüdüğünü sikletinin arttığını 
süt vcriıulcriıım yükseldiğini ve kuvvetlendi
ğini tusbit etmiş bulunuyoruz. Ve bunlar da 
seleİMİyon usulüyle damızlık hayvan ayırmak yo
luna girmiş bulunuyoruz. Bu damızlıklar yavaş 
yavaş memleketin ihtiyaç yerlerine gönderi
leceklerdir. 

.Köylerde beş hektarlık koruluk tesisi işi Emin 
Aslan- arkadaşımın temas buyurduğu İtamın 
hükümlerine istinaden ele alınmıştır. Üç vilâ
yette tertibat- aldık, bu vilâyetlerin muhtelif 
köylerinde beşer hektarlık ormanlar tesis edil
miştir.. Meveud orman fidanlıklarımızdan bu üç 
vilâyetin muhtelif kaza ve köylerine fidan da
ğıtılmıştır. delecek «ene bunun başka vilâyet
lerde yaptiiil.niusi.na girişilecektir. Ziraat vekâleti 
kanunun beşer hektarlık koruların teşkili hakkın
daki hükmünü ehemmiyetle nazarı itibara almış 
ve bu işi adım adım takip edecektir. 

Yavuz Abadan arkadaşımız günlük poli
tikamızın işlerinden: olan akaryakıt işine dokun
du ve fordson traktörlerine i'azla sarfiyatların
dan dolayı işlemeleri gayri iktisadi telakki edi
lerek Ziraat vekâletince bunlara akaryakıt ve
ri İm ediği inlen bahsettiler. Mesele öyle değil
dir. Memleketin muhtelif yerlerinde bulunan 
traktörler Ziraat vekâletince tesbît edilmiştir. 
Bu traktörlerin nadas için, hasat için, harman 
için sonbahar ekimleri İçin ne kadar akaryakıt 
ihtiyaçları bulunduğunu;' ne neviden akarya
kıt istediklerini Ziraat vekâleti bir cetvel ha
linde tesbit ederek bu işlerle uğraşan Ticaret 
vekâletine verdi. Ticaret vekâletiniz bu cetveli 
tetkik ettikten sonra şu neticeye vâsıl oldu. 

Makineler için istenen akaryakıtın-hepsini-ver
im iye imkân, yoktur. Bizim bu işler yüzünden 
Ticaret vekâletiyle temasa geldiğimiz zaman
larda akaryakıt mevcudu memleketin diğer akar
yakıt ihtiyaçlarını karşdıyacak vaziyette olma
dığı için ziraat makineleri için istenen akaryakıt 
'miktarından-' Umkİhat yapılması lüzumu ileri 
sürüldü. Bunun üzerine fordsonlar için akar
yakıt çıkarılmamasına karar verildi. Ancak har
man mevsimi için; şimdiki zaman ve sonbahar 
zamanı iğin fordsönlara akaryakıt verilmesi 

http://yaptiiil.niusi.na


İ : 29 27. î 
karar altnıa alıııınıştır ve vilâyetlere tebligat 
yapılmıştır. Ticaret vekâleti de tertiplerini buna 
göre yönleştirmiştır. Fordsonlara, alelıtlak gayrî 
iktisadi oldukları düşüncesiyle Ziraat vekâle
tince akaryakıt verilmesi'derpiş edilmiş değildir, 

Abdullah Yaycıoğhı arkadaşımla memleketin • 
en büyük derdine.temas ettiler. Hayvan kırımı: 
Hakikaten, arkadaşlar 1941 yalında kışın çok 
sert olması yüzünden memleketimizde hayvan 
kmim oldu. Bu sene kış o kadar sert olmadı 
amma uzun sürdü. Geçen seneden aaten. hayvan
lar o kadar canlı olmadıkları için bu sene de 
kışm uzun sürmesi ve hattâ baharda ota çıkma
ları kabil olamadığı İçin bu suretle -hayvanlar 
zaif düştü ve kırım oldu. Ötede beride 'bazı 
hastalıklar belirdi. 

Memleketimizde haddizatında hayvan kırı
mının bugün eskiden olduğu gibi salgın hasta
lıklarla yüz binlerce hayvanın ölümıîi şeklinde 
bîr vakıa yoktur. Veteriner teşkilâtımız sığ'ir 
vebası ve buna benzer salgın hastalıklarla mü
cadelede muvaffak olmuş ve bugün de İm mü
cadele ehemmiyet ve ciddiyetle yürütülmek
tedir. Fakat buna mukabil hayvanların bakım
sızlığı yüzünden uğranılan zararlar devam edip 
gelmektedir. Memleketimiz hayvancdiğı, tak
dir buyurursunuz arkadaşlar, fazla teşriha lü
zum yok, iptidai bij" vaziyettedir. Biraz evvel 
Fikret Atli arkadaşımın üzerinde ehemmiyetle 
durduğu gibi yem meselesi henüz daha - bizde 
halledilmiş değildir. . Çiftçi hayvanı için, hem 
iş bayvam hem de irat hayvanı için tıpkı insan 
gıdası istihsal eder gibi çeşitli yem istihsal et
meğe yönelmiş değildir, yem istihsalini itiyat 
edinmiş değildir. Şüphesiz sürü halinde besle
nen hayvanlar kışın yem bulamadığı için zayif 
düşmekte kış uzun olunca da kırılmaktadır. 
Fikret Atlı arkadaşınım suallerine do cevap 
vermiş olayım. Ziraat vekâleti merkezinde yem 
nebatları 'ile uğraşmak için bir organ meydana 
getirilmiştin'. P.u şubemizde yem imbatları yi e 
uğraşılmaktadır. Hayvanlarımızı hakikaten mun
tazam bir şekilde yenilemek için tedbirler alıu-
ıııakta ve bunların zayiatına meydan vermemek 
için çalışılmaktadır. Maamafih şunu da ilâve 
edeyim ki bu mesele o kadar kolay değildir. 
Bir zihniyetin değişmesi, bir itiyadın yerinden 
sökülüp atılması devamlı ve sabırlı bir mücadele 

. işidir. 
Ziraat vekâleti teşkilâtı bu mücadeleyi üze

rine almıştır. Unıit ederim ki gelecek senelerde 
İminin eserlerini memleket içerisinde görmeğe 
başlıyacağız. 

Diyarbakır'da Muhterem General Sovükte-
kln'iıı ileri sürdüğü, süne meselesini demin cc-. 
vaplandırmış- oluyorum. Ümit ediyorum ki bu 
yıl orada bu haşarc zarar vercmiyeeckfcir. Çün
kü teşkilâtımız faaliyettedir. 

Tohum meselesi, hakikaten arkadaşlar mem
leketimizin mühim mmtakaları için tohum ıslah 
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istasyonları kurulmuştur. Cenubi şarkî mmta-

. kasında henüz kurulamamıştır. Şark vilâyetle
rinden Erzurum'da bir ıslah istasyonu kurula
rak faaliyete başlamıştır. TJrfa, Mardin, Diyar
bakır vilâyetlerimizin bulunduğu mıntaİuıda bir 
istasyon kurulacak ve memleketin bu güzel ve 
en geniş parçasının tohumlukları üzerinde çalı
şılacaktır, Zira ileride bu mıııtııka en geniş hu
bubat istihsal eden mn it ak alanınızdan biri ha

line gelecektir. 
Kombinalar tesisatı hakkındaki suallerine 

gelince: Muhterem general kombinaları hangi 
şekle istihale ettirmek'1 istediğimizi arzottiğim 
zaman cevaplarını almış bulunacaklardır. 

Diyarbakır mmtakasındaki ipekçiliğin inki
şafı İçin vaktiyle burada bir istasyon açılmıştır, 
fakat bu enstitü halinde değildir.. Enstitü yal
nız Bursa'da mevcuttur. Diyarbakır istasyonu
nun teçhizi gelecek zamanda halledilecektir. 
Yalnız buradaki dut fidanlığı dar bir sahada
dır. 12 dönümlük istasyon arsasının yansında, 
yalnız altı dönümde dut fidanı yetiştirilmekte 
ve mahdut şekilde dut fidanı halka dağıtılmak
tadır. Muhterem generalin işaret ettikleri, ipek
çiliğin geniş mikyasta inkişafım gözettiğimiz 
bu vilâyete, daha fazla dut fidanı vermek husu
sunu, bu fidanlığı genişletmek suretiyle önü
müzdeki yıllarda temine -çalışacağız.. 

Pamuk meselesi: Kısaca arzedeyim. Memle
ketimizde kurulu endüstrimizin istediği pamuk 
üzerinde yapılan tetkikler artık katı neticeye 
vâsıl olmuştur. En iyi kaliteli pamuk Akala 
pamuğudur. Yavaş yava,ş bütün pamuk mnıta-
kalanınızda diğer cinsleri atarak Akala pamıı-. 
ğuım yerleştirmeğe çalışıyoruz. Maalesef muh
terem Generalin söyledikleri iane pamuğunu 
Akala pamuğu soktuğumuz mmtakada menet
mek vazîyetindeyiz. Çünkü orada pamukların 
kalitesini korumak kararındayız. Bilâkis iyi ka
liteli standart pamuk yetiştirmek ve bunu pa
muk mıntakalarına teşmil etmek istiyoruz. U-
marım ki kendileri bunu hayırlı ve faydalı bu
lurlar. 

Haşhaş ziraatinin genişletilmesi: Biliyorsu
nuz ki arkadaşlar Türkiye bu hususta bir mu
kavele ile bağlıdır. Gerçi bugünkü beynelmi
lel vaziyette böyle mukavelelerin h a l i n e şekil 
alır. Ziraat vekâleti bu hususta derhal müta
lâa beyan edecek vaziyette değildir. Bunu nuıh* 
telif vekâletlerle temas ve tetkik ederek memle
ket içine teşmili imkânı varsa bir karar altına 
alırız. 

Katır yetiştirmek: Memleketimizde bizim 
hayvan İslah işimiz arasında plâna alınmış, ka
tır mmtakası, Akdeniz'den Suriye .hududu böl
gesi olmak üzere vilâyetler şunlardır: Diyarba
kır, Mara.ş, Malatya, Siird, Hakkâri, şimdilik 
tesbit edilmiştir. Bunun için de halen vekâlet
te 23 merkep aygırı vardır. Ester yetiştirmek 
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üzere çalışılıyor. Buna ait işler yavaş yavaş 
inkişaf ettirilecek ve bu mmtakalarm adedi 
arttırılacaktır. Hakikaten hem çift hayvanı ola
cak ve hem de ordumuzun ihtiyacım karşılaya
cak olan bu hayvanı memleketimizde üretmeğe 
çalışıyoruz. 

Abdullah arkadaşımız pratik ziraat bilgisi 
işine temas ettiler. Bu meseleyi ziraat politika-
mızmana hatlarında arzedeceğim. 

Fnad Bey arkadaşımızın kümes hayvanları 
hakkında mütalâalarına kısaca eevap vereyim. 

Arkadaşlar; kümes hayvanları hakikaten 
memleketimizde en ehemmiyetli istihsal .şube
lerinden 'biridir. Bunda hiç şüphe etmiyorum. 
Zira bu istihsal şubesi: 

1. Büyük sermayeye ihtiyaç göstermez. 
2. Ailenin nahif zayıf iş kollarını kıymet

lendirir. 
3. Evin doküntüleriyle beslenir. Bu sebeple 

gayet kıymetli ve iktisadi bir kaynaktır. 
Fakat kümes hayvanlarını, tavşanı, tavuğu 

vesaireyi teknik yetiştirme işini köylerimize mo
dern esaslar üzerinden hemen yerleştirebilmek 
için hülya yapmamak lâzrmdn*, çerez nevinden 
vereceğimiz kümesler veya arı kovanları bu 
yönde büyük bir hareket meydana getiremez. Bu 
husustaki görüş tarzımızı arzedeceğim. Böyle kal
kınma hareketi içinde bu kümes hayvanları işine 
de yer vereceğiz ve o zaman yığın hareketi yapa-
.cağız. Fakat şimdiden münferit olarak, tavşan, 
tavuk meselesini veya her hangi bir meseleyi tek-
halde ele alarak ayrı yollardan teşebbüse girecek 
olursak o zaman Ziraat vekâleti boyboya yanyana 
bîr §ok teşkilâtla dolacaktır. Onun için şimdi ar-
zedeceğim büyük Devlet çiftlikleri, teşkil atı içinde 
kümes hayvancılığı büyült bir iytina ile kuru
lacaktır. Ve bu çiftliklerin bulunduğu yerler
deki halk tarafından kümes hayvanları işinin 
benimsenmesi için büyük mikyasta çalışılacaktır. 
Böyleee Türkiye, kümes hayvancılığında vaitli ol
duğu istikbale ulaşabilecektir. 

Abidin Binkaya arkadaşımızın arıcılık hak
kındaki düşüncesini de bu suretle cevaplandır
mış oluyorum. Mamafih bugün Ziraat vekâ
leti modern kovanlardan bazı yerlere gönder
mektedir amma itiraf edeyim ki, gönderdiğimiz 
kovanların miktarr mahduttur. 

Şükrü Sökmen Süer arakadaşımız memleketi
mizde akaryakıt dâvası hallolunmadan ve bu nesne
nin kaynaklan yurt içinde bulunmadan Tür
kiye ziraatmm malrineleştirilmesi meselesini te
reddütle karşıladılar ve ihtiyatlı olmak lâzım
dır mütalâasında bulundular. 

Bugünkü harp içerisinde elimizde ne kadar 
makino varsa nereden ne miktar akaryakıt bulur
sak onları harekete getirmek, işletmek peşin
deyiz. Amma Türkiye ziraatının teknik esaslar 
üzerinde organize edilmesi, modrn, rasyonel bir, 
şekilde ilerlemesi meselesi - Müsterih olsunlar -

korktukları yönde halledilmeyecektir. - Memle
kette evvelküçülc işletmelerdeki hayvanla ziraat 
ve onun yanında hayvanla çekilen aletler dâvasını 
halletmek istiyoruz. Onun yanmda da memle
ketimizin iktisadi ve zirai bünyesinin elverdiği 
şekilde büyük teknik vesaite ve makinelere yer 
verilecektir. Bu bakımdan şunu arzedeeeğim: 
Donatım teşkilâtına ait olan hususları teşrihi
miz zaten Ziraat vekâletinin en ziyade teknik is
tihsal vasıtalarından el ve hayvanla çekilenler 
üzerinde durulacağını, tebarüz ettirmiş olacaktır. 
Zannederim ki, arkadaşım da bu suretle tatmin 
edilmiş oluyor. 

Gazojcnle işliyen makineler için İsviçre ile 
münasebetteyiz, isviçreliler böyle traktörler ve
rebilecekleri teklifinde bulundular, müzakere 
halindeyiz. Verebilecek olurlarsa bu nevi mo
torlar: memlekete getirmeğe çalışacağız. Şüp
hesiz ki, gazojenle işliyen traktörler de diğer 
motörlerde olduğu gibi dışarıdan gelecek nes
neler olduğu için ve onlarm teslimine muallak 
bulunduğu için Ziraat vekiliniz bunu getirece
ğiz diyo bir taahhüdde, bir vaidde bulunamaz. 

Zirai kalkınma dâvasında halkı teşkilâtlan
dırmak hedeflerimizden birisidir. Yalnız halkı 
teşkilâtlandırmadan evvel Devletin ziraat teş
kilâtını, bu gibi serbest halk teşkilâtı ile hem-
ahenk olarak işliyebilecek bir hale getirmek, 
ondan sonra halk teşkilâtını kurmak doğru 
olur. Memleketimizde halk teşkilâtın birden bi
re düzgün arızasız ve reşit olarak çalışması im
kânları henüz pek yoktur. Onun için evvelâ 
Devlet ziraat teşkilâtını istediğimiz gibi isler 
bir hale getirmek, bu teşkilâtı hakikaten köyde 
çalışır ve müessir olur bir hale sokmak he
defimizdir. Ondan sonra çiftçilerimizi orga'ni-
zo ederek böyleee halk Inıvvctleriyle Devlet 
kuvvetlerini tek cephe halinde büyük ziraat 
dâvalarının peşinde yürütmek düşüncesindeyiz. 
Yalnız Şükrü Sökmensüer arkadaşımızın temas 
ettiği iktisadi bakımdan' köylümüzün .teşkilât
landırılması işi ve koperatifler meselesi şüphe
siz ki, ehemmiyetli bir meseledir. Bu kısım iş
ler şimdilik Ticaret vekâletine bağlanmış bulun
maktadır. Bunun için de arkadaşımla iş bir
liği ederek bunların memleketimizde kendi ik
tisadi ve içtimai bünyemize daha uygun, verimi 
daha yülcaek bir hale gelmesi için çalışırız. Ümit 
ederim ki, bunlardan daha iyi neticeler alırız. 

Arkadaşlar, ziraatimizin dâvaları tek tek 
elo alındığı takdirde sayısız denecek kadar 
çoktur. Unutmamalıdır ki, bugünkü Cumhu
riyet rejimi yalnız' kısa bir zaman mesa
fesinin, ziraat işlerini reforme etmek, ıslâh etmek 
mevkiinde bulunmryor. Uzun yıllardır ikmal edil
miş, bakımsız kalmış bir. çiftliği tasfiye et
mek vaziyetinde bulunuyor. Bu kadar muğlak, 
bu derecede büyük bir kalabalığa şâmil geniş bir 
memlekette yaygın bulunan meseleleri birer 
birer ele alıp onların her birisi için ayrı ayrı 
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teşkilâtlar meydana getirecek olursak buna ne 
maddi kuvvetlerimiz, yani Devlet kuvvetleri, ne 
de elimizdeki elemanlar yeter ve ne de, bu.tarz
daki karışık teşkilâtla rasyonel bir şekilde ça
lışılabilir. Onun için münferit dâvaları ele 
almaktan ve tek tek dâvaların hepsine birden 
sanlmaktansa, asıl ana dâvaları seçerek bu mün
ferit meseleleri ana dâvalar içinde toplu bir şe-
kildo yürütmeğe çalışmak daha doğrudur zan
nediyorum. 

Bu sebeple bu günkü ziraat politikamızın 
yönleri mahdut dâvalara çevrilmiştir ve kuv
vetler bu sayılı dâvalar üzerinde teksif edile
cektir. Ana dâvaların hallinde birinci derece
de gözettiğimiz cihet, mahallî kısmi tedbirlerle 
kalmamak. Çünkü ziraat meseleleri hacimli, şâ
mil meseleler olduğu için mahallî tedbirlerle 
çerez nevinden işlerle ortadan kaldırılacak, 
halledilecek dâvalar değildir. Bu dâvaları ger
çek hayatımızın içerisinde tahakkuk etmiş şe
kilde görmek istiyorsak cephe hareketi yapmak 
mecburiyetindeyiz. O takdirde de meseleleri bü-
hep birden ele almaktan ise onların muayyen 
bazılarını ele almak mecburiyeti bu bakımdan 
da .tezahür ediyor. 

önümüzdeki zamanlarda inkişaf ettirilecek 
işler, takip edilecek dâvalar başlıca şunlardır. 

Birincisi teknik - meslek bilgisinin yayımı. 
Bu dâva Millî i-Şefin Ziraat vekâletine telkin' 
ettiği birinci ana dâvadır. 

İkinci dâva, yine Millî Şef tarafından ifade 
edilmiş ve hepimiz tarafından benimsenmiş olan 
toprak davasıdır, 

Üçüncü dâva bütün çiftçinin, büyük köylü 
kalabalığının teknik istihsal vasıtalarıyla dona
tılması davasıdır. 

Dördüncü dâva: Zirai kredi işini köylü le
hine amelî şekilde daha iyi işler bir hale ge
tirmektir. 

Beşinci dâva; Memlekette iptidai esaslar 
üzerine kurulmuş olan ve iktisat bakımından 
son derece verimsiz olan işletmecilik usul ve 
düzenlerini değiştirmek ve yeni esaslar üzerine 
bir işletmecilik kurmak davasıdır. Nihayet. 

Altıncı dâva: zannediyirum hepimizin de 
hasretle beklediğimiz köy içine kadar gidebi
len ve köylü içine yayılan ve derhal faydalı 
olabilen amelî teknik ziraat teşkilâtının ku
rulması ve işletilmesi dâVasıdir. 

-Sabrınızı suiistimal etmemek için bunların 
teferruatına girmiyeeğim. Fakat müsaadenizle 
bu dâvalarn ana hatlarını nasıl tasarladığımızı 
kısaca arzedeyim. 

Meslek bilgisini yaymak- dâvasına Fikret 
Atlı arkadaşımız dokundu. Bu mesele ele alın
mıştır. Memleketimizde mücadele edeceğimiz 
vakıa şudur:'Asil istihsali yapan ve zirai ge
liri temin eden büyük kalabalık köylü kulesi
dir. Bunların meslekî bilgileri teknik bilgi de

ğildir. Bunların bilgileri ampriktir yani hayat
tan alınmış ve nesilden nesle tevarüs edilmiş 
bir bilgidir. Bu bilginin tabiata uyan tarafları 
vardır ki bunlar şaşmaz. İlim adamlarının da 
ihmal etmiyeceği kısımlar asıl buradadır. Fa
kat bu amprik ziraî bilgi statiktir, gayet ağır iler 
Icr, bununla inkişaf çok ağır olur. Bizim zirai iler
leyişimizin ağır oluşunun sırrı da işte buradadır. 
Bizim ziraatimiziıı istediğimiz gibi çabuk iler
lememesi bütün köylü kalabalığının ve onun 
gelen neslinin hep ampirik bilgiyi -takip ederek 
ona göre yürümesinden doğuyor. Bu sitatik bil
ginin dinamik hale gelebilmesi için köylüye ay
nı zamanda teknik bilginin, - müspet ilme isti
nat eden bir bilginin verilmesi lâzımdır. Ben
deniz bir.çok ziraat dâvalarının düğüm nokta
sı burasıdır zannediyorum. 

Köylünün teknik bilgi ile teçhizi işi : Bunu 
biraz canlandıralım : Bugün Ziraat vekâletinin 
elinde bulunan zirai tedrisat müesseseleri iki 
boydur. Yüksek ziraat tedrisatı ve orta ziraat 

: tedrisatı yapan müesseseler. Yüksek tedrisat 
için bir. kere elimizde Yüksek ziraat enstitüleri 

• var. Bunlar modern esaslar üzerine kurulmuş, 
iftihar edebileceğimiz gayet mükemmel mües
seselerdir. Bazı: lâboratuvarîarda ufak tefek ıs
lahat ve ilâveler yaptığımız zaman bunlar du-

: raksız hareket edebilecek ve memleketin ziraat 
' ilimlerinin inkişafında mühim roller oynıya-
\ eaklardır. Bunlar zamanla daha hızla bu mü

esseseler vekâletin ziraat tedrisatı bünyesinin 
< en yüksek . kısmıdır. Onun altında Ziraat vc-
• kâleti elinde orta tedrisat müesseseleri de- var-
i dır, bunlar dört tanedir. Birisi istanbul'da, , 
• biri: Bursa'da, biri İzmir'de, biri de Adana-
: dadır. Bunlar haddi zatında orta büyüklükte 
I çiftliği sevkü idare edebilecek adamlar, teknis

yenler yetiştirecek seviyede .mekteplerdir. On
dan sonra da bir iki-tane hususi sahalara mün
hasır olmak üzere kurs tedrisatımız vardır Dik
kat buyurursanız arkadaşlar, bütün bu bünye
nin temeli yoktur, geniş bir temelin meydana 
getirilmesi için vakit kalmamıştır. Zirai tedri
satın temeli köylü çocuklarını amelî bilgilerle 
yetiştirip iş içinde pişirip doğrudan doğruya 
köye, çiftçilik hayatına verecek öğretim mües
seseleridir. İşte bizim için mühim oîan hu mü
esseseleri kurmaktır. 

Yalnız ziraatimizde teknik bilginin yerleşmesini 
küçük mikyasta köylü çocuklarının yetiştirilerek 
bir kaç köyümüzün içine göndermek suretiyle başa
rılabileceğini zannetmiyorum. Çünkü bir defa hare
ket ettirmek istediğimiz kalabalık 14 milyondur. Bu 
günkü vesileden bu 14 milyonun- içine atacağımız 
bir kaç yüz teknik meslek bilgisi olmuş köylü 
evladı'biı 14 milyonun içerisinde, yani bu büyük 
amprik realite içinde yutulmağa mahkumdur. Bi
naenaleyh burada da süratle ameli yoldan gitme
ğe mecburuz. Bu da ancak maaş yetiştirmesi ile 
mümkündür. Bunun için yani köylü çocuklarını. 
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teknik bilgi ile teçhiz etmek ve ameli şekilde 
yetiştirmek.için bu yıl bütçesinde Ziraat vekâle
tine bağışladığımız tahsisatla bu zirai teknik 
Öğretimin ilk müesseselerini kurmağa başlıyo
ruz. Bunlar teknik ziraat okulları ve bir de tek
nik bahçe okullarıdır. Her iki çeşit okulda mahi
yet ve gaye itibariyle aynıdır, fakat mevzular iti
bariyle ayrıdır. Kısaca arzedeyim, daha evvel 
bir vesile ile de söylemiştim, yurdumuzda Rize'
den tutunuz da Karadeniz, Marmara, JGgedenizi 
ve Alîdeniz sahilleri bir kuşak halindeki memle
ket parçaları ileride en güzel en" iyi bahçe kül
türlerinin yerleşeceği ve mütereffeh ailelerin barı
nacağı yerlerdir. Onun için buradaki köylü ço
cukları sebzecilik, meyveeilik, bazı mmtakalarda 
bağcılık ve süs bahçıvanlığı ustası olarak yetiş
tirilecektir. Bunları teknik bahçe okulları üzerine 
alacaktır. Bu mekteplerden başka, asıl ziraa
tın ana şubeleri olan tarla ziraatı, hayvancılık 
ve ziraat sanatlarını ihtiva eden az çok büyük 
istihsaller sahnesi' olan Orta Anadolu ve Doğu 
Anadolu'da ki, büyük yurt parçalarında da tek-
uik ziraat okulları kurulacaktır. Bundan da mak
sat vatanın asıl gövdesinde teknik ziraati ça
bucak kurmaktır. Kısaca,, arkadaşlar başınızı 
ağrıtıyorum, bu mekteplerin, mahiyeti şudur. İlk 
tahsili bitirmiş köylü çocuğu alınacak, bu mek-
teplerdo iki yıl amelî olarak yetiştirilecek bunlara 
günde belki iki saate münhasır kalmak üzere 
yaptığını izah edebilmek için nazari dersler oku
tulacak. Yetiştirme de- iş, metodu hâkim olacak 
çocuklara tarla sürdüımck, ektirmek, biçtirmek 
ğibî işler amelî olarak yaptırılarak öğretile

cek bu iki yıldan sonra gençler, bir yılda, köy
de kurup işletecekleri işletmelere benzer örnek 
işletmelerde staj görecekler ve bu işletmeler 
kullanmasını öğrenecekler. Bundan sonra köye 
baba ocağına dönecekler, bu ocağı bizim özledi
ğimiz teknik seviyeye çıkaracaklar. Köyden alıp 
gene köye vereceğimiz bu usullar teknik bilginin 
taşıyıcıları ve gerçekleştiricileri olacaktır. 

Bu mekteplerden önümüzdeki yılda tecrübe 
mahiyetinde olmak üzere üç tane teknik ziraat 
ve üç tane de teknik bahçe okulu olmak üzere 
altı tane açacağız, Ümit ediyorum ki bunlar, 
gelecek yıllarda hem sizi ve hem de halkı fay
dalı olduklarına inandıracaklar. Ondan sonra 
bunların adedlerini de arttıracağız. Memleke
timizin ihtiyaçlarına, umumî, tabii zirai vazi
yetine göre 45 tane teknik ziraat okulu ve 25 e 
yakın da teknik bahçe okulu açılacaktır. Böyle 
müesseseler kurulduğu zaman köylünün teknik 
zirai bilgisi artacağını zannediyorum. Bu aded-
lcri çoğumsamazsmız sanıyorum. Çünkü ufacık 
Bulgaristan'da bu mekteplerden benim arzettiT 
j£im rakamın bir kaç misli mevcuttur ve bizim 
imrenerek bahsettiğimiz memleketlerin ziraat-
leri de başka türlü ilerlememiştir. Teknik ziraat 
okulları ve teknik bahçe okulları kanun lâyi
hası hazırdır. Bütçe çıktıktan sonra huzuru 

âlinize gelecek ve müzakeresine bağlıyacağız. 
Kabul buyurulduğu takdirde derhal bunların 
tesisine ve işe başlamış olacağız. 

Toprak dâvasına gelince : Bu eski bir dâva, 
çoktanberi sürüp geliyor ve; çoktanberi hallini 
de Büyük Meclis bekliyor, bunu biliyorum. 
Bu defa da bütçe müzakereleri vesilesiyle şimdi 
bir çok . arkadaşlarım aynı dâvayı ele aldılar. 
Hakikaten bizim bir toprak dâvamız vardır ve 
bunu halledecek kanunun biranevvel çıkarılma
sı lâzımdır: . Yalnız hemen derhal bu geçen yıl 
başında bu kanunu huzurunuza getirmememin 
sebebi biraz daha üzerinde işliyerek iyi hazırlan
mak, emin adımlar atmak ve çok çetin olan bu 
dâvayı bir ihtilâta meydan vermeden emniyetle 
halledebilmek kaygusundan ileri gelmiştir. Ge
cikti isem bunu bana bağışlayın. Fakat gelecek 
yıl Büyük Meclise sunulacak kanunların ba
şında bu kanun gelecektir. 

Toprak kanunu meselesinde düşündüğümüz 
şudur. Yurdumuz, üzerinde oturan insanlara 
nispetle, daha çalışılacak gok sahalara maliktir. 
Bu, bir realitedir ve hattâ tabiatın göze çarptır
dığı bir realitedir. Amma ayrı bir vakayı da 
inkâr edemeyiz. Bu geniş y^ırt içinde yer yer 
toprağı kendisine yetmiyen ve topraksız olan 
insanlar da vardır. Bunların. sebebi toprağın 
benimsen i sinde elverişsizlik vardır, toprağın kul
lanılışında elverişsizlik vardır. Bizde bunların 
ber ikisi de vardır. Fikret Atlı arkadaşımızın 
söylediği gibi mevcut olan arazinin rasyonel 
bir surette istismarı henüz ele alınmamıştır, 
İşletmede teknik esaslara göre hareket edildiği 
zaman elbette istihsalâtımız artacaktır, amma 
bununla . toprağa ihtiyacı olupta müstakil mül
kü üzerinde çalışmak istiyen vatandaşların bu 
saba içinde ihtiyaçlarını tatmin edebileceğimizi 
zannetmiyorum. Toprak dâvasında Ziraat ve
kâletinizin düşündüğü yüksek millî menfaatler
dir. Bu ölçü yurt topraklarmın mamurlaşması-
nı şart koşar. Yurdumuzda büyük mülk sahip
leri vardır; şehirde otururlar. Mülklerinin 
semtine uğramazlar, arazileri bomboştur, öte 
yanda emeğini toprağa dökmek istiyenler dur
maktadır. 

Sonra yine, memlekette büyük toprak sahip
leri vardır. • Bunlar topraklarını bizzat işletmez
ler, bu işe sermaye koymazlar, toprağının.başı
na geçmezler, fakat köylü ile ortakçılık- yaparak 
hususi menfaatlerini temin ederler. Millî ikti
sat bakımından bu toprakların bos ve.âtıl kal
ması yaşadığımız bu zamanlarda asla caiz ola
maz. Toprağın sermayesiz, teknikşiz sade or
takçı köylü emeği ile de kullanılmasına razı ola
mayız, Onun için Ziraat vekâleti bu toprak 
dâvası üzerinde dikkatle duracaktır. Bu mem
lekette toprak sahipleri toprağı işliyerek, düzen
li işleterek benimsiyecekler. (Alkışlar). Top
rağı işlemek niyetiyle mülk sahibi olacaklar, 
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mutlaka, toprağm basma bu insanlar geçecektir, 
Bugün toprağa malik olanlar hemen onu imar 
etmelidir. Boş topraklara sermaye ve teknik 
böyle yerleşir, öte yanda bazı vatandaşlar 
emeklerini toprakta kıymetlendirmek istiyorlar
sa toprağa sahip olacaklardır. Bu sebeplerden 
millî menfaatler zaviyesinden adaleti ihtiva 
eden bir kanunu getirmek istiyoruz. Sîzin de 
yüksek tetkikimzdan geçtikten sonra en aelfı-

* metli yolu bulacağımıza şüphem yoktur. 
Üçüncü dâvamız, çiftçinin donatılması dava

sıdır. Arkadaşlardan çoğunun temas ettiği bu
nunla ilgili mevzular hu dâvanın şekli halli 
içinde cevaplandırılmış olacaktır. Donatmadan 
anladığımız, arkadaşlar, teknik istihsal vası
talariyle çiftçinin teçhiz edilmesidir. Teknik 
istihsal vasıtalarını başlıca şu gruplarda toplı-
yabiliriz : Birinci grupta el âletlerinin en basi
tinden tutunuz da en mürekkebine varınciya ka
dar hepsi. Sonra hayvanla çekilen âletler, ıno-
törle müteharrik olanlar vardır. Bunlar memle
ketimizin ziraî ve srnai istitaatınm kaldırabile
ceği nispette temin edilecektir. îkinei grupta 
bulunanlar ziraî ilâç maddeleridir. Göztaşı, kü
kürt, rotasa, üranya, hora fişeği ve saire.,. 
Hem nebat hastalıkları ve zararlıları için, hem 
de hayvan hastalıkları ve zararlıları için müca
delede lâzım olan bütün ilâçlar. Üçüncü kata-
goriyi teşkil edenler, kimyevi, sun'i gübrelerdir, 
Bunun yanında bir bakımdan başka şekilde hal
ledilmesi lâzıiYigelcıı tohumluk işi de görüle
bilir. .Teknik istihsal vasıtaları bakımından 
memleketimizin vaziyetini kısaca anlatmak için 
hemen itiraf edeyim İri iptidai bir vaziyettir, 
Mevcut şurada, burada bazı makineler ve tek
nik vasıtaları bertaraf edersek memlekette bü
yük çiftçi kalabalığı gayet basit, maatteessüf, 
toprak işlemesinde o kadar verimi blnııyan âlet
lerle çalışmaktadır. Tahta saban, tahta tırmık, 
tahta sürgü... Tül ile ekim, el ile orak ve saire. 
öte yandan ilâç maddelerini çiftçilerimiz uenz 
ve kolay bulamıyor. 

Eğe mm takası için kükürt, göztaşı, potasa, 
dâvası diğer bahçe kültürlerimiz için uranya 
vesaire gibi ilâç maddelerinin temini, bele ar
kadaşlar, sulama işlerimiz inkişaf ettikçe snıi'i 
gübre de hep birer meseledir. Bugün mem
leketimizin bir çok mıııtakalan mütemadiyen 
Ziraat vekâletinden sun'i gübre istemektedir. 
Ziraat vekâletine bu hususta çok müracaatlar 
vâki oluyor. Karadeniz bölgesinde, Cenupta 
Narenciye vesair bahçe kültürlerinde bu bir za
ruret haline gelmiştir. 

Tohum işleri üzerinde fazla söylemiyeceğinı. 
İslah edilmiş tohumlan tohumluk olarak çiftçi
mize yetiştirmek zaten ele aldığımız dâvalardan 
biridir. Yalnız bunu da genişletmek zarureti 
vardır. Teknik istihsal vasıtalariyle çiftçiyi 
donatma işini bir cephe hareketi ile yürütme
diğimiz, bu dâvayı kökünden halledemediğimiz 

müddetçe âkibet şunlardır: Ziraatimizde istih
sal tekniği geri, işletme usulleri fena, istihsal 
hacmi dar, tabiata bağlı bir istihsal, randıman 
düşük, istihsalin kalitesi bozuk ve maliyetler 
yüksek kalacaktır. Türk ziraatının ekonomik 
teknik karakteri böyledir. (Bravo sesleri). 

Halbuki donatımın neticeleri; çiftçinin kafa
sına sokacağımız yeni teknik zihniyet en büyük 
kazanç olacaktır. Yolumuz köylümüze teknik 
istihsal vasıtalariyle bir teknik zihniyeti ver
meğe gidiyor, Memlekette bu zihniyeti yerleş
tirdiğimizde o vakit köylü düşünerek, işine baş
ka türlü sarılacak, 'işletme usullerini değiştire
cek, istihsal hacmini çoğaltacak, ka,ra sabanla 
gayet az yaptığı ekimi pullukla çoğaltacaktır, 
Biliyorsunuz ve demin arkadaşlar da temas et
tiler, Ziraat vekâleti vakit kaybetmemek için 

Heyeti Vekile kararivle Millî korunma kanununa 
istinaden bir ziraî donatım kurumu kurdu, ve ça
lışmalarına başladı. Fakat arkadaşlar, bu dâ
va böyle muvakkat yürütülecek bir dâva değil
dir. Uzun zaman, sonuna kadar götürülecek 
ve bütün memlekete teşmil edilmek suretiyle 
yürütülecek bir dâvadır. Onun için daimî bir 
teşekküle ihtiyaç vardır. Bu düşünce ile hazır
lamış olduğumuz kanun lâyihasını Yüksek Mec
lise sunmak üzereyiz. Bu kanunu lütfederseniz 
bu teşkilât meydana gelecektir. Bunun vazifesi 
bu arzettiğim maddeleri hariçten ithal etmek, 
memleket dahilinden tedarik etmek ve bizzat 
imal etmek için kısa amelî yolladı bulmaktır, 
Memleketin muhtelif yerlerinde şubeleri ola
caktır. Bunların depoları ve satış yerleri bulu
nacaktır. Bilhassa tamirhaneleri bulunacaktır 
ki, halka verdiğimiz makinalarnı bozulan par
çalarının derhal tamiri yapılabilsin. 

Çiftelerimizi teknik istihsal vasıtalariyle 
teçhiz için,, biliyorsunuz, Ziraat vekâleti Ada
pazarı fabrikasını da ele almak üzeredir. Ada
pazarı fabrikasım bu günkü şartlar içerisinde 
daha çabucak restore etmek yolundayız. Orada 
mevcut şerait altında ve elimizdeki vasıtalarla 
pulluk yapmağa çalışacağız. Bundan ba.şka Or
man çiftliğinde de bir imalâthanemiz vardır. 
Bu imalâthanedeki istihsalâtımız günden güne 
yükselmektedir ve daha başka tezgâhlar da ilâ
ve edilerek bu istihsali arttıracağız. 

Devlet işletmecilik râvası: Teknik istihsal vası
talarının yanında çiftçimizin bir derdi daha var
dır. Bu da istihsalde kullanacağı malzemenin 
bilhassa canlı malzemenin 'bozukluğunda beli
riyor, Demin tohum İslahı ve donatım mevzuu 
içerisinde tedarik bakımından bundan bahset-' 
tim. Arkadaşlar köylümüzün kullandığı tohum
luklar, fidanlar ve damızlütlar elverişsizdir. 
Bunları Devlet eliyle İslah etmek, üretmek ve 
köylüye dağıtmak zorundayız. Filvaki Ziraat 
vekâleti bu işlere çoktan başlamıştır. Fakat bu 
sahalarda yapabildikleri çok mahduttur, bu 
mahdut yardımlarla çiftçiliğimizin koca realite-
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sini yenmek zordur. Bu sahalarda da geniş ha
reketler yapmak lâzımdır-. Sonra çiftçiliğimize 
teknik işletme usulleri yerleşcmcmiştir. Bunu da 
halletmek gerektir' Bütüo bunları büyük Devlet 
çiftlikleri ile başarmak niyetindeyiz. Bunun 
içinde yer yer Devlet çiftlikleri kurmayı düşü
nüyoruz. Bunları kombinalar idaresinin mer'a 
halinde bulunan hali araziden açtığı ve açacağı 
elverişli topraklar üzerinde kuracağız, ihtiyaç 
olmadıkça halkın elinden arazi istimlâki yolu: 
na gidilmiyecektir. Şimdiye kadar hiç kıymet
lendirilmemiş boş, Hazineye ait azariyi kulla
nacağız. Esasen bir çok yerlerde şimdiden bu 
çeşit arazi bulunmuştur. ilerde bataklıkların 
kurutulması neticesi elde edilecek topraklar da 
bunlara ilhak edilecektir. 

Kurulacak olan bu Devlet çiftliklerinin esas 
itibariyle vazifeleri, bulundukları mmtaka köy
lülerinin muhtaç, bulunduğu ıslah edilmiş to
humluğu, ıslah istasyonlarından alarak üretmek. 
ve köylülere dağıtmaktır. Böylece bir mmtaka to
humlukları 3 veya 5 yillik bîr devre içinde de
ğiştirilmiş olacaktır. 

ikincisi: Mmt akaya lâzım olan çeşitli fidan
ları, bu çiftlikler içinde büyük fidanlıklar ku
rarak bol bol temin etmek ye köylülere dağıt
maktır. 

Damızlık hayvan için de çiftliklerde büyük 
mikyasta yetiştirme, yapıp mmtaka damızlıkla
rını temin etmek. 

Bu çiftlikler içinde demin arzettiğim teknik 
okullar; da bulunacaktır. Bu çiftliklerde aynı 
zamanda,' demin ismail arkadaşımızın «bize me
deniyet nimetleri ne zaman gelecek» ifadesiyle 
söyledikleri, harman, makinaları biçer döğerler 
•toplanacak ve bunlar birer teknik mihrak ha
line getirilecektir. Teknik ve iktisadi durumları 
müsait olupta köylümüz harman makinaların-
dan geniş mikyasta temin edineiye kadar köy
lülerimize hasat ve harman işlerinde yardım 
edilecektir. Bu suretle, hiç olmazsa bir kısım 
çiftçilerin harman hasat külfetinden mümkün 
olursa, kurtarmağa çalışacağız. Biliyoruz ki 
çiftçinin en meşakkatli ve mihuetli , işlerin
den birisi hasat ve harman işleridir. 
Bu iş o kadar zordur ki, o kadar emek ister ki 
vaktinde davranıp da harman meydana getiri
lemezse gelen işler gecikir. Amz bazma, nadas 
yapma, ekim gecikir, bu gecikme yüzünden oTe 
mahsulü azalır ve çok-zarar görür. 
. Ziraat teşkilâtını aktifi eştirin e dâvası: Sab

rınızı suiistimal ettim, affmızr rica ederim arka
daşlar (Istağfirullah, istifade ediyoruz sesleri). 

Arkadaşlar; bugünkü ziraat teşkilâtımızda, 
vilâyetlerde müdürler, kazalarda ziraat mual
limleri onun yanında mücadele teşkilâtı, pa
muk teşkilâtımız; zeytin teşkilâtımız vardır. 
Emin olabilirsiniz ki bu teşkilât mevcut şartlar 
ve imkanlar nispetinde çalışmaktadır. Bunun
la beraber kendilerinden umduğumuz derecede 
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başarı verememekten bizzat'kendileri 'mııştarİp-
tİr. Neden, sebeplerini arzedeyim: Ziraat' teş
kilâtında göze çarpan ilk realite büroya bağlı 
kalmak değil midir t Bir teknisiyen olan zîraat-
çiniıı büroya bağlı kalmasının sebepleri şunlar
dır : Teşkilâtın hareket vasıtaları yoktur. Har
cırah tahsisatının mahdutluğu vb bunun icap
ları karşısında ziraatçinin muhitindeki iş haya
tına dalması zordur. 

ikincisi,' iş vasıtaları eksik, çok kere de sok
tur. Ziraat teknisyeni köye kadar gidecek, 
fakat onun eline iş vasıtası verilmezse ne yapar? 
Sadece vazeder. Halbuki köylünün yalnız ku
laklarım doldurmakla olmaz. Bunu bizzat yap
mak ve ona yaptırmak lâzım. Bunun için de el
de vasıta, malzeme olmalı. Malzeme ve vasıtası 
bulunmıyan bir ziraat' teşkilâtı ile hiç şüphe yok 
beklediğimiz büyük verimi vüeudc getirmeğe 
imkân yoktur. Nihayet bir şey daha ilâve ede-
yih: Ziraat teşkilâtı köylüye yine köylü men
faatine iş yaptırmak için kâfi derecede müeyyi
deye malik değildir. Bunları temin edip, te
darik edip yüksek müsaadenizle, bir tecrübe 
yapma yolundayız. • 

Arkadaşımız Emin Aslan'ın dedikleri doğru
dur Ziraat teşkilâtı daha verimli, daha aktif 
olmalıdır, Esasen arkadaşlarımızın hepsi de 
bunu istiyor.. Zaten Büyük Meclîsin bana ver
diği ilham da bu mahiyettedir. Ancak bütün 
memlekete şâmil yeni bir ziraat teşkilâtı birden 
kurulamaz. Bu büyük işi iyice emin olmadıktan 
sonra Ziraat vekiliniz cesaret edip hemen huzu
runuza • getiremez. Oiıun için bu yıl üç yerde 
tecrübe yapacağız. Bunda muvaffak olursak bu 
örnek teşkilâtı, sonra diğer vilâyetlere deteşmil 
edeceğiz. Düşündüğümüz şunlardır: Her vilâyet
te bir direktör. Direktör organizatördür, şevk 
ve idarecidir. Bunun yanında bir mütehassıslar 
heyeti bulunacak. Vilâyetin istihsal ve. yetiştir
me durumuna göre hayvancılık, bağcılık, zeytin
cilik, ilâh mütehassıs bulunacaktır. 
Bunlara bir kamyonet ve ellerine İş vasıtaları 
vereceğiz. Gidip işi yerinde, bizzat tetkik ve 
tesbİt edecekler, yaptıracaklar. Kazalarda zi 
raat teknisyeni de bulursak motosiklet olmazsa 
at vereceğiz ve bunları teknik vasıtalarla tevhiz 
edeceğiz. 

Bundan başka her 20 köyün başına bir tane 
. teknisyen koymayı, düşünüyoruz. Bu köyde otu
racak ve köyde çalışacaktır. Sonra ziraat teş
kilâtına bîr yığın işleri vazife olarak vermeyi 
duğru bulmuyoruz. İşleri basite ireaa çalışacağız. 
En ehemmiyetli teknik mevzuları başlıca iş ola
rak vermeyi ve mutlaka bunları başarmasını te
min ettirmeyi tasarlıyoruz. Bunların basma, da 

. bir teknik ' kontrolör koymayı düşünüyoruz, Köy-
•lerhı başmâa bulunanlar istihsal yılının so
nunda 20 köye ait dertleri tesbit edecekler, 
yapılacak kaza toplantılarında kazaya ait dert-
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leri : tesbit edilecek kazalarda çalışanlarda 
vilâyetlerde toplanıp bütün vilâyetin yıllık iş 
programını istihsal yılı başında hazırlıyacaklar-
dır ve bu program yıl içinde tatbik cdilmiye 
çalışılacaktır. Ziraat "teşkilâtının teknik vâsıta
larla teçhizine ait bir lâyiha hazırlanmaktadır. 

Ana hatlarını arzettiğim ve tasavvur ettiğimiz 
teknik ziraat teşkilâtımız işte budur. (Şiddetli al
kışlar). 

Arkadaşlarım, beş dakikanızı daha suiistimal 
edeceğim. 

Yürütülecek ziraat politikasına ait işleri söy-
ıniş bulunuyorum- Bu İşlerin yapılması söylen
mesi kadar kolay değil. Bunların yapılmasında
ki nıüşkilâtı, gerçekleştirilmesindeki güçlükleri 
bendeniz biliyorum ve bundan gaflet etmiyorum, 
Yalnız bizim memleketimizin ziraat dâvalarının 
§U üg karkteristik halini muhterem Meclisin be
nimsemesi benim için bir kuvvet olacaktır. 

1. — Yurdumuz geniştir. Her ziraat dâvası 
bu geniş yurt içinde dağılmış bir vaziyettedir. 
Bütün yurda şâmil olan bu dâvaları çabuk hal
li için büyük cephe hareketlerine ihtiyaç vardır, 

2. — Bu dâvaların taalluk ettiği kalabalık bü
yük bir yekûn tutar. Milletimizin gövdesini, aslını 
teşkil eden köylü kütlesinin dâvalarıdır. Bunun 
için yapılacak hamlenin o nispette zorlu olması 
gerektir, 

3. — Ziraat işi ne kadar teknik zoru olursa 
olsun, ne kadar bilgiye dayanırsa dayansın, arka
daşlar gene tabiata bağlı olmaktan kurtulamaz. 
Bu her şeyden eyvçl bir tabiat işidir. Ziraat iş
lerinde tabiata bağlılığı bir dereceye kadar ber
taraf edebiliriz. Fjakat tamamiyie bertaraf ede
meyiz. Tabiatla mücadelenin ne kadar zor oldu-

•ğunu. ifadeye lüzum yoktur. Bu vakıalar bize 
şunları telkin çder. Memleketin geniş oluşu, 
dâvanın büyük kitleye şâmil bulunuşu. Zira
at dâvalarının mahaih ve kısmi hareketlerle hal-
ledilemiyeecğinî anlatır. Onun içindir ki, arzetti
ğim büyük ziraat dâvalarını büyük cepheler ha
linde Devletçe ele almak ve milletçe yürütmek 
mecburiyetindeyiz, 

.Sonra cephe halinde yürütülecek dâvalar bü
yük fedakârlık ister. Bu işlerde yalnız Devletin 
göze alacağı fedakârlık da yetmez, Aynı zamanda 
millet fertlerinin külfetlere katlanması gerektir. 

Bu sebeplerden bir yandan Devlet kuvveti ile 
işleri ele alırken, Öte yandanda köylü kitlesini 
kendi işinde, kendi menfaatleri uğrunda 
Devlet eliyle hizmete koşmak zarureti vardır, 
Yoksa yalnız Devlet parası bütün bu işleri ba
şarmağa kâfi değildir. 

Nihayet bu realiteler bize ziraat işlerinde 
bir de devam, sebat, telkin ediyor. Bu işlerin 
akşamdan sabaha neticesini vermeyeceği aşikâr
dır. Ziraat işleri Büyük sabır ister. Bütün bu 
dâvaların Ziraat vekilinin nikbinane, kısaca 
söyleyiverdiği kadar hemen halledilecek ma

hiyette olmadığı meydandadır. Amma bunları 
çığrma sokmak, başlamak cesaretimiz vardır. 
Bunun için elde olan elden gelen her şey ya
pılacaktır. Bu çalışmada bizlere şevk veren, 
kuvvet veren Büyük Meclisin esirgemediği teş
vik ve itimattır. Bizden çalışmak. (Sürekli 
alkışlar). 

REİS— Fasıllara geçilmesini kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

P. 
719 

720 
721 

722 

723 

724 

725 

726 

727 

728 
729 

730 

731 

732 

733 

734 

735 

736 

737 

Vekil tahsisatı 
REÎS — Kabul edilmiştir. : 
Maaşlar 3 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Ücretler 1 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Askerlik dersi Öğretmenleri üc
reti 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
REİS — Kabul edilmiştir. -
1683 sayılı kanunun 58 nei mad
desi gereğince verilecek tekaüt 
ikramiyesi 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek yakacak zammı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
1437 sayılı kanun gereğince ve
rilecek avans 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez büro masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir, 
Vilâyetler büro masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Matbu evrak ve defterler 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
masraflar: 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Nakil vasıtaları masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Melbusat 
REİS — Kabul edilmiştir. 
3335 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi, yol ve saire pıas-
raflarr 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Zirai mücadele işleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
5 320 

025 770 

321 851 

4 600 

123 000 

25 000 

17 000 

10 000 

10 000 

28 000 

77 500 

12 000 

59 750 

45 500 

İ9 350 

120 001 

6 200 

4 000 

656 200 
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738 

730 

740 

741 

742 

14$ 

744 

745 

746 

747 

748 

749 

750 

751 

Lira 
Tarla ziraati, ıslah, deneme, 
üretme, temizleme, tohum teda
riki ve tecrübe işleri 139 500 
REÎS— Kabul edilmiştir, 
Bahçe ziraat işleri 672 600 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Tavukçuluk, ipekböeekçilik ve' 
arıcılık işleri ' 6 7 500 
REİS — Kamil edilmiştir. 
Kauçuk bitkileri ıslâh, tecrübe,. 
deneme, üretme ve imal işleri 160 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Pamuk işleri - - 133 000 
REİS-—Kabul edilmiştir. 
Zirai kombinalar ve tohum te
mizleme evleri umumî, masrai-
lan 154 320 
REİS — Kabul edilmişti]'. 
Veteriner mücadele tahaffuzlıa -
ne, hastaneler, baktcriyolojihane 
vo serum müesseseleri ve lâbora-
tuvar tesis ve idare işleri 487 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Veteriner zootekni ıslah ve üret
me işleri 574 800 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merinos işleri 279 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Mektepler ve kurslar umumî 
masrafları 3 472 371 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Yüksek Ziraat enstitüsü umumî 
masrafları 797 678 
REtS — Kabul edilmiştir. 
1682 sayılı kanun gereğince Zi
raat bankasına ödenecek zarar 
karşılığı 93 285 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Yazı. tercüme, neşir ve propagan
da işleri : 20 000 
REİS —• Kabul edilmiştir. 
2342 sayılı kanun gereğince hay* 
van sağlık memurlarına verile
cek hayvan avans ve yem be
deli 37 500 
REtS — Kabul edilmiştir. 

30 000 

7 000 

F. Lira 
752. 3437 sayılı Tütün inhisarı ka

nunu tatbiki masrafı . 1 000 
REtS — Kabul edilmiştir. 

753 3039 sayılı Çeltik .ekimi kanunu 
tatbik masrafı '•' 3 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

754 Yerli ve yabancı mütehassıslar 
ve tercümanları ve ustabaşılar 
ve büro ' 4 3 900 
REİS — Kabul edilmiştir. 

755 iç ve dış kongreler ve teknik 
toplantılar • umumî masrafları 200 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

756 Ziraat- sergi ve meşherleri ve 
müsabakaları Umumî masraftan 1 
REİS — • Kabul edilmiştir.-

757 Hayvan sergileri ve teşvik ik
ramiyeleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 

758 Milletlerarası teşekküllere işti
rak hissesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

759 Hususi idare bütçelerini tetkik 
edecek Ziraat vekâleti mümes
sili ücreti 300 
REİS — Kabul edilmiştir. 

760 Staj için yabancı memleketlere 
gönderilecekler harcırah ve sair 
masrafları 16 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

761 Küçük su ve seyyar artezİych iş
leri 10 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

762 Köy kalkınma işleri . 33 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

763 Fennî alât ve malzeme masraf -
lan 20 000 
REİS — Kabul edilmiştir. *'.;" 

764 Geçeri yıl borçlan 16 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

765 Eski yıllar borçlan 6 850 
REİS — Kabul edilmiştir. 

766 Haralara yardım 660 000 
REÎS — Kabıtl edilmiştir. 

767 İç fuarlara yardım 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir, 

15 dakilta istirahat için celseyi kapıyorum. 
Kapanma saati : 17,40 



ÎKİNCÎ CELSE 
Açılma saati : 18,2 

REİS — R. Canrtez 

KÂTİPLER : Neomeddin Sahir Süan (Tunceli), N, Fırat (Samsun) 

REİS — Celse açılmıştır. 

E - Millî Müdafaa vekâleti bütçesi: 

REİS — Millî Müdafaa vekâleti bütçesinin 
müzakeresine başlıyaeağız. 

Heyeti ıımumiyesi hakkında mütalaa var mı? 
Fasıllara geçilmesini reyinize arzedeceğim. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Fasıllara geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

F . 
768 

769 

770 

771 

772 

773 

774 

775 

776 

777 

778 

779 

.780 

Vekil tahsisatı 
REÎS — Kabul edilmiştir, 
Maaşlar 39 
REÎS — Kabul edilmiştir. . 
Memurlar ücreti 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Müteferrik müstahdemler 2 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat müstahdemler ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
1683 sayılı kanunun 58 nei mad
desi gereğince verilecek tekaüt 
ikramiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 
4178 sayılı kanun gereğince veri
lecek çocuk zammı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
4178 sayılı kanun gereğince veri
lecek yakacak zammı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı ' 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
3779 sayılı kanunun 10, 11 ve 
1059 sayılı kanunun 5 nei mad
deleri gereğince gedikli erbaşlara 
verilecek ikramiye ve mükâfat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
657, 2022, 2047, 3485 sayılı ka
nunlar gereğince verilecek zam
lar ve tazminatlar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
2204, 2853, 2858, 4334, 4335 sa
yılı kanunlar gereğince verilecek 

Lira 
5 320 

424 202 

7.66 432 

295 061 

6 003 

391 776 

296 160 

144 030 

206 506 

163 386 

11 800 

738 076 

F. 

781 

782 

783 

784 

785 

786 

787 

788 

789 

790 

791 

792 

793 

794 

795 

7£>6 

797 

798 

799 

Lira 
ihtisas ücreti ve yevmiyeleri 48 641 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
1144, 4145 sayılı kanunlar gere
ğince verilecek denizaltı ve dal
gıç tahsisatı 170 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Kırtasiye 87 670 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Tersim malzemesi 10 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Mefruşat ve demirbaş 1İ7 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Matbu evrak ve defterler 112 500 
REÎS — Kabul edilmiştir, 
Müteferrika 159 900 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Posta ve telgraf ücretleri 220 970 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Telefon ve diğer muhabere üc
ret ve masrafları _ 105 240 
REÎS — Kabul edilm'iştir. 
Kira bedeli 291 221 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Vekâlet otomobil masrafları 1 940 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 455 180 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet harcırahı 367 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Müfettişler harcırahı . 6 4 100 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Yabancı memleketlere gönderi
leceklerin harcırahları 80 002 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Tayınat 28341 221 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
2852 sayılı kanun gereğine* ve
rilecek yemek bedeli 100 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Tem 4 646 860 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Mahrukat, tenvir ve teshin 3 864 739 
REÎS — Kabul edilmiştir. • 
Melbusat 10 160 579 
REÎS — Kabul edilmiştir, 
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800 Teçhizat . 1 801 529. 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

801 .Harp levazım, ve teçhizat ve 
tahkimat bedel ve masrafları 5 608 300 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

802 Tayyare fabrikaları amele üc
retleri (Hava) . 9 0 0 000 

•R£İS _ Ka^ıl edilmiştir, 
803' Denize ait harp malzemesi, teç

hizat, müteferrik malzeme ve 
. devriçark 2 192 200 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
804 Askerî fabrikalar umum mas

rafları 3 559 102 
REÎS — Kabal edilmiştir. 

805 Harita- umum müdürlüğüne ait 
makine, alât ve edevat ve de
mirbaş eşya ve levazımının mu
bayaa ve tamir masrafları 58 468 
REÎS — Kabul, edilmiştir. 

806 Ecza ve sıhhi malzeme masraf
ları 309 760 
REİS — Kabul edilmiştir. 

807 : Tedavi masrafları 23 002 
REÎS — Kaimi edilmiştir. ' 

808 Veteriner ecza' ve malzemesi 
masrafları - 63 871 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

809 Hayvan mubayaa1 ve tazmini 200 500 
REÎS — Kabul'edilmiştir. • 

810 Gaz ve gazdan korunma mas
rafları 282 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

811 Nakil masrafları 1 854 320 
REÎS—Kabul edil m iştir. 

812 Nakil vasıtıalari satın alma be
deli (Harita) 2 000' 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

813 Nakil vasıtaları masrafları 90 502 
REÎS — Kabul1 edilmiştir. 

814' inşaat, tamir işleri 1 743 369 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

8İ5 Hava meydanları ile yolları ve . 
depoları inşaatı 457 140 
REÎS •'— Kabul: edilmiştir. 

816 Mektepler umumî masrafları 70 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

817- Matbaalar umumî masrafı 44 338 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

818 Maske imalâtı masrafı (Kara) 1 500 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F , 
819 Pasif korunma masrafları 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
820 2441 sayılı kanunun muvakkat, 

2 nei maddesi gereğince İnhi
sarlar umum müdürlüğüne öde
necek eşya ve malzeme taksiti 
(Askerî fabrikalar) 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

821 Manevra masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

822 Staj ve tahsil masrafları • 
REİS — Kabul edilmiştir. 

823 Yabancı mütehassıs ve müstah
demlerle tercümanların ücret
leri1 

REİS — Kabul edilmiştir. 
824 Yabancı* mütehassıs1 ve müstah

demlerle tercümanların harcı
rah^ ve'sair zaruri' masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

825 Fen, sanat umum müdürlüğü 
tecrübe ve muayene masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir: 

826 Askerî müzeler masrafı 
REİS'— Kabul edilmiştir. 

827 Şehitlikler masrafı' 
REÎS — Kabul cdülmiştör. 

; 828 Yazı; tercüme neşir, kitap, mec
mua ve abone bedelleri', 
REİS — Kabul'edi'lmiştîr. 

829 Sınırların tahdit komisyonları 
masrafı (Kara) ,, •. 
REİS — Kabul edilmiştir, 

830 Maznun olarak askerî mahke
melere getirileceklerle şahit.ve . 
vukuf ehli olarak gönderilen
lerin masraflar! 
REÎS—Kabul edilmiştir. 

831- 1493 sayılı kanun gereğince ve
rilecek ikramiyeler, 
REİS— Kabul' edilmiştir. 

832 3575 sayılı kanun gereğince As
kerî fabrikalar tekaüt vc'müa^ 
venet sandığı aidatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

833 Geçen, yıl borçlarc: 
REİS — Kabul edilmiştir. 

834 Eski yıllar boraları 
REİS — Kabul edilmiştir; 

Lira 
25 500 

300 
< 

.300 000 

487 280 

224 994 

114 000 

18 000 

2 001 

10 000 

12- 500 

4 000 

10 002 

29 600 

164 440 

7 9f»5 

5 710 

4. •— TAKRİRİER 

i. — Sinob mebusu Cevdet Kerim İncedayt'-
mıif Büyük Millet Meclsinİn Orduya itimat ve mu
habbet duygularının iblâğına dair tahriri. 

REÎS — Takrir vat', okutuyorum. 
Yüksek Ueistiğe 

Büyük Ordumuza Büyük Millet Mcelisinin 
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itimat ve muhabbet duygulanımı bildirilmesini 
teklif ederim. 

.' : Sinob 
; ' ! ' 'C. K. încedayı ' 

REÎS -~ Kabul edenler lütfen işaret buyur
sunlar.,-. Kabul edilmiştir. (Alkışlar). 

Riyaset bu kararı Hükümete tebliğ edecektir. 
MİLLÎ MÜDAFAA VEKİLİ Gl. A. R. AR-

TUTIKAL (Manisa) — Çok sayın arkadaşlarım, 
Millî Müdafaa vekâleti bütçesinin tamamen ka
bulünden dolayı derin şükranlarımı arzederim. 
Yüksek Meclisin kendi Cumhuriyet Orduları işin 
kabul buyurdukları milyonların azametini bütün 
milletle beraber bilmiycn ve anlamryan tek bir 
ordu monsubu yolrar. Bu bütçenin kabulü dola-
yısiyle Cumhuriyet Ordumuz haklımda izhar vo 
işar buyurulan yüksek iltifat ve itimada Ordu 
namına derin şültranlanmı arzederlten Ordu
muz, bu yüksek iltifat ve itimadınıza tamamen 
lâyık olduğunu da arzeylerim. (Alkışlar). 

Kendisine vereceğiniz ufak bir emir ve işare
tinizle Cumhuriyet, istiklâl .ve yurt müdafaasını 
bütün cihan -ordularının üstünde Yüksek Türk 
Milletine has bir feragat, fedakârlık ve bilgili 
kahramanlıkla, üstün bir sevk ve idare ile na
sıl başarabileceğini göstermeğe canla, başla ha
zırdır. (Bravo sesleri, sürekli alkışlar). 

Bunu Yüksek Huzurunuzda haklı ve zevkli bir 
gururla arzetmeyi bir vecibe bilirim. (Alkışlar). 

1943 malî yılı muvazenei umumiye kanunu 

•MADDE 1. — Devlet bütçesine dahil daire
lerin 1043 malî yılı masrafları için bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (486 717 349) 
lira.tahsisat verilmiştir. 

REÎS —-Maddeyi kabul edenler lütfen işaret 
buyursunlar... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Devlet bütçesine dahil daire
lerin 1943 malî yılı masraflarına karşılık olan 
varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere-(486 720 500)'lira tahmin edilmiştir. 

F — Varidat bütçesi. 

1 Kazanç vergisi 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Hyvanlar vergi 
REİS —• Kabul edilmiştir. 
Veraset ve intikal vergisi 
RElS — Kabul edilmiştir. 
Madenler rüsumu 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Gümrük vergileri 
REÎS — Kabul edilmiştir, 

Lira 
58-500 000 

26 364 000 

800 000 

600 000 

26 870 000 

L-ira 
83 500 000 

60 200 000 

800 000 

5 500 000 

90 000 

14 500 000 

3 500 000 

2 000 000 

6 Muamele vergisi 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

7 Dahilî istihlâk vergileri 
REİS — Kabul edilmiştir. 

8 Su ve kara av vergisi 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

9 Nakliyat vergisi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

10 Sefineler rüsumu 
REÎS — Kabul edilmiştir. . 

11 Damga resmi 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

12 Tapu harçları ve kaydiyeler 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

13 Mahkeme harçları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

14 Pasaport, kançılarya vo ikamet 
tezkeresi harçlarr 180 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

15 Noter harçları 1 100 000 
.REÎS —.Kabul edilmiştir, 

16 Diğer harçlar 51 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

17 Hayvan sağlık zabıtası resmi 100 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

18 Tütün, tuz, kahvo, çay, ispirto ve 
ispirtolu içkiler vo revolver, fi
şek ve patlayıcı maddeler 80-600 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

19 Kibrit ve çakmak 7. 720 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

20 Oyun kâğıdı ' 50 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

22 Gayrimenkul icar ve ecrimîsilleri 300 000 
REİS — Kabul edilmiştir.. 

23 Menkul ve gayrimenkul mallar 
satış hasılatı 3 420 000 

• REÎS — Kabul edilmiştir. 
. 26 Darphane ve damga matbaası 

hasılatı 50 000 
. REÎS — Kabul edilmiştir. . . 

27 Resmî matbaalar hasılatı 30 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

28 Mektepler hasılatr 25 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

29 Diğer müesseseler hasılatı 150 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

30 Konya ovası sulama idaresi ha
sılatı ' 6 0 000 
REÎS — Kabul edilmiştir, 

31 Radyo hasılatı 1100 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

3.3 Fenerler hasılatı mukabili alman 50 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

34 Mükerrer sigorta şirketinden alı
nan 225 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

— 305 — 



İ : 29 27.0.1943 C : 2 
F . Lira 
35 Mukavelenamesi mucibince Mu

sul "petrollerinden alınan 620 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

36 Hazine muamelelerinden mütevel
lit varidat 1 750 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

37 Tayyare resmi ' 3 200 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

38 Askerlik mükellefiyeti 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

39 Kıymetli evrak ' 200 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

40 Muayyen masraflar karşılığı va
ridat 205 000 
REÎS — Kabul edilmiştir; 

i l Eski alacaklar ' 280 000 
REÎS — Kaimi edilmiştir. 

42 Cezalar 3 750 000 
REÎS — Kalnıl edilmiştir. 

43 istanbul Üniversitesi hasılatı 80 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

44 Müteferrik hasılat 6 000 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

45 İktisadi buhran vergisi . 26 600 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

46 Muvazene vergisi 26 000 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

47 lîava kuvvetlerine yardım ver
gi*! 17 000 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

48 Binalardan alman müdafaa ver- . 
gİsi . 2 500 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

49 Posta, telgraf müraselelcriyle te
lefon abone bedellerinden alman 
müdafaa vergisi 2 100 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

50 İhracattan alman müdafaa ver
gisi 18 000 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu).. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiycn-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE S. — 1943 malî yılı içinde Osmanlı 
bankasiyle olan Hazine cari hesabından başka 
kısa vadeli avans ve cari hesaplar akit ve küsa-
dına ve âzami bir yıl vadeli Hazine bonoları ih
racına Maliye' vekili mezundur. AncaTt hususi 
kanunların verdiği salâhiyetler hariç olmak üze
re tedavülde bulunacak Hazine bonoları 
(25 000 000)' lirayı tecavüz edemez. 

Banka ve şirketlerin tenmiye için Hazineye 
yatırmak istiyeeekleri fazla mevcutlarını kabule 
ve mukabilinde (100 000 000) liraya kadar Ha
zine bonosu vermeğe Maliye vekili mezundur. 

Hazinede mevcut millî esham ve tahvilât 
karşılık gösterilmek suretiyle temin olunacak 

krediler veya bunların satış bedelleriyle uzun 
vadeli Devlet tahvilleri mubayaasına veya bu 
bedellerle Hazinenin ortaklığı bulunan şirketler
deki iştirak ihsselenni ödemeğe ve îcra Vekil
leri Heyeti karariyle bn kabil şirketlere ait his
se senetlerini satın almağa Maliye vekili mezun
dur. • . 

REÎS — Madde hakkında mütalâa var mü? 
Maddeyi kabul buyuranlar . . , Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Dairelerin, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı kanunun 19 neti maddesine dahil mütefer
rik müstahdemi eriyle mezkûr kanunun mevzuu 
lmricînde kalan memurları ye nakil vasıtaları, 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Taşıl numaralariyle unvanları, bağlı (E) 
işaretli cetvelde' yazılı tertiplerden 3656 sayılı 
kanunun 9 nen maddesi gereğince, idaresi zaru
ri {riin'ilen muvakkat mahiyetteki hizmetler için 
aylık ücretli müstahdemler kullanılabilir. Bun
ların kadrolariyle 3(550 sayılı kanunun 13 ncü 
maddesi hükümlerine tabi ihtisas mevkileri İc
ra Vekilleri ITeyeli karariyle tesbit ve ınütaa-
I(i]j yıl bütçesiyle Büyük Millet Meclisine tevdi 
«I ıı nur. Ru tertiplerden almaç ak kadroların, büt
çede mevcut diğer hizmetlere ait kadrolara ilâve 
mahiyetimle olmaması şarttır. 

REÎS — Madde hakkında mütalâa var nu i 
Maddeyi kabul buyuranlar . . . Etmiyenler . ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Mahremiyeti veya amele yok
luğu gibi hususi ve zaruri-hallerde tahkimat 
işlerinde çalıştırılacak erlere (20) ve tahmil ve 
tahliye işlerinde çalıştırılacak erlere (30) ku
ruşu geçmemek üzere yevmiye verilebilir. Ve
rilecek yevmiyelerden hiç bir suretle tevkifat 
yapılmaz. Maliye vekilliğince teşkil edilecek 
Toprak tevzi komisyonlai'inda çalışacak memur 
ve müstahdemlere yol masraflariyle birlikte, va-
zİfeteıı köylerde bulundukları günlere münhasır 
olmak üzere, seyahat yevmiyesi verilir. 

Hayvanla ve muayyen tarifeli nakil vaaıta-
larİyle gidilen mahallerîe mücbir sebepler, müs
tesna olmak üzere komisyon memur ve müstah
demlerinin aynı nakil vasi t asiyi e seyahatleri 
mecburidir. Dağıtılan topraklar 2510 sayılı ka
mımın 30 ucu maddesi ile 37 nci maddesinin 2 
numaralı bendi hükümlerine tabidir. 

REİS —Mütalâa var mı? Maddeyi kabul bu
yuranlar . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Devlete ait yaylalarda otlatı
lan hayvanlar için kira, ücret ve sair namlarla 
bir şey aranmaz. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. —Muhasebci umumiye ltamuuı-
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ımn 29 ncu maddesi gereğince: 

1. Varidat nevilerinden her birinin müste
nit oldukları hükümleri gösteren (C) cetveli; 

2. Vatani hizmet tertibinden kanunla mu-
hassas maaşların müfredatını gösteren (0) cet
veli; 

3... Gelecek yıllara geçici taahhütlere giriş
meğe mezuniyet veren kanunları gösteren (G) 
cetveli; . 

4. Maliye bütçesine konulmuş obın ihtiyat 
tahsisatından nakli caiz tertipleri gösteren (F) 
cetveli; 

5. Gümrük tarife kanununun 14 neü mad
desi gereğince muvakkat kabul usnlünden isti
fade edecek eşyaya ait (t) cetveli; 

Bu kanuna bağlıdır. 
REÎ$ — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul bu

yuranlar . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir, 
MADDE 8. — Maarif vekâleti tarafından ida

re edilecek mektep pansiyonları hakkındaki 1838 
sayılı kanunun bazı maddelerini değiştiren 2005 
sayılı kanunun 2 nei maddesi gereğince tale
beden alınacak ücretler, bağlı (M) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — 1943 - 1944 ders yılı içinde 
ücret ve masrafları Devlet, tarafından verilmek 
üzere, pansiyonu bulunan mekteplerde para
sız yatılı okutturulacak talebenin adedi (1 500) 
olarak tesbit olunmuştur. Bu mekteplerde okut
turulmak üzere, ders yılı zarfında Devlet hesa
bına ve 915 sayıh kanunun 2 nci maddesi hü
kümlerine göre alınacak parasız yatılı talebenin, 
Mnarif vekâletince tensip edilecek bir kısmı 
umumî müsabaka ile, bir kısmı da lise olmt-
yan vilâyetlerde imtihana talip olan ve hususi 
kanunun tâyin eylediği şartları haiz bulunan 
talebelerden müsabaka imtihanında aynı vilâyet 
talebeleri arasında en çok muvaffak olanlardan 
tefrikiyle bu vilâyetlere de talebe İsabet edecek 
şekilde alınır. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi kabnl buyuranlar,.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10. — 2005 sayılı kamımın 3 neü 
maddesi gereğince, her yıl Mvazenei umumîye 
kanununa bağlanması lâzımgclon kadrolar, İli
şik (N) işaretli cetvelde gösterilmiştir, 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — 2005 sayılı kanun gereğinee 
açılmış Olan pansiyonlar gelirlerinden (G0 000) 
lira alınarak varidatı müsait olmıyan pansiyon
ların açığını kapatımya tahsis olunur. . 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir, 

MADDE 12, — Bütçelerde geçeri yıl borçla
rı tertiplerindeld tahsisat fevkında tahakkuk 
eden. borçlar, taallûk eyledikleri hizmetlere te
kabül eden tertiplerden ' bu tertiplere Maliye 
vekâletince nakledilecek tahsisattan Ödenir. 

1928 - 1941 malî yıllarına ait olup, Muha-
sebci umumiye kanununun 93 neü maddesine 
göre müruruzamana uğramamış ve karşılıkları, 
yılları bütçelerinde mevcut borçlar, 1943 malî 
yılı bütçelerinin masraf tertipleri tasarrufların
dan eski.yıllar borçlan fasıllarına Maliye vekâ
letince nakledilecek tahsisattan ödenir. 

BEİS — Mütalâa var mil Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmiyenler..; Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — 1513, 2248, 2354, 2701, 2808 
ve 3523 sayılı kanunlara tabi borçlardan, te
diyesi tahakkuk edecek olanlarla evvelce tahak
kuk ettirildiği halde henüz sahiplerine verile-
miyen tahvillerin karşılıkları 1943 malî yılın
da dahi nakden Ödenir. 

£EtS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14, — 459 sayılı Mahsubu umumî 
kanununa tabi borçlar için verilecek tahvillerin 
istihkak sahiplerine tevdiinden evvel müruruza
mana uğramış kuponları-bedelleriyle bunlardan 
(100) liraya kadar olan borçların tamamı ve 
bundan fazla olanların (100) liradan aşağı ke
sirleri 1943 malî yılında dahi nakden ödenir. 

459 sayılı Mahsubu umumî kanununa göre 
verilen tahviller, Hazinenin 1927 malî yılı so
nuna kadar hakikî şahıslar zimmetinde tahak
kuk eden alacaklariyle mahsup edilebilir. Bu 
mahsuplar nâzım varidat ve masraf hesaplarm-

' dan açılacak maddelerde gösterilir. 
REÎS — Madde hakkında mütalâa var mı? 

Maddeyi kabul buyuranlar... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 15. — Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanunla zeyillerine bağlı cetvellerde yazılı kad
rolardan bağlı (IJ) işaretli cetvelde gösterilen
ler 1943 malî yılı içinde mevkuf tutulmuştur. 
Kadroları bu suretle mevkuf tutulanlar hak
kında Memurin kanununun 85 nci maddesi hük
mü tatbik olunur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi
yenler,,. Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Gerek Devlet daireleri, ge
rek kambiyo kararnamelerinin hükümleri dai
resinde tahakkuk edecek ihtiyaçlar İçin verile
cek serbest dövizlere ait olmalı üzere, takvim 
yılı itibariyle tanzim olunacak cetveller îcra 
Vekilleri Heyetinin tasvibine arzolunur. Bu 
cetvellerin fasılları üzerinde değişiklikler ve 
münakaleler yapılması, yine icra Vekilleri He
yetinin kararma bağlıdır. Kambiyo teşkilâtının, 
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mesaisi ve kambiyo muameleleri Başvekilin ya
kın murakabesi altında bulunur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. • 

MADDE 17. — Hazinece çatılan emval be-. 
deUerini vaktinde vermeyenlerin borçları Talısi-
li emval kanunu hükümleri dairesinde tahsil 
olunur. 

REİS-— Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MAÜDS 18. — Ankara Yüksek ziraat ensti
tüsüne 2005 sayılı kanunun 2 nci maddesi hük
müne tevfikan, yerli ve yabaneı pansiyoner ta-: 
lebe dahi alınır. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE. 19. — 788 sayılı Memurin kanunu
nun 20, 69 ve 88 nci maddeleriyle 912 sayılı 
Ordu, Bahrîye ve Jandarma zâbitan ve memu
rini hakkındaki kanunun birinci maddesinin, 
Memurin kanununun 88 nci maddesine matuf 
hükmü ve 2 ve 9 ncu maddeleri hükümleri 1943 
malî yılında tatbik edilmez, 

S. PEK (Kocaeli) —. Müsaade eder misiniz? 
Orada bîr (zâbitan) tâbiri geçti. Zannediyorum 
ki değiştirilmesi lâzımgelccek. 

t W . DİLMEN" (Burdur) — Tabii, tabii. Su
bay olacak.-

Ş. GÜKALTAY (Sivas) -^ Eski kanundaki 
tâbirdir, değişemez. 

BÜTÇE En. MAZBATA MUHARRİRİ H. K İ 
TABCI (Muğla) — O kanunda yazılı ibarenin 
aynıdır. 

EEÎS— Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler.,, Kabul edilmiştir. 
. MADDE 20. — Gümrük ithalât tarifesinin 

(328/A) pozisyonuna dahil matbaa kâğıtların
da^:-gazete ve mecmua tabında kullanılmak 

:üzöre;v2465 tonu ile okul ders kitaplarının ve 
.Öğretmenler için . Maarif vekilliğince neşredilen 
-kitap, ve dergilerin basımında kullanılmak üzc-
- re ; (328/A, B) pozisyonlarına dahil her nevi 
-•matbaa kâğıtlarından 1 100 tonundan 1943 malî 
yılı içinde alınacak gümrük resmi, kâğıtlarda 
beşer santimetre fasılalı filigran çizgileri bu
lunmak" sartiyle, 100 kiloda 50 ve istihlâk ver
gisi de 100 kiloda 80 kuruşa indirilmiştir." 

Bn suretle memlekete: girecek kâğıtlardan 
Maarif veldlliğine ait olanları filigranlı olmak 
şartından müstesna olup, bunlar bu vekillik 
emrine verilir. Gazeteler ve mecmualara ait olan
ların tevzi sureti îera Vekilleri Heyetince karar
laştırılır. 

REİS —. Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmiyenîer ... Ka
kül edilmiştir, , i . ; ..: ,, ;: 

5 .1943 • O : fi . •'• . 
• MADDE 2 1 . — 1980 sayılı Muvazene vergi

si kanununun 10 neu maddesinde yazık müd
det 1 haziran 1943 tarihinden itibaren bir se
ne daha uzatılmıştır. 

îttllS —>• Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi
yenîer..! Kabul edilmiştir. 

MADDE 22. —. Devlet alacakları için tefev-
vüz veya teferrü edilmiş ve edilecek emval be
dellerinden bu alacaklara tekabül eden kısım
ların ait oldukları, fasıllara irat ve Maliye büt
çesi sonunda açılacak hususi bir fasla tahsisat 
itaydı suretiyle mahsubuna Maliye vekili me
zundur. 

Kİ1İS — Maddeyi kabul buyuranlar.,. Etmi
yenîer.,. Kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — İstanbul liman şirketinin 
tasfiyesinden tahakkuk edecek Hâzine alacak-
larrra 1943 malî yık Varidat bütçesinde açıla
cak hususi bü* fasla irat kaydetmiyc ve Hazine 
borçlarını Maliye bütçesinde açılacak rakam-
sız bir fasla tahsisat kaydederek ödemiye Ma
liye vekili mezundur1. 

Bu suretle Ödenecek paralar, hesabı katide 
ayrtea gösterilir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi
yenîer... -Kabul edilmiştir, 

MADDE 24..— 3634 sayılı Millî müdafaa 
mükellefiyeti kanununun 36 nci maddesi gere
ğince. Millî müdafaa mükellefiyoti yoluyla alı
nacak hayvanların 1943 malî yılı fiyatı (O) 
işaretli cetvelde ve 38 nci maddesi mucibince 
alınacak- motorlu vasıtaların fiyatı (P) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

REİS—.Maddeyi kabili-buyuranlar... Etmi-
yenlei'... Kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — 1933 Türk borcu tahville
rinin erken tediyesinde Hazineye, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez bankasına, banknot karşı
lığı cüzdanına ve Anıortisaman sandığına ait 
tahviller için.Ödeneeek mebaliğ, Devlet borçları 
bütçesinin 270 nci faslının 2 nci maddesine 
mevzu tahsisata ilâve edilmek suretiyle bu ter
tibe masraf kaydolunur. 

Bu suretle masraf kaydolunan mebaliğden 
Hazineye ait olan kısım, taallûk ettiği hesaba ve 
Amortisman sandığına ait bulunan miktar, 
mezkûr sandığa evvelce verilmiş olan avansa 
mahsup edileceği gibi Türkiye Cumhuriyet 
Merkez bankasiylc banknot karşılığı cüzdanı
na, taallûk eden miktara- mukabil beş senede 
müsavi taksitlerle ödenecek senevi % 5 faizli 
Hazine bonosu verilir. , " 

REİS —• Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi
yenîer... Kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Masraf tertiplerinden yapı
lacak sarfiyata ait formül, bu kanuna bağlı 

. (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. , 
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REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 27. — Varlık vergisi hakkındaki 

4305 sayılı kanun mucibince alınacak vergi, 
tahsil edildikçe, bu kanuna bağlı (B) işaretli 
cetvelde açılacak hususi bir fasla irat kaydolu
nur. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir, 

MADDE, 28. — Bu kanun 1 haziran 1943 ta
rihinden mer'idir. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Bu kanunun hükümlerini İc
raya Maliye vekili memurdur. 

BEİS — Reye arzediyorum. Kabul, buyuran
lar... Etmiycnlcr ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini yoklama su
retiyle açık reye arzediyorum. 

Elâzığ'dan başlıyoruz. 
(Elâzığ intihap dairesinden başlanarak rey

ler toplandı, ve ilk reyi veren Maliye vekili Fu-
ad Ağralr alkışlandı). 

REİS— Reye iştirak etmiyen var mı ? Rey 
toplama muamelesi bitmiştir. 

Açık reylerin neticesini arzediyorum: 
1943 malî yılı Muvazenei umumiye kanunu 

(379) reyle ve ittifakla kabul edilmiştir (Allah 
•muvaffak etsin sesleri ve sürekli alkışlar). 

1943 ö : 2 
BAŞVEKİL Ş. SARAÇOĞLU <İamir) — Ar

kadaşlar.; Hükümetinizin gelecek bir senelik iş
lerini apaçık gösteren bütçe lâyihası Bütçe en
cümeninde uzun uzadıya, inceden inceye tetkik 
edildikten sonra varılan netice huzurunuza geti
rildi. Buraya gelmiş olan bu lâyiha etrafında. 
da değerli arkadaşların memleket için gok hayır
lı, çok faydalı sözler söylediler ve münakaşalar 
yapıldı. Nihayet arkadaşlar, lâyihamız bütün 
Meclisin ittifakını kazanmak suretiyle kanuııi-
yet peyda etti. Bendeniz varılan bu güzel neti
ce karşısında müsaadenizle her şeyden evvel 
bütçemizin bu güzel neticeye varabilmesi için 
Bütçe encümeni arkadaşları tarafından göste^ 
rilen mesaiye ve buradaki arkadaşlarımın sar-
fettikleri gayretlere kargı teşekkürlerimi açıkça 
söylemeği bir vazife ve bir borç biliyorum. 

Nihayet bundan sonra,- arkadaşlar, bu varı
lan güzel neticeyi, müsaade buyurursanız, Hü
kümetinize karşı emniyet ve itimadın uzun devamı 
addediyorum (Muhakkak sesleri, alkışlar), 

Ben de bu yüksek kürsüden söz veriyorum, 
beu ve arkadaşlarım daima devam eden bu te
veccühe lâyık olmağa çalışacağız (Bravo sesle
ri, alkışlar)-. 

REÎS —Efendim; vakit geçmiştir. Bütçe 
müzakeresi bittiği için yarm saat 15 te toplana
cağız. . , j 

Celseyi kapatıyorum. : : -i ! 
Kapanma, saati: 19.2 „:- I 

*i*^ 

1943 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
H. ÇERÇEB 
A. ÇETlNKAYA 
M. GÖNENÇ 
Dr. A. H. SELĞİL 
A. TAŞKAPILI 
B, TÜRKERi 

A za adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler -
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller 

4;55 
379 
379' 

0 
0 

73 
3 

[Kabul edenler] 
S. YURDKOBU 

AĞRI 
H. BAYRAK 
R. R. PASIN 

AMASYA 
N. AKTIN 
Z. TARHAN 

A. K. YlftETOftLU 
ANKARA 

B. BAYKAN 
A. BAYTIN 
H. 0. BEKATA 
A. ÇUBUKÇU 
F. DAM) AL 

M. ERİŞ 
M. KAYAOĞLU 
H. N. MTHCIOĞLU 
M. ÖKMEN 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
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H. T. DAĞLIOĞLU 
Dr. G. KAHRAMAN 
N. E. SÜMER 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
Gl. R. ALPMAN 
Dr. M. GERMEN 
N. GÖKTEPE 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
0. N. BURCU 
P. ETÇlOĞLU 
H. KARAN 
H. KÜÇÜKLER 
H. ONAT 
S. ÖRGEEVREN 
Gl. K. ÖZALP 
Y. S. UZAY 
1. 11. UZUNÇARŞILI 

BtLECÎK 
A. ESEN 
K. GÜLEK 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 
P. F. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
M' ERTAN 
B. OSMA 

BOLU 
H. C. ÇAMBEL 
H. R. ÖYMEN 
C. ÖZÇAĞLAR 
C. S. SİREN 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUP. 
İ R DİLMEN 
Ş. ENGINERÎ 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
A. AKOÜÇ 
Gl. Â. ATLI 
R. CANITEZ 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. P. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
F. GÜVENDİREN 
Dr. S. KONUK 

î :29 27.5 
M. B. PARS 
Dr. M. T. SİMER 
GL N. TINAZ • 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
R. BULAYIRLI 
R. N. GÜNTEKİN 

ÇANKIRI 
Dr.A.AJtKAN 
A. DOĞAN 
A. İNAN 
M. A. RENDA 

ÇORUH 
A. R/EREM 
M. M. KANSÜ 
A. TÜZÜN 
A. US 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
Dr. C. ALPER 
N.ATALAY 
Dr. M, CANTEKİN-
M. ÇAĞIL 
N. KAYAALP 

DENİZLİ 
P. ASAL 
Dr. H. BERKMAN 
II. GÜNVER 
N. KUÇÜKA 
Dr. S. K. TOKGÖZ 
E.. A. TOKAD 

DİYARBAKIR 
R. BEKİT 
O. OCAK 
Gl. K. SEVÜKTEKİN 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
F. BALKAN 
E. DEMİRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr. F. MEMİK 

ELÂZIĞ 
F. AĞRALI 
II, KİŞOĞLU 
î. YALÇIN 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 

.1943 ü : â 
A.FHÎAT 
F. HALFEGİL 
A. S. İLTER 
S. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTUĞ 
R. DİNÇ 
N..ELGUN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMİR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
t. ARUKAN 
I .U. AYKURD 
1. ÖZDAMAR 

GAZÎANTEB 
Dr. M. A. AÖAKAY 
Ö. A. AKSOY 
0. S. BARLAS 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK 
Ş. ÖZDEMİR 
M. ŞAHİN 

GİRESUN 
F. ATLI 
1. SABUNCU 
A. SAYAR 
Dr. H. V..SOMYÜREK 
Gl. 1. SÖKMEN 
N. OSTEN 
A. ULUS 

GÜMÜŞANE 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELİ 
0. SELEK 
E. S. TÖR 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM 
Gl. E. DURUKAN 
H. İLGAZ 
B, S. KUNT 
İt. SFLÇUK 
A. TÜRKMEN 

İÇEL 
Dr. M. BERKER 
E. İNANKUR 
R. KORALTAN 

S. TUGAY 
GL S. TURSAN 

İSPARTA 
K. AYDAR 
'M.'KARAAĞAÇ 
II ÖZDAMAR 
K. TURAN 
O. T.ÜZEMEN 

İSTANBUL 
A. K. AKYÜZ 
0. E. ARSEVEN 
Dr. G. ATAÇ 
\ BAYINDIR 
^ H. DENİZMEN 
Dr. H, DİKER 
A. Ş. ESMER 
1. A. GÖVSA 
F. HAMAL 
GL TC. KARABEKİR 
Z. KARAMURSAL 
n. KORTEL 
N. MENEMENCİOĞLU 
Ş. A. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
V. SARIDAL 
A. R. TARIIAN 
r. IT. ÜLKMEN 

ÎZMÎR 
B. ARIMAN 
M. BİRSEL 
M. E. BOZKURD 
Dr. H. H. CURA 
E. ÇINAR 
S. EPİKMEN 
R. KÖKEN 
II. MENTEŞE 
E. ORAN 
Dr. K. ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU 
Ş. YUNUS 

KARS 
E. DEMIREL 
C. DURSUNOĞLU 
Gl. H. DURUDOĞAN 
Dr. E. OKTAY 
E. ÖZOĞUZ 

. KASTAMONU 
A. BİNKAYA 
T. COŞKAN 
H. ÇELEN 
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H. ÇORUK . 
Dr. P. ECEVÎT 
Z. ORBAY 
R. SALTUĞ 
N. TAMAÇ 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
M, TANER 
Ö. TAŞÇIOĞLU 
N. TOKER 
S. H. ÜRGÜBLÜ 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Korgrl. K." DOÖAN 
N. A. KANSU 
Dr .F. UMAY 

KIRŞEHİR 
F.ÇOBANOĞLU 
V. SELEN 
5. TORGUT 
1. TURAN 

KOCAELİ 
S. ARTEL 
Gl. M. BAKU 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
A. DİKMEN 
R. FENMEN 
S. PEK 
t. TOLON 
S. YARGI 
t. S. YİĞİT 

KONYA 
V. BİLGİN 
M. A. BİNAL 
Gl. A. F. CEBESOY 
S. ÇUMRALİ 
A. H. DİKMEN 
Ş. ERGUN 
A. M. GÖKER 
H. KARAGÜLLE 
K. OKAY 
N, H. ONAT 
rl\ P. SILAY 
A. R. TÜREL 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 

î : 29 27.6 
Dr, A. S. DELİLBAŞI 
M. ERKMEN 
S. ERTEM 
S. KUTMAN 
H. PEKCAN 
R. PEKER 
A. TİRİDOĞLU 
Ö. B. "UŞAKLI 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
E. BARKAN 
N. BAYDAR 
M. ÖKER 
Dr, C. ÖZELÇİ 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
M. PEKTAŞ 
K. SAYIN 
O. TANER 
T. TEMELLİ . 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Korgl. A, R. ARTUN-
KAL 
H. BAYUR 
R. N. EDGÜER 
O. ERCİN 
!.• ERTEM 
Ş. R. HATİPOĞLU 
Dr. S. E. KÂATÇ1LAR 
P. KURDOĞLU 
Y. ÖZEY 
H. SARHAN 
P. USLU 

MARAŞ 
Dr. K. BAYÎZÎT 
R. KAPLAN 
A. H. TANPINAR 
A. YAYCTOĞLU 

MARDİN 
Gl. S. DÜZGÖREN 
E. ERGİN 
R. ERTEN 
ET. MENEMENCİOĞLÜ 
Dr. A. URA S 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
Orgrl. t. ÇALIŞLAR 
S. GÜNEY 
C. KARAMUĞLA 
H. KİTABCI 

. 1943 C : 2 
F. O. MENTEŞEOĞLU 

MUŞ 
K. KOTAN 

NlĞDE 
A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
H. MENGİ 
P. SOYLU 
Dr. R. F. TALAY 
H. ULUSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
t. ÇAMAŞ ". 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
II. ŞARLAN 
S. S. TARCAN 
H. YALMAN 
M. YARIMBIYIK 

RİZE 
T. B. BALTA 
H. C. BELÜL 
K. KAMU 
P. SÎRMEN ~ ' v 

A. ZIRH 
SAMSUN 

II. ÇAKIR 
Amiral P. ENGİN 
N. ERZURUMLU 
N. FIRAT 
S. GÜKÇÜL 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YORÜKER 

SEYHAN 
K ÇELİK 
Gl. N. ELDENİZ 
Ş. IŞCEN 
C. ORAL 
Dr. K. SATIR 
A. M. YEGENA 

SIÎRD 
Ressam Ş. DAĞ 
A. R. ESEN 
S. TUNCAY 
B. TÜRKAY 

SİNOB 
O. ATAY 
O. K. INCEDAYI 
Dr. B. KÖKDEMÎR 
II. ORUCOĞLU 

I. H. SEVÜK 
SİVAS 

t. H. BAŞAK 
Z. BASARA 
M. Ş. BLEDA 
A. N. DEMİRAĞ 
A. ESENBEL 
Ş. GÜNALTAY 
K. KİTAPÇI 
R. Ş. SİRER 
t. M. UĞUR 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
E. ATAÇ 
P. ÖZTRAK 
E. PEKEL 
N. TRAK 
C. UYBADIN 

. TOKAD 
S. •ÇELÎKKOL 
M. DEVELİ 
R. ERİŞKEN 
H. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
N. POROY 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLÜ 
M.S.ANAMUR 
F. A. BARUTÇU . 
H. N. BOZTEPE 
S. DAY 
D. EYİBOĞLU 
T. GÖKSEL 
R. KARADENİZ 
II. SAKA 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 
H. ÜÇÖZ 

URPA 
K. BERKER 
II. S. COŞAR 
R. SOYER 
A. K. TECER 
İÜ. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

VAN 
İ. ARVAS 
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YÖZGAD 
M. ALPÂK 
Z. ARKANT 
Y. D. KARSLIOĞLU 

î : 29 
S. KORKMAZ 
A, SUNGUR 

ZONGULDAK 
Ş. DEVRİN 

27.5.1943 0:2 
E. ERÎŞlRGİL 
H. KARABACAK 
II. A. KUYUCAK 

.Ş. TANSAN 
H. TÜRKMEN 
E. VARDAR 

[B&ye iştirah etmiyenler] 
AFYON KARAHÎSAR 
t H. BALTACIOĞLU 

AĞRI 
H. TUGAÇ 

AMASYA 
E. URAS 

ANKARA 
M. ÂKSOLEY • 
Gl. N. ANILMIŞ 
F. R. ATAY 
R. BÖREKÇİ 
î, İ N Ö N Ü (RS.C. ) 

ANTALYA 
Dr. H. KURAL 
T. SÖKMEN (M.) 

AYDIN 
A. Ş. LEVEND 
Dr. R. LEVENT 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
II. ÇARIKLI 
M-DESÜR (Mi)- ." 
F. TİRÎTOGLU 

BİLECİK 
M. Ş. ESENDAL 

BOLÜ 
H. Ş. ADAL 

ÇANAKKALE 
H. ERGENELİ 

A. KAMÇIL 
ÇANKIRI 

T. ONAY 
ÇORUM 

E. S. AKGÖL 
t EKER (M.) 

DENİZLİ 
Y. BAŞKAYA (M.) 
Dr. B. ÜZ 

DİYARBAKIR 
Dr. 1. T. ÖNGÖREN 

EL&EIĞ 
F. A. AYKAÇ 
S. SA&IROĞLU 

ERZURUM 
Gl. P. DEMlRHAN 
N. DÜMLU • • 

ESKİŞEHİR 
E. SAZAK 

GİRESUN 
M. AKKAYA (M.) 

GUMÜŞANE 
H. p. ATAÇ 

HAKKÂRİ 
A. R. GÖKSÎDAN 

İÇEL 
T. C. BERİKER 
F, C. GÜVEN 

İSTANBUL 
GI.R.BELE 
S. ClMCOZ . 
G. B. GÖKER 
H. C. YALÇıN 
M.R.YURDAKUL:(M.); 

İZMİR 
0. BAYAR 
II. ONARAN 
H. A. YÜCEL (V.) 

KARS 
Ş. KARACAN 
F. KÖPRÜLÜ . 
Z. ORHON 

.KASTAMONU 
T. TAŞIORAN \ 

KAYSERİ 
8. SERÎM (M.) 

KIRKLARELİ 
Ş.ÖDÜL 

KOCAELİ 
R. AKÇA 

KONYA 
Dr. S. IRMAK 

MALATYA 
H. SAĞIROĞLU 

MANİSA 
K. KARAOSMAN (M,) 

MARAŞ 
II. R. TANKUT 

. MARDİN 
î. F. ALPAYA (L A.) 

MUŞ 
H. KILICOĞLU (M.) 

NİĞDE 
II. TEPEYRAN 

RİZE 
Dr. S. A. DİLEMRE 

SAMSUN 
Z. DURÜKAN 
S. N. SELMEN (M.) ' 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU (M.) 
S'. ÇAM (M.) 
H. URAN (V.) 

SİVAS 
H. IŞIK 
N. SADAK 

TOKAD 
R. A. SEVENGİL 

TRABZON 
M. AYDIN 

VAN 
M. BOYA (M.) 

YOZGAD 
C. ARAT 
S. İÇÖZ 

ZONGULDAK 
A. GÜREL (M.) 

Y. Z. ÖZENCl 

—"C»>-®-« 

W, B. M. M. Matbaası 


