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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

1944 malî yılı Muvazene! Umumiye Kanunu 
lâyihasının müzakeresine devamla; 

Münakalât ve 
Ticaret Vekâletleri bütçeleri kabul olundu; 
Pazartesi günü saat 14 de toplanılmak üzere 

inikada son verildi. 
Reis Vekili 

Sivas 
Ş-. Günaltay 

Kâtip 
Erzincan 

B. K. Çağlar 

Kâtip 
Malatya 

N. Baydar 

B Î R İ N C Î CELSE 
Açılma saati: 15 

REİS — R. Canıtez. 
KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), N. Fırat (Samsun) 

mmm 

REİS — Celse açılmıştır. 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — 1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Ka
nunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/201) 

A -Ziraat Vekâleti bütçesi: 
REİS — Ziraat Vekâleti bütçesinin müzake

resine başlıyoruz. 
Söz alanlar şunlardır. Unutulmuş varsa lüt

fen ihtar buyursun. 
Ziya Karamursal, Salâhaddin Batu, Necmed

din Sahir Sılan, Osman Şevki Uludağ, 61. Mür-
sel, Emin Sazak, Kâzım Sevüktekin, Mardin 
Aziz, Yaycıoğlu, Yaşar özey, Dr. Aziz. 

Buyurun Ziya Karamursal. 
Z. KARAMURSAL (İstanbul) — Memleke

tin zirai meseleleri hakkında mâruzâtta bulu
nacak değilim. Bunu ihtisas sahibi olan arka
daşlarıma bırakıyorum. Bendeniz yalnız bir 
mesele hakkında Muhterem Vekilimize karşı 
borçlu olduğum bir teşekkürü burada yapmak 
ve diğer bir mesele hakkında da geçen sene 
kürsüden arzetmiş olduğum temenniyi tekrar ar-
zetmekten İbarettir. 

Teşekkürüm: İstanbul'un bir incisi olan Ada
ların hususiyetini teşkil eden asırdide çamların 
taravetini ihlâl eden tırtıllardan korunması ve 
kurtarılması için Muhterem Vekilimizin sarf et
tikleri yüksek himmetten ve gösterdikleri yakın 
alâkadan tevellüt etmektedir. 

Tekrar etmek istediğim temenni ise Toprak 
Kanununa aittir. 

Arkadaşlar; bilirsiniz ki, millî iktisadiyatı
mızın önemli temelini ziraat teşkil eder. Yur
dumuzun bir çok yerlerinde bomboş ve metruk 

bir halde bulunan bir çok araziden rasyonel bir 
surette istifade edilmesi artık tehhüre taham
mülü olmıyan bir mesele halindedir. Bu boş 
toprakları müsmir bir hale koymak ve istihsal 
hacmini arttırmak, ve binaenaleyh bu toprak dâ
vamızın her ne bahasına olursa olsun, esasından 
halletmek lâzımdır. Bu mühim dâvamızın halli 
ve esaslı istihsal maddelerimizin tezyidi, an
cak boş arazimizin teknik usullerle işletirilme-
sine ve bu da Toprak Kanunun ihtiva edeceği 
mühim hükümlerin tatbik mevkiine konulma-
siyle mümkün olacaktır. Halbuki her sene vekâ
let makamından bu kanunun yakında Meclise 
geleceği beyan edildiği gibi geçen sene de Muh
terem Vekilimiz bu kanunun bu sene sevkedile-
ceğini vait buyurmuşlardı. Fakat hâlâ bir ses 
yok. Arkadaşlar İstanbul'un iç kazalarındaki köy
lülerin mühim bir kısmı topraksızlıktan sıkıntı 
geçirmektedir. Çünkü bunların geçinme vasıta
sı esas, itibariyle ziraattir. Ziraat ise bittabi 
toprağa müttvakkıftır. Köylerin yakınında bu
lunan ve bir kısmı esaslı surette işletilmiyen 
veya boş bırakılan çiftliklerin vâsi arazisi ya
nında, çalışma cevherlerini toprağa sermeği 
arzu eden ve bundan muztar kalan zavallı çift
çiler hakikaten acınacak bir haldedir. 

Vekâlet makamının bize her sene katiyetle 
vâki olan tebşirleri üzerine biz de aynı kuvvet
le kendi intihap dairelerimizdeki çiftçileri tat
min etmekteyiz. Fakat ertesi sene bunlarla 
karşılaştığımızda bu tebşirlerimizin yerine gel
mediğini gayet manidar ifadelerle beyan ve 
aynı şikâyetleri tekrar etmektedirler ki, bun
lara karşı hakikaten müşkül mevkide kalmak
tayız. Bu köylülerin kısmı âzami mübadil çift-
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çilerdir. Bunlar iskân edildikleri vakit kendi
lerine verilen arazi ile iktifa ediyorlardı. Fa
kat vakit geçtikçe çocuk ve torun sahibi oldu
lar, bunlar büyüdü ve aile sahibi ojdular ve ve
rilen topraklar kifayet etmez oldu, bu yüzden 
müşkül bir hale girdiler. Vakıa bu ihtiyaç yalnız 

.İstanbul'da değil yurdumuzun her tarafında 
mevcuttur. Bunlar Toprak Kanununun biran
evvel çıkarılmasına sabırsızlıkla intizar ediyor
lar. Biz de aynı surette bunu bekliyoruz, çün
kü çiftçilerimizi refaha kavuşturacak ancak 
Toprak Kanunu olduğuna kaniim, böyle ehem
miyetli, N şümullü bir kanunun uzun bir tetki-
ka muhtaç olduğunu da takdir ederim. Fakat 
7, 8 senedenberi bu tetkikat bitmedi mi? Bu 
tetkikler daha ne vakte kadar sürecek? Bu ka
nun bize ne vakit gelecek? 

Muhterem Vekilimiz çiftçinin kalkınması 
için hakikaten candan uğraşıyorlar. Buna ya
kından vâkıfım. Binaenaleyh bundan aldığım 
cesaretle kendilerinden rica ediyorum : Bu 
kanunu biranevvel ikmal etsinler ve Meclise 
sevketsinler. Köylüleri müstefit kılsınlar, bizi 
de bu müşkülâttan kurtarsınlar. 

Bir istirhamım daha var. O da; geçenlerde 
bize bir Orman Kanunu getireceklerini vait 
buyurmuşlardı. Bu kanunla İstanbul halkı ya
kından alâkadardır. Bu kanunu da biranevvel 
Meclise sevketmelerini rica ederim. 

Bir de zirai vaziyetimizin biraz endişeli ol
duğuna dair bazı haberler kulağımıza gelmiş
tir. Bu ne dereceye kadar doğrudur? Yağan 
feyizli yağmurlardan istifade edilmedi mi ? 
Bu hususta bizleri aydınlatırlarsa çok müte
şekkir kalacağım. 

Ş. BATU (Çanakkale) — Sayın arkadaşlar, 
ben gayet kısa olarak ziraat işlerimizden yal
nız bir kaçı üzerinde duracağım. 

Üzerinde duracağım ziraat işlerimizden bi
risi, ziraat işlerinin en yeni mevzularından bi
ri olan teknik ziraat ve teknik bahçıvanlık 
okullarıdır. Hepimizin bildiği veçhile bu mek
teplerin açılmasından maksat amelî ve amprik 
bilgiler yerine halkımıza ve köylümüze fennî 
ve teknik bilgiler vermektir: Zirai kalkınma 
noktai nazarından bu hakikaten vazgeçilmesi 
kabil olmayan bir iştir. Yani cidden el konul
maya değer mühim bir iştir. Fakat esaslı tet
kik edildiği takdirde bu işin namütenahi güç
lüklerle çevrelenmiş olduğunu görmemek te 
kabil değildir. Onun için bu güçlükler üzerin
de esaslı durmak, bu meseleleri halletmek için 
gereklidir. Benim kanaatime göre bu işteki en 
mühim güçlük köylüye mektep açmak yolu ile ı 
zirai bilgiyi vermenin icabettirdiği maddî im
kânlar meselesidir. Çünkü köylüye, 40 bin 
küsuru aşan köylerdeki köylümüze amprik bil
giler yerine fennî bilgiler vermek meselesi 
mektep .yolu ile. ela. alındjğı. zaman.-, gaye.t uzun ı 

zamanı icabettiren ve çok para ve masraf isti-
yen bir iştir. Bunun bir defa tebarüz ettiril
mesi lâzımdır. Bu sene bütçeye konulan tahsi
satla beraber bu teknik okullara sarfedileeek 
para belki 12 milyon lirayı aşacaktır. Daha 
bu işin başlangıcında güçlüklerin birincisi bu
dur. İkinci müşkül, bu mekteplere ilk mekte
bi bitiren köylü çocukları alınmakta ve bura
da 2 - 3 senelik tahsilden sonra çıkan çocuk
lar köye gönderilmektedir. Yaşları 1 5- 18 den 
ibaret olan bu çocukların eski ananevi bilgiler 
yerine fennî bilgiler vermeleri de üzerinde du
rulmağa değer bir şeydir. Çünkü bu inkılâbı 
köyün içinde başarmak bu köy çocuklarının 
omuzlarına yüklenen ağır bir yüktür. 

İkinci müşkülât budur. Üçüncüsü, köylüye 
teknik bilgi vermek evvelemirde köye tekniği 
götürmek meselesidir. Köylünün, içinde bu
lunduğu seviye, bilhassa maddi seviye bu vazi
yette kaldığı müddetçe köylüye en ileri ziraat 
metotlarını öğretsek dahi maddi imkânlar bu 
metotları tatbika imkân vermiyecektir. Onun 
için bu müşkülâtın gayet ehemmiyetli olduğunu 
burada tebarüz ettirmek istiyorum. Çünkü köy
lünün maddi seviyesi bu vaziyette kaldığı müd
detçe köylüye en ileri ziraat metotlarını öğret
mek bir dâvadır, ve bir meseledir. Bu üç esaslı 
müşkülü tebarüz ettirdikten sonra iki neticeye 
varmak istiyorum. Bunun biricisi teknik ve 
fenni bilgiyi köye götürmek meselesini, köye 
mutlaka bu tekniği götürmek meselesi olarak 
ele almak lâzımdır. Vakıa köye yalnız teknik 
ziraat âletlerini ve metotlarını götürmek, tohum 
vermek, donatım malzemesi vermek teknik bil
gi meselesini halletmek demek değildir. Bunun
la beraber köylünün elinde iptidai vesait kaldı
ğı müddetçe en ileri bilgilerden istifade edemi-
yecek vaziyette kalacaktır. Mutlaka bu bakım
dan köye ileri tekniği götürmek dâvasını ele 
almalıdır. Yakında gelecek olan donatım ka
nununda bu gaye gözonüne alınmakla beraber 
bu gayenin ne kadar zaman sonra tahakkuk 
edeceği bir meseledir. Buna mukabil teknik 
okullar açılmıştır. Benim kanaatim, köyün 
muhtaç olduğu ileri ziraat metotlarını öğrenme
si için daha uzun yıllar biz bu seviyenin icabet
tirdiği bilgiyi köye vermek mecburiyetindeyiz. 
Bu bilgiler, kanaatımea kurslarla temin edile
bilir. Bu, açılan teknik bahçıvanlık, ziraat mek
tepleri, Devlet çiftlikleri, Devlet ziraat işletme
sinde bulunan çiftliklerde köylüye kurslar ter
tip etmek, hafriyat, hasat zamanında bu kurs
larda köylüye amelî, pratik şekilde bir bilgi 
vermeğe çalışmak lâzimdîrT^ îleri tekniği köye 

! götürmek dâvasını ön plânda almak lâzımdır. 

. İkinci mevzu, teknik ziraat teşkilâtıdır. Bu 
teşkilât geçen senedenberi memleketimizin üç vi
lâyetinde kurulmağa başlanmış bir teşkilâttır. 
Bu teşkilâtın şekli ve gayesi sudur; üç vilâyetin 
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merkezinde tarla ziuaati, bahçe ziraati ve hay
vancılık mütehassıslara bulundurmak ve ayrıca 
köye ziraat muallimleri göndermektir. Bu kad
ro köylere çıkmak, köylüye birçok faydalı bil
giler öğreterek ve göstererek .köylünün seviye
sini yükseltmeğe çalışmaktır. Bu teşkilâtın' yap
tığı ikinci iş çalıştığı bölgelerde etütjer yap-
maktr. Köylüye bu teşkilât vasıtasiyle söyle
diğiniz bilgiyi vermek bugünkü şekliyle biraz güç 
geliyor, bendenize. Bunun esbabını ar^etmek 
isterim. Köylüye en ileri tekniği götürmeği 
ka,bul etsek, demin arzettiğim teşkilâtı/ yani kö
yün bugünkü teknik seviyesi, teknik bilgi se
viyesi, bu teşkilâttan istediğimiz faydaları ça
buk ve büyük ve büyük ölçüde almamıza mâni 
giî?i geliyor bana. Çünkü bu dâva söylediğim 
gibi yalnız bilgisizlik ve bilgi davası değildir. 
Köyün teknik ( seviyesi davasıdır. Önün iç/n 
bu teknik teşkilâtı köylünün maddi alâkasını1 

yakından çekebilecek başka bir teşkilât şeklîn
de değiştirmek lâzım olduğuna kaniim. O da 
şudur : Devlet rçiflik!eri bir mütehassıs kâdro-
siy;İe takviye edilmeli', bu mütehassıs kadro köy
lülerin maddi alâkasını çekebilmeliir. Tohum 
ıslah istasyonlarından ve diğer Devlet' çiftlikle
rinden doğrudan doğruya köylü bu Çiftliklerle 
maçld1 âljâka tesis edecek olursa, yani bu çift
likler tohum verecek ve ziraat âletleri ve saire 
gibi hususlarda köylüye yardım edecek olursa 
köylünün bu alâkası da çok fazla sıklaşmış olur. 
Onun için bir mütehassıs kadrosiyle bu gibi 
Dylet çiftliklerinin ta'tbikatta köylüye faydalı 
olmasını temenni ederim. 

Etüd meselesine gelince; etüd meselesinde bu 
teşkilât elemanlarının, kâfi derecede hazırlıklı 
olmadıkları için, başaracaklarına kani değilim. 
Yajbançı memleketlerde bu etüdleri ayrıca ku
rulmuş, eljüd istasyonları yapar. Bu etüdleri bi
zim memleketimizde yapmak behemehal lâzım
dır. Çünkü biz memleketimizin ' hususi iklim, 
ziraat ve toprak şartlarını bilmiyoruz. Yüksek 
Ziraat Enstitüsünden çıkan gençler iyi yetiştik
leri halde bir çok yerlerde mahallî şartları iyi 
bilmedikleri için bir çok müşküller içinde kal
dıklarını da biliyoruz. 

Onun için memleketin hususi şartlarını iyi, 
gayet iyi incelemesi lâzımdır. Fakat bu teknik 
ziraat teşkilâtının elemanları ve vasıtalariyle mı 
işi başarmağa imkân yoktur. Onun için memle
keti bir takım bölgelere ayırıp bütün DU bölg6-
lerde bu bakımdan tetkikac yapmak lâzım'dır. 

Şen olarak, arkadaşlar, köy kalkınma dâvamı
za, ana hatları ürerinde kalmak şartiyle temas 
etmek istiyorum. Biliyoruz ki Cumhuriyet inkı
lâbından beri köyü kalkındırmayı en büyük gay
retlerimizden biri saymaktayız. Bu hususta çok 
işler başarılmıştır .Ziraat. Vekâletinin başardığı 
işler de küçümsenmeyecek derecededir. Köy Ens
titülerinin bu dâvada büyük rolü vardır. Fakat 
köy kalkınjnasT dâvasını bir bütün olarak ele 

.İMİ tf:l 
alnıak lâzımdır, Jşt§ Jpnu temamenalmıs, deği
liz. Jpy kalkınînaşı dâvagr bir maarif, bir şıh-
hat,bir münakale davasıdır; birj ptazar davasıdır, 
bir ^jrai as#yif ,d#ya§ı zirai .kfpe^işiyle,; donatı
mı £ÎB ve bütün meseleleriyle Bir ziraat dâvayıdır. 
Fakat maalesef köy 'kalkmmasr ,böyîe bütün 
olarak ele a^nmış değjldir. 6u bÖy|ş olmadıkça, 
köyü ^,m olarak kalkındırmaya imkân yoktur 
arkadaşlar. 

Köy dediğimiz; şey yalnız bir taraf nidan tu
tulup kaikındrrılaMecek bir siklet değildir. 
Oıiıin maarifi ile, sıhhati ile, münakalesi ile, bü
tün ziraat dâvaları' ile birden .ele alınması ve 
böyle bir şekilde kalkmdırılmasi lâzımrbf.Bunun 
için ne yapmak lâzımdır? bunları yalnız teshit 
etmek kâfi değildir..Bu hususta müsbet yollar ve 
bilhassa maddi şartlarımıza uyabilecek mümkün 
ve müşb#t yollar,bulmak lâzımdır. Bu. hepimizin 
vazifesidir. Bendeniz bu düşünce iledir ki yük
sek huzurunuzda maruzatta bulunuyorum. 

Bunlardan birisi;' köy kalkınma dâvası bir 
Devlet politikası dâvâsr olmalıdır, bir memleket 
ve rejim dâvası olmalıdır. 

Bir millet olarak, Hükümet olarak bu dâ
vanın üzerine yönelmediğimiz takdirde bu dâ
vanın halledileceğine' kani değilim. Bunu bir 
defa tebarüz ettirmek isterim. 

İkincisi; köy kalkınma dâvasriii evvelâ bir 
plânla' ele almak lâzımdır. Bir çok detay plân
larla kü^ük plâ'nların, sentezi olacak ve ana hat
ları de|ismiyecek bîr koy kalkınma plânı lâzım
dır. Bunu merkezi teknik bir teşkilâtın* hazırla
ması ieab eder, Memleketin en iyi mütehassısları 
ve beynelmilel ölçüde en değerli bilginler ve 

teknisiyenlerinin böyle bir plânı hazırlamaları 
icab eder..-

Üçüncü nokta: Köy kalkınma dâvasını bütün 
m.e,mjekette ele alarak mümkün, glmadığı takdirde 
bölge bölge ele almak lâzımdır. Beser onar senelik 
programlarla bu köy kalkınma dâvasını ele almak 
lâzımdır* 

Dördüncü nokta: Eğer köyü kalkındırma <jlâ-
vala r̂r mahiyetleri itibariyle iktisadi dâvalardır. 
Onun için iktisadi mahiyette olan bu işi' Devlet 
İktisadi feşekküllerinin eline vermek lâzımdır, 
Tıpkı Sümerbank gibi; Sümeşrbank memleketteki 
iktisadi mahiyette olan meseleleri nasıl hallet-
tiyşe onun giln meselâ B.F K-öybank kurmak lâ-
z}mdîr.Sİümerfoank i .muhtelif en4üstiri senasın
da iktiflafU tesjskkülleri koruyorsa böyle bir k^y-
b,ank da koy ^Ikınm^sjnda mühim pj[ân dâ̂ va-
lun birer birer ele alabilir.. Köyü taştan aşağı 
yciiidn-ı kınınak, arazisinin ıslahını, toprak dâva
sını jı/illetmeky $&$ krediyi temin etmek donatım 
mevzuunu halletmek, bunların hepsi iktisadi 
m'ahiyette ve Böyle bir ana bankanın başarabi
leceği; işlerdendir. 

Köy- kalkınma ; 4|^^şııx .• .t:,lxu, jşê CT}̂ erVbütüp • 
I olarak ele almak zarureti-hakkında mi 'ö& m£ 
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sal vejmek iştşrim. j^oğumus Jajy kallçnttha 
dâyasş» aric? İiv maarif d İYa^ol^ra^^ le ,^ -
rız,, $v'et en başjt i'şlûrim^jlen pf muğlak ijiı 
leşiöfpş kadar p y e y^ ^şı^l^kete gptürmek 
istexfrğ4mk büyu^ t e ^ B ı i s l ^ ö ' ^ p ü m p çî-
kas, en b&pL :̂ mâni,( jmj sev|yesîdır. Ifoy se
viyesi yüksek olmalıdır ki, biz oraya eri ileri 
tekıyği gotürebiMim. 

Köy dâvası aynı zamanda sftıh&t davasıdır. 
Sıhhatsiz bir köyde kalkınma mevzuubahis ola
maz, 

Yolu olmayan bir köyde yijıe kşlkımna mev
zuubahis ^lama?. binaenaleyh yafrçız bu dâva-
lar4aıij Win | ele alarak, köj kalkmnja clfeva-
sımn J^Lpdil^cegi uıifıt e,fULeripz. Bu yoldan 
gidilse, çjajıi pııbüyufe daya halledilmiş" olmaz. 
Eğer fypylş olsaydı,meselâ 3t^ w sçn^denberi 
mektebi olan koylerirtıiziri bugŞn kalkınmış oî-
mas^ lâzımgelirfli, Talnız, £i4§at dâVast olsay
dı, Kaşıtma göçmemiş kpy^rJBiizîjn', kalkın-
ması Jâzîmdır. Bu iti parla Uöjfö bütün bu dâ-
valarîyle ve ziraat dşyalariyLe beraber 6le al
ma]^ I^umuria. kaniim ve Hükümetimizden,, 
sözlerimi bi,tjrirKen} yalnız köy dâvası d*eğîl, 
memleket dâvası oTan bu buyüÜ işi bu çapta, 
bu ixfo%1 ele ârıfta'sılir tdıffeıöıî ediyorum. 

Saytn âîrkâdaş|arrm', ziraat i|lerımîz, iyi ve 
bîlgifi bir tulumla, ıferî bir yolda gelişmekte' 
burç^ftyor. ÇîeşitH' zırlat konuları üzerindeki 
çalınmalar ge lec i yıllar için' u&itıtlu gb'rüTüyor. 

$>u çalışmalar arasında sdrrçi nebatlara da 
el âtürriığ olması, ziraat butç'emîzin 7^4 nçü 
fâsıTda «kauçuk bitkileri ıslah, tecrübe, dene
me, ur-etme ve imal işleri» içhî tahsisat konul
ması memnuniyetle karşiîdnmrya cfeğer. 

Ane f̂c, pütçe Encümeni mazbatasında «he
nüz ie^ıi ve inşa devresinde bulunan bu mües
sesenin teknik randımanı- hakkfntfe malftnVat 
elde etır^el imkân ve ihtimali» ofrnacfiğr yazıl-
mrş ofrfupundan Öa komt fzerînde ^UruTÖıâstnı 
faydâfr buhıyojû'm. 

vâkfa, yabancı memleketlerde isp'frtft ile 
kömü^efı, film pVjjrat kâ^lfctirçöaj&i bazı 
gaz&r to fâ'jiîâlanfîmaİc s^e*tiyîe &¥ni K#er-
QÜK S i l d i ğ i ve1 hattâ fcsİTİç^Hit n^tlaVflî 
yelf&tfrîîme^T, üretilmesi suretiyle dalra geri^ 
Üfâkikr m8 e&ldigi Belenmektedir. 

]Ju itibarla pîztfê  de fcu imlece" başlanılmış 
olması çok yerîndemr. Mase,n, yurdümtrzuri 
bir, çok yerleri gibi Tunceli de zirai nebatlar 
bakımından zengin bir durumdadır. Ovacık 
kazasında Fülür - Zeranik arasında, Munzur 
suyuaun uzandığ^ geçtiği geniş saha sakız 
tarlalariyle doludur. 

tCenger adı verilen sarı dikenlerin, toprağa 
yakın, yerlerinden, kökleri üzerinden kesilmek 
suretiyle, donan usareleri, sakız halinde top-
Ummâ-t tiaMto & tibgtid&n gfrfeıiBhfe sa-
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tümafcta Y/J 6»' sakızlar kaıi^ukluMşl^rm y a n 
sında kufeıKna^tao:İr: 

İfcaŞEa ye, ItusyâMa, Aimfchjftf- ve' ftarW 
da, naljtâ ^lgafîştân'da k ^ u T O 4 nVbaW 
ekilmekte ve üretilmekte oİdwuria ğbre, MKe"-
mjzde Tânyı vergM ölâfit vftlm.itİfr olâıf ^rf-
ger ve Kok sakızlarından HiÖmihetimfec^ <fâka 
geniş şelnlde faydalanılma ve" fünfe'̂ li ğî?B!* 
yerlerde bu nebatları toplıyan köylülerin1 e*mW-
lerinin, yaşama vç* &Mtf şaVtlar^tf ö^^ıiîÜy^cek 
$ekıl6fe ^rfendirlMıefli îçîn açana1 nter ğıB? «e».-
birler (pşuriülmekt'edfrf 

Gelecekte, ÜÎkemizîri pu$& ittfiya^fltAftl 
karşıl^raıya ıtfa^uf olari W çaî^b#lW, ne s££ 
hadadVrl Tunceli çevresine buîüriM ^ z « a ¥ 
istenilen vasıfları haiz göriflmftf riTOür'f B^. 
radas W ba&ıımîari bir* n'eHat %^ft^ MSif&tm 
kurulmak duşüîimmu^ niüdu¥f 

Bu nrü[nase^t% bftttfn j«?enıleWîi ilg«â». 
direri v£ ürerinde Ött'emle CrarulmaPa öfetf ?-#£-
ra^ ^annin'unâ tema? ^meR ve" WŞtM v* 9k-
um şartla^ MbariyTe r ^ M ateTMlHeft v*1 £$• 
zetiflhârf Aûtoari' ^urtc'elî'nin ziraat i^eri' üre
rinde darritak istiyorum1. 

tu çevrede, tabiat sert ve v^EşMîr. , Y » 
sek dağlar, co^kttn sular, geniîâ ormanîâ'r v'e" 
ya-ylalar yüzünden ekin'ı'6 erverMi tföprâ«fe 
topluca oîâY^k touııa^ı'ama'kt^fer. Mrme G-
verisR olan toptfglcförrn btf kîfarf dâ  jUSSk v# 
boşaltılma bölgeler i^in^dü». Bâzı yöîefde 
ekime elverişli toprak temini için ormanîİ#te 
fundalfklar y^krîmâma,, slflHHırieKtem 

Topraksızlık yü^üüden hi'̂ ' ^«ölîyen, ka1-
n ^ toklüftWa maraba, yancı ot*f'âte çaöş«« 
vaîta'ndaşîar gerekten büyük zör%£ îçifiÖ«Öi». 
Bazı yerlerde arazinin bü¥ü& toWPâk salr%î(S!*î 
elinde olniâ^ı ve b^nîrfrda^ letfekiişf gibi fty-
datoıteıftaıaasf, f»ffl bak^Srîâr, mShfcWhf 
gbYülırieÖefe 

*bpr^srz köylüy* toprağa b^iam^k lore-
tîyle daüâ ierîmli Mf hâfe g^llfebîîmelc, k»y-
liîntüzfün geçim dârİfİîıSi, kı^meö &m ol̂ te, 
bu y o l t a gîdere'MImeK, yaşayişıttt söğlayafeö-
mek için Toprak KaT^nuiftin Hfi&th ÎJîfCe £&a-
nîması gözleniİmel^lir. Acaba btt temtHifl 
ait çâlı̂ ma*İa'r vö •Meelfeöeler ite Sfffhfidschrf 

Yttrmimü^ııfi bir föft yö*M*feıde dldce^i gibi 
Ttîric^îi ^Hr^â*d€ dahi zh%aft âîe*ter4 şofe g«ri 
ve ipliâSıdir. BrfMhla tea-ber' Ş«üsişge%e^ gi
bi zîfaift ifl«fi nlsp'eten Jyice Maft yelerde 
halk yeni ziraat âletleri istemektedir. Aeâfca 
bıiri^rfa da y^üi ffî8ftyıeîfer, M^et - bâpâr1 ma-
kfneîer g^niderîife^ AttUSMÜtt dkraaz 4c»? 

Bû çevrede* ya#3rtto t » » feSyHiRfc anlrir 
kendiferli^ yetee^ fcadar ^îfif ftö ugra^mairta, 
ektikleri maddeifer kığcfey fk arp& ^e dany* 
Yb D^az da ç^dâra îûlrisaf 0löi«fetedir. İBaseak̂  
ye^Fi'toîftiMlar iyi Sefiîdlir. Ötir*M*« ifc^ı edö-
m!$ fâföm ^M^r*efc ffiöööüfi değil kidir! 

Bgşta Wİ§ay. b ^ a t z ^ l ÇiÇftli-Bölhıb^ t * 
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humlannî, mahallî şartlara en uygun olanlar
dan seçmek, türlü tohumlan tasfiye ve ıslah 
etmek suretiyle dağıtmak için Tunceli çevresiyle 
Elâzığ ve Bingöl topraklarını da nazara almak 
suretiyle, bu çevrede, tohum ıslah istasyonu ve 
deneme tarlaları kurulması uygun olmaz mı? 

Bu arada, yonca yetiştirmeye elverişli olan 
Ovacık çevresine yonca tohumu gönderilmesi çok 
yerindedir. 

Bu münasebetle, zirai mücadele işlerine do
kunmak istiyorum. Tunceli çevresinde yasak ve 
boşaltılmış bölgelerdeki vahşi ve zararlı hayvan
larla mücadele edilmediğinden işkâyet edilmek
tedir. Aceba hastalıklarla ve zararlı hayvan
larla mücadele etmek için daha yakından ilgilen
mek kabil olamaz mı? 

Vilâyet sınırlan içinde Pertek ve Çemişke
zek meyvacılık bakımından ileri durumdadır. 
Ancak, diğer bazı kazalarda da meyveciliği 
yaymak gerektir. Esasen, halk aşılı meyva fi
danları istemekte ve aşılama usullerinin göste
rilmesini rica etmektedir. Bu itibarla Pertek 
ve Çemişkezek'te bir Teknik bahçivan okulu açıl
ması ve köylüyü bu yönden de yetiştirmek ve 
aydınlatmak için ziraat memurları ve ziraat öğ
retmenleri gönderilmesi yerindedir. Mazgırt top
rakları diğerflerine nazaran çok bereketli ve 
geniş olduğu halde uzun zamanlardanberi bu
rada tek ziraat memuru bulundurulamamış ol
ması Ziraat Vekilliğimizce de doğr görülmese ge
rektir. 

Sözlerime son verirken Sayın Ziraat Vekili
mize ve kendisiyle birlikte çalışanlara hayırlı 
başarı dileklerimi sunar ve yüksek huzu
runuzda belirttiğim işler üzerinde bizi aydın
latmalarını rica ederim. 

Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Bir hekim 
ziraatten bahsediyor. Efendim nerde, ben ner
de Bunu çizmeden yukan çıkmak diye tav
sif edenler olabilir. Nitekim memleketin zirai 
bölgelerinden birisinde geniş bir tetkik seya
hati yaptıktan sonra yazdığım yazılar, böyle 
akisler, bulmuştur. Bana hususi mektup gon-
döripte, sen Konya mebususun, fakat Konya'yı 
anlıyamamışsın diyenler oldu. Bana mecmua
larda yazıp yazıp da aynı sözleri söyliyenler ol
du. fiem bu vatandaşlara, bu kürsüden ce
vap vermek ve hem de aynı zamanda Ziraat Ve
kilinin bu sene başardığı işlerin büyüklüğünü 
huzurunuzda ifade etmek için bu zamanı fırsat 
buldum. 

İstiklâl harbiıidenberi Konya ile Ankara ara
sındaki yolu ve Haymana ovasmı onlarca defa 
gezdim. Her defasında içim burkuldu. Burası 
baştan başa, tamamiyle çoraktır, buralarda ot 
bitmez, steptir, diyenler de oldu. On beş şe
ne' evvel Konya'da .görülen büyük kuraklıktan 
sonra matbuatta bir bahis açıldı ki, Orta Ana-
dalu. az daha bu yüzden yıkılıyordu, deniyor. 
dü ki, Orta Anadolu çoraktır, çöldür, insan 

I emeği ile istihza eder, vatandaşı öldürür. Orta 
Anadolu'yu boşaltalım, sahile inelim, insan e-
meğine kıymet verelim. Memlekette böyle bir 
fikir ileri sürülüyordu. Buna mukabil Orta A-
nadolu'yu müdafaa etmek istiyenlerle, ziraatten 
iyi anlamıyan ziraatı meslek yapmamış olan biz
leri kandıracak bir mantık bulamıyorlardı. 
Nihayet askerî bir mülâhaza çıktı, dendi ki; bir 
memleket göbeğinden müdafaa edilir, huduttan 
değil. Her hudut harekâta sahne olabilir. Fa
kat memleketin ortası kuvvetli olmazsa müda
faa yapılamaz îşte yalnız bu mantık münaka
şayı ortadan kaldırdı 

Kilometrelerce süren ve günlerce devam e-
den bu Orta Anadolu stepi denilen yerde di
kenlerden, yavşanlardan başka bir şey yoktu ve 
insanın ruhunu ezen bir manzara, bu sene büsr 
bütün başka bir manzara oldu. Şimdi Sakarya 
kenarından tâ Akşehir - Konya şimendifer hattı
na kadar kardı arası kesilmeksizin bir Devlet 

I tarlası halinde bulunan eski çorak manzara be
nim gördüğüm zaman yine birtek manzara arze-
diyordu, fakat step halinde değildi. Baştan
başa kırmızı, sarı renkte buğdaylarla örtülü, süs
lü güzel bir vatan parçası. Bakımsız değil 

Ziraat Vekâletinin senelerdenberi muntazam 
bir usul dairesinde çalıştığını biliyorum. Ge
çen sene ilk tecrübelerini geniş bir ölçüde yap
tığı uygun buğday .tipini yetiştirmek için u-
zun. müddettenberi çalıştığını biliyorum. Bu se
ne harekete geçtiği vakit de uğradığı müşkülâtı 
da biliyorum. En evvel elinde tapusu ve senedi 
sepeti olmadığı halde geniş araziye tasarruf et
mek istiyenlerin menfaatleriyle çarpışmak lüzu
munu hissetti. Sağa, sola Devletin en büyükle
rine telgraflar göndererek, sizin Ziraat Vekili
niz eline geçen benzinle toprağı suluyor de
diler. Fakat evet arkadaşlar toprak ıslandı, arpa 
ekip dan biçmedi, benzin ekti, buğday biçti. 

Çalışma tarzı hakkında bazı arkadaşların fi
kirlerinde ufak iphamlar gördüm. Kalabalığa 
boğulmuş dediller. Hayır, benim gezdiğim ve 
gördüğüm yerlerde asla kalablık yoktu. Bin 
dönüm arazi üzerinde çalışan insan miktarı or
talama olarak yalnız 15 ti Arkadaşlar, gez
diğim gördüğüm yerlerde bazı büyük arazi sahibi 
olanlar Devletin bu ziraat hareketinden ürkmüş
ler akibetlerinin fena olacağı vehmine kapılmışlar, 
şöyle diyorlardı; bu aletleri Devlet kullanamaz, bi
ze versin. Nitekim sbaah saat 8 de kalkıp akşam 
karanlığında işi kapıyorsunuz dediler ve ilâve 
ettiler; köylü daha çok çalışır. Hayır arkadaşlar, 
köylü gece uyur, gündüz çalışır, Devlet gece 
gündüz uyumaz ve çalışırdı. Devlet kombinaları
nın yaptığı masraf köylü ziraatiyle ölçülmek is
tendi, ölçüldüğü takdirde neticenin kombinanın 
lehinde veya aleyhinde olması muhtemeldir; fa
kat bunun hiç. bir kıymeti yoktur. Yahut tek 

I fyir kıymeti vardır ki; o da, çorak, sitep dediği-
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miz Anadolu'nun, velut toprakları bulunduğunu 
ispat etmesidir. Bir buğday başağı bir tek 
liraya da mal olsa her şeyden evvel vatanperver
lik üzerine müessir olacak kıymettir. Bir arka
daşım eskiden burada aynı mesele üzerinde konu
şurken, konbinaların elinde bulunan makinala-
nn müesseselere, mekteplere, istasyonlara ve 
çiftçilere taksim edilmesi arzusunda bulundu. 
Benee küçük kuvvetleri bir araya toplayıp büyük 
işler görmek, bugün memleketimizin en yakın ve 
en âcil işlerinden biridir. Toplu olan kuvvetleri 
bırakarak mesaiyi âtıl bırakalım, bu olmaz. Be
nim hepiniz gibi memleketim hakkında olan mu
habbetimden elbette şüphe etmezsiniz. Fakat şunu 
ilâve edeyim ki, Ziraat Vekâletinin bu sene çalış
ması ve ortaya koyduğu eser vatanperverliğim 

. üzerinde fevkalâde müspet tesir yapmıştır. Ço
rak denen toprağı daha ziyade sevmeyi onun 
sayesinde öğrendim. Bunu Ziraat Vekili yaptı, 
kendisine bilhassa teşekkür ederim. 

Bu kadar sözlerden, bu kadar temennilerden 
sonra Ziraat Vekilinden bazı şeyler rica edece
ğim. Çok ehemmiyetsiz ve evvelâ bir kelime rica 
edeceğim. 

Saray önü civarında yakın vakte kadar bir 
Fransıza ait olan bir çiftlik vardı. Bu çiftlik es-
kideUj Fransızın eline geçmeden evvel halk oraya 
«Kökez» derdi. Bilâhara Fransızın adma izafetle 

VBellie fol» çiftliği denildi. Ziraat Vekâleti uzun 
müddet çalışmalardan sonra, Konya 'lıların da 
- arzusunu nazarı dikkate alarak bu çiftliği istim
lâk etti ve Belle foi yerine, «Özden» kelimesini 
koyduk, «özdene kelimesi «öz» den geliyor. 
«KÖkez« kelimesi ise kaynağını «Kök» ten alır. 
Oraya eskiden de «Kökez» denirdi, Kökez aynı 
zamanda Büyük Selçuk ümerasından birisinin de 
ismidir. Bu veçhile büyük Türkün ismini de 
yaşatmış oluruz. 

Bu kadar methettiğim Ziraat Vekâle
tinin hiç kusuru olmadı mı, hiç fena 
bir işi olmadı mı?. Hata olmuştur. Fakat bu 
doğrudan doğruya Ziraat Vekâletinin sun'u tak
siri dâhilinde değildir. Ziraat Vekâletinin me
saisine de diğer Devlet dairelerinin iştirak etme
si lâzımdır. Vekâletin elindeki makineler saman 
yapmıyor. Bunlara mütehassısların söylediklerine 
göre Haşpay denilen bir cihaz ilâve etnıek la
zımmış. Fakat bulunmuyormuş. Binaenaleyh 
Ziraat Vekâletinin elinde bulunan toprağı hemen 
akabinde sürmek mecburiyetinde olduğu için bir 
taraftan buğdayını alıyor öbür taraftan samanını 
yakıyor. Ziraat Vekâleti böyle binlerce dönümde 
samanları yakarken öbür taraftan Ulus gazete
sinde saman münakaşasını görüyoruz. Bunu bil
hassa ait olan Vekâlet nazarı dikkate almalıdır. 

Ziraat Vekâletine bir sual soracağım. Geçen 
sene büyük ölçüde tohumluk dağıtımı işlerine 
başlanmıştı. Bu tohumlardan Konya vilâyetine 
mahdut miktarda dağıtılmıştır. Bu sene acaba 
tohumlukları tamamen dağıtacaklar mı? Ve Kon

ya vilâyetine Ankara ve Eskişehir'de olduğu gi
bi tek bir tip tohum temini kabil olacak mı? • 

En son ricam Sıhhat Vekâleti bütçesi konuşu
lurken bir Çeltik Kanunu mevzuubahis olmuş,ve 
Sıhhat Vekili bu kanunun kendi Vekâletinden 
çıkmış olduğunu ve Ziraat Vekâletine gitti
ğini söylemişti. Tabii bu sene vakit geçmiştir. 
Çıksa bile artık tatbik ohmamaz. Fakat bunu 
acele olarak müzakere etmek ve çıkarmak lâzım
dır. Çünkü geçen sene kış ortasında müzakere
sine başlamıştık. Şimdi acele etmezsek korkarım 
ki, bu sene de yetiştiremeyiz. Ziraat Vekilinden 
bilhassa rica ederim. Bu kanunu acele olarak bi
ze getirsin, 

GL M. BAKU (Kocaeli) — Sayın arkadaş
lar bir süvari generali olmak ve atla atçılıkla 
meşgul olmak itibariyle yüksek huzurunuzda Sa
yın Ziraat Vekiline çok önemli ve faydalı gördü
ğüm bir ricamı ve teklifimi arzedeceğim. Oda 
şudur : Bütçenin veteriner zootekni ıslah ve üret
me işlerine dair kısaca mâruzâtta bulunacağım. 
Şükranla gördüğümüz vilâyetlerin aygır depola
rında halkımıza gerek tabii ve gerekse suni sı
fatla güzel ve sevimli taylar yetişdirmektedir. 
Fakat bu taylar, bu yavrular köylerimizde ana
sından, kısrağından süt devrine kadar takriben 
bir yaşma kadar beraberce oldukça iyi bakıl
maktadır. Fakat bir yaşma geldikten sonra 
köyler civanndan geçtikçe, kasabalardan geçtikçe 
görürüz ki, bu taylar, bu sevimli yavrular ko
yun sürüleri içinde, sığır sürüleri arasında 
otlamakta ve bir çobanın himmetine verilmekte
dir. Bu taylar akşam köye döndüğü zaman sa-
hibinin ahırında yeya avlusunda bir avuç yem 
dahi kendisine verilmeksizin ve çayırda, kırda ot-
ladığı zamandaki çamuru ve pisliği dahi kala
rak tımar edilmeksizin ertesi sabah yine aynı şe
kilde, aynı vaziyette o sürülerin içerisine gidip 
bu suretle yetişmektedir. Bu taylar bu vaziyette 
takriben, < iki ve 2,5 yaşına geldiği zaman halkı
mız ve köylümüz bu neşıvünemasını tamamlama
dan, ya- üzerine semer veya eğer konu-

' larak köylünün hizmetinde ve sahibinin fay
dasını temin etmek için kullanılmaktadır. 
Bu suretle bu hayvanların bir çoğu bu se
vimli tayların bir çoğu neşvünemadan mahrum 
kaldığı gibi bir çokları da meşak ve mezahim-
den telef olmaktadır. Nasıl ki, memleketimiz
de milletin ve halkın çocuklarına bakmak ve on
ları yetiştirmek ve onları ölümden koruman için 
Hükümet, bütün millet, bütün vekâletler dik
katle nazarlarını onların üzerinde tutuyorsa bu 
suretle memleketimizin en mühim bir ırkı olan 
bu gibi tayların ordumuza, yurdumuza, halkı
mıza ıslahı için yetiştirilmek üzere bu gibi yavru
lara, bu gibi taylara bakmak ve yetiştirmek lâzım-
gelir. Bundan dolayı kendimce düşünmüş ol
duğum bir tedbiri huzurunuzda kısaca arzede
ceğim. O tedbir de şudur: 

— m 
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için, jttiUl Müdafaa Vekâletini ilgilendirir. 
Köylerimizde fyalkçmızm elinde bulunan bu tay
ların iheyeti .umumiyesini, bir yaşma geldikten 
şonıja Ziraat Vejkâleti, memleketin rayicine gö-
j;e, satm şimali ve bunları aldıktan sonra h#,ra-
îaşa ve çiftliklere darılmasını ve orada 3,5 - 4 
yadına "^a^ar, fenni ve amelî bir tarzca yetiş-
'..tîrjneşjpi .ye , ondan sonra halkımızı teşvik ve 
ter^jp için de »bu tayları harpten evvelki, bu-

fg^r^ü buhranlı deyir/Jen evvelki zamanlarda 
ojçfoğu jgipi 40 - 50 lira kıymetinde olan bir taya 
tlO - $> lira fazla vererek o tayı ondan alniak 
ve bu suretle dört yaşına kadar haralarda, çift-

^İ&l^jİe, ^e^olarda yetiştirınektir. Çjinjsü tay
lar Iju tarzda ,3,5 -'4 yaşına kadar, t ay depola
nma^,, , .çiziklerde tetfbiye etlıljlıkten ve "bu su-
J$4p,$i İ)aJkımı^n- s o n r a onun karşısına çıkan 
en büyiüs: bir müşteri yardir; o da Millî' Müda-
İşa ^ V ^ l e ^ i r / Millî' ^üdafaa Vekâletinin 
^mej^e^iimjgde rat , satın ajmak için esas-laştı-
,r4n^fştftt şatmalma Şartları yardır! 

J$iz de J^vari al̂ aylaj?jmK ve f̂iP.fcu birUkle-
,.şim|afjı,çin^ajmacajk .binçk ^a^rının yüksekliği 

j ^ a r , g o ı ? | i ^ ^ ve^acıiecrutjeşîni yâptıİ 4ki, 
£ ^ m l ^ 4 # W e M$$ Müçtafaa VekaLeî^nin sa-

ıJNâ&ldF' tŞmk* $WW<& buzurunuzdö ar-
&$S3ğj&ff$fi %y&P- ilinde ^ulunan taklar gjda-
,^zj$rtgın ve ba^rmsjzjıkian dolayı W yüksekliği 
, sureti ^atiyeje bulamyorlar. Fennî olarak şu 
'^^.vştrd^rTa^Iarl : - 3 - 6 yaşına kadar yakse-
ffi. ,Qn^[şi,)Mynra kalmlaşırfaf. -Halbuki -]b$yle 
*SİÎtî$î#r4f 1 fâtaUrct'a ^emri ve usulü dairfesin-
ı^ıfoı&tftaî* . ^ H ^ l 1 ™;Pe9vu nemasına 
^zme t j<iü$ği ^a j s^âe .matlûp olan ^ujtsek-
jyfc.teHfP- ftM^eÖmi,z M^P- â t ırkıtün ıslahı 
^gsûsujç^a • eÂ ,mu\im adim atılmış bulunuyor. 
^ j^na te^yn^nişml^ t için fy^.feıydaİı vi önem-
sft^ji^jtujasûlü rçeîki îıenıen bir" eeçe içiöde ta-

a ^ ' ^ a t Ç I l ı n a / ^ â n ' . h l s ı l oîmaz. ^Srraat 
ç|İetî^in Dunu senelere taksim ederek'bir 
* ! * - i . - t i " l _ f ^ U u V ^ İ M n ' K i l 4- a s4rİB' i l« * $ • « • _ jîçam 'yapaVâk püig« bölge bu taylaö Çift
l e veylW~ma$î'vaziyeti müsa£t 61in tilâ-

ılaÎ3İara;k"ve'*t>û'"esasîat dairesinde -gMşerek 
»effii de gerelt tay depolarında Ye getfefegö hara 

' îardâ.M güzelim tayların yetişmesi .*e ua$vü-
ne^'kulması mütafkîin olur ve, orduya da .fay
dalı bir kale gelmiş oulttmur. Bejki orda ve-
ttrinerlerindeVisilfade mumMn elduğu .gibi, 
emekli veterinerlerden 4e kadroya -almak iure-

tiyle, bazı at terbiyecilerinden de istifade te
min .etmek mümkün olacaktır. Bu gibi birçok 
elemanları almakla el'birliği yaparak memleke
timiz için çok ehemmiyetli görmüş olduğum bu 
at ırkının da ıslahı hususunda böyle bir terti
bin yapılmasıiıı yüksek -huzurunuzda değerli 
sZiraat Vekilimizden arz ve niyaz ediyorum. 
Mâçuzatm bundan ibarettir. 

JS. A- TOKAP (Denizli) — Aziz arkadaşlar, 
çiftçilerimizin ve köyli$erjmizin ziraat alâtmda-
İigeriiikîerine rağmenistatıstijilere(görenormal 
yıllarda Türkiye'nin normal ihracat maddeleri 
vasati olarak 64,4 - % 71,2 zirai mahsuller 

*jfo 8 - 21,5 kadarı da hayvan mahsullerinden 
olmak üzere tahminen % 80 küsur kadarı çiftçi 
emeklerinden hasıl olduğuna ve nüfusunun da 
% 81 ri köylerde oturur çiftçi olmasına göre her 
şeyden evvvel geniş manasında bir çiftçi ve köylü 
memleketi olan Türkiye bugün' acaba toprakla
rından normal bir çalınma ile ziraat, orman ve 
hayvancılık bakımlarından normal verim alabili
yorum1? Bence hayır. Şu halle .Türkiye'de-bu 
günkü zirai aksaklıkları -gidermek için evvelâ 
zirai sahada genişçe ve esaslı surette bir,zirai 
reforma ihtiyaç vardır demektedir. Ancak bu 
zirai reform sayesindedir ki topraklarımızda ras
yonel mesai, fenni çiftçilik teessüs edecek ve 
topraklarımızdan normal mahsul alınacak ve 
binnetiee çiftçi ve köylümüzün kalkınması teinin 
edilecek ve halkımız da genişçe yaşama imkân
larını bulmuş olaeaktır. Bundan başka ihracat-
maddeJ erinin esasını zirai ürünler teşkil ettiğine 
göre döviz kaynaklarımız da yükselecek ve büt
çemizin dayandığı ana temel de .sağlamlaştırılmış 
ve binnetice Millî Müdafaa garanti edilmiş ola
caktır. Şu halde Türkiye'de .zirai reform yani 
istihsali çoğaltma ve iyileştirme mevzuu ön .plân
da gelen işlerimizdendir demektir. Gerçi Cumhu
riyetin zirai sahada simliye kadar şükran ve 
minnetlere lâyık-, himmetler sarf etmiş ojduğu 
malûmdur ve^bu hususta mühim terakkilerde kay
detmiştir. Fakat çiftçi, ve köylüden asarlar boyun
ca şimdiye kadar mal, can, iş olarak o kadar 
çok vergi alınmıştır ki bu yüzden çok jşaiflamış 
ve yıpranmış olan bu değerli unsurun arzu edil
diği şekilde kalkınmasına daha muvaffak olu
namamış ve geçim darlığına da bir türlü cina
yet verilememiştir. Binaenaleyh bu sahada da-
yandiğımız bu ana kuvveti daha fazla kuvvet
ten id&şürmemek.için Hükümetten 4ana fazla 
himmet, yardım ve .enerji istemek ve beklemek 
yetnide olur zannederim,ve îıakkımızdırda. Gö
rülüyor'ki mevuun büyüklüğüne ve önemine gö
re bu ^dâvanın* Salâhattih Baku arkadaşımızın da 
-tasvir ettiği .gibi bugünkü şekilde palyatif ve 
mahdut tedbirlerle hal ve inî&ç. edilmesi imkânı 
yoktur..Mevzu şâmil ve büyük bir dâvadır. Gaye, 
istihsali çoğaltma, iyileştirmek ve maliyeti düşü-
.serek harici rağbete .gogüs gerebilmek ve binne* 
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tıee^çif^ei ve köylüyü kalkındırmak olduğuna 
gprebşnçe evvelâ neredec, başlamak lâzım gel
diğin: tayjn; etmek: ve .meseleleri ehemmiyetlerine 
gPJ)(i•&ir^İame^k.da•ha^ğ^^ş ;̂•plânlaIıaak ve prog
ramlaştırmak laaunıdır. îştebu programda bir 
taraftan normal; istihsale- engel, olan unsurları 
berjaraf etmek-ve bir;taraftan;da normal istih
sali t-mın> etmek; için de alınması ieabeden ted
birle ı aı aştırıp bulmak yani bütün, icabatı ihaT 
tali bir- suret,îe, tetkte w teşbit etmek lâzımdır 
ki toı-.da.kolajv koîay öyle bir zat tarafından 
ke '̂iHIemezy Türkiye'de bu geniş, mevzu büyük 
bir KİI ai reform davasıdır. Bence Türkiye'de zi
rai sai>ada. löfprjndan maksat n,ormal; istihsali 
behemehal ;temimlir- Bu du, ancak tabiat sermaye 
ve.; emeğin; ilmi bir surette- imtiyaziyle elde 
e4Ueoekibir: programın yerince iyice.; tatbik edil? 
m^siyle,. kabildir,. Evvelâ bütfflft; bu unsurları 
bilgili ve :k$$: bir surette imtizaç ettirerek ya
ni Türl^e'nin zirai ıslahını tesh^t ederek yurdu-
muz&^uygun umumî, bir; mejşai programı yapmak 
lâ.zjfm.djr, Bunu;da ancak teçı^l^i*ve,salahiyetli 
biriHm heyeti yapabilir.: Bu;heyetin adma:mer 
sel$y$zgak ziraat şûrası diyebilirİZv O ilim he-
yedinin^ hazı^lıyae,ağir müstakar program^ artık 
tere4İiit#zce Ziraat Vekili tarafından ciddi ve 
samimi, bir. surette tatbik ve takip edilirse mut
laka bundan müspet neticeler almırs Aksi, tak
dirce Türkiye ziraatinin; ıslahı ye inkişafı dâvası 
gibi.muazzambir mevzuun teferruatiyİe öyle a-
dına yekil diyebileceğimiz bir zat tarafından et
raflıca . görülüp, düzenlenmesi, tertiplenmesi,. in
kişaf ettirilmesi mümkün, cLeğildif. Nitekim bu 
her vakit..olduğu, gibi, bugün de bu vaziyette 
programsız bir şekilde çalışan Ziraat; Vekâleti 
babında bulunan vekilinin şahsi görüşüne ve ka
naatine. göre.yürümektedir. Şahıs mevzubahis 
değil. Her gelen vekil gjdenin plân ve tertipleri
ni boğarak kendi kanaatine göre yeni yeni prog
ramlar , tanziîn vê  tatbikına kalkışırsa o mem
leket, hiÇibir vakit tecrübe. tahtası, olmaktan knr-
tulfcmaz, Yapı) an bütün emekler ve masraflar 
heder olur gider. Binaenaleyh yapılacak müsr 
pet iş bu şekildeki çalışmayı sonaA erdirmek ve 
biranevveu istişareli bir mekanizma kurmak ol
malıdır. Binaenaleyh memleketin ziraatini ıslah 
etmek, ve mahsulâtının maliyeikıi ueuzlatmak ve 
memleket, ihtiyacına yetecek bir tarzda, mahsul 
yetiştirmek ye köylüyü kalkındırmak istiyorsak 
evvelâ bu program meselesini halletmek bu 
programı yapacak mercii bulup tesbit etmek lâ-
zraıdiT.-

îtîraf-' etmelidir ki- bugün her bakımdan zira-
a#miz-muhtaeı ıstehbir haldedir;. Sanayi mem
leketi- olmaktan ziyada geniş bip-ziraat- memleketi 
oten: Türkiye'nin biz- şayet iktisadi icaplara uy
gun- ilmî* ve fenni usulü; ziraati kuramazsak hiç 
bir vakifr hairicî rekabetlere tahammül edeme
yişi A^adaşlarmı pek iyM»Uirler ki» biz fev-
kal#de-haÖer geçtikten sonra gümrük duvarları

nı istediğimiz; gffeî yükseltmek ve indirmek ser
bestimizi »bazı haricî- zaruret ve icaplara uymak 
meebtı^iîşşti; kaîişışiioda)ve,daima umumî ve ikti* 
di -ı n«!fpH.ı âlenı içinde biz de bu medenî âle* 
ıainj.tejnpj^aa.av^ kar
şısında muhajfazja- edemiyeceğiz. Binaenaleyh zi
rai sahada esaslı programlarla sanayiin istikba
lini de korumak içhv esaslı programlarla büyük 
inkılâplar yapmak ve çalışmak mecburiyetinde
yiz. 

Bj|tün. müspet tedbirlere ve, çalışmalara rağ
men alınacak zirai mahsullerin kifayetsizliği ihti
mali düşünülerek smai sahada temenni ettiğim 
tek tip ki, giyim prensibini harp ekonomisi kai
delerine uyularak tatbik etmek icabeder. Tabii 
istihsalâtrn artması nispetinde vatandaşın yaşa
ma* genişliği de tanzim edilir. 

Bur veş l̂ef.ilg şufigiınj: iyice, tebarüz ettirmek 
lâpnıelır kj,. Türkiye'nin. a$l, bel kemiğini teşkil 
d̂ n-v Anadolu k$^ınrin ziraat işleri biranevvel 
tanzim ye s^ajb-edilmez-ve- i§le îlmez3e sekenesini 
bile ı beşliyemiyeGiefe ka$ar fakir* ve kıraç top-
raklarjdagt. ve. da^|ar^an: müteşekkil olması itif 
bariy>îe bu kıtada kp^ay kolay medeniyet ve 
nyf&th te^^Sr e^emez^ Eedadımıznii büyük him-
m^leriyle^vyş ba^aKİa^iylermeşden^yek ve. refahın 
teessüs ettiği bu yurtta omanjar<Lnharabisiyü-
z^n^en yağmurların azöflmaşı ve binaenaleyh bir 
tarjaâtan kvıraklık-felâkeıtinin, diğer tartftan 
yataksız -ve: bakımsız nehirlerin taşmasından hâf 
sil olan tuğyanların sıkı sık çiftçiye musallat 
olması yüzünden her sene r binbir yoksulluk; vs 
fedakârlıklarla ekilebilen sahaları mahsullerif 
ni dfe alıp götürmesi ve müteyali harplerin de 
tazyiki ve- tesiri; ile düzeni her cepheden bozulan 
çift§iv ve <köylününi elleri böğürlerinde meyus ve 
hüsran , kalması cidden yurt için daima büyük 
bir dert olmuştur. Binaenaleyh biranevvel 
memlekette igökrar;ı tejmin; ye bu istikrar içinde 
de* z|pai-inkılâpj veıslathatr- esaslı olarak bir kül 
halinde ela, almak icabetmektedir. Her vakit 
müsait zamanlar bulmak da kolay değildir. Çift
çiyi, toplu^ ziraafc yapacak şekilde teşkilâtlandır
mak: baharının birinci şartıdır. Kredi, bilgi ve 
vasıtayı köye, çiftçinin ayağına götürmek ve bu 
unsurların orada, yerinde mezeecül erek raşvonel 
bir isletiı^!İesisMe4ebilmek?bu şartın temelidir ki, 
işte, bunuı â çsak Q, program tanzim edebilir. 

Türkiye'miz bir çiftçi - memleketi olmasına 
rağmen bugün programsız v& plânsız çalışma 
ve binaenaleyh normal mahsul alamamak yü
zünden maalesef kendisini beslemekten âciz
dir. Köylü fakirdir ve geçimi dardır. Umumî 
refah derecesi vasatiden çok aşağıdır. Zen
ginlik hiç yoktur, hattâ bir çok yıllar köylü 
kendi gıdasını bile karşılayacak hububat is
tihsalini, yani buğday, arpa vesairesini ve hat
tâ hayvanının yiyeceği samanını bile karşıla
yamaz bk- haldedir» 
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Türkiye 'de nüfus ve hektar başına zirai ve

rim diğer memleketlere nazaran çok azdır. 
Bunda şüphesiz toprak ve iklimin de tesiri var
dır. Bu hakikat te gösteriyor ki, Türkiye ev
velâ gıda maddesi olan bu zirai istihsal dâvasını 
kendisinin ve hayvanlarının gıda ihtiyacına ye
tecek hale getirmek için mevzua lâzımı kadar 
ehemmiyet vermek suretiyle bu işi müstacelen 
halletmek mecburiyetindedir. Halbuki bizde 
öyle mi oldu? Hayır. Bilâkis ziraat kısmı ih
mal edildi, sanayi kısmına ehemmiyet verildi. 
Halbuki sanayi kısmı zirâate nispetle Türki
ye'de ikinci plânda gelmesi lâzımgelen bir mev
zu idi. Bilhassa fabrikaların yerinde olmaması 
suni ipek gibi tâli sanayide de rasyonel mesai 
kurulamaması ve mevaddı iptidaiye bakımın
dan birinci derecede ehemmiyeti olan sınai şu
belerine ehemmiyet verilmesi memleketin yüz 
milyonlarca lirasının bu sahaya sarf e dilmesine 
sebep oldu. Neticede ziraat sahasına sarf ede
cek mühim sermaye de kalmamıştı. Bu vazi
yet karşısında tabii şimdiye kadar kâfi ser
maye sarfiyle genişçe ve lâzımı veçhile mem
leketin zirai ıslahatı yoluna da gidilemedi. Bu
gün artık bu reform zaruridir ve müstaceldir. 
Yalnız zirai bakımdan değil, sanayide tutun
ma bakımından da harpsonrası ihtimalleri dü
şünülerek elzemdir. 

Bundan başka: Ziraat işleri tanzim edilme
den memleketin büyük şehirlerine sanayi plân
larının tatbikiyle kurulan büyük fabrikalara 
köylerden kitleler halinde amele muhacereti 
başladı. Tabii bunda köydeki geçim darlığı, 
topraksızlık, sefalet, şehirlerdeki konfor ve 
yaşama kolaylıkları gibi unsurlar da müessir 
ve âmil oldu. Bu suretle sanayi sahasında oldu
ğu gibi zirai sahada da büyük amele buhranla
rı hâsıl oldu. Bu da tabii zirai istihsali azalttı. 
Amele işlerinin tanzim edilememesi yüzünden 
bir taraftan amele bolluğu, yani işsizlik, bir 
taraftan da amele kıtlığı buhranı başladı ki, 
bu hal bütün memlekette, köylerde ve şehir
lerde suni bir sefalet manzarası göstermekte
dir. Kalifiye amele yetişmesine de mâni olan 
bu ha] birmetice maliyet fiyatını da yükseltti. 
Memleketimizde halâ amele meselesi bugün 
üzerinde düşünülmeye ve durulmaya değer bir 
içtimai dâva halinde ortada durmaktadır. 

Binaenaleyh ziraat aleyhine olan bu büyük 
muvazenesizliği bugün telâfi için kâfi miktar
da sermaye ve imkânlar tahsis etmek suretiyle 
bu sahada genişçe bir reform yapmak ihtiyacı 
bu bakımdan da zaruri görülmektedir. Bütün 
bunlara rağmen ziraat biraz da tabiat şartla
rına bağlı çetin bir meslek ve sanat olduğun
dan mensuplarının daima zorluklara karşı mü
cadeleci, sabur ve risklere mütehammil olması 
liîzımgelen bir hakikattir. Bunu Hükümet teş
kilâtı kendi sahalarında iktiham edemezse köy
lü nasıl tahammül edebilir. Bununla beraber 

çiftçi ve köylümüzün bu sahalarda nelere ta
hammül gösterir feragatli bir unsur olduğunu 
kabul etmek ve onların önünde hürmetle eğil
mek lâzımdır. Yoksa bunca müşkülât karşısın
da didinen köylüleri tembellik ve beceriksiz
likle ittiham etmek büyük haksızlık olur. Bu
gün çiftçimizin teknik, malî, tabii şartların 
müsaadesi nispetinde yine elindeki toprağı im
kân ve kendi vüsati derecesinde az çok işliye-
bilmektedir ve mümkün olabilen verimi al
maktadır ve bizleri de beslemektedir. Binaen
aleyh mesele bu şartları çiftçi lehine değiştir
mektir. 

Bu gibi işletmelerde iyi bir işletme tarzı tesis 
ederek verimi arttırabilmek asıldır. Çiftlikte ku
raklık, tuğyan, bilgisizlik, vasıtasızlık, serma
yesizlik, teşkilâtsızlık vesaire gibi bin bir faktör 
gözönüne getirilmelidir. Bu menfi şartların kal
dırılması ve zararlarının önlenmesi ve yerine 
müspet şartların ikamesi için elbette Hüküme
te düşen çetin, zor vazifeler vardır. Binaenaleyh 
Hükümet bunları göze alamaz, halledemezse çiftçi 
nasıl bertaraf edebilir? Bereket versin yine çiftçi is
tihkarı nefisle çalışmakta ve istihsalini yapmakta
dır. Fakat ne çare ki, Devletçe gerekli refor
mu yapamadığından ekseriya çiftçinin sermayesi 
ve emeği heder olmaktadır, ve bu haller kendi
sini mefluç bırakmaktadır. 

Bugün çiftçilerimiz kendi hak ve menfaatla-
rını müdafaa ve tesbit ve mahallî ihtiyaçlarını 
görmek ve kendi teşkilâtı vasıtasiyle bütçeler 
ve iş plânları tertip ve tatbik etmek gibi husu-
satta en iptidai çalışmalardan bile mahrum
dur. Çiftçi memleketinde çiftçi durumu böylemi 
olmalıdır? 

Dünyanın her yerinde Ziraat odaları teşkilâtı 
vasıtasiyle bu hak ve menfaatlarmı korumakta 
mahallî işleri görülmektedir. Bizim vekâlet ise 
salâhiyetinin tecezzisinden mi korkuyor bilmem 
bu gibi, yani şûra ye odalar teşkili gibi istişa-
reli, müspet işlere bir türlü yanaşmak istemi
yor. Binaenaleyh çiftçinin mahallî bir teşekkü
le bağlanması hususunda da Vekâletin gayre
tini bilhassa temenni ederim. 

Istihsalâtı çoğaltmak bakımından ikinci mü
him bir meseleye geçiyorum. Arkadaş] arım, mem
lekette kabili ziraat arazinin bugün ancak yüz
de az bir kısmı ekilebilmektedir. Gerek yabancı 
memleketlerden göç suretiyle yurda gelebilecek 
milyonlarca göçmen ırkdaşlarımız için yerleşti
rilecek ve hem onları,müstahsil hale sokacak şe
kilde hazır toprak bulundurmak ve gerekse yurt 
içindeki adedleri hayli yekûn tutan topraksız 
yurttaşlarımızı başka suretlerle bin bir telaş, mas
raf ve dedikodularla 1505 numaralı kanunu tatbik 
suretiyle toprak istimlâki ve tevzii gibi külfetli 
yollardan yürüyerek onları topraklandırmak ve 
araziyi küçük parçalara ayırmaktansa kabili 
ziraat olup ta bazı imkânsızlıklar yüzünden şim-
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diye kadar ziraat edilmiyen bu kabil toprak
ları açtırmak ve emre amade bulundurmak her
halde daha iyi olur, hattâ, Hükümetin, kendi 
elindeki vasıtalarla meselâ kombinalar vasıta-
siyle bilhassa bu ciheti temin etsede bu kabîl 
kabili ziraat olduğu halde henüz açılmamış ara
ziyi açarak kabili ziraat hale getirse ve bunları 
ziraat edilmiye amade bir halde göçmen ve top

raksız çiftçi ve köylü emirlerine âmâde bulun-
dursa ve hatta bu toprakların istismar etse her 
halde çok hayırlı bir iş yapılmış olur. Yalnız 
Devlet eliyle işlenerek zirate âmâde bir hale gel
miş olan bu toprakların lüzumu halinde ilgililere 
tevziine kadar da boş bırakılmıyarak Hükümet 
eliyle ve vasıtalariyle işletilmesi ve verimlendi-
rilmesi hususunun da ben ancak bir suretle 
taraftar olabilirim o da, bu resmî işletmelerde, 
Devlet eliyle yapılan ziraatte Devlet iktisadi te
şekküllerine tallûk eden kanunun tavsiyesi veç
hile ve tam mânasiyle kâr gözeten ve bütün mua
melâtı zirai muhasebeye dayanarak iyi bir ikti
sadi işletme gibi çalışan ve murakabeye tâbi tu
tulan bir sisteme bağlanmak şartiyle kabul ede
bilirim. Yoksa murakabesiz ve hesapsız işletme
den bir şey çıkmaz. Hâttâ araziyi küçük parça
lara ayırmak gibi fena neticelerde Verir. Binaen
aleyh Devlet eliyle çiftçilik yaparak zararlara uğ
ramak ve bu zararla da T örnek ziraat yapıyo
ruz, bunda kâr gözetilmemelidir - bu zararlar 
bahusus fevkalâde harp zaruretlerinin icabatıdır 
gibi teselli âmiz mazaret ve bahanelerle maske-
lenmemelidir. Zararlı ziraat, örnek ziraat ola
maz. 

İstihsali azaltan âmillerden biri de toprak du
rumu meselesidir. Hakikaten arkadaşlarım Tür
kiye'de gerek tasarruf ve gerekse işletme bakı
mından toprak durumu çok zararlı bir manzara 
arzetmektedir. Binaenaleyh acele bu toprak dâ
vasını da halletmek icabetmektedir. Şimdiye ka
dar bu sahada bir çok sözler söylenmiş ve bir 
çok vaitler yapılmıştır. Fakat her nedense 
bir türlü tatbikata geçilememiştir. Gerçi mev
zu haddi zatında gayet çetin ve güçtür. Fakat 
ne çare ki, herhalde de halledilmesi müstacelen 
ve zaruri olarak halledilmesi lâzımgelen büyük 
ve millî bir dâvadır da. 

Evvelâ toprak durumu hakkında bir iki cümle 
ile vaziyeti tekraren arzedeyim. Sizce de malûm
dur ki, memleketin bazı yerlerinde tasarruf ba
kımından gerek hükmi ve gerekse hakikî şa
hıslar elinde iyice işlenemiyen (Tabii bir çok 
malî, teknik imkânsızlıklardan dolayı) topraklar 
bulunmakta bazı yerlerde de toprağı işliyecek bir 
çok kollar da topraksızlıktan dolayı adeta mef
luç bir haldedirler. Binaenaleyh evvelâ bu 
gayrı tabiiliğin halledilmesi lâzımgelmektedir. 
Arkadaşlarım işi esasından halledebilmek için 
evvelâ Türkiye'de asgari bir normal işletme par
selini tesbit ve kabul etmek lâzımdır. Bu küçük 
çiftçiyi teşkil etmelidir. Binaenaleyh toprakların 
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bu muayyen parçadan daha küçük parçalara ay
rılmasına asla meydan vermemek lâzımdır. 
Ancak bu suretle ederdi. Ziraatte genişçe ısla
hat yapmak ve makineli ziraat yollarına gidile
bilmek imkânları da hâsıl olur. Hakikaten trazi-
yi pek küçük bahusus bizde olduğu gibi küçük ve 
dağınık parçalara ayırmak yoluna gidilmekte ıs
rar edilirse bir zazman gelir ki, normal bir ziraiıt 
işletmesi kurmağa imkân kalmaz. Binnetice ma
liyet fiyatı bizde olduğu gibi fevkalâde yükselir 
nihayet memlekette ziraat kaçılır bir meslek 
haline gelir ki, bugünkü vaziyette bundan başka 
türlü bir durum ârzetmemektedir. 

Normal işletmede (Yani normal miktara ve 
toplu olarak parsellere ayrılan topraklara) mali-, 
yet fiyatı düşer, iyi ve bol mahsul alınır, çünkü 
hemen zirai ve teknik işletme buralarda tatbik 
imkânı bulur. Yani makineli ziraat, güzel ziraat, 
sulu ziraat usulleri daha genişçe buralarda tat
bik imkânı bulur. Büyük kıta araziye daha az 
tohum atılırı daha kolay işlenir, amele masrafı 
daha az olur. Vakit heder edilmez. Alım satım 
kolay olur. Tapu masrafları azalır. Küçüklerde 
aksinedir. Yani bu gibi normal toplu arazide 
kuvvetli, değişmez ve işliyebileeek kabiliyetli el
lerde bulunmalı. Bunları tevarüs suretiyle ufak 
parçalara ayırarak dağıtmak suretiyle buhran
lara meydan vermemelidirler. Ancak bu suretle
dir ki memlekette normal ziraat hayatı ve işlet
mesi teessüs edebilir. Bu suretle köylü ve çift
çileri kooperatifleştirmek daha kolay, olur ve bin
netice verim çoğalır ve maliyet düşer ve bina
enaleyh harici rakabetlere karşı da gelebilen yal
nız entansif ziraatın kabili tatbik olduğu mah
dut yerlerde bu cüce ziraata bir dereceye kadar 
cevaz vermek belki mümkün olabilir. Bu da an
cak Ege ve Adana bölgeleri gibi mahdut pamuk, 
sisam yağı, bahçe ziraatı yapılan mıntakalarda 
mümkün olup Orta Anadolu veya Şark bölgeleri 
gibi genişçe tarla ziraati yapılmak mecburiyeti 
olan mıntakalarda tabii buna imkân yoktur. Bi
naenaleyh arkadaşlar şimdiye kadar bu şekilde 
dağılmış ve küçülmüş olan ve kısır cüce ziraat1 

vaziyetine düşmüş olan toprakları nasıl toplamalı 
ve bunları nasıl ve ne suretle iyi bir işletme bü
tün haline getirmelidir. Bu cihet te hakikaten 
düşünmeğe ve ehemmiyetle üzerinde durulmağa 
değer bir mahiyet almaktadır. Bunun için de çı
kacak toprak kanunu ile keza bunlar üzerinde 
esaslı hüküm ve prensipleri tesbit ve kabul et
mek lâzımdır. Yani ne yapıp yapıp müstacelen 
alınacak kararlarla bir taraftan da mevcut ara
ziyi daha küçük ve dağınık parsellerle küçük ve 
dağınık parsellerle işe yaramaz bir hale gelmiş 
toprakları da normal işletmeler haline gelebilecek 
toprak bütünleri vücude getirmek icabeder. Bu 
vesile ile şu noktayı da tebarüz ettirmek isterim 
ki, memlekette orta ve büyük çiftçi sınıfını da 
kurmak ve yaratmak lâzımdır. Zira en normal 
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ziraat işletmesi muhtelif bakımlardan ancak bu 
kaoîl işletmelerde teessüs edebilir. 

Binaenaleyh, yurt çiftçil ğini küçük, orta ve 
büyük çiftlik olarak üçe ayırmak ve bölgelerine 
göre bunlara en normal bir işletme kurabilme
leri bakımından kendilerine yeter miktarda top
rak miktarı tesbit ederek tahsis etmek ve z n-
har kısır halde bulunan cüce ve dağınık ziraat 
şekline ve durumuna nihayet vermek icabet-
mektedir. Yalnız bunları işletemiyen ellerden 
bu toprakların değer bedeli verilerek alınmalı 
Devlet çiftlikleri halinde Devlet el'yle işletil
meleri veya talibi çıktıkça bu arazinin daha de
ğerli ellere terkedilmelidir. Bu suretle memle
ketimizde büyük çiftçi, orta çiftçi, küçük çiftçi 
sınıflan da tesbit edilerek tereddütler izale edil
meli ve kendilerine çalışma ufukları açılmış ol
malıdır. Bu gün Orta Anadolu'da orta halli bir 
çiftçinin asgari maişet haddi göze alınarak iki 
çifte ve asgari 200 dekar araziye ihtiyacı var
dır. Halbuki bugün köylülerimiz bu kadar 
araziye, vasıtaya malik midir? Şüphesiz ki, 
hayır. Şu halde evvelâ entansif ve edtansif di
ğer bir tâbirle de geniştir ve ya sulu v© kuru 
ziraat usullerine müsait bölgelere göre evvelâ 
normal bir işletme miktarının vüsati mahalle
rinin mütalâası alınarak Devletçe tesbit edilip 
ona göre toprak durumunu ıslah etmek ve on
dan sonra menfi şartları ıslah ederek normal 
bir işletmede rasyonel mesaiyi tesis etmek l â 
zımdır. Bunun için tabii olan kredi ve teknik 
vasıtaları bilg'yi tesbit etmek suretiyle köylü 
ve çiftçinin vaktini ve mesaisini daha müsait 
şekilde verimlendirmek ve binnetice onların 
kalkınmasını sağlamak lâzımdır. Bütün bun

lar Toprak kanunu reformu tenrn edecek tan
zim edebilecek, binaenaleyh, dâvanın teferruatı 
programında dâva hal ve tesbit edilmelidir. 
gerçi donatım kurumu ve okullar kurmak gibi 
yeni teşkilâtlarla Hükümet teknik elemanları ve 
vasıtaları yetiştirip köylünün ayağına kadar 
götürmek vadisinde cidden takdire şayan ted
birler düşünmektedir. Ancak bunlar uzunca 
zaman verimini ve semeresini verinciye kadar 
çok beklemeği icabet tiren tedbirlerdir. Hükü
metin mümkün mertebe bu zaman mefhumunu 
kısaltması ve bunun için de mevcut elemanlar
dan ve vasıtalardan âzami derecede istifade te
min etmesi hususunda zinhar ihmal gösterme
mesi lâzımdır. Binaenaleyh bu sahada bilhas
sa b !ran evvel kağnının yerine araba, karasaban 
yerine pulluk Öküz yerine atı geçirmede Hükü
metin acele başarı göstermesini temenni ede
rim. 

Nüfus ve amele meselesi : 
Sayın arkadaşlarımca da malûmdur ki, Tür-

kiyenin kalkınması ve. daha vermli ve ucuz is
tihsal yapabilmesi için herşeyden evvel nüfusu
nun arttırılması ve bu nüfusunun da sıhhatli ve 

| binaenaleyh, verimli bir tarzda çalıştırılması 
lâzımdır. 

I Nüfus meselesi: gerek hâriçten Türk unsu-
: rünu yurda getirmek ve onları müstahsirbir 
I hale sokmak ve gerekse dâhilde nüfusu çoğalt

mak ve doğanları ölümden koruyacak bütün bu 
' faal unsuru sıhhatini1 hastalıklar dan vikaye' ede

rek onları metodik bir tarzda çalıştırmak ve 
binnetice istihsali çoğaltmak için tabii Devlet
çe esaslı programlarla çalışmak lâzımdır. Bu 
da memlekette ilısan emeğini ve bilhassa çaliş-
mıyanları daha kesif' ve faydalı bir suretle ça
lıştırmakla •' mümkündür. Çallşmiyanlârı , çalş-
tırmiak için de yer)ne: göre yardmlâr ve mükâ
fatlarla himaye yolu veya yerine göre de zor 
kullanmak lâzımdır. Bu da; ancak mükellefiyeti 
ziraiye usulü gibi metodlârın tatbikiyle müm-

r kündür. Fazla çalışmak ve fazla verim vermek 
mecburiyetinde bulunduğumuz şu sırada, bu 
şekiller n her iki sistemini de birden kullanmak 
zamanı'gelmiştir, kanaatindeyim. Binâenaleyh, 
Hükümetin bu hususta da faaliyetini beklemek
teyiz. öyle zan ve tahmin ediyorum ki, istih
salin arttırılması için bu tedbir de müspet te
şebbüslerden biri olacaktır. 

Bu konuda zıraatte çok mühim rol oynıyan 
ve maliyeti yükselten âmillerden biri de amele 
meselesidir. Türkiye'de ziraat amelesi dâvası, 
evvelce de söylediğim gibi, bu safha bakımsız, teş
kilâtsız, perişan b i r manzara arzetmektedir. ' Bi
naenaleyh bunların hak ve vazifelerini tesbit 
eder esaslı mevzuatın artık hazirlan-rptatbikata 
geçmesi lâzımdır. Amelenin bu teşkilâtsızlığı 
yalnız maliyet fiyatını yükseltmekle kalmamak
ta, aynı zamanda hasadın vaktinde kaldırıla
maması, üzümün vaktinde toplanmaması, pa-

ı muğün vaktinde çapalânmâması ve saire gibi bir 
çok zirai işlerin aksaması yüzünden de bir çok 
mahsul vaktinde töplânamıyârak heder olmak
tadır. Binaenaleyh; Hükümetimizin bu noksanı 
birânevvel tamamlamasını hassaten diler ve bek
lerim. Amele darlığı halinde yerine makine ika
me etmek meselesi de gelir ki, bunu da aşağıda 
arzedeceğim. 

Makineli ziraat işlerimiz - ve- kombina dâva-
| sı; hayvanla ziraat: Bence bugün mevaddı müş-
I teile ve yedek alât meselesi; halledilmeden Tür-
I kîye'de makine ile ziraat dâvası yürütülemez. 

Binaenaleyh evvelâ hayvanla ziraat• dâvasını hal 
ve tamim etmek lâzımdır. Bunun için ;de mem
lekette pulluk, araba,-at,"öküz, mer'a* gibi mü
him mevzuları ele-alarak bu kadide icabeden 
teşebbüs Ve hareketlere gerini vermek lâzımdır. 
Makineli ziraat işlerimize gelince, memlekette 
bu işle maddi olarak çalîşan müessesemiz, Devlet 
elîîıde bulunan kombina teşekkülüdür. Bu teşek
külün faaliyei iktisadi icaplar ve zirai muha
sebe prensipleri gözönüne getirilirse pek müs-

I pet bir başarı gösterdiği iddia edilemez. Bu ku-
I rumun makineli ziraat teşebbüslerinde müspet ve 
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başardı bîr netice alıp almadığını elimizde ra- I 
porları ve bilânçolrı bulunmadığına göre bugün 
değil, âdîcak hesaplan ortaya döküldükten 
sonra; görüp aniryabileceğiz ve üzerinde konuşa- ı 
bileceğiz demektir. Şimdilik leh VB aleyhinde 
söylenen bir ?çok mütalâalar varsa da bunların 
münakaşalarını bu hesapların tetkiki zamanı
na bırakıyorum Yalnız Ziraat Vekilimiz bu he
sapların bütçe zamanına kadar hazırlanıp neş
redileceğini söylemişti. Binaenaleyh birânevvel 
bu hesaplan ı getirmesini kendilerinden rica e-
derim. Yalnız tatbikatında bu kurumun yayla 
mıntakalarında ''- köylünün hayatî bir ehemmi
yette muhtaç olduğu meralarını tasarrufa ve 
köylü ihtiyâçlarım nazarı dikkâte alma
dan sürüp ekmek suretiyle zararlı işlere de 
girildiği söylenmektedir. Diğer taraftan bu 
kurumun elindeki makinelerin aeemiellerde ba
kımsız bir surette amortisman payları nazara 
alınmaksızın gelişi güzel kullanılıp yıpranmak
ta oldukları ve akaryakıt israf i yapıldığı ve lü
zumsuz yere alinmış prensip kararma rağmen 
iltimaslılara makineler verilerek yardım edildi
ği ve bilâkis yardıma muhtaçlara musir taleple
rine rağmen makine verilmediği ve yardim 
edilmediği gibi bir çok yerlerde hasadı yapama
dıklarına, mahsulün tarlalarda yakıldığı, bina
enaleyh hesapları murâkabesiz ve zararlı, çalış
maları ve verimleri köylü verimlerinden pek 
farkı olmadığı söylenen bu kurumun ellerin
deki makine ve sair vasıtaları kısmen Dev
let işletmeleri kurumu ile, Devlet okul ve çift
likleri -müesseselerine ve kısmen de çiftçilere da
ğıtmak sureliyle kurumun lâgvı hususunun da
ha faydalı olacağı gibi şeyler söylenmekte ol
duğuma göre bu mülâhazalar hâtıra gelebilir. 
Bu hususta Vekil Beyin yakın alâkasını ve bu 
işin tatminkâr bir şekilde yürütülmesi veya kal-
dınlması hususlarcnda bizleri tenvir eder ra
kamlara müstenit beyanat yapmasını rica ede
rim. . . . . . . -

Zirâat Vekilimiz büyük zirai işlerde riskleri 
tahsis etmek lüzumunu ileri sürüyorlar. Fakat 
gö:te almak ve bu teşebbüslere bir hayli zaman 
şunu hâtirtâmaîidîr ki, bu fakir milletten çok J 
müşkülâtla tahsil edilebilen bu tahşisatlann ve
rimi katî -olmayan kuvvei inbatiyesı tetkik edil
memiş toprak ve yerlere hesapsız ve muraka
bemiz Wr surette gömülmesine ve neticesi meş
kûk teşebbüslere sârffedilmeslne ve zaman mef
humu île'?de'mukayyet olarak bu hayatî mevzu-
da Devleti daha fazla bekletmeye? ne menfaat ve 
imkânin, -ne de mantıkin müsaade etmediğine 
dikkat etmek de lâzımdır. Bahusus -ki, yine -Zi
raat Vökilimiz (her şeyden evvel^ıârâat ftir iklim 
ve^tabiat dâvâsidir) izleriyle işlerde dâüa ziyade 
tabiat ve iklimin baş rolü oynaÖiğînı> itiraf et
mişlerdir. Demek; ki, ̂ bu^selSeiMim ve"tâbiâtm 
İ€tföne mianefctar olan komb^ailâaresi-kaliırdı-
ğı mahsulü aneak hava ̂ şartlârıfiın müsait gitme-

I sine borçludur demektir. Yoksa hava müsait 
gitmeseydi bugün bile memnuniyetbâhş blmryan 
bütçesini kombine idaresi dehşetli zararla kapa-

I yaeaktı. Şu halde bu kadar müşkül bir işe giriş
menin de bizleri Devlet eliyle yapılan teşebbüs
lerde hangi âkibetlere götürebileceğini yüksek 
taMirinize birsakryorum. Binaenaleyh bundan 
sörira kurulacak oîân Devlet çiftlikleri işletmele
rinde bu MOttaMTin nazara alınarak bu çift
liklerde iktisadi • ve normal işletme kurmak, mu
rakabe ve'teftiş sistemlerini tesis etmek ve bun
lardan müspet Yerim almağı sağlamak lâzımdır. 
Bu înısusta vekâletin hassas ve dikkatli bulun
masını vve müspet babanlar gösteftnesini, riskli 
işlere girmemelerini bilhassa'temenni ederim. 

"Zirai muhasebe ve zirai kurslar : Bu mevzu
da bu sene bütçesinde iyi yer verildiğini gör
mekle mübâhiyim. Bence bu memleketin zirai 
sahada yükselmesi ve • köylünün kalkınması 
daha ziyade amelî olarak zirai kurslardan ye
tişecek tecrübeli ye bilgili elemanların köylü 
yanında feragatli çalışmalariyle mümkündür. 
Binaenaleyh bu hususa, hattâ daha -ehemmiyet 
verilerek kestifim yollardan gayeye ulaşması 
. maksadiyle'Ziraat Vekâletinin yakın-dikkat 
ve alâkasını tekrar rica ederim. Bütün Devlet 
işletmelerinde ve hattâ okullarında ve büyük 
hususi çiftliklerde bile zirai muhasebe. usulü
nün tatbiki için elemanlar yetiştirmek .husu
sunda Vekâletin, yakın alâkasını takdirle, gör
mekteyim. "Maliyet fiyatlarının . hesaplanabil-
mesi ve işletmede" rasyonel ve kârlı mesainin 
temini ancak iyi bir usulü muhasebenin tan
zim ve tatbik edilmesine bağlıdır. 

Su işleri : Zararları pek bariz bir halde çift
çiyi harap-eden sularımızın zararlarından ko
runmak ve faydalarından istifade bakımından 

I su 4şleri ile .elektrifikasyon işleri .hakkındaki 
fikirlerimi Nafia Vekâleti bütçesi ; görüşülür
ken söylemiştim. Vekilimizin^ de bu işlereehem-
miyet vermesini rica ederim. 

•Ziraati ilgilendirme ve maliyeti düşürme 
bakımından «Ziraat Vekilinin bu* işlere alâka 
göstermesini temenniye • şayan görürüm. 

Netice; bütün bu'temennilerimin tahak
kuku için Hükümetin• ve bilhassa Ziraat7Vekâ
letinin ieabeden: proj eleri birânevvel hîmflâyrp 
Meelise/getirmesini; !ve tam manasi-yle ditıamik 
bir-^röpâsmla'^u işleri tahakkuk ^ettirmesini 
sayin ^Ziraat • Vekilimizden bekler veJbaşarılar 
dilerim. 

M<I®A&AK Pft&iŞÖMr) ••— 'Efehdim, Ziraat 
Vekâleti bütçesi •münasebetiyle bâzı rica ve 
tavsiyelerim olacaktır. iAnöak bunun cevabını 
şimdi: istemiyorum. Gelecek seneye, sağ* Olur
sam ben ̂ de, dinlerim, olmazsam arkadaşlarımı 
dinlerler. 

Şimdi baytar • işini • ele alacağım, bu bây-
I tar işlerinde %u memlekette eskiden oîdü|u 
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gibi değil çok kuvvet ve kabiliyette arkadaş
larımızın yetişmekte olduğunu görmekle se 
vinmekteyiz. Yanlız dağınıktır, yani Ziraat Ve
kâletinin ve askeriyenin ayrı, ayrı çalıştığı ma
lûmdur. Bu yüzden bunlardan istifade edile
miyor. Kaç senedir bu dâvaya düştüm, hiç 
kimse gelip, yanlıştır diyen olmadı. Ben gerek 
Ziraat Vekâleti baytarlarının ve gerek askerî 
baytarların tevhidi taraftarıyım, hepsinin müş
tereken tecrübe ve ıslah işleriyle uğraşmaları 
lâzımdır. Millî Müdafaa bu ıslah işleriyle uğ
raşacak değildir. Halbuki elinde bir çok kuv-r 
vetii elemanı vardır. Uemin bir General arka
daşın söylediği gibi beni en çok sıkan şey, or
duda yabancı memleketlerin yetiştirdiği hay
vanların bulunuşudur. Ecdadımızın buralara 
geldiği vakittenberi, ordu da kendi yetiştirdi
ği hayvanla harbettiği halde şimdi yabancı 
hayvanlarla orduyu teçhiz ediyoruz. Bilhassa 
resmigeçitlerde bunları" gördüğüm zaman duy
duğum acıyı ve teessürü tarif edemem. Haki
katen bu zamanda ordu için dışardan hayvan 
almak, ben varım diyen Türk milleti için, 
Türk Cumhuriyeti Hükümeti için abestir. Bu
nu bilerek derhal tedbir almak zaruridir zan
nediyorum- Baytarlarımız hakikaten mikrop
lara haber anlatır hale geldiler. Eskiden ki
taplarda okurduk, yahut falan hastalığa kar
şı şu ilâç bulundu diye işitirdik. Şimdi bizde 
de bir takım hayvan hastalıklarına çare bula
cak insanlar yetişmiştir. Amma nedense bun
lar darmadağın. Baytarlar içinde öyle kudretli 
insanlar var ki, kendileri askerdir. Bu adamın 
paşalıkta falan ne işi vardır? Millî Müdafaa 
Vekilinin cankulağiyle dinlemesini rica ede
rim, bu arkadaşları bir araya toplayıp, bu işe 
toplu bir halde başlarsak bu ıslah ve müca
dele işinde daha çok muvaffak olacağımıza 
kaniim. Her iki tarafın mütehassıs arkadaş
ları düşünsünler, bunu temine uğraşsınlar. 
Söylediklerimde yanlış bir yer varsa ve kabil 
değilse bizi ikaz etsinler. Bazı arkadaşların zih
nine takılmış, bize söylediler. Ben de bunun 
bütün vebalini alâkadarlara veriyorum. 

Baytarlarımız köye gidiyor, uzaktan şöyle 
bir bakıyor, tabii fennin icabına göre reçete 
veriyor. Amma ilâç yoktur. Hayvan sahibi ise 
yine nalbanda gidiyor ve kocakarı ilâcını on
dan tercihan alıyor. Her baytarda hiç olmaz
sa bir küçük ecza dolabının bulunması lâzım. 
Reçetesini verince ilâcını da versin. Bilmiyo
rum bütçeden bunu temine imkân var mı? 

Orman işi : Orman meselesinde şahsi düşün
cem, ben şahsen işin başında olsaydım böyle 
yapmazdım, dedim amma yapılmış, şimdi bu fi
kirden vazgeçtim. Ağacı damgalayıp kestikten 
sonra nakli, amelî çalışan ellere verilseydi, çok 
iyi ve çok ucuza mal olurdu. Ben bunlardan vaz 
geçtim. Şimdi bunu sıkı tatbik etmeli. Bu iş mü-
taahhit elinde iken âzami 40 - 50 lira idi, şimdi 
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j- 250 liraya çıkışı halkın nazarında ve hepimizin 
I nazarında Hükümet hakkındaki zihniyetin fena

lığım bir daha ateşliyor. Ziraat Vekilimiz, bu 
sene inşaallah orman işiyle çok meşgul olarak 
aşağı yukarı memlekette bir iş yapabilecek, bir 

I çivi çakabilecek ve bir kulübe yapabilecek bir hale 
I getirirler. Bunu ve fiyatleri bu seviyeye indir

melerini çok rica ederim. Bütün memleketin ağaç 
biten yerleri Devlet orman; haline geldi. Fakat 
halkın nazarında Devlet ormanı diye gözleri dol
muş gönülleri inanmış yerler bile ihracatçı bir 
orman haline gelmedikten sonra neye yarar? 

Çalılığı çırpılığı orman diye Devlete mal etmiş 
neye yarar? Meselâ Karadeniz mıntakasında bür 
tün halk ormanlara keçilerini salarlar- Kanun 
kabili tatbik olmuyor. Çünki onun dört keçisi 
ona lâzımdır. Ve o dört keçi yaşıyacaktır. Devlet 
kendi koruyacağı ormanlara elini atar, geniş 
şosalarmı yapar, geçit yerlerini açar ve orman 
mühendisini başına oturdur. Yoksa dünyanın hiç 
bir yerinde ordu üe orman beklenilemez. Orman 
hakkında hepimiz, halk, köylü bile kötü bilgilere 
maliktir. Bu kötü bilgileri söküp atmasını ve bu 
işi çabucak İslah etmes:nı bilhassa Ziraat Veki
linden rica ederim. 

Ziraat Enstitülerimiz arkadaşlar, bu enstitü
lerin, bizim ihtiyacımıza ve bizim beklediğimiz 
şekilde, kalitede insan yetiştirdiğine kani değilim. 
Şimdiye kadar, alınmış neticeden ve geçmişten 
bahsetmiyeceğim. Masaya oturup eline kalemi 
alıp kâğıt yazmak halka güzel yazıyor dedirtme 
devrinin geçtiğini, filân yerde çiçek varmış, 
şöyle, böyle imiş gibi işlerle vakit geçirme dev
rinin geçtiğini görerek, ilim adamlarının ayrı, 
hoca a «İn mî arının ayrı, hayatta faydalı olacakların 
da ayrı ^ır şekilde yetiştirilmesi için mektebin 
gidişini bu şekilde ıslah etmek lâzım olduğu ka-
naal ma vardım bunu bu sene nazarı dikkate 
alrcımasını çok rica ederim. 

Ziraat işleri: Arkadaşlar, Ziraat Vekâletinin 
hakikaten böyle muhtelif sahalarda hiç bir ve
kâlete nasip olmıyan kıymetli elemanları vardır; 
çoktur. Çoktur amma iş tutumu tarzı idare me-« 
selesi şu ve bu bazı köy anasırını hakikaten atalete 
mâruz bırakmıştır. 

Size bir müjde vereceğim: Kombinalar idaresi, 
şimdi Emin Arslan arkadaşımın endişe ettiği 
gibi, değildir. Biz Devlet idaresinde böyle bir 
idare vücude geleceğini hayalimizden bile geçir
mezdik. Ben Ziraat Vekili arkadaşımdan rica 
ederim, bütün arkadaşları davet edip bu işletme
nin nasıl işlediğini ve bugünkü halin nasıl oldu
ğunu fiilen göstermesini rica ederim. Kendisi çift
lik işlettiğine göre büyük ağa demektir, beş on 
tane kuzu kessin. Buradaki bu intizamı gör
mek arkadaşları çok sevindirecektir. Ben bir 
misal arzedeceğim; benim kayın biraderime bir iş 
verdim, damadım da nâzın öyle olduğu halde 

I ben geçen sene oradan on beş teneke mazot çal-
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dırdım. Oradan işin başından biraz ayrılmıştım, 
yaz şeyi kalkarken, gittik, baktık. Çuvallar de
linmiş. Kaldırdık, toprağın içinden üç dört 
araba buğday topladık. 

Halbuki; geçen sene kombinalar içinde dolaş
tım, çalışmadan çıkmış, iş sevdasına kapılmış, 
tekke dervişi gibi cezbeye tutulmuş adamlar... 
Ben iki adamı bayramda durduramadım, üç 
misli vereyim dedim, dört misli vereyim dedim, 
durduramadım. Bunlar ne bayram dediler, ne 
seyran dediler, fenafillâh çalıştılar. Arkadaşlar, 
hırsızlık dediğimiz, hepimizin teşeüm ettiği şey, 
bir tane yok içinde. Oraya soruyorum, buraya 
soruyorum. Bu gibi Devlet teşkilâtında, böyle 
bir idarede; çünkü kırda bayırda çalışıyorlar, 
hiçbir şey göremedim. Şurada kendi hesabıma, 
çalıştırdığım işte böyle fenafillâh çalışan insan
lar görmedim. 

7 -8 milyondan fazla dedi, Emin Arslan arka
daşımız. Bu neden gösterilmiyor? Hakikaten 
Emin Arslan arkadaşımız müdedkik bir arka
daşımızdır, hepimizi tenvir etmesi lâzımdır. 

E. A. TOKAD (Denizli) — O bilanço gel
diği zaman olur. 

EMÎN SAZAK (Devamla) — Onun yerinde 
ben olsam bizzat gider, bilançoyu görürdüm. 
Ne bileyim ben, ne gecesi var, ne yemeği var,, 
ne de gündüzü. Vekili de böyle, arkadaşları da, 
kombinalarda böyle. Böyle 55 bin tonla Dev
lete aşağı yukarı 8 -10 milyon lira kâr temin et-. 
ti. Bu sene 100 bin ton Devlete fazla mahsul 
kaldıracaklar, tabii kân da fazla olacak. Yani 
ben esas itibariyle, prensip itibariyle bunun 
aleyhindeyim. Fakat yaptığı iş itibariyle fay
dalı olmuşlardır. Ben öyle istiyorum ki, bu 
enerji ile halkın enerjisi birleşsin ve daha. çok 
bir kuvvet yapsın. Bugün çok faydalı olmuşlar, 
bu muhakkak ve daha da faydalı olacak anasır 
yetişmiştir. Hepimize faydalı olacak adamlar 
yetiştirmişlerdir. Emin Arslan arkadaşımız 50 -
60 memurdan bahsetti bilmiyorum, kimlerdi ve 
korkarım ki, eskidenberi çok atalete alışmış 
bu gibi sevdalı .çalışmağı istemeyen insanlar ol
masın. Onların işi yazmak, rapor, geldi, gitti 
filân yerde okumak, arkası yok. Bu adamlar 
böyle sevdalı çalışmağa gelemezler. Oece gündüz 
çalışamazlar. Bunların içinde böyle] eri varsa 
onları bu idare iyi vasfa getirir. Hakikaten iyi 
vasıflı şoförleri vardır. Bizim Eskişehirden 
beş on kopuk vardı (Gülüşmeler) hakikaten her 
birisi iyi birer makinist olmuşlar burada müte
madiyen çalışma var, hırsızlık yok, 24 saatin 
beş saatinde dahi istirahat yok. Bu iş nasıl 
olmuş? Benim havsalama sığmıyor. Hakikaten 
bütün arkadaşlarım görürse lâyik olduğu mü
kâfatı vereceklerine de kaniim. 

Ziraat Vekilini Mebus olmadan evvel bir 
görmüştüm. Bilmiyorum benim kafama denk 
geldi de ondan mı? yoksa hakikaten böyle mi? di

ye. Memlekette böyle bir adam varmış diye ken
di hesabıma sevindim. Bugün bu sevinç için
deyim. îmanı kâmil ile, İnşallah, bu memleke
tin en güç işini en büyük işini başaracağına ka
niim. Amma bu sahada şu sahada bugünkü iş 
tutumu ile köylüyü kaldırmak noktasında adım 
atılararyor. Ben bunda da tamamen muvaffak 
olacağına eminim. Merak eden arkadaşlar var
sa onlar da görürler, tetkik ederler, aynı ka
naate varırlarsa memleket için büyük müjde 

^ olur. 
Ricalarım içinde bir de ağıl meselesi var

dır : Bir Ağıl Kanunu yaptık. Her nedense çı
kıp bir tane numune bile yapamadık. Bunlar 
hakikaten ayıp şeylerdir. Buraya gelip, bun
dan dolayı yapamıyorum demek, bilmem nasıl 
olur? Kanunun tatbiki imkansızsa mevkii tat
bikten kaldırmak, eğer tatbiki icabediyorsa 
tadilini istemek lâzımdır. 

Şimdi ben içimden diyorum ki, ben çiftçi
yim amma, tohumu satmakta ekim yapmak
ta, kıraca tohum ekmekte, şu, bu işte bir çok 
müşkülâtla karşılaşıyorum, istiyorum ki, ben 
oğlanı teknisiyen mektebine verince bir iki se
nede bunları öğrenip gelsin ve tatbik etsin. 
Benim bildiğim teknik okul, bu demektir. 
Bundan daha faydalı bir sey olacağına kani de
ğilim. Yok alafırangacılığa gidipte tarlası, sa
panı olmayanı mektebe alacaksa o zaman ümi
dimiz geriye gider. 

Arkadaşlar, ben çok memnunum, înşaallah 
sizi de memnun eder bu, işte muvaffak olaca
ğına kaniim. Muvaffakiyet temenni ediyorum. 

Gl. K. SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — Efen
dim. bendeniz muhterem Zirâat Vekilimizden 
bir kaç husus hakkında malumat almak istiyo
rum. Geçen sene bütçe müzakeresi esnasında 
istediğim bazı hususat vardı, onları da mevzu-
ubahis edeceğim. Bir, asırdanberi Sark vilâyet
lerinde tohum ele alınmamış, bozulmuştur bir. 
Tohum ıslah istasyonları açılması için ricada 
bulunmuş ve vait buyurmuşlardı, acaba bu se
ne yapılacak mı? 

İkincisi, istihsalâtın arttırılması ziraat pro
gramımızın esasıdır. Seçim dairemin mühim yek
lerinde insan boyunda ot çıkıyor, buralarda da 
bir kombina teşkilâtı vücude getirmelerini rica 
etmiştim. Bu sene yapıp yapamıyacaklarıni 
işitmek istiyorum. 

Üçüncüsü, General Baku arkadaşımızın da 
bahsettikleri gibi 700 bin liraya yakın sığır 
ve aygır depolan için masraf yapılıyor, bu 

| usuller ve nakil hayvanı yetiştirmeğe kâfi gel-
i miyor. Ordunun son durumu dolayısiyle ef

ratla beraber halktan aldığı hayvan yekûnunu 
bilmem duydunuz mu? Haylice bir yekûn teş-

[ kil ediyor. Memleketimizde hayvan yetiştir-
i mek zarureti vardır. Acaba Vekâlet bu yolda 

bir şey düşünüyor mu? Geçen sene de bu bap-
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ta konuşmuştum, izahat vermelerini rica ede
rim, 

Diğer bir temennim de, seçim dairemde bir 
süne haşeresi vardır, buğdaya, musallat, ohm 
Vekâlet gönderdiği tohumluk olarak 1 000 
ton arpaya mukabil 500 ton buğday gönder
mektedir. Fakir ve hattâ orta halli halk buğ
day ekmeği yiyemiyor. Her neye mütevakkıfsa 
bu, süne haşeresinin ortadan kaldırılmasını 
ehemmiyetle rica ederim. 

Diğer bir istirhamım : Hergün Diyarbakır 
istasyonundan Şarktan gelmiş sığır hayvana
tı, kasaplık olarak trenle sevkediliyor. Bunla
rın için de, işittiğime göre ziraate elverişli hayr 
vanlar da vardır. Bu hususta bir de kanun var
dır. Tatbikatta sıkı davranılmasını eldeki zi
raate mahsus sığır hayvanatının kasaplık ola
rak kullanılmasının önüne geçilmesi neye mü
tevakkıfsa onu rica ediyorum. 

Dr. A. URAS (Mardin) — Efendim; bende
niz zevkli bir vazifeyi yerine getirmek için söz 
aldım. Ayrıca da Vekil Beyden bazı ricalarım 
olacaktır. 

Dairei intihabiyemin garbında bulunan Uf-
fa'da kombine ziraati yapıldığı malûmu âliniz-
dir bu kombinenin muhite temin ettiği bolluk ve 
refah hakikaten sevinç verici bir şeydir. Ben bu 
kombinenin dairei intihabiyem olan Mardin'e de 
teşmilini rica ediyorum. 

Bu suretle Emin Sazak arkadaşımla beraber 
Emin Aslan arkadaşımı bu kombinelerin feyzini 
görmek üzere davet ederiz. Mücadele teşkilâtını 
gördüm. Süne ve çekirge mücadelesi. Süne bu se
ne fevkalâde kıtlaşmıştır. Kâhil şekline seyrek 
rastgeliniyor yaprak üzerinde de bir kaç borudan 
başka bir şey görülmüyor. Benim 10 gün evveli
ne kadar gördüğüm şekle nazaran vaziyet böy
ledir. 

Çekirge mücadelesine gelince Ziraat Vekâleti 
orada bir şahin hassasiyetiyle cenuptan gelecek 
bu âfeti karşılamak üzere memurlarını seferber 
etmiştir. Bu münasebetle idealist ve çalışkan 
Vekaleti tebrik etmeği bir borç. bilirim. 

Bir temennim kombinenin Mardin'e teşmilidir. 
İVİardin Mezopotomya 'nın şimalinde bulunan ga
yret münbit bir ovanın başında bulunmaktadır. 
Eskiden milyonları besleyen bu ova halen gayet 
eski zitraatle yani bildiğimiz karasabanla ekilmek
te ve- biçilmektedir. Bittabi bu nun için verimi 
azdır. Harran ovasını gördükten sonra biz ona 
iftihar ve gıpta ile bakıyoruz. Masyüs tepeleri, 
Karacadağ ve demiryolu arasında kalan ve on 
binlerce kilometre karelik arazide, hâli arazi pek 
çoktur. Burada zannederim ki, kombine ziraati 
yapıldığı takdirde mıntakavi refah bütün mem
leketin her tarafına şâmil olur. Bunu rica edi
yorum, 

İkinci ricam; Masyüs tepeleri ki, Karacadağ 
ve Mazı dağının tepelerine garbına düşer. Bura
da-pek, çok yabani fıstık ağaçlan vardır. Bu fıstık 
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i ağaçlarının aşılanması süratiyle yeni bir servet 

membaı • elde edileceğini tahmin ediyorum. Müm
kün gördükleri takdirde Vekilden-bunu rica edi
yorum. Mâruzâtım bundan ibarettir: 

A, YAYCIOĞLU (Maraş) — Arkadaşlar, 
ziraat bütçesi vesilesiyle bendeniz de iki mevzua 
temas edeceğim. 

Birincisi; hayvancılık mevzuudur. Benden 
evvel söz alan arkadaşlarım, bu hususta izahat 
verdiler. Fakat bendeniz de kısaca bir iki cümle 
ile mâruzâtta bulunmak istiyorum. 

Memleketimizin ötedenberi, hayyan.yetişti-? 
ren ve hayvan beşliyen bir memleket olduğu 
malûmdur. 18-20 milyonluk Türk camiasından 
14 milyonunu teşkil eden köylünün de bu hay
vancılıkla meşgul olduğu ve büyük ve küçük 
baş hayvanların köylüye büyük gelir membaı olr 
duğu da yine hepinizce malûmdur. B,u, köylüye 
bir gelir membaı olmakla beraber, malûmu âli
niz Devlet bütçesine de 40 milyon liralık bir irat 
getiren bir kaynaktır. Hakikaten memleketi
mizdeki hayvanlar, bendeniz köyü çok iyi bi
len bir arkadaşınız sıfatiyle arzedeyim ki, cid
den acınacak bir haldedir. Evsafı çok düşüktür, 
bakılmaya değer. Binaenaleyh bu mevzuu Zi
raat Vekilimizin ele almasını ehemmiyetle rica 
ediyorum: 

I Bütçeyi okurken sığır ıslahı, yetiştirme mü -
I esemelerine 63 ; bin lira, aygır depolarına ı 80 bin, 

koyun ve kürk hayvanları ağıllarına 6 300, hay
van sergilerine 10 bin ve haralara yardım ola
rak da 440 bin lira gibi bir tahsisat konduğu
nu memnuniyetle gördüm* Bu hususta Muhterem 
Ziraat Vekiline teşekkür etmekle beraber yani iz 
haralara yardım olarak verilen 440 bin liranın 

haraların zirai isletmesini arttırmıya matuf oldu
ğunu gördüm. Bendeniz isterdim ki, bu 440 bin 
lira, bütçede mühim bir yekûndur, bu> hayvan 
ıslahına tahsis edilmiş olsun. Cidden memleke* 
timizi alâkalandıran bu mevzu üzerinde Ziraat 
Vekilimizin daha fazla durmasını ve daha uzan 
çalışmasını rica edeceğim. 

Geçen sene bütçe müzakeresi esnasşnda vâit 
buyurmuş oldukları tohumluk merkeplerin bir-
anvveb tevziine, ehemmiyet vermelerini ve eğer 
tevziat yapılmamışsa * bunun teminini rica ede
ceğim. 

İkinci ricam, Cumhuriyet devrinde yapılmış 
olan 393! sayılı Muzır Hayvanlarla Mücadele Ka
nunu vardrr. Bu kanun çıktığı sıralarda çok iyi 
bir şekilde tatbik edildi. Bununla ilgili ma
kamlar cidden o zamanlar fevkalâde alâka gös -
terdiler ve bu muzır hayvanların itlafında ol
dukça mühim rol oynandı. Son zamanlarda 
bu kanunun tatbikatında bir gevşeklik göze çar
pıyor. Bu kanun; köy-ve kasabalardaki vatan
daşlara mükellefiyet tahmil etmekte idi. Bu mü
kellefiyetini ifa etmiyenler, yine o kanun, 3 

I liradan 10 liraya kadar para cezasiyle cezalan-
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dırılmalarmı da âmirdi. Gerçi, bu hayvanlarla 
mücadele yapılıyor. Fakat bu memleket için mu
zır hayvanların itlafında kanunun derpiş ettiği 
gibi tam mânasiyle tatbikata ehemmiyet veril
mediğini bendeniz gördüm. Çünkü, hiç bir kim
se vazifesini ve mükellefiyetini yapmadığı için 
cezaya tâbi tutulmuş değildir. Zannetmiyorum 
ki, böyle bir rakam da gösterebilsinler. . 

Bu hususta Ziraat Vekilimizin alâka göster
mesini bilhassa rica ediyorum. Çünkü çekirge 
ve suna âfeti kadar bu domuz âfeti de mühimdir. 
Dairei jntihabiyeleri fundalık ve ormanlık olan 
arkadaşlar çok iyi bilirler ki, bu âfet çok kor
kunçtur. Bendeniz üç gece mısır tarlasını, pir 
rinç tarlasını ve diğer hububatım beklememiş 
bir vatandaşın bu sırada tamamen tarlasının za
rara uğradığına şahit .olmuş bir arkadaşınızım. 
(Doğru sesleri). , 

Bu hususta saym Ziraat Vekilimizden temen
nide bulunuyorum (Bravo sesleri). 

Y. ÖZEY (Manisa) — Ziraat Vekilimizin teş
vikkâr yardımlariyle çalışan Ağaç Koruma Ce
miyeti hakkında bir kaç kelime söylememe müsa
adenizi rica ederim. Bu cemiyet 1938 senesin
de esaslı bir surette faaliyete başlamıştır ve ilk 
faaliyetinde' Ankara vilâyetinden başlryarak 
27 vilâyete kadar bunu genişletmiştir. Ankara 
vilâyetinde ilk senelerde daha ziyade kıraç ve fa
kir muhitte bulunan ahlatlar üzerinde aşı tat
bik etmiştir. Bu suretle altı sene zarfında Anka
ra vilâyetinde 472 bin ağaç aşılatmıştır. Parti 
kongrelerinde cemiyete muhtelif vesilelerle te
şekkür edilmiştir. 

Ankara vilâyetinden sonra civar vilâyetlere 
geçilmiş, Orta Anadolu 'nun bilhassa fakir saha
da kıraç yerlerde yetişen ahlat ağaçlan üzerin
de mesaisini teksif eden cemiyet ve köylerde tat
bik etmiş kendi işçileri vasıtasiyle aşılamaya 

devamla beraber ayni zamanda köylüye de aşıla
mayı öğretmiştir. Bu sayede köylülerin arasında 
500 kadar aşı yapacak adam yetişmiştir. 

Cemiyet, ahlattan başka yabani elmalar üze
rinde çalışmıştır. Son senelerde bilhassa şark 
vilâyetlerinde yabani fıstık, çitlenbik, sakız 
ağaçları üzerinde faaliyete başlamış ye bu su
retle Elâzığ, Ürfa Diyarbakır, Siird, Malatya 
bu beş vilâyet üzerinde fıstık asısı tatbikına geçil
mek suretiyle 50 bin kadar yabani ağaca fıstık 
aşılatmıştır. Bundan başka birtakım broşürler
le, faideli risalelerle köylüye aşılamayı ve ağaç 
bakmayı anlatacak şekilde amelî mahiyette neş
riyatta bulunmuştur. Eyi cins aşı kalemlerini 
muhtelif yerlerden getirtip muhtelif yerlere gön
dermiş ve en son olarak da iyi çeşit meyva ağaç
larından tevziat yapmıştır. Bu tevziatın yekû
nu 59 bindir. 

Cemiyetin mesaisini şu suretle hulâsa edebi
lirim : 27 vilâyet, 50 kaza ve 284 köyde çalış
maktadır. mâruzâtım 1943 senesine kadar me
sai neticesidir. - Çünkü henüz 1944 senesi me

sai neticesini almış değiliz - Şimdiye kadar 
1 117 000 ağaç aşılatmıştır. Bunun 472 bini An
kara vüâyetinddir. Mühim kısmi Orta Amadolu 
vilâyetlerine aittir. 

M. AYDIN (Tralhaon) — Aşıların ne kadarı 
tutmuştur? 

Y. ÖZEY (Devamla) — Yapılan aşılardan 
% 80 - 85 inin tuttuğunu kemali cesaret ve itmi
nanla arzedebilirim. (Bravo sesleri). 

R. GÜRELİ (Giimüsaııe) — Muhterem arka
daşlarım; Bütçe müzakeresi münasebetiyle ben
deniz de biraz hayvancılık ve bilhassa tavukçuluk 
arıcılık ve ipekçiliğin meselesine temas -etmek 
istiyorum. Malûmu âlileridir ki hayvancılık mem
leketimizde çoğunluğu teşkil eden köylünün can 
damarıdır. Bununla beraber memleketin iktisa
diyatına, ekonomisine büyük yardımı olan bu işte 
benim görüşlerime göre ilerleme çok azdır. 

Şimdi orkadaslar, bizim meınleketimizde hay
van adedi resmî istatistiklere göre muhtelif cins 
hayvanlar 40 milyonu mütecavizdir. Bu 40 mil
yona mukabil hara. adedi 4, inekhaneler 4. ve ay
gır depolarımız da 7 den ibarettir. Bu depoları
mızda mevcut aygır adedi de 541 dir. Şimdi ta
savvur buyurunuz kî  40 milyonu mütecaviz 
sığır ve at cinsinden hayvan teşkili ve bu hay
vanatın 17 - 18 milyonu sığır hayvanatı ve at 
cinsinden olan hayvanlar teşkil ettiğine göre 
depolarda mevcut 541 aygır, olduğuna göre bu 
mühim işin başarılamıyacağı pek tabidir. 

Bundan başka vilâyetlerimizde bazı sif ad istas
yonu namı verilen fenni ahırlarımız vardır. Bun
ların içerisinde ancak bef onu geçmiyen aygır 
mevcuttur. Fakat maalesef mahallî idareler bu 
önemli işe ehemmiyet vermemektedirler. Tasav
vur buyurun bir vilâyetin yüz binlerce hayvanı 
olur ye bunun on aygırı olursa bu neye yarar? 
Bununla beraber mahallî idarelerin bütçelerine 
bu sene bir göz gezdirdim, tetkik ettim, tahkik 
ettim 63 vilâyetimizde hayvanat ıslahı için ko
nulan para miktarı - çok calibi'dikkat bir ra
kamdır - 30 bin lirayı geçmemektedir. Bu işler 
mahallî idarelerin esas vazifesi meyanında,.olma
sına rağmen mahallî idaıeler bu işe ehemmiyet 
vermemektedir. Biz yalnız bunu Ziraat Vekâ
leti başaracak dersek çok mübalâğa yapmış olu
ruz. Bütün vilâyetlerin Ziraat Vekâletiyle el
birliği yapması şarttır arkadaşlar. (Doğru ses
leri). Ziraat Vekili arkadaşımdan, bu konu üze
rinde bazı istirhamlarda bulunacağım. 

1) Hara adedinin mümkün olduğu kadar art/-
tınlmasi; 

2) Damızlık at ve boğa istasyonlarının açıl
masının vilâyetlere icbar edilmesi, takipsiz bıra
kılmaması; 

Arkadaşlar bilhassa takıp meselesi çok mühim
dir.. 

3) Köylerde eneme işlerine önem verilmesi;. 
4) Hayvan ahırlarının ıslahı için tedbir alm-
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majî,ve.^ya'i,çayırişlerine. önem verilmesi; 

5), îşi ya?aj)ajyjın e j^^ 
ia#î|^i^rafeı.âSrMt, iyi ve meslekine aşık ve bu 
işlerde dirayetli elemanların vilâyetlere. gönderil-

•mü'*. 
6) Hayvan hastalıklarında köylüye âzami 
4 r ^ 4 f t ş t e MWm<km$)& sırası gelmişken 

biraz da arıc^rfetan bak^edece îm* 
4rkftd$şlar, mentfeketin zengin nehirleri, te-

miıg,h#ya^ bol ve çeşitli çiçeklerle bezenmiş 
$§&WiMh ormanları olduğu halde bizde elan 
f̂tfeüm sjfeen kayakovan devridir. Bu karako-

vajft arp,e|îjğşı, basma belâ olmuştur. Beyaz ko-
YâJftlar» y#ni: fenni-kovanlar. bütün. Türkiye dâ-
hflinâe ,3 - i Mni geçmemektedir. Arı, bal de-
niİin/se, köylünü» aşağı yukarı bir çok ihtiyaçla
rını tenjip,, edecek ve kendisine para getirecek ' 
bir. m&l&dır. Bu İŞ, üzerinde de bu kıymetli var-
Upteknjigg, uygun, verimli bir devreye sokmak 
zamanı Çoktan gelip geçmiştir. Hastalık ve kı
sır, mevsimlere karşı arılarını besliyemiyen ka
ra! kokanlara karşı.müeadele artık bir prensip 
büinde; fle alınmalıdır. Arıcılığa müsait muh
t e r i s t e ^ edilmeli ve müstahsile az 
f^Me,, geniş krediler , temin edilmelidir. Fenni 
^yanlarrk%lünün.ayağına kadar götürülmesi, 
p e t # majymeleri. tevzi edilmelidir. 

Velhasıl ekonomi alanında arıcılığı ileri gö
türmek ye.m.masrafla,çok verimli bir hale ge
tirilmesi i için, ne lazımsa, fedakârlıktan* kaçınıl-
msaBf̂ ı lâzımdır. Bu hususta bir hâdiseyi; bir va
kayı,. olduğu gj,hi. arzedeceğim. Arkadaşlar. 

Etendeniz Muğla'da iken bir. tavuk: ve arıcı
lık) istasyonu, meydana getirmek istedim. Ha-
ki^teja Muğk. vilâyeti güzel . ormanlariyle, ren-
gâremlf çiçeklerle bezenmiş, yeşillikler .diyarıdır. 
Barajan|i.tavuk ve, an beslemeğe çok müsait bul
dum, O »zaman Ziraat Vekâletinden rica ettim. 
ve :ba»a mütehassıs, gönderin dedim, ben/bu işi 
yapacağım, dedim* Aldığım cevap arkadaşlar, 
maalesef menfi oldu. Tavukçuluk üzerinde mü-, 
tehassıaaiaız yoktur,, hele arıcılık mütehassısı
mız hiç yoktur, dediler.. Bunun, üzerine düşün
düm, tasındım, Rodos'a başvurdum. Omdaki 
Türklerden, bir tavukçuluk mütehassısı getir
dim, işe başladık, Hakikaten istasyonu yaptık, 
ve lüaumlü, makineleri de tedarik ettik ve obölr 
gede 63-köyde fennî kümesler yaptırdık, şah
siyeti mâneviya namına. Aynı zamanda vilâyet 
bji^esj[mien, de yardjnt e&bnek suretiyle, yine 
şahsiyeti mâneviyeye ait olmak üzere, dad#U 
kpyan^ın4Pv 10,: \% ta^e, oim$k /üz$ce beher 
koya; g|n<îe^%.' :lş&. h^a4ılar., Hakikaten 
köylerden aldığım mektuplarda mübalâğa'uetıpi-
yeyim, pek; hasrımda dee|l, fakat 40 - M kilo 
bal aİaikfarini oİİdiri yorfarâi. Fakat arkadaş
lar; maalesef ben oradan ayrıldıktan,sonra bu 
ölünie mahkum olmuş, ne tavuk kalmış ne pe
tek^ ne makine kalmış ne şu, ne bu. 

.1944 G : 1 
R; AEAK (Tekirdi)- — Neden? 
B-. aÜRELİ (devamla) — Bilmiyorum ne

den olduğunu, Vekil tahkik buyursunlar. • 
Ql, K. jpiyÜIOTKÎtt ( P i y ^ f e ı r ) - V;ali 

değişti, başkası g_el̂ i. 
% q p p ^ İ | : (Bejrajftja,) — Sonra ar^ada^ar; 

yüksek huzurunuza Öüma4$n ; evvel Şalıke? 
sir 'de bi,r. t avuk istasyonu yaptırdık, Binayı ik
mal e.tti^. Amma, beAdeniz, geldim* bu s»ene 
bütçelerine on t paralık tahsisat, kş^^amışiır, 
Budunla,beraber bir det bpğa, .yetiştirme i^m-
yonu ıneydana getirdik. 30 - 40 d#na,sa^U; al-
d^k. Vekâletin.m|îlûnia,tıCâhilinde, idi. lîu^e* 
ne. baktın], ki, bütçede bu n^üesşeseye, $ t ö n ; pa
ra. İ^nm.amşjtır, Arkadaslajr; kp&oa;r arzeder 
yim; başjnızı, ağrıtmak istemiyorunij; arıcıi^y 
tavukçuluk, ipekböcekçiliği mah^al||. ibarelerde 
yani. vilâyetlerde* tantaziden;. ibare t t i Bunu 
fanta zilikten çıkarmaları. için Ziraat Vekili, ar-
kftdasnn^au,, çpk, değerli a^kaja^un^an,,- nasıl 
toprak, ürünlerinde, muvaffak; oluyojşşa, bu işfee 
de muva|fak olacağına. % 10$ k a ; ^ ^ ve ,im#n 
mm. vardır. Bubisi de, takip, etmesini bilhassa/ 
candan içten rica eflerim. Mâruzatpı bundan^ 
ibarettir. (Bravo al,k:;ışİar}. 

0, BÎLSEI» (Sfe-ansm) -r- Zkaat Vekilimiz. 
den iki dilekte .bulunacağım., Seçim, dairemiz 
iki ;büyüte ırmağın,. • Yeşüırmağan ve Kızılırma* 
ğm deltalarına rastlamaktadır Ru, bölge* yur
dumuzu» en yeşil, en. feyizli, enmamur bölge* 
lerinden birisidir,. Samsundan ,gerek Bafra ve 
Alaçam'a giderken, gerek Çarşamba'ya ve 
Terme'ye ,dqğı?u, giderken gördüğümüz yerlerde 
bizi, dügündüren; bir durum gördük, Bilhassa, 
Samsun 'dan Çarşamba 'ya kadar olan saha. ki,' 
çok geniş, yeşil bir bölgedir ve içinden Cumhuri
yetin, eseri olan bir demiryolu da geçmektedir. 
Bıınun, her iki yanınoTa her şey olabilecek bir 
saha vardır. Halbuki çok insanı düşündüren 
bir durumda durmaktadır. Zannederim, müte? 
hassıs olmağa; lüzum yok* ilk görüşte insan bu
rada her cins iyi hayvan yeti§ejbilir diye >dü
şünüyor. Burada bugün mütemadi kurtlar 4ü-
rşmekte ve köylünün hergün çif11 hayvanları-^ 
nı yimektedir. - -

Burası memleketin zengin bir yemiş bölge
si olur. diye düşünüyorum. Halbuki Samsun 
yemişini, dışardan alıyor. 

Burada yaş ve kuru sebze merkezimiz kuru
labilir. Bugün, az fakat kalitesi yüksek^ fasul-; 
yer pirinç v. s. yetişebiliyor. Samsun'dan- dö
nüşte Ziraat Vekilimize biraz bu vaziyetten 
bahsettiğimiz zaman orada bir Devlet çiftliği 
kurmak i kararındayız dediler. Kendilerinden 
bu kakarın ne raddede olduğunu, fiilî teşeb
büse . geçilip geçilmediğini öğrenmek istiyorum. 

Diğer bir dileğim, bu bölgeyi şenlendiren 
mamur köy ve,kasabalar hepiniz biliyorsunuz 
geçen,- kışın başında zalim bir yersarsıntısınm 
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kahrına uğradı ve kasabalarımızda, köylerimiz
de çok evler yıkıldı, çok insan öldü ve pek çok 
hayvan kaybedildi. Zelzeleden sonra dolaştığı
mız hu bölgede halk yardım beklemektedir. 
Bilhassa evi çökmüş, hayvanları ölmüş bir va
ziyette çiftçi ekebilmek için çift hayvanı istedi. 
Ziraat Vekilimiz, Ziraat Bankasının nazarı 
dikkatini celbe ttiğini ve kendilerine, bol ikra
zatta bulunmalarını yazdığını söylemişti. Köy
lü hakikaten Ziraat Bankalarına müracaat 
etti. Meselâ Vezirköprü'de memurlarımız halâ 
çadır içinde vazife görmektedir. Ziraat Ban
kası' tarafından tahta barakalar yaptırılmıştır 
ve ikrazatta bulunuluyor. Fakat .ikrazatta bu
luntun miktar pek mahduttur. Çünkü tarlalar 
eski kıymete-göre yazılıdır ve normal usullere 
göre .yapılmış olduğu için; yapılan, ikrazatı 
gösteren bir cetvel aldık, orada gördüğümüze. 
göre köylüye yapılan para yardımı ner koylu 
için 1ÖÖ - mt liradan ibarettir. Halbuki bir 
0i ftayvânmfn î̂mrüâs"ı için 5Ö0. - 1 OÖÖ liraya 
ihfiykç" vatarr. Bir çİftçinih tarlasını Vaktinde 
sü^elhefliles;! yalnız kendisi, için delil, Dütuîl 
memleket için zarardır. Çifteı memleket' ziraa-
tin^e bir ^İemâtıdır. Ç^ftçryi kâİkindrrmâk İçin, 
onu hayvan sahibi Sapmak için safiri Ziraat 
Vekilimiz n'e f(îuşünmekteâîr. Briu kendilerin
den Şgr^hmek İstiyorum. 

f. ^. ^ÖŞÖİŞtSEl. JBiügol) — Efendim; ev
vela köinBina meselesi üzerinde duracağım. Köm-
bmâİârın iftin'sâl vaziyetinize geniş ölçüde fay
daları dokunmakta olduğuna şüphe yoktur. 
A^cak, p/pîarin maliyetlerinin iyi tesbit edilme
si ve aaimâ bütün muamelelerinde maliyet un
surunun iafii ye dikkatle gozönünde tutulması 
bir zarurettir, Emin Âsİan arkadaşımızın işaret 
ettikleri üzere, bilanço geldiği zaman bu mali
yet unsurunun ne dereceye kadardikkatle göz.-' 
öuuüSe MlhMür^Mügu anlaşılacağı için mı iş 
üzerÖİde fâzlk mutaîM ytrütSöeğe şimdilik lü
zum göktür. Bü kolnbihalarıh teftiş t e ıhürâ-
kâtfe Vaziyetine* de bıtyük önem verilmek Iâzîm-
m. 

Şenr% geçen sene mahsulün bir kısmının kal-
dırilmad^mı duydum. Bu sene de tekerrür et
mesin, bundan korkuyorum. Zannederim ki, 
bazı arkadaşlarımız da aynı endişededir. Bu iti
barla Sayın Vekil arkadaşımızın, mahsulün kal
dırılması mevzuunda bütün hassasiyetini teksif 
etmesini zaruri görüyorum. Öu mevzu üe ilgili 
olmak üzere, Huş ovasından ,da bahsedeceğim. 
Mu| ovası hakikaten Biemlekefin geniş bir istih
sal sânâsı olmak istidadındadır. Vekil arkada
şımız geçen sene bu işle meşgul, oldular. Fakat 
ondan henüz bir netice alınamadı, bazı idari for
maliteler yüzünden. Mesela, vilâyetin istediği 
herhangi bir tahsisat, vaktinde gönderilemedi, I 
gejgkatdi4 bundan dolayı Lbir netice almak müm-
kuB olmadı ve böylece Muş ovası geçen sene in- , 

kişaf edemedi. Bir kaç defa Vekil Beyden riöa 
ettim, İktisadi teşekküller ramnmî bfeystiridi &' 

. arzetmîştim. Muş ovasından' Büyük faydÖEr 
bekleriz. Ve dikkatlerimi! buraya da teksif et
melerini rica ederini. 

İkinci nokta; hububat fiylâflariyle vekâletin 
alâkadar olması tabiidir. Fakat bü fryatterm 
umumî durumunun istihsâle yapacağı tesirat 
hakkında bizi tenvir etmderini de rica ederim. 

Üe^ncüsü; ziraat amelesmin yevmiyeleri beş 
lirayı geçmiştir ve yine amele de brıltamitı^or. 
Vekâletin bu amele mevzuu Mftıihûe ne gibi dü
şünceleri ve halkın istihsalinde kendilerine yaşlan 
etmek için ne gibi tesavvûrlari vardır? Iiâtfen 
izah buyursunlar. Sonra, başlıca ziraat istihsal 
maddelerinin maliyetleri üzerinde vekâlet mer
kezince lâzımgelen tetkikat yfepîlmakta nftdır? 
Katî ve ciddi ziraat istatistikten lâzımdır. Bu
nu tesis iç:in ne gibi bir mesai sarf edilmektedir. 

Çiftçiye muhtaç olduğu âcil alet ve vasıtaları 
yermek için ne yapılmıştır? Yükse'k.malûmunuz
dur ki, Millî Korunma Kanunu müzakerelerin
de bu mevzu üzerinde arkadaşlarımızın uzun uz.a-
dıya durmuş ve Zirâat Vekâletinin teşebbüslerde 
bulunmasını istemişlerdir. Bu husustaki teşeb
büsleri nelerden ibarettir? 

. Çegirge, süne ve kımıl hakkmda izahat lüt
fetsinler. 

Mahsul vaziyeti nakkinda ne düşünülüyor? 
Çiftçi mallarıni koruma kanunu Ziraat Vekâ

letini bâzı Vazifeler Vermiştir. Bundan ne neti
ce âMmiştir? bu kânutt hakkmda mtilâhâMah 
nedir? bâzr tadilâta İuzüm ğörüjtorlâr mı? 

Çocuk kölohılermih Parti ClrÜpündâ verilen bir 
karara göre bu işin Hükümetle ele almnîâsı tes
bit edilmişti. G^eiileröe Zirâat Vekili arka
daşımız §oeük Mlönîîeriıiin Zirâat Vekaletince 
ele Mınâöâgini söyledi. Şimdi buralarda kaç ço
cuk çâliştırîlâeâk? Bü çöeükltnn günden itüne 
âdedleri ç^iğâldığmâ göre, Ziraat Vekâleti bu 
hususta he gîbi bir vaziyet vö plâü tâs^rlâmiştiı*? 

Bunları izah etmelerini rica ediyorum, gözle
rim bu hıtsuslarin gö^önünde ttittiimâsını teıhen-
niden ibarettir. 

ÎDr. O. ALPER (Şörnm) -^ 3788 sayılı Çay 
Kânunu 1940 Nisanından itibaren meriyettedir. . 

bu kanunun İcra Vekilleri Heyetince tesbit edilecek 
mmtakaİarda tatbiki, çay bahçesi kurâcâklârin-
ziraat dâiresinden ruhsatname almaları mecburi
yeti, çay bahçesinin beher beş arı veya 500 ağacı 
için birer sene ara ile üç defada yirmiöer liraya 
kadar faizsiz para ikrazı, 30 bin dekar çây bah
çesi kuruluncaya kadar bahçe kuracaklara yapıla
cak ikrazatin, bir milyonu göçhıeinesii yetiştirilen 
çay yapraklarının Hükümetçe satîn altıimâar, yi
ne Hükümetçe kurutma fabrikaları kurulması, 
çay yapraklarının işletilmesi ve paketlenerek sa
tılığa çıkarılması kanunun başlıef. hükümleridir. 

Bu kanun neşrinde» itibara» flise flJvrkös ku* 
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zasında tatbik mevkiindedir. Rize'li hemşeriler 
bu işe candan sarılmışlar ve bu sene 10 - 15 ton 
kadar mahsul dahi almışlardır, haber aldım ve 
sevindik. 

Yapılan tetkikata göre Rize'den Sarp'a ka
dar uzananan sahil bölgesi yani Pazar ve Hopa 
kazalariyle Borçka kazasının Maradit nahiyesinde 
Rize Merkez kazası iklim şartlarını haizdir ve 
çay yetiştirmeğe müsaittir. Hattâ Hopa halkın
dan bir kaçı da deneme mahiyetinde çay ağaçları 
yetiştirmiş ve hattâ hudut mıntakası olan Kemal 
Paşa nahiyesinde Çoruh vilâyeti tarafından bir 
deneme tarlası bile vücude getirilmiş, bunlar iyi 
netice vermiş; fakat kanunun intişarı akabinde 
bu havali mıntaka haricinde bırakıldığı için bu 
teşebbüsler ilerlememiştir. 

Rize 'de yetiştirilen çay yapraklarını kurut
mak için elzem olan kurutma fabrikaları bile he
nüz kurulamamışken mıntakanın tevsii isteğinde 
bulunmak bir bakımdan yersiz görünürse de çay 
mahsulü, tarlaya tohum atıldıktan veya fidan 
dikildikten en az dört sene sonra alınabileceğine, 
bu sene veya önümüzdeki sene arzettiğim sahada 
kanunun tatbikatına geçildiği takdirde mahsul 
ahnıncrya kadar bir taraftan da kurutma fabri
kaları tesis imkânı herhalde bulunacağına gpre 
Hükümetimizin bu işe tez elden başlaması muva
fık olur kanaatindeyim.. 

30 000' dekar çay tarlası için kabul edilen bir 
milyonluk ikraz tahsisatı bugünkü şartlara gö
re yalnjz Rize mıntakasa içinde elbette ki, az bir 
paradır. Gelecek bütçede tahsisatı f azlalaştır-
mak için, Meclise bir kanun lâyihası getirilir ve 
buna muvazi olarak ta.çay sahasının hududa ka
dar uzatılması hususunda şimdiden hazırlığa ge
çilirse hem arazisi dar ve kendisi fakir olan bu 
mıntaka halkının geçim zorluğu, hem de top
rağımızda, yetişebilecek bir mal için harice para. 
akması biranevvel önlenmiş ve durdurulmuş olur. 

Sayın Ziraat Vekilimizden bu bahiste bizi ve 
mıntaka halkını tatmin edecek malûmat rica edi
yorum. 

2. Hopa kazası mmtakasında pirinç yetişti
rilmektedir. 

Bu ifadem; oralada mı sıtma mıntakası diye 
.sizlerde bir endişe doğurmasının arkadaşlar. 
Bizim pirincimiz bataklıkta değil, kuru tarlalar
da, hattâ dik yamaçlarda yetişir bir mahsuldür. 
Bunun için biz buna kır pirinci deriz. Taneleri 
belki biraz ufakça olmaktan başka hiç bir kusu
ru yoktur. Bu pirincin tohumu bir kaç sene ev
vel bir hayır sahibi tarafından o mmtakaya geti
rilmiş ve ekin halen o kadar çoğalmıştır ki, mın
takanın ihtiyacını tamamen karşıladıktan sonra 
ihraç maddesi bile olmuştur. 

Hudut nahiyemiz olan Kemalpaşa nahiyemiz 
ötedenberi bataklık pirinci yetiştirir ve bu yüz
den-her yaz- mevsiminde bir kaç köy halkı, hattâ 
uahiy«>^0]?ke3 »idaresi Mm& yüzünden, mıntaka 

haricinde göç ederlerdi. Halkın bu ıstırabı göz-
önüne alınarak 5 - 6 sene evvel tarlalara su veril
mesi ve bataklık yapılması menedildi. Menedi-
lince, pirinç yetişmez oldu. Halk endişelendi. 
Hattâ sızlandı bile. Fakat men kararı ısrar ile 
tatbik edildi. Halk bir iki sene bocaladı. Ve 
nihayet Hopa'nın Merkez nahiyesi ile Arhavdi 
nahiyesinde yeryer yetiştirilmeğe başlanmış olan 
bu arzettiğim kır pirincinden tohum aldılar. Ev
velce bataklıklarda bataçıka bin bir müşkülâtla 
pirinç yetiştirilen sahalar bunu ektiler, yetiştir
diler. 

Şimdi o köyler halkı hem aynı miktarda mah
sul almakta, hem sıtmadan ve göçebelikten kur
tulmuş bulunmakta, hem de evvelce adı söyle
nince sıtma ve ölüm hatıra gelen Kemal Paşa o 
sahilin havadar, şirin ve cazip bir köşesi olmuş 
bulunmaktadır. 

Ziraat Vekâleti bu pirinç üzerinde ve bunu 
yetiştiren iklim şartları üzerinde tetkikat yapmış 
mıdır 1 Bu pirinç nevini aynı iklim şartlarını haiz 
olan Karadeniz sahili boyunca yetiştirmeğe, 
hattâ daha ileri gidilerek memleketin diğer ta
raflarında da tamim etmeğe imkân bulunmaz mı? 

Dr. Melek ve özelçi arkadaşlarıma bu tohum
dan vâdetmiştim, geciktim, af dilerim. 

3. Bir rica daha: Karadeniz sahil bölgesinde, 
bilhassa Çoruh ve Rize mıntakalarında hattâ Ço
ruh'un Şavşat ve Yusufeli gibi iç kısımlarında 
arazi darlığı vardır, malûm. Dik yamaçlarda 
bile bin müşkülâtla ekilen parça parça arazi 
miktarı esasen halkın ihtiyacını karşılayamıya-
cak kadar az iken oralarda bir de domuz belâsı 
hüküm sürmektedir. Bilhassa dağ köylerinde 
mahsulün en az üçte birini muzır hayvanlar tah
rip etmektedir. Bazı seneler bu, bir âfet halini 
almaktadır. (Abdullah Yaycıoğlu). 

Vilâyet ve kazalardaki ziraat dairelerine gi
derseniz muzır hayvanlarla yapılan mücadele 
hakkında size bazı malûmat vermeleri mümkün-

. dür. Şu kadar silâhımız, şu kadar cephanemiz 
var, şu kadar kuyruk gelmiştir, derler. Fakat ben 
senelerce o mıntakada ve o halk içinde yaşamış, 
bu ıstırabı yakından görmüş bir arkadaşınız sı-
fatiyle iddia ve temin ederim ki, bu mücadele 
tamamen derdimizdir. , 

Silâh var, fakat mahdut miktardadır. Bun
lar da çaptan düşmüş ve iş görmez hale gelmiştir. 
Avcılar, biz bu silâhla domuz avına gideme
yiz ;' nasıl gidelim ki, tetiği çektiğimiz zaman tü
feğin namlusundan çıkan merminin on veya yir
mi metre önümüzde düştüğünü görüyoruz 
diyorlar ve bu silâhla ava çıkmrya cesaret ede
miyorlar. Sonra sık ormanlar içinde ve hattâ 
hayvan avlamanm güçlüğünü ve tehlikesini tak
dir buyurursunuz. Buna rağmen canlarını teh
likeye atmak cesaretini gösteren avcılar vardır. 
Fakat bunlar da diyorlar k i : Ziraat dairesi biz
den boş'-kovanı istiyor ye her-'beş âded boş ko~" 
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van karşılığı olarak bir domuz kuyruğunu ister, 
içi diz boyu hattâ bel boyu karla dolmuş sık 
bir orman içinde bir taraftan bu tüfeklerle do
muz vurmağa uğraştım; bir taraftan bu vahşi 
hayvanın hücumundan kendimizi koruyalım; bir 
taraftan da kara saplanan boş kovanı arayalım, 
buna imkân var mı? 

Ziraat daireleri falan köyde şu kadar mermi 
var, daha hesabım bile vermedi diye yeniden 
mermi vermez. Ziraat Vekâleti de şu vilâyette 
laba binlerce mermi var diye vilâyete, mermi 
göndermez. Halbuki, ne köyde ve ne vilâyette, 
ziraat dairelerinde mermi falan olmamıştır. 
Köylü bu şartlarla avlanmanın hesabmı nasıl 
verebilir? Böyle olunca ziraat daireleri de Zi
raat vekâletine elbette ki hesap veremez ve teki
dini istiyemez. Şu kadar kuyruk geldi derler. 
Domuz, neslinin üreme çabukluğu ve. çokluğu 
karşısında bu kuyruklar devede kulaktır. Do
muz mücadelesi böyle olunca köylü sabahlara ka
dar tarla başında bağırıp çağırmakla meş
guldür, uykusuzdur. Fakat ne ' dersiniz ki, 
şu hınzır domuzlar, artık insan sesine de alış
mışlardır. Tapacağını yapıyor. Ben bu vakıaya 
bizzat şahit olmuşumdur. Bu bağırıp çağırma 
faydalı dahi oka bir ailenin müteferrik yerler
de üç, dört tarla parçası olduğu halde han
gisini bekliyebilir? Bu sefer de yani bekleme 
müşkülâtı ve imkânsızlığı yüzünden ötede-
beride senelerdenberi ekegeldiği tarlalarını ar
tık ekemiyenİer vardır, bunları şahsan tanı
rım. Domuz yüzünden terkedilen tarlalar, üç, 
dört sene içinde kızılağaçlık olur ve artık o 
orman mefhumuna girmiştir. Sahibi tarafın
dan tekrar tarla yapılmasına imkân mı var. Bu 
da ayrıca bir sıkıntı mevzuunu alır. 

Hulâsa arkadaşlar bu domuz hikâyesi, bir yı
lan hikâyesidir. Ne'yapıp yapmalı bunun önü
ne geçmelidir. Kale ve barut hikâyesi malûmdur. 
Evvelâ' silâh, amma iş gören silâh lâzımdır. Bu
nun için de Ziraat Vekâletinin asker ve jan
darma kıtalarından gerek silâh ve gerek iş bera
berliği bakımından istifade etmek üzere Millî 
Müdafaa ve Jandarma Umum Kumandanlığı ile 
anlaşarak bu mücadeleyi sağlaması gerekmekte
dir. Muhterem Ziraat Vekilimizden çok rica ede
rim, bu derdi önlesinler. 

4. Dört, beş satırlık bir ricam daha var; 
vilâyet ve kazalar ziraat teşkilâtını maksada ha
kikaten hizmet' edecek bir kabiliyete getirmelidir. 
Bilgili ziraat müdürleri, bilgili ziraat memur ve 
muallimleri temini ve nihayet bunları daire- j 
lerine h asretmek, masaya- bağlamamak, cetvellere I 
boğmamak, bu işler için bunlara kâtip vermek 
ve kendilerine çevrelerinde devamlı surette do
laşıp halkla yakından temas etmeye hakikaten 
hocalık yapmaya, ziraat sahasını murakabe et
meğe imkân vermek lâzım. Ben ziraat mualli
mini '. bilirim kir uzun müddet-Avrupa'da.ihti- I 

sas yapmıştır. İhtisası haricinde bir vazifede 
çalıştırılmış bulunması şöyle dursun değil bir 
kâtibi bir odacısı dahi yoktur. îşi, gücü cet
vel doldurmaktır ve malûmatı nereden bulur, onu 
da bilmem. 

Ben tamamen ihtisas haricinde olarak vilâ
yet ziraat müdürlüğü vazifesiyle tavzif edilmiş 
bir arkadaş da tanıyordum. Cetvel doldurmak
tan başka bir şeye bakacak halde de değildir. 
Bir odacıdan başka ne bir mesai arkadaşı ne 
bir kâtibi yoktur. Bu cetvelleri nasıl doldurur? 
müstenidatı nedir? onu da bilmem. Hulasaten bu 
bahiste de ricam şu olacaktır. Ziraat, mütehas

sıslarını çoğaltmak, mütehassısları ihtisas sahala
rında istihdam etmek ve krrtasî muamelelere 
bağlamamak. 

H. AKDOĞAN (Çoruan) — Muhterem arka
daşlar; bazı arkadaşlarım mal, sığır üzerinde 
biraz söz söylediler. Çok kıymetli sözler. Yal
nız bizim memleketimizde başka yerlerden fazla 
orman vardır. Buranm halkı çiftçilikten ziyade 
hayvancılıkla geçinir. Halbuki, bunlarm mal
larını, sığırlarını orman idaresi ormanın içine 
sokmadığı için (Çok iyi yapıyorlar sesleri) halk 
idaresini temin edemiyorlar. Halbuki, bunların 
maişetleri sırf bu yüzdendir. Ben gittiğim za
man da. gördüm, bunlar gelip ağlıyorlar, sızla
nıyorlar. Bizim malımız, davarımız tamamen 
kucağımızda kaldı diyorlar.- Bunları satarsak 
çoluğumuz, çocuğumuz aç kalacak, satmasak bu 
ormanlardan başka yaylağımız yoktur. Büyük 
Meclise gittiğiniz zaman oradaki arkadaşlarınıza 
. bizim için istirham edin, halimizi anlatın, bize 
medar olsunlar diye sizden istirham ediyorlar. 
Arkadaşlar, gelin bu davar ve sığırı menetmi-
yelim de orman askerlerini menedelim. Namusum 
üzerine yemin ederim, gözümle gördüm, bu asker
ler para ile şubede kendilerini orman askeri diye 
yazdırıyorlar. Esbabı nedir? Memleketimizde 
orman namı kalmamıştır. Köylü olmak dolayı-
siyle bütün köylüler sakınmadan halini bana an
latıyorlar. Dikkat ediyorum. Bir merkep yükü 
odun 30 kuruşa, bir araba odun, meşe odunu üç 
lira ,bir araba kalan tâbir ettiğimiz kırmalıklar 
beş liraya, bir araba celerpler - kiremitlerin al
tına konur, 8 lira. 

G. B. GÖKER ( îstabul) — Bunlar satış fi
yatı mıdır? 

H. AKDOĞAN (Çorum) — Evet satış fiya
tıdır. Ahali gidiyor, kesiyor, askerlere bu pa
rayı veriyor, alıp götürüyor, ormanlarımız böy
le böyle mahvolup gidiyor. Davar ve sığırı me-
netmektense bu askerleri menetsek daha iyi o-

lur. 
Yeniden orman bekçileri tâyin etsek te burada 

bulunan askerler de gidip vatanr bekleseler, mil
lete hizmet etseler daha iyi olmaz mr? arkadaş
lar. ~ 

Sayın Vekilimizden rica ve istirhamım bu
dur, başka*bk? «Ky ĉeğkn yoktur*>•' '.-. '-• '.-.••.-.' 
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^t&AAT VtEKtU Ş. R. HATtP^ĞLU (Ma-
çpa) :T|- Muhteı^m ar&ada#lar,; Zirâat Vekâleti 
bj^esifttin müzakeresi -vesilesiyle SÖZ alan 0&* 
4^1ftrı?nı dikitle, itina ile a%ledim. Büiun 
ileri sürdükleri meselelerde dermeyan jat^leri 
mütalâaları, Ziraat Vekâletinin ehemmiyetle ele 
aldığı meseleleri 'izah için bana fırsat vermiş ola
cağı cihetle sevinçle karşılarım. 

>Baaı arkadaşlarım yapılmakta olan sişter hak
kındaki tenkitlerini veya mülâhazalarım bîr nevi 
işteöhîi kolaylaştırma bakımından ikaz 've yar
dım şalinde -MUkki ederim. Ter, î*ör 'witor 
teli? TrtrmdkMkrû ait, tnahalK tsmeımüöri bftdi-
rfctt s i leri de ©evletin %ugünkti şartbtr dçiride 
her yfcîte aft dlan itementtftöPi kafflphörfttk bakı
mından olan imkânlarını tekrar yoSteıaaya de
stle ^efir «ayarim ve Tütfeveıît îiök&îüari âulEna-
rik tomiyi fapmaifc için bize Üfa nevi ışık der
miş olftttlar. &A sebepten BtyyÜk ÜİHllet Mee&-
$öhi MTöfterem âaslarıöa £h«at VfekâM isldriyle 
W "kadar yâkthdan ilgilmtlMeın için tfeşefefeör 
ederînl. 

Arkadaşlar; geçen sene bütçe müzakereleri mü
nasebetiyle* ve sotira Parti 'Gruptmda Vdfcâ-
letihtîn işLeTİm teşrih vesilesiyle ele almış 
olduğumuz ana dâvaların mahfyetleririt vü l&i-
kariıetlerııii ve bugünkü dunmöattm Yüksek 
HeyelÜhlze arz&tmiş bulıtnuyömm. îzfelfttîn 
uztfii 'Sürmesi -ve sabrmızı iüketfiiek körkttSö bu 
dâvalar üzerinde bdni tekrar uzun uza&rya tu t 
maktan alıkoyuyor. Bu itîbarîa tektfr teker 
arkaçlarımın ele aldıkları meselelere -cevap 
vereceptn. Bunların temas ettikleri ana dâva
lar uiferîhde de Muhterem Heyetinizi aydınlat
mama müsaadenizi rica eâsrini. 

Şimdi önce arkadaşlarımın münferit olarak 
ele aldıkları mevzulara teker, teker kısa olmak 
üzere; sabrınıza suiistimal etmemeğe çalışarak 
arzı <*evap ediyorum. Bnnunla beraber eğer iza
hatım uzarsa* hu&u mevzuların tabiatıyla soru
lan suallerin çokluğuna bağışlamanızı da bilhassa 
rica edeceğim. Mamafih ben âzami surette 
sualleri kısa cevaplandırmağa çalı^acğım, >• 

ATkdaşlar; 
Ziya Karamursal arkadaşımız, Ada çamla

rının zararlılardan kurtarılması nakkmda alâığı-
vavz tedbirlere işaret ettiler. Bendenizi bu kür
süden Bu mevzuun bir iki nektââını ây^mlafena-
ğ& îmkâ̂ n verdiği için kendisine teşekkür ederim. 

Arkadaşlar; yıllardanberi Ada çamlârın&a 
mevcut bulunan kese kurdunun yaptığı tahribat, 
biliyorsunuz ki, İstanbul matbuatında zaman za
man ele alınmış mevzulardan birisidir. 

Bir zamanlar belediye bu böceklerle mü
cadele etmiş ve bir aralık da Ziraat Vekâleti
niz alâkadar olmuştur. Fakat bu derdin radikal 
bir surette kaldırılmaması birazda ormanın mül-
kiyetine ait vasiyetten üûii geldiği teabit edil» 
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mistir. Ada çamlarının mülkiyet durumu şimdi 
iEtydınlanmiştır. Fakat biz bunun nihâi olarak 
hâlleâiîmesine bâkrn^arak Ada çamlârınıh, is
tanbul'un güzel bir sayfiyesinde bulunan bu 
çamların zararlılardan muhafazası için bu sene 
gayet sıkı tedBirler almış bulunuyoruz. Orman 
Fakültemizde bulunan ve bu işin mütehassisi 
olan bir arkadaşımıza iş tevdi edilmiş, bir ör-
^ânizâsyöü meydana getirilmiş kendisi kâfi de
recede elemanla t&viye edilmiş, tâlısisat da 
esirgenmiyerdk mücâdele gayet sıkı şekilde f&-
îîihıîiştır; YtÖnız"T3İr noktayı açık bilmenizde 
fâ^da mhuyortün. Ö da âudür : 

Bu yn loş gayet nlülâyim gittiği i^inböeökle-
rln Bir kısmı kesece girihediğiiıdeiı ve agıkta kai-
diğuidân, 'bu açıkta kalan bbeekler öldürtilehte-
ıttişfÖr. Öntüı işin bu yıl ada çamları tırtıllar
dan ^ 100 temizleyememiştir. Bu Höktayi bil
hassa tasrih etmek isterim. Fakat bu, mübade
ledeki herhangi İnt noksanlıktan doğma blma-
yıp bizatihi yfen gidişi ve böceğin yâşâylş vazi
yetinden ileri gelmektedir. Bü sebepten bu mü-
telıaMis arkadaşın T̂ ana bildirdiğine göre daha 
bBö&le'rdeh '% 5 - İÖ nispetinde İ r bakiye var
dır, gelecek sene bunlar da temizlenecektir. 

Vaziyet böyle olduğu halde bü şekildeki ra
dikal çalışmaya rağmen "bazı İstanbul gazetele
rinde çamların zararlıları ile müeadele üzerine 
hâlâ ve biraz da gelişigüzel olduğunu tahmin 
ettiğim yazılar çıktığını da kaydetmek isterim. 

Ziy* Karamoırsal arkadaşımız; Toprak Kanu
nuna temas buyurdular. Toprak Kanunu hak
kında bir çok arkadaşlar da tenvir arzu ettikleri 
için ve bizim geçen sene bütçe müzakeresi vesi
lesiyle de -Muhterem Heyetinize arzettiğim gibi 
ele aldığımız ve mutlaka tanzim edeeeğimiz ana 
dâvalarımızda» birisi olduğu için ayrıca mâru
zâtta bulunacağım. Ö zamana kadar sabretme
lerini istirham edeceğim. 

Ormaş kanununa ait bir istimlâk mevzuu 
vardır. Kendileri bir hususi orman meselesi 
içki vekâletime müracaat etmişlerdir, ve o za
man bundan bahsetmiştim. Bu kanun vekâlet
lere »evkedilmek üzeredir. Vekâletlerin müta
lâaları alındıktan sonra Yüksek Meclise gele
cektir, lîtşaallâh bu suretle memleketimizde 
hususi orman ve Devlet ormanı ihtilafları Yük
sek Meclisin ışıklı irşatlariyle düzenlenir ve bu 
dâVâ da kökünden hâlledilmiş olur. 

Sez alan arkadaşlarımız arasında Salâhattin 
Batu arkadaşımız, Ziraat Vekâletinin geçen se
ne yüksek huzurunuza arzettiği mühim dâva
lardan birisine temas buyurdular. İ)âva teknik 
Ziraat okulları ve Teknik bahçıvanlık okulları 
davasıdır. Evvelâ şunu tasrih edeyim; zanne
derim arkadaşım zuhulen söylediler. « şimdiye 
kadar bu mekteplere 12; milyon lira sarfedil-
miftîr » dediler. Halbuki bu mekteplere şim
diye kadar sKirfedilmiş okn paı̂ a iki milyon 
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yedi yjifc:doksan beş bin liradır. Bunu tashih t 
etm^elşrinirica ederimi 

îkinei- meseley Teknik Ziraat okullarıma ve 
Teknik- Bahçıvanlık okullârınHL kb^iü nesille
rini baba sanatında amelî yollarda» -ŷ etfştİEBfte"ve* 
bu yoldan Cumhuriyetin teknik çiftçisini Türk 
köyüne yerleştirme meselesidir, Bu- gün fitte» 
istihsal yapan köylümüz, itiraf etmemiz,; lâzım
dır M, amprife metodlâ-rla görenek, ziraati yap-
maktadırr Bunu gören ötoaituriyet Hükünıeti 
teknik bilgileriyle aMkeMtez-- çiftçi yetiştirmeyi 
bir- zaruret saydı ye- bunun i fm • köylü nesilleri-* 
ne teknik amelî bilgiler vermek- üzere- bu dâvayı 
ele almıştır. Buna ait kanun çokiyi hazırlanan 
rak geçen sene bütçe zamanlarındar çıkanlsöş* 
ti. Arkadanım da < bu kanun üzerinde çalışmasa 
lardır. Buna rağteen şimdi burslaris k$yv 
lü çocuklarını yetiştirmeyi daha uygun bari* 
dufclasfB* söylüyorlar ve mektep yolu ile* yetiş-
tirmenin masrafı olaeağmı ileri 'SÜ^yorlaıv Etefy 
arkadaş|ar ş mektep yolu ile' köylü nesillej?ini« 
yetiştiritaesi dâvası masraf& bir. dâfraetar? 
sonra zaman ktiyen ve istikbali gözeten? İm 
dâvadir.- Amma gelecekfe-kuvetliy güzel Tü*kk 
yenift temelini yapaeak bir dâvadır. A^aba Türk 
köylüsünün- nesillerini faga yolda» fcurslaria-y«-
tiştirerek köye iade etmek daha doğfu o£m«z 
mı? bendeniz iMısasıraın ve irfânîmın bana teti . 
kin ettiği kanaatler şunu arzedibillrim M, mes
lek adam^yetiştirmek başkadır, münferit-bir 
mevzu üzerine usta yetiştirmek genfc-başkadıtv 
Ziraat Vekaleti bu yetiştirme işlerinde işte- buj 

pirensipte hareket etmektedi-r. Birinci dereeede 
gâze aldığıma köylü çocuklarını baba - sanatın
da yetiştirmek yani sanat adamının yetiştiril 
mesi davasıdır. Bu yetiştirme Teklikçiftçiyi ne* 
def alıyor, sonradan bu unsurların ye e r k l e 
rinin tamamlanması bilgilerinin yenilenmesi-
kurslarla yetiştirmeye bağlıdı*. Kendileri şim-
di ileri sürdükleri mütalâayı hususî alarak5 ben* 
denize işaret etmişlerdi Ve kendilerine bu 
kurslar mevzuu üzerindede dürdüğunrazu söyle- • 
mistim. Hâttâ ana dâvalar plânlandıktan son
ra ayrıca kurs tedrisatı için <2e yüksekMeelise 
bir kanun sunaçağunızı kendilerine söylemiş
tim. Aİkadöşlar, bu memleketin çif^Mni gö
renekten' kurtarmak ve süratle teknik esaşîâr 
dairesinde çalişabileeek bir hale getiîmek için 
kaybedecek vaktimiz ve kaçırılacak fücsçt̂ paız* 
yoktur. Onun, için 15i£aat yiikaie*^ ya j te f.ek-
nik' Zifaât \okullariylö köylü- çocuklarını: yetiş
tirmeyi düşünmüyor, aynt za&pn&â btışün 
zirai istihsali fiilen ellerinde btttodtiranyaşîî' 
kimseleri de yetiştirmek istiyor, tşte burçla 
kurslarla yapılacaktır, Başınızı ağVıtmıyayım. 
plân üteFİnde arkadaşlarım çalşıybr. ümit £de-
rim ki, bize hizmette devam nasip olursa, önli-
müsidekl sene hüzurunuzjı _gelec„ek olan kanun
lardan birisi de bu olacaktır. Düşündüğümüz 
muayyen işle* üzerine peryodik kurslar açmak 
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tnv Bu kuralar ayiik^ üç ayhk> altr ayİik, bir se
nelik oimalfc rasere- açılacaktir.' Btelar daha 
ziyade yaşlılar ifin olacaktır Bu suretle yasa
lılar», eldeki çiftçi neslinis de süratle teknik-* tez* 
gâMân gefîrmefe^mümkünolacaktir*. Bizin* yeni 
köylü, nesijni baba sanatında yetiştirmek^ d#v«* 
sini kur* yetiştirmesinden1 ayırmamızı, sabrınızı 
suiistimal etmiş olmamak için teferruattan vaz-
g^yewt*at, HBMtrım kiy Yüksek Mecli& hatalı 
addetmez. Zaten geç^n aeneki kamınla-bu.yolu 
tasvip buyurdunuz Ziraat vekâleti zamanın ve 
şartların bütün zorluklarına rağmen bu dâva 
ikec&ıâe şaşea&âi»' yürüyor ve işi ısrarla ıtakip 
ediy«(rrve*'bW'hatoİMİ,ten ısrarla yöafüııecekve'.taK 
kip-edileoefc bir' dâvadır; çünkü* arkası takaps 
edilmezse b'aşlaiîgıç ta.ortadan kalkar. Fakat 
şujW a^zejdeyim ^cir t>eş yjl, sonra, oa yıl s.ojara 
aynı dâva, {&yp} nLaâjiyetie^olara^ yiııe- kayşanı
za;, çılça^ B^dpnusonra?.gelecekler deyene bu*-
mı teforar, ele. alm#k mecburiyetinde, ̂ alırlar ve-
biz zjynan kaybettikle kalırız, Arkadaşım 
müsterih.-olsunlar, kurs tedrisatı da- ele alına
cak ta 

<M«i«n,<arkaâl^ai*B e^e^üiye^itejll^ki;§&& 
ğiflfc'dîfe-bi*!.m^tolâ#f^pi 3:yjr l^vmek^^r<te 
yetiş^irileee^^çoeu^ftr1^^köy^n-amprikv.a|^mî i§y*ş 
^dj^ ler j , takdimde l^yiin ipt^dfti ziraştini bir 
hamlede d]âz'eltebUeeekler'mi4îr? 

Atfcadsı^ary Gölmiariyeti idasesi*; rfi&ZJsft,bir 
iddi'edi^j Barıun içinde vazife, a^^^an i^ask^ 
daşktr, ha^allpeşBafile ka^Bittyöplarf: 40v«biai'T?İ8k., 
köyü, üç yılda, beşsyılıiajt hm aMthm:kamâ^ 
%le^kall^d^dab|h3cş^„ variyette- değ^di?^ izle
diğimiz, hasretini çekt iğ indik jy$ uh^şaej^TOz, 
zamanı görmek belki bize değil, bizim nesle de-
ğily geJeeekVneşfflS&re'nasip <>teeaktîf / Bu o< k®dar 
uzunv bir emehi-ir. Bifcinv'vicdan *hlwâ mm«l8-o â-, 
dadiî*' ki)âtisani--• gördüğümüz dâvalarâ ^ Mıg4a? 
başlamış pl^ak^masîharîyitmdeyiai' (Alkiştar, b*«M 
vo-sesleri). 

Te^n|K^r^,jQkullapiîxdâıı'çıkaeak olaft çaeuJt-
larj^araat Vejfte^.tektük, çe^ez ney-iııd^jâdl.. 
ta-kQyJ,erjş..şJis pj^r^vermek niyetinde d^ÖJd^ 
^iniâr . köj4e«âe §|ttücçe ç(^%akUr, Geçe,n 
seşne .buna ait kânunv çıkarılırken;: biı nokta üze
rinde:, izahat arzettiırr, Biz, nias yeifştirmesi; yı-
ğ^daıaaı y^şiârüjtoi üzerinde dıimyoruz. Wfim-' 
kft. oidâg^ı ^addr teknik! ç ^ i y j ^ d # p ^ te 
liiie getirmek istiyoruz. Türk tbyünde* Çpk- kesif 
olön amprik' ajemr.yrfdtaaga jgâfcşmak ^arzusun-
da^ız. fiŞhJı ki- yeti^irmede* hu çoeuktsiriizıe'rinde 
nazariy^t^T .ziyade\:. anreîi yoHarht çall|acağîz. 
Sonra m ^ e ^ ı ^ e İ btmisra verd^imiz; emelf WV 
gi: ile" bÜHİart kö^Jerdei; yalnız ~birakkcâk.di deji-" 

. lizV.öniara köj^erroder de et uzataeağör. Ziraat 
VekâMjnin i f pdgramı ve 1^u^ek:^CeMisin İjilv 
diği ziriıat ̂ nroğramındjaki' dâ^aiaV,: hlrtfrine or-; 

ganik'bir şeMlde'irfrİbîrine bâğîıdtr ve, b i r i"di^ 
rinin tamamiyle mütemmimi- mahiyetiridedır;" 
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Teknik teşkilât, Devlet çiftlikleri teknik yetiştir
me, zirai donatım bunlar hep birden bir küldür. 
Yukarıda bahsettiğim teknik teşkilât mektepten 
çıkan bu gençleri köyde takip edecektir. Bunlar 
köye gönderildikten sonra da teknik teşkilât adım 
adım kendilerini takip edecektir ve destekliyecek-
tir. Salâhattin Bey arkadaşım, köylünün seviyesi 
böyle kaldıkça bu çocuklar köyde bir iş göremi-
yeeeklerdir dediler. Bizim gözümüzde köylü işte 
bu çocuklar olacaktır. Bunların seviyeleri mek
teplerde yükselmiştir, teknik teşkilât kendilerini 
takip edecek ve destekliyecektir. Sonra bu çocuklar 
ayrıca teknik vesaitle teçhiz edilecektir. Köylü
müz de, kanunu yakında huzurunuza gelecek 
olan Donatım burumu teşkilâtı tarafından teknik 
istihsal vasıtalariyle teçhiz edilecektir. 

Şunu arzedebilirim ki, Cumhuriyet Hükümeti 
bugün köye ziraat sahasında yalnız bir yan
dan gitmiyor. Bir taraftan köylüye teknik teş
kilât vasıtasiyle rehberliğe çalışırken ve ço
cuklarına meslek bilgisi verirken bir yandan da 
donatım vasıtalarını ulaştırmaya çalışıyor. Bir 
az Önce arzettiğim şekilde bilgi seviyesini yükselt
tiğimiz köylüye teknik vasıtaları da verdikten 
ve işlerini adım adım takip ederek kendilerini 
destekledikten sonra ümit edyoirum ki, bizim 
şimdi gayet bedbin, hesaplarla uzun zamanlarda 
tahakkuk edebileceğini sandığımız teknik kal
kınıra dâvası belki daha süratli yürüyerek bize 
sevinçli neticelerini daha çabuk verecektir. Ar
kadaşlarım, köylü yetiştirmesi bahsinde vere
ceğim izahat bundan ibarettir. 

Salâhattin Bey, teknik teşkilât ilmî etüd-
ler yapamaz buyurdular. 

Arkadaşlar; teknik ziraat teşkilâtı ilmî. etüd 
teşkilâtı değildir. Memleketin ziraat bakımın
dan ilmen etüd edilmesi esas itibariyle ilim adam
larımızın yapmakta olduğu ve gittikçe plânlı bir 
şekilde başaracakları bir mevzudur. Biz bugün 
15 köyün basma koyduğumuz teknisiyene « mm-
takanı etüd et!» diye vazife verirken sadece için
de bulunduğu muhitin insanlarını, tabiatını, 
hayatını ve şartlarını yakından öğrenmesini 
ve işlerini ona göre başarmasını düşündük Yok
sa bu teknisiyenin yerinde yapacağı etütleri 
Devletin politikasını yürütmek ve plânlarını 
hazırlamak için. değildir Etüt işi ilim işidir. 
Yüksek Ziraat Enstitüsü profesörleri muhtelif 
sahalarda mütemadiyen bu yönde çalışmaktadır
lar ve takdir buyurursunuz ki, bir memleketin 
zirai bakımdan etüt edilmesi akşamdan sabaha 
başarılabilecek bir iş değildir, İnkişaf etmiş 
memleketlerin ziraat tarihini tetkik ettiğimiz; za
man onların ne kadar mihnetli yollardan geçti
ğini ve ne kadar zaman kaybettiğini çok açık o-
larak görürüz. Bugünkü vaziyette biz kendimizi 
daha sevinçli durumda buluyoruz. Çünkü onlar
dan faydalanabiliyoruz.-. 

Arkadaşım, köy* kalkınması bir küldür ve bir 
Devlet işidir buyurdular. Evet, köy kalkınma 

. dâvası bir küldür. Cumhuriyet Hükümeti de köy 
kalkınma dâvasını ele aldığı zaman, bunu bir 
cüz olarak kabul etmiş ve öylece ele almış değil
dir. Bir kül olarak almış ve bunun içerisinde 
Ziraat Vekâletine ait kısımları Ziraat Vekâ
leti, diğer vekâletler de daima kendini ilgilendi
ren işleri takip ederek tanzim etmeye çalış
maktadır. Yok Salâhaddin Bey arkadaşımız 
Türkiye'de elimizde bulunan bütün vasıtaları 
ve kuvvetleri münhasıran köy dâvasında, diğer 
işlerden vaz geçerek, teksif edelim gibi bir ga
ye kasdetmişlerse bu husus Ziraat Vekâletinin 
karar verme salâhiyetinin üstünde bir iştir ve 
doğrudan doğruya Yüksek Meclisinizin ve Par
tinin işidir. Biz bugün köy kalkınması işini 
diğer vekâletlerin icraatı yanında kendi saha
mıza ait meselelerde ele almış bulunuyoruz. 
Köylünün teknik -seviyesini yükseltmek, köylüye 
Devlet çiftliklerinden iyi damızlık malzeme te
min etmek, köylünün teknik vasıtalarla dona
tılması, teknik teşkilâtla köylüye öncülük et
mek . . . . . Bütün bunlar öyle zannediyorum ki, 
kasabadaki işçi için değil, 40 bin köy içinde ça
lışan kütleye teveccüh etmiştir, asıl onu istihdaf 
etmektedir. Yalnız. arkadaşım takdir buyurur
lar ki, biz henüz daha cephe halinde ele alınmış 
dâvaların başlangıcındayız. Şüphesizdir ki, bun
ların neticeleri kısa zamanda almamaz. Kal
dı ki, bunlar hakkında mütalâa dermeyan ede
bilmek için vakit henüz erkendir. Hattâ şunu 
da hatırlatayım: Geçen sene teşkilât için, affı
nıza sığınarak, önce üç vilâyette tecrübe yap
tıktan sonra bütün memlekete teşmil edileceğini 
söylemiştim. Bu teşkilâtın bütün memlekette 
birdenbire kurulması yoluna gitmedim. Binaen
aleyh, bu Ziraat Vekâletinin emin hareket etmek 
istediğini, memleketin kuvvetini ve parasını ge
lişi güzel sarf etmemek yolunu tuttuğunu gös
terir. Arzettiğim gibi, bu üç vilâyette tecrü-

• beler iyi netice verirse iş şümulleneçektir. Bu 
tecrübeler sonbaharda neticeler verecektir. Bu 
başlayan işler üzerine acele hüküm vermemek 
lâzımgeldiğini gösterir saınınm. Salâhaddin Bey 
arkadaşım acele etmesin, çünkü bu memlekette ele 
aldığımız bir dâvada daha işin neticesi belli ol
madan verilen hükümler, büyük zararlar doğur
muştur. 

Bilmiyorum, Salâhaddin Bey arkadaşımın 
suallerini- cevaplandırabildim mü Affedersiniz 
arkadaşlar, sabrınızı tüketmemek için çok kısa 
geçiyorum. Mevzuları ana hatlariyle arzediyo-
rum. 

Necmeddin Sahir arkadaşımız kauçuk me
selesine temas ettiler ve Bütçe Encümeni rapo
runda bir noktaya işaret ederk çalışmalar ne
ticesi müphem kaldığı için aydınlatılmasını 
emir buyurdular. Biliyorsunuz, geçen sene 
tahsisat alarak bir kauçuk istasyonunun ku-
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rulmasma başladık. Bu müessese teşkil edil
miştir. Müdürü tâyin edilmiş, ilk iş elemanla
rı da verilmiştir. Sonra, istasyon binaları da 
yaptırılmaktadır, Keçiören'e doğru giden yol
da ikinci könrüyü geçtikten sonra sağ kolda 
çıkmış olan binalar bu kauçuk istasyonu bina
larıdır. İstasyonun ilk vasıtaları ve malzemesi 
de temin edilmiştir. Haziran içerisinde yerleşme 
bitecek ve ilk kauçuk istihsali tecrübeleri de 
bağlıyacaktır. Bununla beraber şimdiye kadar 
geçen zaman içinde bu müessese boş durma
mıştır. Memleketin muhtelif yerlerinden kau
çuk veren nebatları gatirtmiş ve bunlar üzerin
de fizikî ve kimvevi tahlillerini ve tetkiklerini 
yapmıştır. Şimdi teferuat üzerinde çalışmakta
dırlar. Fakat arkadaşlarımdan arzu buyuran
lar istasyona gidebilirler ve teferuata ait izaha
tı. alabilirler. 

Arkadaşlar, kauçuk mevzuunda geçen sene
ye nisnetle bir derece daha ümitli bulunuyo
ruz. Kimyevi araştırmalar bu neticeyi veriyor. 
Diğer taraftan memleketimizde yetişen ve ka
uçuk vermek istidadında bulunan bitkilerin 
vetistirilmesi işleri de ele alınmıştır. Bu işler 
başlıca yedi ıslah istasyonuna verilmiştir. İstas
yonlar bu nebatlar üzerinde çalışmaktadırlar. 
Romanya'dan ve İngiltere'den getirtilmiş olan 
tohumları ekmiş bulunuyoruz. Bunlar bugün 
nebat halindedir, bize iyi sey vadetmektedir. 
Her nevi suitefehhümü önlemek için, muhte
rem arkadaşlarımın şu noktayı gayet açık ola
rak dinlemelerini istirham edeceğim. Arkadaş
lar, Türkiye hakikî kauçuk nebatı yetiştiren 
bir memleket değildir. Asıl kauçuk nebatları 
biliyorsunuz ki, tropik memleketlerde yetişen 
nebatlardır. Bizim yetiştirdiğimiz asıl kauçuk 
nebatları değil, bunların yerine kaim olacak 
nebatlardır, usaresinden istifade edilebilenler
dir. Yalnız Antalya, Dalaman gibi sıcak yer
lerimizde tronik yerlerde yetişen guayyol neba
tı üzerinde de tecrübeler yapıyoruz. Bugünkü 
mesaimiz daha ziyade kök sakızı, kenger sa
kızı dediğimiz, memleketin muhtelif mıntaka-
1 arında türlü türlü isimler verilen muhtelif ne
batlar üzerinedir. Bu nebatlardan usare elde 
edilmiş ve imalâta tâbi tutulmuştur. Yalnız 
bunun mukavemet derecesi, salâbeti ve sair ev
safı asıl kauçuğu veren nebatın mamulleri ev
safında olur mu? olmaz mı? teknik bakımdan 
bunlar prolematiktir. Amma şu hakikat var
dır kî, Rusya'da kök sakızından kauçuk çıka
rılmaktadır. Bizde de muvaffakiyet hâsıl olur
sa kök sakızı ile memleketimizin kauçuk ihti
yacının mühim bir kısmını karşılayabileceği
mizi ümit ediyoruz. Ziraat Vekilinizin henüz 
son tecrübelerle katiyet %kesbetmemiş bir mev
zu üzerinde acık bir vaitte bulunması tehlike
lidir! Bunu Yüksek Heyetiniz takdir eder. Bu
nunla beraber bu işte yarınki inkişafı temin 
edecek bir çok kimyevi ve fizikî tahlillerin tek-
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nik çalışmaların duraksız yürüdüğünü vic
dan huzuru ile sizlere arzedebilirim., Neemed-
din Sahir arkadaşımızın, Toprak Kanunu hak
kındaki isteğini sonraya bırakıyorum; bütün 
diğer arkadaşlarıma da o zaman cevap vermiş 
olurum. 

Tunceli'nde bir tohum ıslah istasyonu açıl
ması arzusuna gelince : G\. Kiazım Sevüktekin 
arkadaşımız da Diyarbakır İçin aynı arzuyu 
izhar buyurdular. Bütün mühim dâvalara ait 
teknik mevzuların halli ve plânlaştırllması 
için memleketimiz içinde çalışan mütehassıs 
elemanlarımızı merkezde toplayarak kongre
ler yaptırıyoruz. Böyle mühim mevzuları onla
ra veriyoruz, iş plânlarını tesbit ettiriyoruz ve 
ondan sonra da bizzat kendilerine tatbik etti
riyoruz. Bu yıl ıslah istasyonları müdürleri
ni, mütehassıslarını Ankara 'ya davet ettik. 
On yıllık çalışmalarımızda Türkiye'nin tohum 
ıslah dâvasında bugüne kadar yapılmış olan
lara ilâveten - çünkü bendenizin iş ahlâkı ya
pılanı bozmak değil bırakıldığı noktadan ileri
ye götürmektir - (Bravo sesleri) yapılacakları 
plânlaştırdık. 

Arkadaşlar; bu plâna göre, şimdilik mem
leketimizde daha altı tane tohum ıslah istas
yonu kurulmasını mütehassıslarımız zaruri ve 
lüzumlu görmüşlerdir ve bunların mmtakala-
rmı da tesbit eylemişlerdir. Tahmin ediyorum ki, 
Kiazım Sevüktekin arkadaşımızın arzusu ye
rine gelecektir, birisi cenubu şarki mmtakasın-
da olacaktır. 

Gl. K. SEVÜKTEKİN (IMyjarfoaikır) — Te-
^ekkü* ederim. 

ZİRAAT VEKİLİ Ş. R. HATİPOĞLU (De
vamla) — Amma Necmeddin Sahir arkadaşı
mın buyurduğu Tunceli'ne,bir tohum ıslah is
tasyonunun isabet edeceğini zannetmiyorum. 
Şüphesiz bir arkadaşlar ve bütün mahallî 
hemşeriler herhangi bir Devlet müessesesinin 
kendi mmtakalarına gelmesini çok defa gözlü
yorlar.' İcra mevkiinde bulunan arkadaşlarınız 
da bunların hepsini de tatmin edemedikleri için 
eza duyuyorlar. 

Gönül arzu eder ki, memleketin her tarafına 
bol bol bu müesseselerden açalım. Fakat biz şim
di bugüne yetecek miktarı düşünüyoruz ve. bun
ların yerini tâyin ederken idari makamın katiyen 
müdahale etmemesi prensipini benimsemiş -bulu
nuyoruz. Teknik mütehassıslar neredeki şartlan 
müessese için elverişli bulurlarsa kuruluş ye
ri orası olacaktır. Buna göre bu nevi müessesele
rin isabet yeri de mahallî şartların imkânlarının 
yarayışlılığma bağlıdır. N. Sahir Pey arkadaşı
mız Mazkirt'de ziraat memuru bulunmadığına 
işaret ettiler. Memleketimizde bugün mevcut 
olan ziraat teşkilâtının kadrosu tam değildir. Bir 
kısım arkadaşlarımız, bildiğiniz gibi, askerî va
zifelerini yapmaktadırlar. Bunujçüa beraber her 
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kazada mevcut teşfejlâtın kadrosunu, dolduracak ; I 
eleman yoktur. Uç vilâyette kurduğumuz teknik 
te^î^ ' teo^bfjştvm^yaffak olduktan sonra ted-•;• 
ricen bunun diğer yilâyetlere, teşmili halinde yok
lumu daha ziyade hissedilecektir- Onun çin bu 
ihtiyacı bugünden düşünerek mekteplerin kadro
larını a r t t a 
çalışıyoruz^ Malazgirt'de ve o hayalide, gçrülen 
memur ihtiyacını karşılanmak için» genç elemanla
rımızı, askerî, hizmetlerini gördükten sonra, o 
tarlalar^, dpğ?^'göndermeğe çalışacağız ye elimiz
deki yaş^tiaJar ve imkânlar nispetinde ihtiyaçlara J 
'yetişeceğiz. . 

Osman- Şevki Uludağ: arkadaşımızın Kombi-
neler teşkilâtı hakkındaki mütalâalarına bu hu

susta sual soran diğer arkadaşları cevaplandırırken 
arzı malûmat edeceğim. Kendilerinin işleri gü-

- zel buluşuna ve hayırhahlığma, bu teşkilât içe
risinde çalışan arkadaşlar namına arzı şükran 
ederim» 

Sarayönü 'ndeki, Devlet çiftliğinin adına gelin
ce ; bu çiftliğin içinde bir öz vardır., Bu özden bol 
bir su çıkmaktadır. Orada bu özün bulunuşu bi
ze iyi bir işletme kurma imkânını veriyor. Orta-
anadplu'da, stepin ortasında bir mamure yarat
mak imkânını bize verecek ve çiftliğin inkişafın
da mektebin de inkişaf mda başlıca rol oynayacak 
olan bu öze nispet isim konmuştur. Bundan dolayı 
özden çiftliği özden Teknik Okulu denilmiştir. 
Tarihi bir isim olması . itibariyle «Kökez» ismi 
hatırımıza gelseydi elbette o ismi korduk, özden 
kelimesi şimdi resmî mahiyet almıştır, «özden» 
de güzel bir isimdir, hakikaten «öz» den geliyor. 
Bu , sebeple çiftliğin adına böyle muhafaza ede
ceğiz.* 

Konya vilâyetinin tohumluğu meselesi: Arka
daşlar bugün bütün vilâyetin tohumluğunu bir
den îslhh edilmiş tohumla değiştirmek imkânı 
yoktur. Amma geçen seneye nazaran bu şene 
Konya vijâyetine daha fazla ıslah edilmiş tohum
luk vermek imkânı hâsıl olacaktır. Çünki Kon
ya 'dak\ 234 bin dönümden ibaret olan ekinleri
mizin İOObin dönümü istisna edilirse, geriye 
kalan 134 bin dönümü ıslah edilmiş olan tohum
ların üretilmesine tahsis edilmiştir- Şimdi ekin
lerimiz'n bulunduğu vilâyetlerde bu mevzu üze
rinde yeni tohumluğu değiştirme üzerinde, çalış
mak yolundamız. 

Çeltik kanunu hakkında toprak kanunu gibi 
sonra; mâruzâtta bulunacağım. Çünki bu ehem

miyetli mevzulanmızdan birini teşkil ediyor. Ge
neral M&selarkadaşnnızın tayların bakımı ve at 
yetiştirilmesi hakkındaki mütalâalarını ehemmi
yetle ye dikkatle dinledim. 

Arkadaşlar, memleketimizde bir, . çok ve iyi 
at yetiştirmek ve üretmek dâvası vardır, Ziraat 
Vekâleti bunu mümkün olduğu kadar gerçekleş
tirme yolundadır. Atlarımızı iyileştirmek ve ço
ğaltmak işi üzerinde çoktandır durulmaktadır. 

Hakikaten tayların bakımı, halkımızın elinde, ih-
mallidir. Şunu arzedeyim ki tayların hususi ba
kıma tâbi tutulması bir veya bir buçuk yaşından 
sonra değil hemen sütten kesildikten sonra baş
lamak lâzımdır. Taylar altı aydan sonra anasın
dan ayırıp bakılmağa muhtaçtır. Çünki sütten 
kesildikten bir yıl sonra alınırsa bunlar zaten 
iyi bakılamamaktan kavrulmuş olacaktır. Biraz 
sonra işaret edeceğim Devlet çiftliklerinde, da
mızlık: hayvan üretmek ve yetiştirmek işi yanında 
bu nevi tayların toplanarak daha «iyi bakılması 
ve.at olark ; yetiştirilmesi işi de ele alınacaktır, 
bunlar üzerinle çalışılmaktadır. Ümit ederim ki, 
memleketin mühim bir derdine, o çiftliklerde, bu 
yolda çare< bulmuş olacağız. 

Emin Arslan Bey .arkadaşınızım temas ettik
leri mevzuları sıraya koyarak cevaplandıraca
ğım. Bunları kül halinde olarak cevaplandırmak-
da mümkündür. Fakat arkadaşım bir tek mevzu 
içinde bile bir çok noktalar tebarüz ettirdiler; 
bunun, için bendeniz de sırasiyle başlıca belirttik
leri noktalan cevaplandırmaya çalışacağım. Ce
vaplarımı iyi anlatabilmek için af dileyerek, ön
ce Emin Arslan Bey arkadaşımdan zirai reform
dan ne anladıklarını bir kelime ile bana anlat
malarını rica edeceğim. 

E. A. TOKAD (Denizli) — Toprağı işletme. -
Ş. R. HATÎPO&LU (Devamla) — Bendeniz, 

müsaade ederseniz, ihtisasım itibariyle bu mevzu 
üzerinde bir az çalışmış bir arkadaşınız sıfatiyle 
arzedeyim, ben zirai reförmden bunu anlamıyo
rum. Geniş mâna zirai reform memleket ziraati-
hin tasfiyesi ve yenibaştan teşkili, tanzimi anla-. 
şılmak gerektir, toprağı işletme değildir. Bunun 
içinde bir çok mestleler vardır. 

Filhakika zirai reform dediğimizde evvelâ zi
raata ait kanunlar hatıra gelir, bu statünün de-

' ğiştirilmesidir. Memleketin toprak mevzuatının 
yenilenmesi eski mülkiyet rejiminin tasfiyesi, J S -
1 ah edilmesi ilk meseledir. İkinci olarak Zirai re
formdan, bendeniz, teknik ıslahatı anlıyorum, 
üçüncü olarak organizasyonuna ait meseleler ge
lir. Organizasyon mevzuunda bir taraftan Dev
letin ziraat teşkilâtına diğer taraftan da halkın 
teşkilâtlanın asana ait işler vardır. Nihayet, 
dördüncü olarak arkadaşımın dediği işletme mev
zuu zirai: reform içinde ancak bir kısım mesele
leri ihtiva eder. _^ 

Arkadaşlar, zirai refprm böyle arkadaşımın 
zannettiği gibi -basit bir mevzuu ihtiva etmiyor. 
Sonra bu çabucak başanlacak dâvalardan da de
ğildir.- Bana göre bugün Saraçoğlu Hükümeti 
zirai reformun en çetin dâvalarını ele almış bu
lunmaktadır. Toprak Kanunu bu dâvalardan 
mühimlerini ihtiva ediyor. Bütün memleketlerin, 
biliyorsunuz arkadaşlar, pek çok sıkıntılarla, hat
tâ bazı yerlerde büyük hazırlıklar yaparak hallet
tikleri zirai reform dâvalarından birisi bu top
rak davasıdır. Bu, zirai reform temelidir. Yal-
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nız başına buna reform fonsiyer diyoruz. Reform 
agrer ise ziraatın diğer dâvalarını da içine alan 
reform oluyor. 

Yme baracoğlu Hükümeti teknik bakımından 
da memleket zıraatim reförme edecek yollara gir
miş yönlere çevrilmiş bulunuyor. Meselâ, teşkilât 
işi de ele alınmıştır, yalnız memleket genişli
ğinde işe girışılmemıştir. Bu ise paraya elemana 
dayanır. Emrederseniz, lüzumiu para ve eler 
man bulunursa teknik teşkilâtı memleket ölçü
sünde yapınız derseniz Zirâat Vekâletiniz bu 
işten kaçacak değildir. Yalnız şunu arzedeyim ki, 
reform işlerine başladığımız zaman hakikaten şa
şırmamak ve kuvvetlerimizi dağıtmamak ıçm bü
tün vasıtalarımızı ölçülü kullanmak lâzımdır. 
Bizde şimdi organizasyon bakımından dâvanın 
bir yanı ele alınmıştır. Ziraat teşkilâtımız yeni-
leştırıiecek, teknik teşkilât kurulacaktır. üeçen 
sene Şukru yöKnıensuer arkadaşım bir sual sor
muşlardı, koyluyu teşkilâtlandırmaya ait. O za
man cevap oıarak ham teşkiatiancurmak, vakti 
-de geieceKtır demiştim. Bizzat üi. Aslan arkada
şım geçen sene ziraat odaları hakkında sual sor
dular. Devıet teşkilâtı meydana gelecek bu su
retle halkımıza reııoerlık etme ımKanıarı hâsıl 
olacak ve ondan sonra bunu yapacağız şeklinde 
cevap arzetmıştım. Bu meselelerin hepsi, bu 
dâvaların hepsi de sıradadır. Yalnız bugün ele 
aldıklarımız en şümullü olanlardır ve bunlar 
kendilerinin arkasından geleceklerin yapılışını 
kolaylaştıracak dâvalardır zannediyorum. 

Sonra donatım meselesi; arkadaşlar, toprak 
tevzii işi öyle zannediyorum ki, bu memlekette 
toprağı yetmiyen, toprağı olmryan, çiftçiliğe 
intisap etmek istiyenleri toprak sahibi kılmak 
ve onları toprağa bağlamak en mühim reform 
işlerindendir. Fakat vatandaşlara yalnız toprak 
dağıtmakla iş bitmez. Bunlrı teçhiz etmek te 
lâzımdır. Çiftçileri istihsal vasıtalariyle donat
mak, bana öyle geliyor ki, en geniş mânada zi
rai reformun inkişafım sağlar, bu teknik reform 
yoludur. Bu iş te ele alınmıştır. Buna ait ka
nun, Bütçe Encümenindedir. Bütçe müzakerele
rinden sonra huzurunuza gelecektir. Lütfedip 
de çabuk çıkarırsanız bu donatım organizas
yonu meydana gelecek ve toprak dağıtma dâva
mız ile bir yürüyecektir. Arkadaşlar demin de 
arzettiğim gibi bütün bu işler organiktir, birbiri
ne bağlıdır, birbirini tamamlar mahiyettedir. 
Meselâ biz bir taraftan Toprak Kanununu çı
kararak, dağıtma teşkilâtını kurup toprak tev
zii işini yaparken, öteden de donatım teşki
lâtını kurup teçhiz işini yürütmeyi düşünüyo
ruz. Yalnız bunlar öyle çabuk oluverecek işler 
değildir. 

Arkadaşlar; şunu da arzedeyim ki, Emin As
lan Bey arkadaşım, müsterih olsunlar^ Ziraat 
Vekâletinin ana dâva diye ele aldığı işlerde at
tığı adımlarda, yaptığı teşekküller, kendisi
nin kullandığı yabancı kelimeyi kullanarak söy-

îîyeyim, pâlyatif: tedbirler mâhiyetinde değildir 
ve bunlar bu şartlar içinde kolay kolay cesaretle 
altına girilemiyecek derecede «çetin işlerdir. Ümit 
ederim kv talih, yüzümüzü kara çıkarmaz ve 
teşkilâtımızda çalışan meslektaşlarımız bu mem
lekette bu kadar güç bir işi başarmış olmanın 
yüksek hazzma ve mazhariyetine ermiş bulunur
lar. Zirai i donatım, tohum-ıslah işleri, toprak 
tevzi ve Devlet çiftlikleri teşebbüsleri benim bil
diğime göre ve zannediyorum ki, bütün meslek
taşlarım da teslim etmek mecburiyetindedirler, 
bu memleket çiftçiliğinin öz ve büyük dâvaların-
dandır ve- teknik reformun bel kemiğini teşkil 
eder. Eğer Cumhuriyet Hükümeti bunları bir 
kaç sene içerisinde tamamen realize ederse de
miyorum, devamlı yürür vaziyete sökabilirse en 
büyük reformlardan birini yapmış olacaktır. Be
nim âcizane kanaatim şudur. Yoksa reform di
ye kafamda bir mevhume yoktur veyahut benim 
cahili olduğum başka bir reform mevcuttur. 

Gene Emin Aslan arkadaşımı temin edeyim, 
Ziraat Vekâletinin bütün işleri bir program esas
ları üzerinde yürütülmektedir. Yalnız ben prog
ramla plânı ayırıyorum. Program ele alınacak 
mezraların sıra nizamıdır. Plân ise ele alman 
işin hesaplı, teferruatlı hareket hattıdır. Her^ 
hangi mevzuun realize edilmesi yoluna gidileceği 
zaman plânı yapılmaktadır. Ziraat Vekâletinde 
bütün meselelerde bu şekilde hareket edilmekte
dir. Ziraat sahasında ele alman bütün işler bu 
suretle programa göre yürütülmektedir. Yalnız 
hayvancılığa ait plânlarımızın hepsi henüz bit
memiştir ve önümüzdeki yıllar içinde bütün kuv
vetimizle o kısım üzerinde çalışacağız ve bir gün 
Ziraat Vekâletinizin Yüksek Meclisiniz karşı
sında programlaştırdığı işlerin bütün plânları 
hazır, yalnız imkânlar verildiği takdirde işe baş
layacak bir vaziyete girmiş olacağını sanryorum. 
Fakat sizden kuvvet, salâhiyet ve vasıta istedi
ğimiz dâvalarda programsız hareket' etmiyeceği-
miz tabiidir. 

Şimdi arkadaşımın bu kürsüden söylediği bir 
cümlesini okuyayım. «Bütün bu işleri bir ki§i ya
pamaz.» Bir kendisine riazederek arzedeyim; 
arkadaşım keşke sözlerine şunu da ilâve etseydi; 
«Bir Ziraat Şûrası lâzımdır» deselerdi. Geçen 
sene bütçesinde bunu istemişlerdi. Zannederim 
gene onu kastediyorlar ve yukarıdaki sözleri ile 
bunu anlatmak istiyorlar. 

Arkadaşlar; biliyorsunuz ö&mhüriyetten son
ra iki ziraat kongresi yapılmıştır. Bu kongre
lerde memleketin muhtelif yerlerinden gelenler 
•muhtelif zirai ihtiyaçları tesbit etmişlerdir,- bir 
çok zirai meseleleri ortaya koymuşlardır ve 
bunlar eserler halinde meydandadır. Hei* iki 
kongrenin etüdleri, kararlar* (elimizdedir. Sonra 
yıllardır mütehassıslar da bir çok mevzuları iş
leyip raporlar vermişlerdir. Yapılacak şeşyler 
bellidir. Sonra Ziraat Vekâleti teşkilâtı idari 
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bir te§kilât olmaktan ziyade teknik bir teşkliât-
tır. Bu teşkilâtta çalışanların çoğu meslek ve 
ihtisas adamıdır, jayrıca müşavirlerimiz de var
dır. Nihayet bu ihtisas adamlarının toplantıla
rında meselelerimizi tetkik ettirme imkânı var
dır. Bütün bunlara rağmen Ziraat Vekâletinde 
Şûra adiyle bir organın teşkilini düşünürseniz 
ve işlerin bu şûrada konuşulmasından fayda 
umuyorsanız ben itaat edeceğim, işte arkada
şım bunu istiyor. Ben bir şûranın bugünkü şart
lar içinde faydalı olacağına kani değilim. (Doğ
ru sesleri). Ziraat Vekâleti ihtisasa taallûk eden 
işleri ki, arkadaşlarım buradadır, mütehassıs 
olmayan hiç bir kimseye tetkik ettirmiyor. Ve 
ihtisasa ait işlere idare makamları müdahale et
miyor. Vekâletin dairesi kendi sahasına ait mev
zuları kendi teknik adamlarına hallettiriyor ve 
bü nevi mevzular idare makamına geldiği zaman 
Ziraat Vekili bir idare adamı olarak ;• bunları 
ancak yoklamak roliınu yapıyor. Teknik mevzu-
larla mesul dairelerin kararları asla değiştiril
miyor. Bunu yapmak üzere de vekâlet teşkilâ
tında yetecek kadar meslek ve ihtisas adamları 
vardır. Onun için müsterih olsunlar,' teknik 
ve meslekî dâvalar- Ziraat Vekili tek başına hal-
letmemektedir. Tabii kendileri, vekâletin iş sa
halarında çok mütenevvi mevzular bulunduğu
nu düşünüyorlar ve öyledir. «Tabii bütün bu 
mevzuları bir Hatipoğlu tek başına birer birer 
ele alarak halledecek durumda değildir, eğer 

• bu işleri bir kişi yapamaz» sözü ile bunu kas
tediyorlarsa elemle karşılarım. 

Gelelim Vekiller kendisinden evvelkilerin iş
lerini bozuyorlar meselesine: Her vekil kendisin
den evvelkinin başladığı işi bozar düşüncesi bi
zim politika hayatımız için çok ehemmiyetlidir. 

Arkadaşlar; önce şahsım bakımından arzede-
yim: Objektif olarak faydalı gördüğü, verimli 
bulduğu işlerden hattâ bir tanesini sırf benden 
evvel yapılmış diye bozduğum varsa arkadaşım 
beni ikaz etsinler, minnettar kalırım ve emirle
rine itaat ederim. Bozduğum işi bizzat kendim 
çalışarak yapmaya çalışırım. Umumî olarak da 
düşüncem şudur: Bizim Devlet idaresinde siyasi 
ahlâkımız şudur ki, Devlet idaresi şahıs işi de
ğildir, Devlet idaresi Millet işidir ve şahıslardan 
öteye devam eder arkadaşlar. (Alkışlar). Biz 
hepimiz failiyiz, fakat Türk Milletinin ve Türk 
Devletinin ebedî olduğuna inanıyoruz. (Alkışlar). 
Bizim herbirimizin bu memleket yapısında bir taş 
koymuş olmamız belki bize manevî haz verir, 
fakat işi bitirmiş olmak iddiasını ve hakkını ver
mez. Milletin işleri bir şahısla bitirilmiş olmaz. 
Onlar teselsül edip gider. Benim de ahlakım bu
dur. Bu ahlakı hayatıma iyice tatbik edemiyorsam 
bütün arkadaşlarıma istirham' ederim beni ikaz 
buyursunlar. (Alkışlar). 

Ziraat mahsullerinde maliyet işleri.: Arkadaş
lar; Emin Arslan, Tokad ve Feridun Fikri arka-
4ûşlarımın temas ettikleri bu mevzuu çok ehem-
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miyetli telâkki ediyorum. Harpten sonra toprak 
mahsullerini dışarı satmak vaziyetinde buluna
cak olan memleketimizin zirai istihsalinde mali
yeti bugünden hesaplamak mecburiyetindeyiz. 
Burada Ziraat Vekâletinin bü maliyet mevzuu 
üzerindeki çalışmalarının birer birer arzedecek 
olursam hem yerinde olmaz, hem de sizin sab
rınızı suiistimal etmiş olurum. Bu hususta yal
nız bir iki noktayı arzedeceğim. 

Arkadaşlar; biliyorsunuz, maliyetleri dü
şürme işinde ana hatlar halinde başlıca iki ha
reket noktasr vardır. Ya masrafları kısaltırsı
nız maliyet düşer, yani bu bir masraflardan ta
sarruf meselesidir, veyahut randımanı arttırır
sınız, gene maliyet düşer. Bazı işletmelerdeki 
istisnai vaziyetler bir tarafa bırakılırsa bütün 
Türkiye çiftçiliğini bir bakışta gözünüzün önü
ne getirirseniz, görürsünüz ki, bizim zirai is
tihsallerimiz masraftan tenzil suretiyle mali
yeti düşürmek imkânları hemen hemen yok de
necek haldedir. Çünkü Türk çiftçisi elindeki 
mahdut imkân ve vasıtalar ile asgari masraf 
hududunda istihsal yapmaktadır.. O halde bu 
mevzuda bize ne kalıyor? Randımanı arttır
mak meselesi. Bizim gözettiğimiz de işte budur. 
Arkadaşlar, randımanı arttırmak suretiyle zi
rai istihsallerde maliyetleri düşürmek imkân
larımız vardır. Bu düşünce ile Türk çiftçisini 
teknik vasıtalarla teçhiz etmek, çiftçiye ıslah 
edilmiş tohum vermek, iyi fidan vermek, da
mızlık hayvan vermek, işletme usullerini ıslah 
etmek bütün bu hedeflere ulaşmak için tek
nik ve organizasyona ait aklımızın ve irfanımı
zın erdiği kadar elimizde imkân namına ne 
varsa hepsini yapmaya çalışıyoruz. Yüksek 
Meclisçe de gayet açık olarak malûmdur ki, 
biz mümkün olduğu kadar randımanı yüksel
terek maliyeti düşürmek için işletme usulleri
mizi iyileştirmek, teknik istihsal vasıtalarımı
zı yenileştirmek mecburiyetindeyiz. Ancak 
bunlardan sonra randıman çoğalacaktır. Mü
tehassıs arkadaşlar bize çok ısrarla söylüyorlar 
ki, yalnız ıslah edilmiş tohumlar kullanılmakla, 
rakam iyi hatırımda değil, % 20 - 25 nispetin-

• de randımanı yükseltmek kabildir. Meselâ hu
bubat istihsallerinde dönüme vasati randıman 
normal yollarda bile 90 kilodur. Bunu emin 
olarak 100 kiloya çıkardığımız gün biraz yü
zümüz güler, 125 ve 150 kiloya çıkardığımız za
man maliyetimiz düşürülmüş olur. Arkadaşlar, 
biz işte bu yoldayız, Ziraat Vekâleti bu esaslar 
üzerinde çalışıyor. Müsaade ederseniz bu mev
zuun teferruatını burada deşmiyeyim. 

Emin Aslan arkadşmız, boş, ham arazinin 
Devlet eliyle işletilmesinden bahsettiler. Bu 
yılda Parti Grupundaki müzakerelerden hatır
ladığıma göre o vakit söyledikleriyle şimdiki 
arasında bir tezat vardır. Bilmem yanlış anla
dım, ben mi tezada düşüyorum? yoksa kendile
ri mi? Arkadaşım o zaman Devletin kombina' 
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larla ziraat yapmaktan vazgeçmesini ve maki- J 
naları halka dağıtmasını istemişti. Şimdi ak
sini istemektedir. Ziraat Vekâletinin yürüdü
ğü yol, bu yoldur. Tabii Devlet, ham, boş 
araziyi işletmek için elindeki makina vasıtala
rını kullanacaktır. Bugün zirai kombinalar is
tedikleri işi görmektedir. Şimdiye kadar mem
leketin muhtelif yerlerinde 1 200 000 dönüm 
ham arazi kültür altına alınmıştır. Eğer dı
şarıya sipariş ettiğimiz makinalar gelecek ve 
teşkilâtımız tevessü edecek olursa kültür altı
na alman arazi bir buçuk, iki milyon dekara 
çıkacaktır. Bunu görmekle zannediyorum ki, 
benim kadar kendileri de sevinecektir ve bu işi 
beğenecektir. 

Arkadaşım, bir de Devletin yaptığı ziraatin I 
rantabl olmasına dikkat edilmesini istediler. 

Devletin rantabl ziraat yapması meselesi... 
Müsaade buyurur musunuz ve Ziraat Vekilini
zin cesaretini affeder misiniz? Bu husustaki 
düşüncemi olduğu gibi arzedeyim: 

Devlet çiftlikleri, eğer âmme hizmeti gö-
receklerse bunlardan kâr beklememelidir. Eğer 
Devlet çiftlikleri âmme hizmeti görmiyecekse 
o vakit mutlaka rantabl çalışması lâzımdır. Fa
kat biz de bunun her ikisinin bir yerde telif 
edilmesi akıl ve ilim bakımından imkânsızdır. 
Bunu bir misalle arzedeyim : Meselâ tohum 
üretme çiftlikleri; bunlara ıslah edilip üretil
miş tohumlarını başabaş köylü tohumu ile de
ğiştirme vazifesini yükleyin, hem de kâr bek
leme. îşte bu mümkün değildir. Çünkü elbette 
ıslah edilmiş tohumun maliyeti yüksektir. Zira 
bunların üretilmesi için k nadasın ona göre dik
katle hazırlanması ve ona göre itinalı ekim 
yapılması ve bakıma tâbi tutulması şarttır. 
Binaenaleyh daha fazla masraflar elde edil- | 
mistir; buna mukabil köylünün kalitesi düşük I 
tohumu ile başabaş değiştirilmiştir. Böyle 
âmme hizmeti gören Devlet çiftliklerinden 
şüphesiz kâr istenemez, memleket ziraatine 
hizmet beklenir. Büyük Meclis köylümüze ıs
lah edilmiş damızlıkların, tohumlukların bol 
ve ucuz verilmesini ilham ediyor. Ziraat Ve
kâleti de, Devlet çiftliklerinde bunları ön plâ
na almış bulunuyor. Hem âmme hizmeti görül
sün, hem de kârlı çalışılsın işte bu her zaman 
kabil değildir. Bu paradoksal bir şey olur. 
Yalnız Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu ikti
sadi çalışarak, ticari esaslar üzerinden yürü
yerek istihsal yapmaya rantabilite hedefine 
çevrilmiştir. Bunların âmme hizmeti bilvasıta
dır. Bu durumun işletmelerinin rantabl çalış
maları işini adım adım takip ediyoruz. Dev
let Ziraat İşletmeleri Kurumu bunu tahakkuk 
ettirmeye çalışıyor, müsterih olsunlar ve bu 
işlere biraz alâka gösterirlerse işlerin nasıl 
takip edildiğini görürler ve kendileri de beğe
nirler. Yalnız damızlık hayvan yetiştirme, tohum I 
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üretme ve fidan yetiştirme işletmelerinde bun
ları en iyi yetiştirmek, en elverişli surette hazır
lamak ve ehven şartlarla köylüye vermek ve aynı 
zamanda rantabl çalışmak, Büyük Meclisin bun
dan haberdar olması bilhassa lâzımdır ki, imkân
sızdır. O zaman memleketin zirai kalkınması işi 
bir yana kalır Devlet kâr peşine düşer. 

Emin Arslan arkadaşım Toprak Kanunundan 
bahsettiler ve toprak dağıtımına ait bazı prensip
ler ileri sürdüler. Bunlara ait mütalâalarımı bir-
leştiriyorum ve toptan arzediyorum. Bir nokta
nın müphem kaldığını zannediyorum; eğer yan
lış anlamışsam ikaz buyursunlar. Arkadaşım top
rak küçük parsellere ayrılmamalıdır dediler. 
Anlayamadım. Hazırladığımız Toprak Kanunun
da arazinin küçük mülklere parçalanmasını ya
sak ediyoruz. Fakat bir mülk içindeki arazinin 
parsellere ayrılmasına karışmıyoruz. Biz bir 
kimseye^ait mülkün çok küçük olmamasını göze
tiyoruz, onun için kanunda arazi mülklerinin mu
ayyen huduttan aşağı parçalanması yasak edil
miştir. Halbuki parsel dediğimiz zaman bir 
mülk, bir işletme içindeki parçalan anlıyoruz. 
Zannediyorum ki, bir yanlışlık var. Arkadaşım 
küçük mülkler demek istiyorlar. 

E. A. TOKAD (Denizli).— Evet. 
Z. V. Ş. R. HATtt>OĞLU (Devamla) — Öyle 

demek istiyorlar. Yani bir mülkün parsellere ay
rılmasını değil? 

E. A. TOKAD (Denizli) — Evet. 
Z. V Ş. R. HATÎPOĞLU (Devamla) — Mem

nun oldum, aydınlandım. 
Arkadaşım buyurdular ki, zirai istihsallerde 

orta ve büyük işletmeler daha ziyade verimlidir. 
Hayır arkadaşlar. Zirai işletmecilik ihtisası üze
rinde çalışmış bir insan olarak buna hayır diyo
rum. Dünyanın hiç bir yerinde hiç bir âlim bu 
kadar katagorik bir katiyetle bunu ifade etmemiş
tir : Bu şartlara göre değişiş. Yerine göre; hay
vancılık, hububat ziraati, bahçecilik -. vesaire de 
bazan orta işletme, bazan büyük işletme ba'zan de 
küçük işletme daha müreccahtır. Bir çok ahvalde 
küçük işletme ahır hayvancılığı ile beraber hep
sine baskındır. Almanya'da Saksonya'da sene-
lerdenberi yapılan tecrübeler bunu ispat etmiş
tir, diğer memleketlerde de böyle, tecrübeler ya
pılmıştır. Bazı bakımlardan orta işletme, bazı ba
kımlardan da büyük işletme üstün görülmüştür. 
Ziraatte işletme büyüklükleri üzerindeki münaka
şalar çok eskidir. Büyük işletme küçük dâvası 
uzun uzadiye incelenmiştir. Neticede bir mem
leket ziraaatinde bir boy işletmeler bulunamı-
yacağı anlaşılmıştır. Her memleketin bir arazi 
mülkleri istrüktürü, zirai işletmeler bünyesi var
dır. Bu mahallî şartlara göre değişir. Fakat bu 
bünye içinde büyük,, orta ve küçük işletmeler 
vardır. Meselâ bunlar arasmda memlekete uy-

I gun bir muvazene kurabilmektedir. Yoksa bir 
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boyâa işletmeler o kadar elverişli görülmez. Me-
selâtek taraflı büyük işletmelerden mürekkep bir 
işletme strüktürü elverişsizdir; yani bir mem
leketin Ziraat İşletmeleri büyük dev işletmele
rinden mürekkep olursa o memlekette hem ikti
sadi hem de içtimai muvazene demektir. İlim 
bunu böyle tesbit ediyor. Zirai işletmeler sade
ce orta büyüklükte olursa o da hoş değildir. 
Ziraat büyük işletmenin teknik terakkilerdeki ön
cülüğünü kaybetmiş demektir. Gene bir mem
leketin ziraatı yalnız küçük işletmelerden mü
rekkep olursa aynı mahzurlar vardır. Emin Ara
lan arkadaşım lütfen fikirlerini tashih buyur
sunlar. Orta ve büyük işletmeler daha verim
lidir diye katı hüküm vermesinler. Zira her 
memleketin zirai işletme bünyesinin o memleke
tin tarihine, ziraat nevilerine, tabiat şartlarına 
ve rejiminin. ruhuna ve istikbalde milletin git
mek istediği hedeflere uygun kendisine göre bir 
karakteri vardır ve bu uluorta kestirilip atüamaz. 
Şimdi Ziraat Vekilinizin Partimizin programın
daki prensiplerden ve şimdiye kadar geçen hiz
met yıllarında sizden aldığı ilhamla bizim mem- I 
leketimiz zirai işletme bünyesi hakkındaki dü
şündüğü şudur: Tarihî realite itibariyle Türki
ye bir köylü memleketidir. Türkiyenin işletme 
bünyesi bir taraflı olmıyacaktır. Geniş bir köy
lü işletmeleri temeli üzerine kurulu bir zirai iş
letme bünyesi gözetiyorum. Bu bünye için de 
orta ve büyük işletmeler de olacaktır. Zamme
derim bu kendilerini tatmin eder. Bizim şart
larımız için benim bildiğim ilim de bunu böyle 
emreder. Şimdi arkadaşımın, Orta Anadolu'da 
bir aileye iki çift için 200 dönüm arazi verilmesi 
tavsiyesine geliyorum. 

• 200 dönüm bir yer iki çifte yeter mi? Bu böyle 
kestirme söylenebilir mi? Eskidenberi Toprak 
Kanunu üzerinde çalışılmıştır, ve emrinizle bir 
buçuk senedenberi yine çalışmaktayız. Buna rağ
men huzurunuza getirmekte olduğumuz bu ka
nuna bu kadar kestirme bir kaydı koyamıyoruz. 
Orta Anadolunun her yerinde her işletme çeşi
dinde 200 dönüm arazi iki çifte yeter diyemiyo
ruz. Ancak her aileye verilebilecek arazinin âzami 
ve asgarî hadlarmı tâyin edebiliyoruz, asıl mik
tarları yerindeki şartlara göre tâyini düşünüyo
ruz. Hattâ âzami ve asgari haddi tâyin ederken 
bazı hareket noktaları gözetiyoruz. Çünkü Orta 
Anadolu üniforma bir âlem değildir. Eğer bir 
örnek sitepten ibaret olsaydı ve her yerde kültür ı 
bünyesi bir olsaydı şu kadar dekar bir aileye ye
ter denebilirdi. Hepimiz görüyoruz ve bu mem
leketi nereye götürmek istediğimizi biliyoruz. Bu 
step dediğimiz mıntakada öyle sulu yerler bu
lacağız ki ve memleket sularını öyle kullanacağız I 
ki belki oralarda bahçe kültürleri mevki alacak- I 
tır. O zaman da, böyle yerlerde 200 dönüm bir 
aileye çok gelecektir. Uygun tabiat şartları için
ce teknik imkânları bularak ve kullanarak 25 [ 

dönümlük bir işletme bir aileyi mesut edebilir. 
Pakat bu nerede ve ne vakit olacak bunu soyiıye-
meyiz, ben de bu noktayı açık bırakıyorum. Yal
nız arkadaşımdan rica ederim ki orta Anadolu'da 
bir aileye verilecek araziyi bu kadar katı ifade 
etmesinler. 

. Ziraat amelsini başka bir arkadaş da söyledi. 
Mükellefiyeti ziraiye usulü ile ucuz amele teda
rikinden bahis edildi. Arkadaşlar, hakikaten son 
yıllarda ziraat amelesinin ücretleri de yükseldi. 
öıkışık zamanlarda işçi bulunmaz oldu. Bü yük
selen ücretleri tutmak bakımından Ziraat Veki
liniz herhengi bir teşebbüste bulunamaz. Ücret
leri indirmek için müdahale doğru olmaz. Yalnız 
bizim yapabileceğimiz nakil ismi kolaylaştırarak 
amele temini noktasına inhisar eder. Bu husus
larda bazı kolaylıklar temin etmeye çalışırız. An
cak mükellef ameleye dayanmak suretiyle hususi 
işidmelerle ziraat ışitnm koiayca gördüremeyiz. 
Arkadaşlar;-hasat, harman işlerim kolaylaştır
mak iyin mütemadiyen hariçten orak ve harman 
makinesi getimeye çalıştık .Ancak 120 tane orak 
makinesi geldi, bir kısmı son vaziyetler dolayı-
siyle yolda kaldı. Bazı yerlerden henüz gelmek 
ihtimali vardır- Bunlara rağmen bu mevzuda 
katı bir netice alamamaktan doğan üzüntümüz 
devam ediyor. 

Zirai kombina işleri hakkında Emin Ara
lan'la beraber diğer bazı arkadaşlarım da söz 
söylediler. Müsaade ederseniz, eminim sabrınız 
boşa gitmiş olmıyacak, bu mevzuu biraz etraflı 
olarak anlatayım, bu mevzuun Yüksek Meclisçe 
aydın olarak bilinmesinde fayda vardır. 

Emin Arslan Bey arkadaşımız ihtiyatlı bir ifa
de ile, zirai kombinalar hakkında müspet, menfi 
şeyler kulağımıza kadar geliyor, buyurdular, ve 
münhasıran menfi olanlarını sıraladılar. Tahkik 
edebilirlerdi. Ben buradayım ve bütün teşkilâtım 
emirlerine hazırdı. Herhalde vakit bulamadılar. 
Vakit buldukları zaman tahkik etmelerini rica 
edeceğim. Eğer burada arzedeceğim malûmatı 
kâfi görmezlerse, bizzat araştırsınlar. 

Arkadaşımdan bir ricam daha vardır: Kulağa 
gelenlerin araştırılmadan Yüksek Meclisin huzu
runda, problem olarak ortaya konmaması bizim 
için çok faydalı olur. Bilmiyorum bunu Yüksek 
Meclis huzurunda niyaz edebilir miyiz? 

Arkadaşım zirai Kombinalarda verim mesele
sini, makinelerin bakımmı, mahsulün ziyana uğ
raması mevzuunu ileri sürdüler. Şimdi bunlara 
cevap arzedeyim: Kombinalar idaresi hakkında 
evvelce Parti Grupunda* başka bir vesile ile de 
mâruzâtta bulunmuştum. Bu idare, memlekette 
büyük teknik istihsal vasıtalarını tanıtmak, be
nimsemek, çiftçiyi bunlara alıştırabilmek için 
meydana getirilmiş ve bu vasıtalarla halka yar
dımı bir vazife olarak üzerine almış teşkilâttır. 
Bu teşkilât bu suretle aynı zamanda bir de zih
niyet mücadelesi yapmıştır. Ziraatte teknik 
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görüşü- halka vermek bakımından zihniyet mü
badelesi yapıyor. îşte bu maksatlarla bazı bü

yük ziraat makineleri getirtilmiş ve çalışmağa 
başlatılmıştır. Bu istihsal vasıtaları bir kaç 
yıl bu hedefe varmak için ve bu maksatla çalış
tırıldılar. Arkasından harp geldi çattı. Harp 
geldikten sonra memlekette iaşe maddeleri darlı
ğı baş gösterdi ve bu hissedilir edilmez Büyük 
Meclisin de arzu ve irşatlariyle Devletin elin
deki bütün vasıtalarla ziraat yapılması ve müm
kün oldueru kakar zirai istihsalin arttırılması 
yolu tutuldu. Millî Korunma Kanununun mü
zakeresi sırasındaki halimizi derhatır buyurma
larını ve o zamanki haleti ruhiyeyi ve arzuyu 
gözönüne getirmelerini arkadaşlarımdan rica 
ederim. îşte bunlardan sonra Devlet, elinde 
bulunan bütün, vasıtalarla ziraat yapmağa karar 
verdi ve Hükümet bu mevzuda zirai kombina
lara, da vazife verdi. Binaenaleyh bu teşebbüs 
yalnız Ziraat Vekâletinin isteğiyle değil, Yüksek 
Meclisin gösterdiği arzu ve temayül üzerine JIü-
Tsüm etin verdiği, bir kararla alınmıştır ve o za
man, yapılmış olan nadaslar ve bunlara katılan
lar Devlet hesabına ekildi. 1942 - 1943 ekim yı
lında 348 000, yuvarlak hesap 350 000 dönüme 
yakın Devlet hesabına ekim yapılmıştır. Geçen 
senenin yazı içerisinde bunlar biçildi, toplandı. 
Bundan arpa, yulaf, buğday ve çavdar olmak 
üzere 47 169 ton hububat elde edildi. Bu hubu
battan 37 bin küsur tonu Toprak Mahsulleri 
Ofisine makbuz mukabilinde teslim edildi. Diğer 
bakiye kalan kısım teşkilâtın iaşesine ve bu yıl 
ekimleri için tohumluk olarak ayrıldı. Bu 348 
bin dönümden dolu vuran, çorak çıkan, don 
kesen parçalar oldu. Geçen sene elde edilen 47 
bin küsur tonu; dolu vuran yerler çorak çıkan
dan kesen yerler de dâhil olmak üzere 348 bin 
dönüme taksim etsinler, bu işin verimini anlar
lar. Ortalama bir dönüme 140 kilo düşer ki, bu. 
azımsanacak bir şey değildir sanırım. Amma 
kendi ifadeleriyle söyledikleri gibi, tabiatın lût-
fiyle Ziraat "Vekâleti bunu elde edebilmiştir. Bun
da aklın ve tedbirin hiç bir tesiri olmamıştır. 

Arkadaşlar, biliyorsunuz» memleketimizde 
hububatta vasati, randıman, istatistiklerimize gö
re, dönüme 90, 100. kilodur. Bu 100 ü aştığı 
zaman seviniyoruz. 110 u, 120 yi bulduğu za
man seviniriz. Halbuki, arkadaşımın bahsettik
leri kombinalar işletmelerinde 140 küsur kilo
dur. Arkadaşlar kaldı ki, bu ekim sahasında on 
bin dönümden fazlasını dolu vurdu; bir bu ka
darı dondan müteessir oldu ve yer yer çorak da 
belirdi. Bu sahaları dahi çıkarmadan hesap yapı
yoruz, 

Rasyonel çalışılmıyor diyorlar. Arkadaşlar 
bu idarenin sabit işletmesi yoktur. Hepsi de mu
vakkat açık işletmedir. Stepin ortasında çadır
la çalışıyoruz. Bu teşkilâtta çalışanlar şu fevka-* 
lâde zamanların ruhunu taşıyarak Gece ve gün-
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düz çalışıyorlar Bumu da tamamîyle harp eko> 
nomisi zihniyetiyle yapıyorlar. Memleket istih
salini arttırmak, ona bir avuç fazlasını kat-. 
mak için didiniyorlar. Bütün bunları bir tara-

' fa bıraksak bile bu büyük bir tecrübedir, bir im
tihandır. Aceba elde büyük istihsal vasıtaları bu
lunursa, sıkışık zamanlarda Devlet eliyle geniş 
ziraat yapabilir miyiz ? Meselesi aydınlanmış 
oldu. Şunu söyliyebilirim ki, bu hususta tecrü
bemiz vardır, bnun için teşkilât kurabiliriz ve iş
letebiliriz. Bugün içimizde bu emniyet vardır. 
Yalnız bu. emniyetin elde edilmiş olması bile bu 
büyük tecrübenin yapılması için ve bu uğurda 
bazı. rizikolara bile katlanmayı haklı gösterir. 
Kaldı ki, geçen seneki istihsalimiz, tabiatın 
lûtfiyle, zekâ, akıl ve gayretin neticesiyle de
ğil, bizim, yüzümüzü ağartacak bir haldedir. 
Bu seneye gelince, bu sene yani 1943 - 1944 is
tihsal yılında kombinalar ekimi 783 bin küsur 
dönümdür. Yani geçen senenin bir mislinden 
fazlaya çıkmış bulunmaktadır. Bu yalınz zirai 
kombinaların yaptTğı ekim gpnîslîgidir, d'ğer 
Devlet işletmeleri buna dâhil değildir. Bu ekim
ler memleketin muhtelif yerlerinde bulunuyor. 
Arpa, yulaf, bğdauy ve çavdarı ihtiva ediyor. 
Yılın gidisine göre övle ümit ediyoruz ki bu se
nenin işi de sizin huzurunuza, bizi borçlu ve 
suçlu vaziyette çıkarmıyacaktır. 

Şimdi arkadaşlar; zirai kombinaların serma
ye vaziyetine geçiyorum. Zirai kombinalar ev
velce üç çeşit sermaye kullanıyordu: 

1. Millî korunma fonundan alman sermaye; 
2. Kanunu mahsusla, mütedavil sermaye ola

rak kendisine verilen. 
3. Her yıl Ziraat Vekâletinin bütçesine ko

nan tahsisat. îşte bendeniz hizmete girdikten 
sonra bu durumu tesbit ettim. Kombinalar idare
sinin bu şekildeki muhtelif sermayeleri tek mak
sat için avrı hesaplar hal inde kullanması vazi
yeti zorluklar doğuruyordu. Bu vaziyeti tetkik 
etmek üzere umumî murakabe heyetinden iki 
eksper istedik, bunlar bir ay kadar çalıştılar ve 
bir rapor verdiler Raporda ilk yapılacak iş ola
rak sermayenin bire irca edilmesi ve mütecanis 
bir hesap tutulmaz daha bazı tavsiyeler vardı 
Bunun üzerine mütedavil sermaye olarak alman 
tahsisat ayrıldı. Bu yıl bütçesinde göreceksiniz 
bütçe ile alınan tahsisat ta kaldırıldı. Şimdi 
kombinalar idaresinde yalnız millî korunma fo
nundan alman 10 600 000 lira'sermaye vardır. 
Ayrıca buna Millî Korunma sermayesi ile öde
nen kadro tahsisatını ilâve etmek lâzımdır. Fa
kat bu yıldan itibaren kadro tahsisatı da eldeki 
sermayeden ödenme yolu tutulmuştur Bu gün 
zirai kombinalar bu haldedir, ve sermayesi 
böyle tesviye edilmiştir. Buna mukabil idare
nin elinde 2 182 978 lira makine demirbaşı var
dır Bunlar harpten evvel alındıkları defter 
kıymeti üzerinden, bugünkü rayiç üzerinden de-
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ğil, kıymetlendîrilmişıtir. Bu beş yıllık % 10 
üzerinden amortisman payları düşüldükten son
ra kalan kıymettir. Halbuki bunlara takdiri 
kıymet yoluyla daha kıymet konulabilirdi. Fa
kat hesaplarda ihtiyatlı bulunmak için makine 
kıymetlerini bu yolla tesbit etmiş bulunuyoruz. 
Hulâsa idarenin varlığını büyük gruplar halin
de arzedeyim, çok vaktinizi aldım, alet, makine 
ve saire olmak üzere 2 658 000 liralık demir
baş tesisat olmak üzere, hangar, atelye, depo 
ve saire 649 bin lira, malzeme ve saire 605 bin 
küsur liradır. Bunun haricinde idarenin 783 
bin dönümlük ekini, nadası, ikilemesi, tohumu 
vardır. Çiftçilik yapmış arkadaşlarım bilirler. 
18 - 20 santim derinlikte traktörle sürme bedeli 
bugün dönüme beş liradır. Biz üç lira kıymet 
koyduk. Kezalik ikilemeye de aşağı kıymet 
koyduk. Bunlar da bu suretle hesaplanarak 7 
milyon küsur liradır. . 

Yani bunlardan ayrı gelecek sene hazırlıkla
rından açmalarımız vardır. Bunlar şimdi 300 
küsur bin dönümdür. Bunların kıymeti 849 bin 
liradır. Kıymetleri aynı prensipler dâhilinde 
tahakkuk ettirilmiştir. Banka mevcudu bir mil
yon 963 bin küsur liradır. Toprak mahfilleri 
ofisine mahsul teslimatına mukabil 3 500 000 
hulâsa alacaklarımız ve borçlarımız da karşı-
lastınldTktan sonra bugün idarenin varb^ı 20 
milvon liraya varmaktadır. Buna mukabil Mil
lî Korunma kanununa göre aldırımız sermaye 
10 500 000 liradır. Şimdi bu gün için bu iş 
rantabli midir? değil midir? bunu yüksek tak
dirinize arzederim. Bu durumdan sarfınazar, 
hiç kâr olmasaydı bile, idare yalnız 37 bin ton 
hububat temin edip ordunun iaşesine hizmet 
ederek vazifesini yapmış sayılırdı Sonra Zirai 
kombinaların bu memleketin tabiatiyle bir bo-
ğusmavı da göze almış olduğu unutulmamnlı-
dır. Stepte memleketin boş yerlerinde büvük 
mikvasta başlanan teknik mücadelenin değeri 
küçümsenmemelidir. Harran ovası Orta Ana
dolu meraları gibi yerlerde bu çanta bir faâ -
liveti denemenin bile favdası vardır. Büyük 
Millet Meclisi, umanm ki, memlekette böyle 
bir.hareketiv.ucu.de getirmek için icabederse 
tahsisat feda etmekten de kaçınmaz. Nihavet 
bugün memleketin muhtelif verlerinde 1 200 000 
dönümlük ham arazinin kültüre geçmesinin ne 
kıymet ifade ettiğini, Emin Aslan arkadaşım 
meslek adamıdırlar bilirler, elbet bunu da he
saba katmışlardır. Ben kendilerine bunlardan 
ayrı bir misal daha vereyim : Evvelce tohum 
ıslah istasyonlarından 2 000 tonu geçmeyen 
üretilmiş tohum almakta idik. Kambinalar va-
sıtasiyle ' bu miktar 5 000 tona yükselmiştir. 
Gelecek sene 15 bin tonu geçecektir, işleri
mizi düzene kovabilirsek daimî işletmeleri ku
rarsak yılda 150 bin tona varacak ıslah edilmiş 
tohum üretilmesi imkânına malik olacağız. 
Zirai kombinalar yalnız harp zamanı için bü-
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yük istihsal yapmaktadır. Bu, harpten sonra 
böyle devam etmiyecektir, Devlet çiftliklerine 
istihale edecektir. Sulh zamanında bunun is
tihalesi plânlan hazırlanmıştır. Bazı arkadaş
larım hususi olarak bana sordular, harp son
rasında bu kadar büyük Devlet istihsali ne 
olacaktır dediler. Arkadaşlar, bugün Devlet 
eliyle istihsal yapmaktan maksadımız iaşe sı
kıntılarımızı gidermek içindir. Yoksa harp
ten sonra hiç bir zaman Devlet eliyle bu ka,dar 
hububat istihsal edip ticaret yapmak arzumuz 
yoktur. Bilâhare bunların hepsi de söylediğim 
gibi Devlet çiftlikleri haline inkılâp edecektir. 
Bu çiftliklerde tohumluk, fidan, damızlık hay
van üretip dağıtacaklardır. 

Arkadaşlarımın hassasiyetle bana sorduk
ları köylü kalkınması dâvasmm bir mekaniz
ması da bu Devlet çiftlikleri olacaktır. Bugün, 
Konya'da, Aksaray'da, Yerköy'de, Samsun'da, 
demin Cemil Bilsel arkadaşımızın sordukları 
Samsun'da bu çiftlikler kurulmaya başlanmış
tır. Bir de Amasya'da kurmaya başlayacağımı
zı sanıyorum. Her mmtaka için bu nevi Devlet 
çiftlikleri kurulduğu takdirde, damızlık, to
humluk ve fidan meselesi ve şimdi arkadaşla
rımın benden istedikleri köylüye yardım işi, 
zannederim ki, en organize, en müesses ve en 
emin bir şekilde halledilmiş olacaktır. Arka
daşım müsterih olsunlar, zirai kombinaların 
mahsul fiyatları düştüğü zaman maliyetleri 
Devlete zarar verecek hale geldiğinde bugün
kü şekilde istihsal devam edecek değildir. 

Arkadaşımız Emin Aslan, Vekâlet teşkilâ
tından bazı elemanların ayrıldıklarını da ileri 
sürmüştür. Hakikaten Ziraat Vekâleti teşkilâ
tından bazı arkadaşlar ayrılmışlardır, mecburi 
hizmetleri bulunduğu halde, bunlar başka yer
lerde iş almışlardır. Bunun sebeplerini tahlil 
edeyim. Çünkü vaktiyle bir gazetede de bun
lar mevzuubahis oldu. Teşkilâttan ayrılıp baş
ka yerler iş alanlar arasında bizim verebildiği
miz maaş ve ücreti az bulup gidenler var. 
Bunları bizim elimizde bulunan imkânlarm te
min ettiği maaşlar kifayet etmivor. Yüksek 
ücretli ise gidiyorlar. Tonrak Mahsulleri Ofi
sinin daha fazla para verdiğini açıkça söyliye-
rek gidenler olmuştur. ' - » ' • . 

Sonra, muhtelif sebeplerle şehirlerden mu
ayyen yerlerden başka mahallere gitmek iste-
miyenler çıkmıştır. Bunlar gönderildikleri hiz
met yerine gitmemek için ayrılmışlardır. Zi
raat Vekâleti belki biraz acele etmiştir ve şu
nu prensip olarak almıştır: Ziraatçi meslekin
de bu memlekete iyi hizmet edebilmek için köy 
tezgâhından mutlaka geçecektir ve memleke
tin çiftçilik hayatını yaşayacaktır. (Bravo 
sesleri). Bu memlekette en küçük mevkiden 
en* yüksek mevkie kadar ziraat sahasında ha
yırlı hizmetler görebilmek için Türk köyünde-
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Jeti realiteyi canevinden tatmış olmalıdır. (Bra-

tıa TOİ sesleri). Bilhassa büyük -"'şehirlerden 'ayrıl
mak istemiyen v«tmrzu e'ttrklerryetde'hizmet is-

i^tefrenlerin teşkilâttan ayrılmasında Ziraat Ve
kâletiniz zarar^idegil* fayda;' olduğunu düşünür. 

PA-̂ B ş̂̂ nlar için de iyidir. Bununla*'beraber "böyle 
mecburiyetler3eTTtıy1?Ilanlar̂ ,-<şolr değildir. Mes
lektaşlarım rçsrtinr'f artlar içinde de"vâzifelerini 

mrdbenimsiyorlar. Bu esaslar dâhilindi''teşkilâtı
mızda çalışacaklaraoiş lyerleri* -hazmet sahası 

* kanıktır. Biz bu mevzuda ^ayrişâhsi düşünürüz. 
Fakat bu meslekm'feibftüçük,* en nâçizlerinden 
başlamak^v en ^yü&sek ş̂yerkiFİne kadar merhale, 
merhale' üçrkmak rçarttırî ^Jmıyorum; bu tut-

nTîftu#umuz yol isabetsiz midir? :fdoğru değil mi
dir? îsabetsizsH;fistedig,inizs>şekil<SB hareket et
mek imkânj«îbuhmur. (©ogl'udurpsesleri). 

rHEmin Sazak arkadaşım?:-söylediklerinin ço
runa bu yıl:trişmdeniıemen'-ıcevapi;istemediler, 
ben de vgçlfeeefe'seıse sağV^kıırsafe^cevap arzede-

-rtrim. 
ArakadaşHHrx>rmâHi işine >i temcit t i ler . Ba

zı çalılıklarınîörmandan «atntar&masıni is'tedi-
H*?:ler;* Arkadaşlar, Orman vBmuni "Müdürlüğü 

bütçesi müzakere.iedîlirkeıift/memMlDBtin orman 
nrwaziyetini etraflıca ^arzettimJ -Yurdumuz or

manca fakirdiî?.K.-:Qm*» için bu memlekette mut-
•^ılakıi'orman arazisi^ '©armana t\ %e*kedilmielidir< ve 

bizde ormandaât?ba$kfe nesnel-r yetiştirmeyen bir 
-r-ıkatagori arazi «vardır^ - paklık ,dahi ©İsa, or

man hudutlawriç3ndje.ise«.mu^ala. edeceğiz. Bi
liyorsunuz bu memleketin -çıplak yerlerinde "bir 

.«tutam yeşillik yetiştirebilmek için. ne kadar 
kuvvet ve kudret ...rhareıyoruz. Çanaklar, mü-

^ .saade etsinler, orman hudutlan.ıiçinde kalsın, 
orman işletme teşkilâtımız hüyüdüktentgeliştikten 

i sonra bunlarda birer orman olacaktır. Arkadaşlar; 
"tekrar ediyorümbngünelimizdeki ormaruvüsati bu 
,.,. yurdu ferah, ferah, rahat, kolay," iktisat .yapı

lır bir yurt dedirtecek haeim;ye' sahadaLdeğildir. 
Biz hiç vakit kaybetmeksizin, orman işini adım 

,H nadim, kıskançlıkla takip etmek îhecburiyetinde-
yiz. Onun içinV bu^feususta»' :nrazur-görsünler, 
çalılıklaısa ^ibir-.günaırmaaı^lıaak yolunu^tut-
tuğu zaaaıaıda' Bmm Bey ̂ arkadaşım; da benim 

ijökadar ve belki de benden çok sevineceklerdir. 
Beni sevindirenjtl^takviyjbedenbiflıtoktaya do-

nnkuaıdular. Bu da vet^nBJâerkaizin iş görecek 
vasıta ve malzeme ilev> telhisidir.. (Bizim veteri
nerlerimizin» 4ş. ,görürken.: hem. hareket-<vasıtala-

:\amWfr. hem iş^vasıtalarınıJıazırrbulabilnıeleri cid*-
den mühimdir^ ^Bugün Zkaat teşkilâtımız bu 
yolu tutmaya başlamıştır. Fakat veteriner teş
kilâtındabu yoktur.' Hakikaten arkadaşlar hiz-

,,«me|^çağirılan bir veterineri harcırah formalite-
leriyle, şehirden otomobil; r araba; at ve saire 
arayıp bulmakla* uğraştırmak, beri tarafta âcil 
bir müdahale''lâzım*iken hie^bir 'zaman doğru 

'Islamaz. Bu işi biz de düşüiMük.' *Onun için Zi
raat Vekâleti geleeefc'seneierde' veteriner•* teşkilâ-

vtınöi da^ nâkil valsıtalariyle 'teçhizini, nakil va-
!%talairr.lçinde de iş ^vasıtalarını,.' ilâçlarını, ha-
z^foduadurmayı * tasarlamaktadır. 1: Böyle Imü-

'cehhez!*bir veteriner teşkilâtı kurabilirsek o za-
^ Tnan bur^öniatrdan aldığımız Tandım an:% 30 - 40 

Btispefihde"daha îafclaiaşaeaktır. Onun için.ken-
dilerine teşekkür, ederim.T: ıBiz.zaten bu .derdin 
nizerindeydik; İnşallah*-vasıtalar, ve imkânlar 
elimize, geçer. 
' *'AataıdaşiaTnnız orman koruma işine de,-do-

kundular.- Bu nrevzu hakkında ,Orman Umum 
Müdürlüğü bütçesinin müzakeresinde ve Parti 

ytoplantılarmdamâruzâtta bulundum. Burada 
* tekrar etmek başınızı : ağrıtmak olur. 

Emin Sazak arkadaşımız Ziraat Enstitüsünde 
gençlerimizin daha amelî ve iyi yetiştirilmelerini 
istediler*. .Burmeslek içinde rol.jaahibi olacakla
rın." şüphesiz daha.' iyi yetiştirilmeleri hedef imiz
dir; Enstitü bu yd jizerinde piırümektedir. , Bu
gün- enstitülerden^ çıkan t gençlerimizin. ı, bir> çok 

:• yBrkrde.başkrdıklan t işleri eğerıkendileri ;gör-
, »elerdi memnuniyetle, anacaklardı. Enstitüye 
.alman» gençleri ilk yıl sıkı bir amelî ryetiştirmeye 
tâbi,tutuyoruz...,Ziraat Enstitülerinden i mezun 
olan çoeuklar-hakikaten Türkiye .ZiraatenınJste-

ı i ,'diğL . insan i olacaklardır.'.. .Bu, ,yol ı tutulmuştur. 
Zaten .başlıyan. bu tekâmül yolunda' gidiyoruz. 
Jureedeyim. .^Arkadaşlara simdi: tahsil yıllarında 

dirile,MtiHerde bu;gsnçleri- çalıştırıyoruz.., Birinci, 
-iikincijiüçüncü .sınıfları* son sınıftan çıkmış olan-
.-,.lar,müstesna,, tatillerinin bir kısmında teşkilâ-

tımo^da,ikomİ3dnalarda.işig0mleyi sırtında^ makine 
başında, güneş altmda çalıştırıyoruz. BuînStaj 

^jdevresinde; ilkü zamanlaırda biraz sıkıntı eekil-
,mekle beraber,..şimdi gitt&çe sıkıntılar,azalmak-
^tadırf öyle gürüyoruz ki bu mesleğe intisap eden 
^gençlerde güzeLbir işîmıhu „belirmektedir ve bu 
,jj?uh.;^ün ^geçtikçe-kuvvetk bir ahlak olacağına ve 
, .yjkjlmazbir.«anana fhaii*;e,g.eleceğine inanıyorum. 

-, E.ıSAZAK (Eskişehir) -r- Bizde inanıyoruz. 
} rflAAAV-"?;-'Ş, R.KİkWtK)ötü (Devamla) 

••'*+£ Nihayet bunlar enstitüden 'çıktıktan 'sonra da 
;*eşkilâtaimüüs?P£>clete gönetermekte emeli yetiştir-
?me hüdefini?gözetiy0ruz. 

^rîArk»i«şnh!ağıl< kanunu tatbikatına da temas 
ettiler. Biliyorsunuz, bu kanunun tatbikatı te

hir ;edilmiştir. Bunun için alınan müddetin daha 
fbir senesi var. Arkadaşlar düşünüyoruz ki "bazı 

"tedbirler alarak artrir bunun tatbikatına geçelim. 
Bunu daha ziyade temdit etmîyelim- Hakikaten 
bu memleketin koyunculuğunun düzelmesi bir ba
kımdan bu ağıl^kanununun tatbik edilir bir şekle 
'konmasına-tatbik edilmesine ve işin peşine düşül-
Thesine bağlıdır. 

GÎ.'IBâzım Sevüktekin arkadaşımm, .tohum 
ıslah istasyonuna ait emirlerine daha evvel ce
vap verdim. O mmtakada açacağız. Birde Di-

' yârbaîrfr'da' l>evlet' çiftliği-'kurulması 4steği var. 
1 Bu vilâyet içinde'boş Hazine arazisi bulunmasına 
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bağlıdır. Batmansuyu havzasında 75 000 dönüm
lük Devlet arazisi bulunduğunu vilâyet bildir
miştir. Kendilerine yazıldı, hudutları tahdit ve 
tâyin edilsin, ve vekâlete tahsisi yapılsın, işe 
başlayabilelim. Bu hallonursa işe başlamak niye
tindeyiz. Çünkü Diyarbakır için bir Devlet çift
liği lüzumuna kaniiz. 

01. K. SEVÜKTEKÎN (Dyarbakır) — Te
şekkür ederiz. 

ZÎRAATV. Ş.R. HATÎPOĞLU (Devamla) 
Tavlamı yetiştirilmesi içini arzettim. Bu işi ileri 
de Devlet çiftlikleri üzerine alacaktır. 

Süne haşeresi mevzuuna gelince: Arkadaşlar 
hakikaten memleketimizin cenubi şarki vilâyetle
rinde bilhassa Urfa, Mardin, Diyarbakır'da son
ra Siirt; ElâzT$. hattâ Malatya'nın bir kısmında 
üç yıldanberi Süne haşeresinin zararı oluyor ve 
bununla devamlı mücadele yapılıyor. Bu yıl za
rar verecek bir halde değildir sanırım. Geçen yıl 
ise zararı azdı. Şimdiye kadar daha bir zarar ha
beri almadım, mücadeleyi dikkatle yürütüyoruz. 
Diyarbakır'da bir mücadele reisliği açtık. Urfa'da 
mücadele teşkilâtı yaptık. Elâzığ'da kezalik... Eli
mizde bulunan en çalışkan en tecrübeli eleman
ları burada teksif etmiş bulunuyoruz. Daha ev-
velcede güz mücadeles'ni de yaniTm bulunuyoruz. 
Hattâ bu hususta ordumuz da bize yardım et
miştir. Yalwz bu yardım daha fazla olsaydı 
güz mücadelesinde bunların keven altındaki ne
sihlerini de kurutmak imkânı hâsıl olacaktı. 
Amma yardım imkân nispetinde yapıldı. Bugün 
gene teknik teşkilâtımız bu işin peşindedir. 
Umuvorum ki büyük bir zarar görmeden âfet sa-
vulur. 

Çekirge tehlikesi de vardı. Suriye'de bazı sü
rülerin hareket halinde bulunduğunu haber al
dık. YalnTz bizim mütehassısların söylediklerine 
göre sürülerin vönleri bizim memlekete mütevec
cih değildir. Binaenaleyh bu yıl öyle bir âfet 
mevzuubahis olmıyacak gibi görünüvor. Ziraat 
Vekâletimiz gecen sene cenuptan böyle bir tehli
kenin gelmesi ihtimalini . bildiği için orada ter
tibatım , aldı ve hazırdır. Memleketimizin diğer 
bazı mm+akaînrmda mevcut çekirgelerle müca
dele yapılmaktadır. Buharın ürememesi ve za
rar vevrecek hale gelmeden tehlikenin bertaraf 
edilmesi için çalışmaktayız. 

Arkadaşım Diyarbakır'dan iş hayvanlarının 
kasaplık hayvan olarak sevk edildiklerine temas 
ettiler. Bunun kaçak olduğu anlaşılmıştır. Bir 
tanesi Yerköy'de yakalanmıştır. Bunun için Di
yarbakır'da ve diğer mini aknlarda tertibat alın
mıştır. Bundan sonra daha ziyade dikkat ederiz. 

Arkadaşlnr sabrınızı tüketmiş olmıyayım da
ha bir çok fiiai'er vardır. Bunları da cevaplan
dırmak 'sterim, (Kâfi, Jififi sesleri (Şiddetli ve 
sülekli alkışlar). 

(Allah muvaffak etsin sesleri) 
REÎS — Fasıllara geçilmesini kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul /edilmiştir. 

F. Lira 
722 Vekil tahsisatı 5 320 

BEİS — Kabul edilmiştir. 
723 Maaşlar 3 650 930 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
724 Ücretler 1 754 798 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
725 Askerlik dersi öğretmenleri üc

reti ' ' ' " 4 600 
REİS —. Kabul edilmiştir. 

726 Muvakkat tazminat 125 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

727 1683 sayılı kânunun 58 nci mad
desi gereğince verilecek tekaüt 
ikramiyesi 30 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

728 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 20 000 
REÎS —? Kabul edilmiştir: 

729 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek yakacak zammı 13 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

730 1437 sayılı kanun gereğince ve
rilecek avans 10 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

731 Merkez büro masrafları 33 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

732 Vilâvetler büro masrafları 98 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

733 M*tbu evrak ve defterler İS 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

734 Pos+a, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 101 540 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

735 K^a bedeli 60 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

736 Nakil vasıtaları masrafları 25 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

737 Harcırahlar 203 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

738 Mrfbnsat- ' 7 000 
REÎS — KaVjl edilmiştir. 

739 3335 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas-

; rafları 6 000 
" REÎS —- Kabul edilmiştir. 

740 Zirai mücadele, işleri 768 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

741 Tarla, ziraati, ıslah, deneme, üret
me, temizle ve tecrübe işleri 230 730 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

742 Bahçe ziraat işleri (bağcılık, 
meyvacılık, sebzecilik, süs ne
batları ve çay) 856 100 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

743 Tavukçuluk, ipekböcekçilik ve 
ve arıcılık işleri 87 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
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744 

745 

746 

747 

748 

749 

750 

751 

752 

753 

754 

755 

756 

757 

758 

759 

760 

761 

762 

Kauçuk bitkileri ıslah, tecrübe, 
deneme, üretme ve imal işleri 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Pamuk işleri 
RElS — Kabul edilmiştir. 
Tohum temizleme evleri 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Veteriner mücadele tahaffuzha
ne, hastaneler bakteriyolojiha-
ne ve serom müesseseleri ve lâ-
boratutar tesis ve idare işleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Veteriner zootekni ıslah ye üret
me işleri 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Merinos işleri 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Mektepler ve kurslar umumî mas
rafları 5 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Yüksek Ziraat Enstitüsü umumî 
masrafları 1 
REİS — Kabul edilmiştir. 
1682 sayılı kanun gereğince Zi
raat Bankasına ödenecek zarar 
karşılığı 
REİS — Kabul edilmiştir, 
Yazı, tercüme, neşir ve propa
ganda işleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 
4291 sayılı kanun gereğince hay
van sağlık memurlarına verile
cek hayvan avansı ve yem bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Ziraat muallimleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 
3437 sayılı Tütün İnhisarı Ka
nunu tatbiki masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
3039 sayılı Çeltik Ekimi Kanu
nunu tatbik masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Yabancı mütehasıslar ve tercü
manları , 
REİS — Kabul edilmiştir. 
İç ve dış kongreler ve teknik top
lantılar umumî masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Ziraat sergi ve meşherleri ve 
müsabakaları umumi masrafları 
REtS î— Kabul edilmiştir. 
Hayvan sergileri ve teşvik ikra
miyeleri 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası teşekküllere işti
rak hissesi 
REtS — Kabul edilmiştir. 

Lira 

150 000 

135 000 

500 000 

530 000 

779 000 

404 500 

345 001 

193 500 

6 000 

50 000 

37 500 

76 200 

2 000 

3 000 

47 470 

1 500 

40 000 

6 860 

763 
Lira 

840 

Hususi idare bütçelerini tetkik 
edecek Ziraat Vekâleti mümesh 
silli ücreti 
REtS — Kabul edilmiştir. 

764 Staj için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin harcırah ve 
sair lüzumlu masrafları ve aylık
ları tutarı talebe tahsisatından 
az olanlara verilecek fark 25 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

765 Küçük su ve seyyar arteziyen 
işleri 25 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

766 Köy etüdleri işleri 33 000 
REtS — Kabul edilmiştir. 

767 Köy teknik merkezleri inşaat ve 
istimlâk bedel ve masrafları 200 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

768 4481 sayılı kanun gereğince satın 
alınacak makine, alât, ilâç ve 
malzeme mubayaa masrafları 40 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

769 Geçen yıl borçları 16 000 
REİS —-Kabul edilmiştir. 

770 Eski yıllar borçları 6 850 
REİS — Kabul edilmiştir. 

771 Haralara yardım 1 100 000 
RElS — Kabul edilmiştir. 

772 İç fuarlara yardım 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

B. — Millî Müdafaa bütçesi: 
REtS — Millî Müdafaa Vekâleti bütçesine 

geçiryoruz. Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa 
var mı? 

K. BERKER (Urfa) — Arkadaşlar, ordu su
bay rütbeleri arasındaki terfi müddetlerinin u-
zun olduğunu ve bu müddetlerin fennî ve ida
ri imkânlar ölçüsünde diğer Devlet memurları 
için kabul edilmiş olan terfi müddetlerine göre 
ayarlanmasının çok lüzumlu bulunduğuna Büt
çenin umumî müzakeresi sırasında arzetmiştim. 
Millî Müdafaa Vekâleti bütçesi konuşulurken 
bir kaç gün evvel söylenmiş olan bu mütalâanın 
unutularak cevapsız bırakılması ihtimalini dü
şündüğüm için bu kürsüye gelerek aynı mütalâ
ayı tekrar etmek zorunda kaldım. Filhakika suba^ 
rütbelerinin bazı kısımlarında terfi müddetleri 
göze batacak kadar uzundur. Diğer taraftan bir 
subayın üst dereceye terfi edebilmesi için yalnız 
terfi müddetini doldurması yeter olmayıp aynı 
zamanda âmirinden iyi cisil alması şarttır. Bu 
şartı haiz olsa bile ü t dereceler tıkalı olduğa 
için yerinde sayması ieabediyor. Bu duruma 
düzeltmek için sayın Millî Müdafaa Vekilimizin 
neler düşündüğünü rica etmek istiyorum. 

REİS — Başka söz alan yoktur. Söz Millî 
I Müdafaa Vekilinindir. 

— 409 ~-
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M. M. VEKÎLÎ Gl. A. R. ARTUNKAL (Ma-Mj 

nisa) — Sayın; arisadaşla^î-sı^ylarmite^iirmüd^: 
deti kanunu, mahsusla; tesbit «diteıiştir. Bilhassa 
kanuna asgari müddetler şimdiki fiili*ibekşteme 
müddetlerinden azdn^Fakatbir.subayjnîeş&^ti-
bariyle terfi edebilmesi içinvmuayyettn^ma?£$ve* 
muayyen günde terfi.., edece§lnİ!-İilm(^v>lâzım-
dır. Bu sebepten,subayMarksdaşJ&Pribir.vterfi?bek
leme mahrutu dahilinde muayyen ^seneleîk kal-
maİBrtmeeburiyetindedirrı meşellu^yüzbaşiMnk ndo-
kuz, teğmenin 3, üsteğmenin 4, binh£§ıaşı:beş, 
diğerlerinin 6N- ,7, tümgeı^alden»-sonra <müûi»ale.ı; 
tâbi*? iiolmak üzere 8 - 10 - 12 kalanlar cardır. 
Binaenaleyh orduda, mahıut. esasun Jıozmakı ve 
bu (şekilce kanundaki dereceyi 4ndipmıek uyguna;: 
değildir ve bu bir teşkilat J§idİB,de.4 Bu. sebepten 
geniş bir teşkilâtıne bütçeni jt,j?e ne.de ordurve: 
memleketin kaldıramıyaeağm* arz#ı meefewrjum. 
Bu müddetleri indİBinekiiiçmı^ıraın^vJ&iiııssat 
bulundukça yap^roruz. iNitekim rgeejny gen»; şrfiz-i; 
basıdan albaya kadar birer sene indirdik.. İleride 
yinei3*aziyet ve frrsatr.^eriı^.kanundaki; asgari 
miktara indirmeye -çalışmak Lhedrfimiadir..Bu 
müddetler : hakikaten sivillerden idaha.çote^ır-Â; 
Fakat ordunun intkamh s hayatı obunu âstilam 
ettirmektedir (Kâfi, kâfi sesler), T • 

REÎS — Başka müt^aamar.mii^asıî|aıp<ge-
çilnjesinıİH areyinize arzediyorumf: ;KabuîU buyunin-r; 
lar . . . Kabul etmiyenlere,:u. Easıllar^g£§|p|esi 
kahuli îedilmiştir. 

1944? 
F. ... 

öı^l 

P. Lifi 
5 320 773 Vekil tahsisatı. 

REÎS — K a b u r ^ i l m î f t i r ^ 
774«VMSM$W ;Î<> ~ 39„42âtaQ2 

^abulhedûimj&tiı?. ;>%» 
775 Memurlar ücreti 766?432İ. 

REÎS.-«'Kabıui»y«dilmişiiînT^ 
776- J Müteteı^ünAstatoâeiîdflB tür 2 2S& J061w 

R^teîife.KalaBİJeöMmiştîiri m 
777nj\Iu«aitotİcmâB^feİHj#âe5Bn: 1501i 

REİS w* -Kahiıfr eââimişfcİB. a Et. 
77r sWu¥a1öö^ta^nmat-- ZnmW% 

77Ös-î689l^yıîf katft^un SS^^el'mad^^ 
desi%^reğinciBMl^röeeefcv:i;eka©fc* " 
ikranıryesi" 288«0ÎO^ 
REÎB|Mx^Kâ®a^dîİm^r.^ ' 

780^'417^4ayılı kariun gergğımje ye- v 

rilecök çocuk Jammr; -'144*080'*? 
REfiT^ Kâfiut edihh^tir .^ 

781İ»,4İ78.Sayılı Jcariun .gerfijin^e \se-, t 
rilegak ^ajçacakzamnıii--* 20C®06~ 
REÎS fe Kabul" edUmiştir^*;,. 

782n^em«l:tahsisatfeiH > löa^âSC; 
REÎB ^r Kal^nrö%niftw*, t , 

783 3779 .sf^brcfikaiMiratt 1%. /U.îiö^tt 
lOöâ^yiiifkaöianuifejâıiKiismı^leA *-
îeri gereğince gedikli erbaşlara; ı•« 

7j84 

rilecek ikramiye ve-mükâfat ; :r 
RiıîlS — Katmi edUmiştiru: 
657, 3485, 4334;^a^. kanuûiar-
geşgjjince verilecek zamlar vestaz-^f: 

Lira \ K 
1180O»K 

738C176 

7Ş5 

7Ş6.,] 

7j3r 
7^9 

7J90 

7^1'' 
F 

[ 

im 

minatlar 
KKU» — Kabul edilmişti?»* *s.-
2853, 2858, 4335~sayı&,kamralar..K 
gereğince verilecek .ihtisas..ücreti-•.•.. 
ve yevmiyeyi.~u 48651 
RJüıÖ — Kabul edilmiştir. , 
1144,14145 sayrılı kanunlar, .g-erê er 
ğince verilecek, denizaltı ve dalgıç. ı 

İ tahsisatı 170 000,,. 
I REİS *- Kabıil edilmiştir. 

7p r "Kırtasiye ; 87^70 
i , REÎS — Kabul edilmiştir. 

jTersim malzemesi 10S10-* ' 
REİS — Kabrö-fciîhniştirr-
Mefruşat - w deırfrrbaş-• l^flOtf'^ 
REİS ^ Kabul edilmiştir.. 
Matbu evrak ve'defterfeır 112Ti*500 
REİS-^ Kabuhediliniştir.^' 

•'Müteferrika 159^900 
REİS — Kabui1 edilmiştir/4" 
Posta ve telg ŝfeâeEetİOTİA -̂' 22fö£70»-& 

j REİS-i-Kabul.jedii'mi§tİR >* 
7j93iMJTeIefon ve diğer muhabere üc-4^ 
; ret ve masraftaki'r 105^240 
1 REİS —i Kabul^dilûü§tir,..:, 

7|94o03üxfe bedeöli 29M221 
| . REİS — KabuiiifeâihHİft^Mt-

7p5 Vekâlet .0tom©fcil.iB*asffaîlan a v l 940&S» 
REİS — Kabul .tedİHnĴ tİT).̂  

796i ırDaimî memuyiyet,îhar,eu3ahi/.-.., 455^180 
REÎS — KabifediİBiişti&j^. 

797 «(Muvakkat memuriyet tesepabi^T 36^7000^ 
REÎS — Kaoı*l;eK^ııaJ^ti^^ 
Müfettişle^ haECHiahJU .*:• 64t600a^ 
REİS — Kabul ediiiûiştij5. « 
Yabancı meml«k«ÖBiS2^öııâeâ *. 
leceklermyimEcıijdaÜaa :ır 80u021¥& 
REİS — Kabul edihni^mı .. 
Tayınat 43^4^483 
REÎS ~ Kabul- edilmiştir*, i 

801v'2852^ sayılı kanun gereğince ve-vw-
rilecek yemek bedeMU'; 10CRŞ00 
REÎS — Kab^iedUmiştİPviî.. 
Yem 4 646v 860 
REİS — Kabul editmiştir.; 
Mahrukat, tenvİE,-teshin. , 4 864 739,... 
REİS —- Kabul edilmişti*....... 
Melbusat 16 Iâ0i«79 
REÎS- -Kabu l edtbaişjtir,../ 

805a teçhizat 3 7SM29 
REİS — Kabu4>!ediİBadştiı%u / 
Harp levayım w& teçtisgâ vertohttii:-. 
kimat bedel ve masrafları 5 608^200 
REİS — KabıÜjai.ilmistii7iU. 

798 

799 

800 

802ı 

803 

804 

806 

— 41&W-



.«"vfcsssj^ -,v: 

900 000 

813 

814 

F. 
807 Tayyare fabrikaları amele üeret- ı 

leri (Hava) 
RjüİÖ£wt. üabudi'edümıiftir,' -

80»U4Jea*ze Ait ^aııp maizemesij'teçk^-' 
zatj^müteîöpfik makeıneıve dem -
cari* *& 2 192?>&Q» 
iusüfi -^'Kebtü'€dümiştmt'. 

809^^k^^vfabrika^^inııınıiEfiimas- a: • 
raöa#«>' 3 559**02^ 
RjsıS — Kabul edilmiştir. 

810 Ecza ve sıhhi malzeme masraf
larımı 
REİS — Kabui-^dümiştirv^-

811?jiTedavmmasrafları 
REiS — Kabu^edilmiştir, .. 

81&'j*Vteriner ecza w malzemesi mas-; 
rafları 
REiS •*- Kabul edilmiştir. / 
Hayvan mubay«a%#e.tazmini... 
REİS -t* Kabul edilmiştir, ,, 
Gaz ve gazdaakoTunma. masraf-
lam? 
REİS —- Kabul; edilmiştir., , 

815JJHMakil vasıtaları ı> 1 
REİS — Kabul; edilmiştir* . 

816AoNal# vasıtaları saturalm* hedek^î 
BEİS—Kabul edilmiştir..,. 

817fi/;Nakik vasıtaları masraf laaak*.-.• 
REİS — Kabuliodilaaiştiiî^ı-

818®0§n^t, tamir işleri 1743*8690 
REİS — Kabui.edilm^tir^.. 

8193UH£ftt ^meydanlariyle yollaraaye st 
depolan insaate^ı 
REİS ^- KabQİ,*dilmiştir. n . 
Mektepler umumi^jnasraflan.^ 
REİB â- Kabul edilmiştin;.;;' 
Matbaalar umum&naaseafı^ 

• ". REİS-^Kâbur-edüm^tm1^ 
822WMa38e fabrikası masrafla^i^Ea-*^ 

ra) 1 
REİB -i- Kabul edilmiştir/** 

823A*Pasif korunma masraflarr-^' 
REİB — Kabul .edilmiştir. " 

824,\*2441r; sayılı kanunun s muvakkat 
ikinci maddesi «er,eğinfie înhlsâr-
lar*33mum müdürlüğünce . ödene^ 
cek eşya ve malzeme^ taksiti* p is - »• 
kerfcfabrikalar) v 300A 
REÎS — Kabul tedilmiştir., 

825 MülteeüeiLaıaasEafı •*» 1500*. 
RElfl — Kabul edilmiştir. 

826 Manevra masrafiarâmr 30GLS00 
REİS-*-Kabaıl edihaaşti^u 

Lira P. Lira 
346 840 

820 

821 

3oa-j60î 

21 W2;< 

63 870 

200-500 

256*§00J< 

854/820^ 

2 000^ 

76 60(b 

457^140 

70 000 

6 300 

25 500 

8£fcrstaj£ve tahsil masrafları 
REıS — Kabul edilmiştir. 

828***\ aüano -.mütehassısl*ve muştana * 
demİeIİ^Jtereümanla^m, ücretleri ^-217^194 .*.** 
R E i S ^ - Kabu^^imaştir.^ 

c> 829 Yaoancı mutenassis 4 w mrötah-'" 
demlerle tercumaıtların-lıarcırah 
ve sair aruri-masrafıarı... 100*080 
RİÎAÖ ^Kabş^alılmJi^i^^i 

830 IFen^JSanat—Umum Müdürlüğü/^. 
teeriüje-^^muay^ne-inasiaıflafi^; -18 ..-OİHUav 
RjfeUÖ ̂ - Kabui edilmiştir, . 

831 Askea,Ljaaüaeler*ması>aH ,ı 
. RAÛSM— Kabul^dıLm iştir, 

832~J¥azv&efceüme ve?neşiı^,kitapimec
mua ve abone bedeiieriı^ 
REİS — Kabul edilmiştir. 

833 -^ırariariû-tahdit; komüsyonlaeii .? 
ma*rafi 4Kara») • • 
REiS — Kabul ediknişfrip.-

834 -Maznun olarak* «askosî mnhkfacian • 
lere getirileceklerle şahit ve \u->, 
kuf ehli , olarak «göndericilerin 
masrafları. . 
REXS 4^ Kabıd e<Klmiftir>: 

835 *• 1493' sayılitkanun gerekince vert 
leeek ikramiyeler 
R£IS'*Ş£ Kabul edilmiştir, . 

836 "3575" sayılt«kanun gerjğinge» ^ - ** 
I kerî Fabrüıalar Tekaüt ve mua-
] venet sandığı. ajdati ; 

REİS.--Kabul: edilmiştir,, 
8317rH1ersaneler: masrafı, * 

REİS'— Kabul «edilmiştir.* 
838 Spor 

REİS — Kabul. edilmiştir. 
839 ^®e$ri~yıl-borları — 

RElS.rr- Kabul.edilmiştir. 
REİS ^ Kabaü'edilmiştir. ' 

840 i ̂ Eskisyri^a^borglaşı ı % 
REİS-*T--Kahul ^dilmişti^;, 

841 -.2980;sajTİı kanun.JiarşıUğı.:; 
REÎS — Kabul edilmiştir.^, 

842 3395 sayılı kawKMfkar»Jıfe ^.. 1 000 
REÎS»-- Kabul^dilmişthv t, 

843Kr^9Şsayılçfeanun:ka^ş^i!^ 1000 
, REİS r*-KabuL-edilmisür.,.;, 

H. E. Muhtelif,*! Müditfaai>« hizmetlerim.-* 
(Bu tahsisata! .;; hizmetlere,da-. . 
ğıtılması- .V.& • maddelene r ayrümasuK,, 
ye madielecarasHidar* münakale.---
Îcr4*f^elâlalıLi»HeyB*inee^yaîfte t.-..-

lır\. f^, 376kÖOÛ*ö®0 :̂ 
REt&r^ Kab*a»edihalşfe*i 

2 OOİ̂ .»: 

13-JöO 

4 0ÖO>l>; 

ıosm: 
2 3 İ K H ^ ' 

1 6 ^ 1 4 0 . ^ 

SOCkfC* 

602 f^1 

79^»^ 

5 71^u 

-m*** 
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3.-TAKRİRLER 

i. — Sinob Mebusu Cevdet Kerim încedayı ve 
iki arkadaşının, Kahraman Ordumuza Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin selâm, şevki ve güveni
nin büdirilmesi hakkında takriri. 

. Yüksek Reisliğe 
Millî îMüdafaa bütçesinin müzakere ve kabulü 

dolayısiyle Türk İnkılâp ve istiklâlinin koruyu
cusu ve i kollayıcısı olan Kahraman Ordumuza 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin selâm, sevgi ve 
güveninin bildirilmesini, hepimize tercüman 
olduğumuzu sanarak, arz ve teklif ederiz, 

Bursa Diyarbakır Şinoob 
N. Tınaz K. Sevüktekin C. K. Încedayı 
(Sürekli ve şiddetli alkışlar). 
REİS — Takriri reye arzediyorum. Kabul 

edenler.,, (Şiddetli ve sürekli alkışlar). Takrir 
ittifakla kabul edilmiştir. 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKİLİ Gl. A. B. AB-
TUNKAL (Manisa) — Çok sayın arkadaşla
rım i Yjiksek Meclisin Ordusu hakkında izhar 
buyurduğu paha biçilmez, çok değerli ve kiy-
metli iltifat ve teveccühlerine Ordu adına derin 
minnet ve şükranlarımı sunar; Cumhuriyetin 
muhafazası, yurt ve istiklâl ' bütünlüğünün ko
runması için ordumuzun, yüksek emirlerinize 
her an âmâde bulunduğunu ve tarihine liyakati
ni ve bütün dünyaca tanınan ve bilinen ecda
dının kudret ve kahramanlıklarını göstermeğe ve 
bu uğurda seve seve kanlarını akıtmağa nazır 
olduklarını kemali iftiharla ve imanla arzede-
rim.( Şiddetli ve sürekli alkışlar). 

1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 
MADDE 1. — Devlet bütçesine giren daire

lerin 1944 malî yılı masrafları için bağlı (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (570 434 417) 
lirası âdi ve (382 000 000) lirası fevkalâde mas
raflar için olmak üzere ceman (952 434 417) lira 
tahsisat verilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 
BÜTÇE En. M. M. H. N. KEŞMİR (Tokad) 

— Maliye Vekâleti Bütçesinin 217 nci faslına 
12 kaza teşkili için masraf olarak 160 bin lira 
tahsisat \ kabul Duyurulmuştu. Bu teşkilâtın 
ancak eylül ayında yapılacağı Dahiliye Vekili
nin izahatından anlaşılıyor. Binaenaleyh yapı
lacak tasarrufla belki bir kaç kaza daha teşkil 
imkânı h£sıl olacaktır; Hükümetle mutabık ola
rak Bütç4 Encümeni namına bu 12 adedinin çıka
rılmasını yüksek takdirinize arzediyorum. (Ita-
bul kabul sesleri). 

REİ8 — Bütçe Encümeninin talebi veçhile 
o faslı tashih ederek maddeyi reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Devlet bütçesine giren daire
lerin 1944 malî yıiı âdi masraflarına karşılık 
olan varidat bağlı (B) işaretli cetvelin birinci 
kısmında gösterildiği üzere 570 435 500 lira ve 
fevkalâde masraflarına karşılık olan varidat 
aynı cetvelin ikinci kısmında gösterildiği üzere 
331 075 500 lira ki, ceman 901 511 000 lira tahmin 
edilmiştir. 
F. 
1 117 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

21 

22 

23 

26 

31 

124 

35 

12 

18 

Kazanç vergisi 
REİS - - Kabul edilmiştir. 
Hayvanlar vergisi 
REİS —- Kabul edilmiştir. 
Veraset ve intikal vergisi 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Madenler rüsumu 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Gümrük vergileri 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muamele vergisi 
RüİS — Kabul edilmiştir. 
Dahilî istihlâk vergileri 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Su ve kara av vergileri 
REİS —. Kabul edûmiştir. 
Nakliyat vergisi 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Sefineler vergisi 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Damga resmi 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Tapu harçları ve kaydiyeler 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Mahkeme harçları ! 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Pasaport, kançilârya ve ikamet 
tezkeresi harçları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Noter harçları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Diğer harçlar 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Hayvan sağlık zabıtası resmi 
REİS — Kabul edilmiştir. 
İnhisarlarhasılâtı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Oyun kâğıdı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Gayrimenkul icar ve ecri misil
leri 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Menkul ve gayrimenkul mallar 
satış hasılatı 3 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Devlet Demiryolları ve Liman
lan 
REİS — Kabul edilmiştir. 

93 

Lira 
200 000 

500 000 

800 000 

000 000 

250 000 

700 000 

200 000 

530 000 
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24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

,31 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

47 

48 

49 

50 

Lira 
Posta, telgraf ve telefon 0 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Darphane ve Damga Matbaası 80 000 
REÎS — Kabul edilmiştir.. 
Resmîmatbaalar hasılatı 50 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Resmî mektepler hasılatı 50 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Sulama idareleri hasılatı 200 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Radyo hasılatı 1 400 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Diğer müsseseler 200 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Millî piyango hasılatı 4 500 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Fenerler hasılatı mukabili alınan 50 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Mükerrer sigorta şirketinden alı
nan 225 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Mukavele mucibince Musul pet-
rollarmdan alınan 750 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Hazine muamelelerinden müte
vellit varidat 1 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Askerlik mükellefiyeti 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Kıymetli evrak 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muayyen masraflar karşılığı va
ridat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Eski alacaklar 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Cezalar 4 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
İstanbul Üniversitesi hasılatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Müteferrik hasılat 6 
REÎS —- Kabul edilmiştir. 
İktisadi buhran vergisi 39 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Muvazene vergisi • z 36 
REİS — Kabul edilmiştir. 
2456 ve 2672 sayılı kanunlar ge
reğince gümrüklerde kullanılan 
bazı evraka yapıştırılan müda
faa pulu hasılatı x 250 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
İnhisar maddelerinden alman mü
dafaa vergisi 71 825 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Kibritten alman müdafaa vergisi 7 000 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf müraseleleriyle te
lefon abone bedellerinden alman 

440 000 

500 
250 000 

195 000 

300 000 

560 000 

100 000 

000 000 

000 000 

000 000 

F. Lira 
2 600 000 müdafaa vergisi 

REİS — Kabul edilmiştir. * 
51 Binalardan alman müdafaa ver

gisi 3 000 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

52 Gümrük çıkış vergisi 25 400 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

53 Tayyare resmi 5 000 Ö00 
REİS — Kabul edilmiştir. 

54 Hava kuvvetlerine yardım ver
gisi 22 000 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

55 Toprak mahsulleri vergisi 124 000 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

56 4385 sayılı kanun mucibince şe
kerden alman munzam istihlâk 
vergisi 70 000 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu). 
REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka

bul edenler....Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. -

MADDE 3. — Fevkalâde masrafların açığı
nı teşkil eden 51 000 000 liranın 35 000 000 un 
Millî Müdafaa istikrazından ve 16 000 000 nu 
4060 sayılı kanun geı eğince elde edilecek para
lardan kapatılır. 

REİS Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 1944 malî yılı içinde Osmanlı 
Bankası ile olan Hazine cari hesabından başka 
yapılacak akitlerle kısa vadeli avans almağa ve 
carihesaplar açtırmağa ve en çok bir yıl vadeli 
Hazine bonoları çıkarmağa Maliye Vekili me
zundur. Ancak hususi kanunların verdiği salâ
hiyetler dışında olmak üzere tedavülde bulu
nacak Hazine bonoları 25 000 000 lirayı geçe
mez, 

Banka ve şirketlerin Hazineye yatırmak 
istiyecekleri paraları almağa ve karşılığında 
100 000 000 liraya kadar Hazine bonosu verme
ğe Maliye Vekili mezundur. 

Hazinede bulunan millî esham ye tahvilât 
karşılık gösterilmek suretiyle elde edilecek 
krediler veya bunların satış bedelleriyle uzun 
vadeli Devlet tahvilleri satm almağa veya bu be
dellerle Hazinenin ortaklığı bulunan şirketler
deki iştirak hisselerini ödemeğe ve İcra Vekil
leri Heyeti karariyle bu türlü şirketlere ait 
hisse senetlerini satın almağa Maliye Vekili 
mezundur. 

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

MADDE 5. — Devlete ait yaylalarda otlatı
lan hayvanlar için kira, ücret ve sair namlar-
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-1*r*bîp>sey aranmaz. 

"TftEÎS —Mütalâa-var mı? Maddeyi kabul 
- edenler... EtmiyenlerT/. Kabul* edUimştir. 

• ÜfflEADDE 6. — 1944 - 1945 ders şnli içinde 
ücret ve masraflara!'"-'Devleriteraîıhdan veril-

ı**m^te/üzere pansiyonu bulunan • >bîfeı#SfiBnla para
sız yatılı okuttmmıiacak ::oîmvlarîB*J!myîsı 1 650 

-««iplsaflîak'îtesbit olunmuştur. 
Parasız yatıfcnıtalebe ^915<say*fe*kanunun 2 

nci maddesi: hükümlerme*:{çöreırfıakrııri iciacak 
..v^Usçai o&mıvan vilâyetlerden imtihanaı^lip olan

lar, müsabaka «ypakf «tetkik olunılrfee& ayrı bir 
n^'üikaıej.ftâdoİTinııc.ve hu ̂ vilâyet eocuÖarpjiçin-

den de müsabakada;.'.en',.çok>liyaiça%«gösteren-
ler Tavsız yatılı talebe olarak alınır. 

REİS -£ 'Mütâlâa var mı?1 -Maddeyi kabul 
.. jedenlerf./ Etmiyenler;.'. Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. T4*-20Û5I sayılan kanw»,fere§ince 
açılmış olan, .pansiyonlar gelirlerinden» 60 000 
lira alınarak varidatı müsait olmayan pansiyon-

-f- taar aeığrnı 'kapatmağa'fafosîs" olunur'. 
'" HEÎS — Mütalâa var mı T Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
-"Ct MADDE 8. — Bütçelerde geçen yıl borçları 

terkibindeki tahsisat' üstünde tahakkuk eden 
borçlar', îlsrili. oldukları hizmetlere . tekabül 

"' eden tertiplerden bu tertipleme Maliye Vekil
liğince nakledilecek tahsisattan ödenir. 
'r"vl«28-.-"tft42 malî .yıllarına ait,olu$ Muhase-
bei TJmumiye^ Kanununun 93 ncü maddesine 

xt,,gör^müruruzamana,- sugramamış Ver feaWflıkları 
« .\ytiHajpı.>büt<fel«mnde-mevcut! borçlar; 4M4'jnalî 
r.yıfo..bütçelerinin masraf,* tertipleri tasarrufla-
•t.vETOdâ  eskiryıllaiî borçları ^fasıllarına Mâliye 
v -Vekâletince. • -nakledilecek i îtahsisafctan ödenir. 

v £Sf8 -J-TW»fclâ« var-mır- Mhddeyi-kabul 
"Î e^nler;:.rEtmi^enler..:; Ka^uF^edîlniiştir. 

- MADDE 9. — 1513, 2248, 2354, 2701,-2808 
r ye.J3523 savılii kanunlara, tâbi borçlardan öden-
. r raesi! tahakkuk edecek . olanlarla ..evelca.tfthak-
. kuk ettirildiği ıhalde . rh.enüzLsahfr>lflrra*> ver-ile-

miyen tahvillerin ..kar§ıhklantlö44...maU-yılm-
, da .dahi nakden ödenir. 

...rıEEÎS •nr Mütalâa, varrmıt- Maddeyi-.kabul 
t. edenler ...: 'Etmiyenler...., Kabul-; edikniştir. 

\ ' M&DDB ;10. -^-''459 sayılı ^Mahsubu Umumî 
"i; Kanununa tâbi borçlar için v.erilecek' .t&hyille-
- r î ü ifctiükak .sahiplerine verilmesinden .evvel 

r..'mttruTuzamana uğramış- kuponları bedelleriyle 
-%unlarda'ntr100 Kraya kadar olan borçların ta-

. mamı ve bundan fazla ûlanlarm İflCL liradan 
*- #şnğî-kesirleri T944..jhaK yrhnda ::dahi tfakden 

ödenir. 
ı*f«I{BÎ& ̂ i : »Mütalâa ̂ var *mı1 ;Madle%f*ikâbul 

^W*deöleri^E^niyeıfler..J JBabuii eçK^üştir. 

»"MADDE 11. — .Gerek, Devlet dairfilerii ge-
rek kambiyo kararnamelerinîav,hülütolerî dai
resinde tahakkukV edecek t ihtiyaçlar için yerile
cek serbesTdövizlere;ait olmalt iisere,^ takvim 
yık itibariyle tânzim' iolunieak .cetveller* icra 

!*/ Vekilleri Heyetinin, tasvibine ar^Aİunur?' Bu 
.„ ,cetyellerin fasıllarıüzerrhde deglsîMikler ve 

münakaleler yapılması, .yine îcrall^e^illerî He-
., .yetinin kararına ^al§îıdırV; Kİmbivö * teşkilâtı

nın mesaisi ve rkambiyo; mııâmele3e1rİ:.Ba|yeki-
, linyakm murakabesi altm&a' bulunur. 

"REÎS — Mütalâav.var.mı?' Maddeyi kabul 
'.vedanler... Etmiyenler".". Kabuttfidiln>iştir. 

MADDE 12, i^ılÜSO^sâ^fflt-Mm^^ene Ver-
; ğHI Kanununun 1 Omcu"» mlâi#eimde ̂ yfezıte müd
det 1 Hazira#^944'tarilmde%4tibaren bir se-
ne^dahff^zatıkfeiftrr. 

REÎS — Müfealâarvar Mı!* "Maddeyi kabul 
.edenler:;. "Etmiyenler?..4Kabxıî edilmiştir. 

MADDE 13. -«Badrekcift,,D4vle.tr memur
ları aylıklarınınd tehvii vetteadülüne daim©lan 

} 365frsayılıkanunun 19tıa£U<în»jidesmBrgiren mü
teferrik müstakâ^terd^leîiEaeakûJtkanteıun mev
zuu dışındfcn kalisafeîm«mitolâ î v.e »akilrrasıfcaları 

(•bağlî (D) işaretli cetveldeıpSstodlü^tir. 
Fasıl numataiariyle •aınîyanter^ lagli* (E) işa-

»retli cetvelde •yazıâı-yter^ptodjenyftöSâ.jaayiis ka
nunun 9 ncu .îttttddestt^rfiğimce^ i teesi zaruri 
•görülen muvakkat mahr^ettekiiibizmBtlejBniçin 
aylık ücretli nmstahdfemleiîfkullanılltbilir. Bunla
rın kadrolamyle>ir|3656ı bayılt k&Bamai IBvmcü 
mftddesi hükümlerine tâbi ihtisas «aâvkileri İc
ra Vekilleri H^etiîrT>kaTfa*iye„.iesbi<iifedilir ve 
tttıüMakip yıl bütçesiyle BüyiIknMlM^Meeİ&sine 
verilir. Bu ter^plerdeB.^.abaacak4kadm9İarın büt-

lçede?Tiıevcut hizmetlere ait kadrolar»ilâwe mahi
yetinde olmama^*|aîittır. 
1 TîEÎS —/MMde^teaİjuîfiedeBİer . .' . ©tmi-
yenler . . . Kabdll edilmiştir. 
" MADDE 14. -r- Muhasebeİ Umumiyle Kanu-

>jQunun 29 ncu majddesi göreğiııce: 
İT Varidat̂ ^ Jiê yilieiiinden Kerbüânin dayan-

.,dıgJ-hükümleri göstereö* (O) cetveli; 
"' 2f Vatanî hizmet•, tertibinden kattünla "bağ
lanmış maaşların'müfredatına "göstere^r^Ç) cet
veli; 

3, @elecelc}yTİlara^geçi<îr'*taaîfliü^ere giriş
meğe izin-Teren^ariuiîlarrvgös%ererî (&)* cetveli; 
' 4? Maliye bütçeline ''kotfnlmufAiolan ihtiyat 

tahsisatından naSl%â4lfecek'̂ rtrpieTÎ-gös*eren (F) 
cetveli; 
» W Gümrük Tarife Kanıaamffiı Mîiscü mad
desi gereğince .mt#a^kja* kalrak usuîümd4n istifa -
de «edecefeje^yaya; ait> (îf J®etsreli; 

Bu kanuna.*tia#iıdır. 
REl&-^'î«a^öyi-köbu? l eh l e r . V1. Etmi

yenler . ^v^atol^dSianstir. 
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MADDE 15. — Devlet memurları aylıklarmm 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanun
la eklerine .bağlı cetvellerde yazılı kadrolardan 
bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1944 ma
lî yılı içinde mevkuf tutulmuştur. Kadroları bu 
suretle mgvkuf tutulanlar hakkmda Memurin 
Karinunun 85 nci maddesi hükmü tatbik olunur. 

REİS;'-ı- Maddeyi kabul edenler . . . Etmi-
yenler. . . Kabnl edilmiştir. 

MADDE 16. — Maarif Vekâleti tarafmdan 
idare edilecek okul pansiyonları hakkındaki 1838 
sayılı kanunun bazı maddelerini değiştiren 2005 
sayılı kanunun 2 nci maddesi gereğince okurlar
dan almacak ücretler bağlı (M) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmi-
yenler . ; . Kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — 2005 sayılı kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince her, yıl Muvazenei Umumiye 
aKnununa bağlanması lâzımgelen kadrolar bağlı 
(N) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmi-
yenler •; . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 18, — 3634 sayrlr Millî Müdafaa 
Mükellefiyeti Kanununun 36 nci maddesi gere
ğince Mîllî Müdafaa mükellefiyeti yoluyla alı
nacak hayvanların 1944 malî yılı fiyatı (O) işa
retli cetvelde ve 38 nci maddesi gereğince alı
nacak motorlu vasıtaların fiyatı (P) işaretli cet
velde eösterilmiştir. 

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

MADDE 19. — Masraf tertiplerinden yapı
lacak sarfiyata ait formül, bu kanuna bağlı (R) 
işareti! cetvelde gösterilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar . . •. Et-
miyenîer . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Bu kanuna bağlı (A) işaretli 
cetvelin Devlet borçları kısmındaki tertiplerin
den ba«ka tertinlere münakale yapılamaz. 

REÎS — Maddevi kabul buvuranlar . . . Et-
miyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Gümrük ithalât tarifesinin 
(328/A) pozisyonuna dâhil matbaa kâğıtlarından 
gazete ve dergi basımında kullanılmak üzere 
2465 tonu ile okul ders kitaplarımn ve öğretmen
ler için Maarif Vekilliğince neşredilen kitap ve 
dergilerin basımında kullantlmak üzere (328/A, 

B) pozisyonlarına giren her türlü matbaa kâğıt
larından 1 100 tonundan 1944 malî yılı içinde 
almacak gümrük resmî, kâğıtlarda beşer santi

metre aralıklı fligran çizgileri bulunmak şar-
tiyle. 100 kiloda 50 ve istihlâk vergisi de 100 kilo
da 80 kuruşa indirilmiştir. 

Buj suretle memlekete girecek kâğıtlardan 
Maarif Vekilliğine ait olanları fligranlı olmak 
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şartından müstesna olup, bunlar bu vekillik em
rine verilir. Gazetelerle dergilere ait olanların 
tevzi sureti icra Vekilleri Heyetince kararlaştırı
lır. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et-
miyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 22. —Bu kanuna bağlı (A) işaretli 
cetvelin fevkalâde kısmındaki (Toprak mahsul
leri vergisi tahsil masrafları) tertibinde bulunan 
tahsisat kâfi gelmediği takdirde lüzumu kadar 
tahsisatın bu tertibe ilâvesine Maliye Vekili me
zundur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et-
miyenler . . .Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Bu kanun 1 Haziran 1944 ta
rihinden mer'idir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... . Et-
miyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Bu kanunnu hükümlerini ic
raya Maliye Vekili memurdur. 

REÎS '*— Maddevi kabul buvuranlar . . . Et-
miyenler . ' ; . Madde kabul edilmiştir. 

H. MENTEŞE (İzmir) —. Söz istiyorum. 
REİS — Lehinde mi? aleyhinde mi söylive

ceksiniz? Çünkü Dahilî Nizamname mucibin
ce lâyihannı müzakeresinden sonra... 

H. MENTEŞE (İzmir) — Bütçenin bünye
sin* göre ve lehinde söyliyeceğim. 

O. BATAR (İzmir) — Ben de söz istiyorum. 
REİS — Lehinde mi? aleyhinde mi? 
C< BATAR (İzmir) — Hakkmda. 
REİS — Paki, iki kişiye söz veriyorum. 
H. MENTEŞE (İzmir) — Arkadaşlarım, 

bu defa bütçenin heyeti umumiyesi hakkında-, 
ki mülâhazalarımı sona bırakmak daha muva
fık olduğu kararına varmıştım. Kıymetli ar
kadaşlarınızın mütalâalarından ve Hükümetin 
izahatından sonra memleketin umumî durumu 
hakkında bilmediklerimi de öğrenmiş bulunu-' 
yorum. Bu karar da bana bu imkânı verdi. 
Sonra son yağan bereketli yağmurlar da neşe 
ve güven getirdi. Ben de bu suretle daha gü
venli, daha neşeli söylemek fırsatını da bul
muş oluyorum, 

Cemil Bilsel arkadaşım takdir, iyi hizmet 
edenleri daha ziyade teşvik eder; tenkit, ha
talar olduğu görülürse tashihe yardım eder; 
hatip ikisini birden meczederse daha faydalı 
olur, iki faydayı da eemetmiş olur, dedi. Ben 
de bu yolda devam edeceğim. 

Bu güzel yurdu bu harbin karanlığı içine 
atmamak hususunda bilhassa Büyük Meclis bü
tün hassasiyet ve dikkatini kullanmaktadır' 
Bu demek değildir ki, harp tehlikesi memleke
tin ufuklarından taraaraiyle uzaklaşmıştır. Harp 
döğüşmek demektir. Bu, iki tarafın arzusuna 
bağlıdır. Eğer bir gün harp mukadder olursa 
harp buhranı, geliri ağırlaştırır, masrafları ço-
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ğaltp. rBu vaziyette dalgalı borçlar, kısa vâ-
Şeîi borçlar/ ' ti yekûnu 800 kustir tkıil̂ di&û ""fiti-
^?> S ™ , h a r P ;^a^ailarını :İ^r§ılamak, Hem 
bu kısl vâdeîi Borçları ödemek Hazineyi $k 
müşkül, çok sıkıntılı ye sarsıntılı vaziyete WL- -
şörebilirî^-OnUn i^in ben bu borcun btr'aneyvel 
tasfiyesini vazife olarak ön safta prelrrieİçte ol-
d^ŞU. kanaatindeyim. ;Bu borcun.25,0 milyonu
nun Jplİye Vekili arkadaşımız Merkez Banka
sında olduğunu ve, bundan /bir sıkıntı gelmek 
ihtimali olmadığını söylediler. 3 u tasfiye ka-
.bildir, mümkündür zannediyorum. Bunun iki 
yolu vardır : î - Bu borcu ödemek için vasıta-

Ja r ı bulmak. ,Tabü en iyi yol ve en sağlam : 
yol budur. ,250 milyonu Merkez Bankasında 
olduğuna ve sıkıntı vermiyeceğine gtfre nîha-
yetKtâ¥îiye edilmesi , ieabecîen bıı^orç* 600 mil- ; 
yona iniyor demektir ve bu borç dahilî borç-
tffr. , Vatandaşlarla' alacaklı ve verecekli vazi
yetteyiz. Ben Zannediyorum ki, uzun'vadeli 
istikraz; için .Maliye .Vekiline verdiğimiz sa-
lâhîyerti genişleterek ye uzun vadeli ve daha,şe-
niş bir ıstjkrazı ^ââŞiliyi plase etmeğe muvaf
fak olursak*;bu borcu ûzurt vadeliye tahvil su
retiyle tajşifif-e ejtmişoluruz. Matta, bu cihetle 
bera^r İlence maşraîlârclan tenkis ederek büt-
çf'fiazlaîârıfii da" ilâve^suretiyle mümkünse,bu 
bb^ötıtamâmeu: tasfiye etmçk, kabil olmazsa 
haddi asgarîye indirme^ farelerini düşünmeli
y i ; !Bu~ olmazsa yalnız bit borcu konsolide et
mek meselesi'vardır. Bü mesele .nazik J> ir me-
slî§dîf;f'; Onun için mademkî vatandaşlarla ara
mızda bir alış veriş meselesidir^ Buna biraz 
dikkat ve dirayetle bu yoldan gidilebilir ve 
bu yftldftn da tasfiye: edilebi lir kanaatindeyim. 

Burasını böylece nazarı dikkate ' arzettikten 
sonra vatandaşlar elimizdeki rakamlara göre, 
Devlete bir milyarı mütecaviz borç para vermiş, 
bir taraftan da vatandaşlarımız bankalara bir 
kaç yüz milyon lira mevduat koymuşlar. Bu bü
tün Türk tarihinde ilk defa Türkiye Cumhuri
yetine nasip olmuş bir mazhariyettir. 

E. Stf&AK (Eskişehir) — Bravo. 
H.'MEtfTEŞ& (Devamla) — Bu, bence çok 

mühim far hMîsedir. Bir kerre demek ki, memle
kette büyük bîr sermaye terakümü başlamış ve 
Devlet Devletin hizmetlerini görme'k için tesisatı
nı "kuvvetlendirmek için muhtaç olacağı para hu
susunda'artık keridi milletinin kaynaklarını kul-
lârinfa 'inlkânlarma maliktir demektedir. 

1 Diğer .taraftan, bankalara, vatandaşlarımızın 
koyduğu bir kaç yüz'milyon'lira bankalar kana-
liyle iş merkezlerine kanalize olmakta ve memle
ketin iktisadi faaliyetini düzenlem ektedir. Diğer 
taraftan'vatandaşın... Devlete verdiği paralarla 
<fa şimendiferler yapılmakta, yollar yapılmakta, 
fabrikalar yapılmakta, su tesisatı kurulmaktadır. 
Velhasıl onlar da memlekette servet yaratmakta 
ve memleketi zenginleştirmekte ve memleketin 
umumi iktisadi faaliyetini teshil edecek müessese-

Jş&J$m}m?ktfl$T. Pige^mühjm.lpjr şey »daha 
.vF».vJ>u gJsterıyorjki,.mjlle1İQîiz" gerf milletin 
vasfı mümeyyizi P^p teşorjzasyan, yani ; şeryet 
gömmek haştalığn*<ja.n ar|;uî^üy^k*m%aİta şi-
^ay|p olmuştur. : tSp^, | î îaha ! l^y^^ir :mana^ı 
yarajr, demekkl mmetimjzln, umumî g^işi, qmu-
mî.görüşü:Üeri, ;müt^ra^. (bir^g^ştir. jfe bn 
rakamlar bunu diğer deİâiUe^eriiber Jafî surette 
ispat etmektedir. "" 

bir kısmi dahilî 328 milyon küsuru da hariçidirl Bu 
dajgaîı ve telılikeli borcu tasfiye ettikten şönra 
konsolideı borçtan p t i ^ h koşamıyorum;'' Çünkü 
haricî borçtan Osmanlı imparatorluğundan d|v-
alman kısmının tasfiye edi lmek.pr 'e^^lunu 
Maliye Vekili de. izah etti ye bütçedejfei rakâljılar-
dan da böyle olduğu ' anlaşılıyor; " 'Yakında'^bu
nun tamamen tasfiye.olunduğu bşşareiiniişitti-
ğimiz şamarı, elbette, hepiniz bahtiyar. olacaksınız. 
Diğer 3^8 milyon borç ordumuzu kuyyetİendİr-
mek için harp esnasjnjda yapağımız bqr,çtur,ye 
.mal mukabili ödenecektir. ^fnjaenaieyh * .bunda 
hiç bir tehlike yoktur. M^.^pk^İli'ödenecek .de
mek, onların dividandİarı nispetinde mallarımı
zın durumu dâ' tahtı "emniyete annmış demektir. 

Fevkalâde şeraitin zaruretiyle 400 ;müyouluk 
fevkalâde bir borca katlanıhak zaruretine düş
tük. Sonunla beraber"adi bütçedetaütemad$en 
yükselmektedir. 1939 da 330 milygıı's ".Era'. olan 
âdi bütçe 1944 te"575 milyona kad^r çıknû|^r. 
Bu, ,mutad olçluğu veçhile sene îçmde y?a|)i^6ak 
zamlarla 600 milyonu bulacaktır.' Bendeniz" bu 
tarzı hareketten üç büyük mahzur görüyorum ve 
bunu Yüksek Heyetinize arzetmeyi vazife bili
yorum: • 

Bir kere para hacmini genişletiyor. -Paranın 
kıymetini tutmakta esas şart para ile memlekette
ki iş hacmi arasındaki muvazeneyi tutmaktır. 
Bu muvazene para hacmi artar, iş jıaemi d?t£alır 
veyahut mevcut iş hacmi para hacmini mas ede
mezse muvazene bozulur. Bu muvazenesizlik pa
ranın kiymetini düşürür ye eşyanm fiyatını yük
seltir. 

Paramızın kiymeti düşmedi demeğe imkân 
yoktur. Yalnız şu " şayanı memnüntyettjr ki, 
daha ziyade düşmemesi için Devletçe lâzımgelefc. 
tedbirlerin alınmakta olduğu bütçenin bünyesin
den anlaşılmaktadır, 

"Maliyemiz geçen sene yani 1943 senesini ma
liye" açığı olarak emisyon yapmadan geçirmiştir. 
Sonra bankadaki kredileri de el sürmeden ge
çirmiştir. Bu defa Maliye Vekilimiz emisyon 
yapmıyaçağınl, bütçe'açığı için, burada ekîden 
söylemişlerdir.. Diğer taraftan merkez Banka
sındaki altın ve serbest ' döviz miktarının müte
madiyen yükselmekte olduğu gene rakkamlârHân 
" * " ^ ^ yr: Bu suretle bir ' t a raf to Bütge açı-

;fr;, m-
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î': 
ğ^ i ç^ ejnîsy^ y ^ attın 
stöfc&ırttn W serbest 4Öm ştoko^m gıttikişe art
mış olması j M l i ; temınatin^dâ' ar^râeak-
tırr Binâ^^İje^ı •pâl'âinn bundan sonra"' düşmi-
yel&ğmi veWu?â; ilferıde arzedeceğim büğüıikü gü
zel yağmurlar da işi tamamiyle normalize5 etmek 
imkânını da bize vermiş bulunuyor. 

REÎ& •—• İzahatınız, lâyihanın heyeti umumi-
yesi hakkında söylenmesi lâzım olan1 şeylerdir. 
Sar£hate"n lehiüde veya aleyhinde* bir şey söyle
miyorsunuz. *, Mütalâatinız, •' müzâkeratm uzama
sını mueiitiplajat şeyjerdit. 

, H. MBNTEpT (Devamla) •—Lehte ve aleyh
te söylenebilmek' için elbette kanun lâyihasının 
bünyesine, göre söz söylemek lâzımgelir. Eğer 
sözümü;' burada kesmek istiyorsanız, ohalde kür
süyü; bngâkip ineyim. Zannediyorum kil sözüme 
devamda memleket için bir fayda vardır. Benim 
samimiyetim, benim karakterini, benim vatanper
verliğim,, jinalümdur. binaenaleyh, siz devama 
Bğtge Kanununun bünyesine göre söz söylemekli-
ğimemvs&ade buyurmıyacaksanız ineyim. (De
vam 4 ^ ^ s e s l e r i ) . , . . 

BEİS — Dahilî Nizamnameyi gözönüüde bü-
lundu^ş j ı z^y^ , ^ _ . _ ... 

H. MENTEŞE (Devamla) — Ef elidim; Da
hilî l^âmname lei-ve ajeyjıte ^ki kiji şöz^şöy-
liyeollir dîyorf TaBıî Iraraya çıkıpta* bir ke|ime 
ile rJ^inj^yim, ^leyjtu^foyim denmez ̂ yaj. ̂ tunun 
e s ^ ^ i ^ ^ ç ı b e ^ ı ~j$İ$. edecekti, .Bu da, jkanunun 
bu^y^ine gö^y^pilir^ .GaljŞm bu tarz jlfc def^ 
M|çlı|ia l Y^^DiÜuyor ve zannediyorum ki, bir 
suı'^e^l^!oluyprV* ı ;..., ..; V J^K , . , . ; , 

%. Eî^n||im% ikinci[\mşhzur; yergiler: mütemadi-
yeja^jai'î^r. Tctbii mallanın; eşyanın maliyeti. 
fi^ajljan* tüzenno!e jbiî artış_, inikşsatını^ yapıyor, 
mâlların, eşyaların,'fiyotlarını 7 y^s/eltiyor ve 
_ ..•_. ._*--yjjyfâf m^alşkette genişletiyor. Vı _.jS 

"'.Sumer^ışn^ı e^yânm 4 fiyatını clü-

^sağranı dikkattir. Diğer taraftan bir 
|^|la:İD£nc& memur en^şsyonundan Dey .̂. 
' " ^ InaUJ -bir hale,gelınife.'., Bu suretle 

JariçL araması da bu mllûljiyeti arittırıypş.. 
O^^an 'Mft l ıye Vekili a^adagjmızdan şunu, 
riç^'butı^u^pr^m. ( Ar^IJg^leJ. kesesinin ağ-; 
zın^ş^to t^unlar ve bu yolda %eka<jar enerji 
gö^enrfer^^zameofiyorum ki, o kadar faydalı 

Eıencfim, Merkez Bankasmm bu seneki rapo
ru jıer bflkımdajı güv^n verecek, sevinç yerecek 
r a ^ a n ^ ^ ^ ^ t i v a jdiyor. :iBij?Itagçaftan ı; altın-,, 
sto^ân şçtıyör,^ rajor neş^edijdığt zaman 14$ 
ktişur"to4 v9}an(, altı% son, güiüşrde, 170. küsur, 
ton£ yj^elmiştir. Bir diğer ̂ tar^tan serbest ve 
serbeste yaknı döyizhşr^de girmektedir ye 
bu ^yazryjetHi ; ^enişlet^mesi^i^ j e ,. mümkün, 
olduğuJ kjıdar^ kaa^etlen^rilır^^mi . birinci vazi
femiz olarak öne" almalıyız kanaatindeyim.. 

Onun esbabını izah edeceğim. AltmııT ve 
dövizin yükselmesi' paranın kıymetini, temjt. 
natını. bar.' taraftan arttırdığı gibi kur forse- * 
den memleketi biranevvel kurtarmağa hizmet 
edecektir. 

Beynelmilel mübadelemize gelince : Arka-J} 
daşlar, harp bir taralın yıkıntışiyle biterse! 
Avrupa'nın yalnız' siyası değil, iktisadi muYa-!# 
2eneşi de yjkıiacakiır ve muayyen ve mahdutt 
mahsullerden" belki bir takımının" pazarlarını^ 
kaybedeceğiz ve onların sür üm,u'müşkülâta'y.e', 
belki de imkansızlığa düşecektir. ,lştş bu ihti^ 
mal karşısında altın stoku ve serbest döviz ~eİ£' 
mizde ne kadar çok bulunursa, muhtaç olacV 
ğmtiz,' memleketin zaçuri ihtiyacını da teda
rik etmek, hususunda kuvvetli bir mesnet olur. 
Amma bunu' dahilî eşya ithalâtını kısarak \ 
genişletilmesi tavsiye edilemez. Bilâkis "muhtaç \ 
öldüğümüz eşyayı celbetmek için her türlü* 
teşviş Ve tergıbi yapmak lâzımdır. Bunu baş
ka yoldan 'temin etmeliyiz/ O tedbir de şudur:, r 
Mahsulâtımızın istihsalini arttıracak dahilî ted
bir almalıyız ve ayrıca pazarlarda diğer râkfor 
memleketlerin, mahsulleri fiyatı ile mahsulleri-' 
mizih sürümünü'temin etmekle yapabiliriz. 
Şimdi' mahsulâtımızın hariç * pazarlarda rakip l 

malların^ sürümünü temin edebilmesi içîh onun/ 
üzerindeki ağır vergiyi bence kaldırmalıyız. 
Meselâ ihracat vergisi, ki Hükümetin salâhi
yeti dahilindedir,' bir tarafta toprak mahsulle-
rinde~n ~olan bâzı ihracat maddelerimizde' on 
bire çıkardık. Bu ihraç fiyatı üzerinden alına
caktır. Şu halde çiftçiye inikası' °/6 11 olmayip' 
15 şi de geçecektir. 

Diğer taraftan ihraç cresmi de ihraç 'fiyata 
üzerinden alınıyor. Bunun da müstahsile 'ini
kası'% 15 olacaktır. 

Vergi olarak % 30, mal üzerine zammeder
sek çok korkarım ki,': bu mallar dışarıdaki em
sali ile rekabet etmek vaziyetinden mahrum ka
lır ve zaten bu, Hükümetin salâhiyeti dâhilin-" 
dedir., MkUye Vekilinin,, ve; bilhassa Bâiî^ki-
linM nazarı dikkatine s arzederim. (Kâfi sesleri, 
gürültüler, Alkışlar). ,.._•.<-. 

Arkadaşlar;, demiştim ki,, ağardır ihtimal 
karşısında, bulunuyoruz. ..Ayrupa^aın iktisadi 
muyazgnftşi. yjkjMnç^,,; hmı mallarımızın sürüv 
mü d^ha, z.iyade müşkülâtta ye ibelkj de siiremir 
yeceğimiz bir vaziyete düşeceğiz,, Zannediyorum 
ki,y; buna, karşı yalnjz Merkez/paakasmda ak 
tın vezin üzerine-tedbir almak;, kâfi değildir^, 
Başkaca, tedbirler ,4e ^aramak, zaruretindeybt, 
Bu tedbirler beynelmilel, mondiyal,. gettiş pa-« 
zarlara 4 mjklik olan, mahsullerimjziu,. inkişafJU 
için tedbirlerimizi;, ̂  şimdiden, sjklaştamaliyiz> 
kanaatindeyim, B«unlerın.-•,• başarıda teprakalti; 
servetlerimiz r,ge^n-(ÖtPÜÜüler)* .Meselâ kS-?: 
müjr, Eftm^rümjî üçı.kalitesî ^ rakipleriyle çel^, , 
bet edecek derecededir. Kömüç hAY âsı deOi»^? 
yaslanmıştır, en ucuz muvasala yoluna maliktir 

- 4ir_ 
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(Gürültüler). Bahrisefit havzasındaki millet
ler bizim kömürümüze muhtaçtır. (Kâfi ses
leri, alkışlar). Binaenaleyh kömür istihsalâtı-
mız, işletmeyi rasyonalize edecek, fiyatı ucuz
latacak, ekstraksiyon, ihraç miktarını arttıra
cak ve memleketin dahilindeki linyit kaynakla
rını da kuvvetlendirerek dışarıya da daha 
fazla kömür satmak üzere tedbir almalıyız. 
O zaman satılmıyacak mahsullerin karşılığını 
buradan temin edebiliriz. Diğer tarafta... (Al
kışlar, gürültüler). Bırakmamı mı istiyorsu
nuz? (Gülüşmeler). Bitiriyorum zaten. Diğer 
taraftan pamuk ve zeytin mahsulümüz (Alkış
lar)... 

Diğer esaslı meseleye geliyorum. Ondan 
sonra sözümü keseceğim. Efendim, Hüküme
tin elinde zannediyorum ki, çiftçinin elinde bu
lunan geqen seneki mahsulü de alırsa zaten 
900 bin tonu geçmiş olan bu mahsul bir milyo-

. nu bulacaktır. Bu suretle üç, belki dört yüz bin 
ton stokla İnşaallah yeni mahsule yetişecektir. 
Diğer taraf dan yağmurlar memleketimizde tam 
geçen seneki kadarki değilse de ona yakın bir 
mahsul yapacaktır. 

Hükümet, Ticaret Vekili arkadaşımız cebri 
alış yapılmıyacaktır dedi. Fakat bir şey ilâve eix 
ti, ekmeği 20 kuruştan satacağız dedi. Eğer ceb
rî alış yapmıyacağız demekle serbest bırakacağız 
mânasını kastediyorlarsa pekâlâ. Bu işçi ücret
lerini azaltacak, hayatı uzuclatacaktır. Umumî 
hayata normal bir vaziyet verecektir. Binaena
leyh Başvekil, bütçenin kabulünden sonra nasıl 
olsa bize söyliyecektir, bu hususta da fikrini izah 
ederse çok memnun olacağız (Kâfi, kâfi sesleri). 
(Gürültüler, alkışlar). Sonra arkadaşlar .... (Gü
lüşmeler, gürültüler). Arkadaşlar, sizleri güldür
mek ve sevindirmek de bir hatibin bahtiyarlığı
dır. 

Toprak mahsullerinin tatbikatına dair... (Gü
rültüler, alkışlar, kâfi, kâfi sesleri). O halde pe
kâlâ.. 

REİS— Müsaade buyurursanız Dahilî Ni
zamnamemizin bir tatbikatını hatırlatayım. Çün
kü çok nadir vâki oluyor: 

Bir lâyihanın heyeti umumiyesi müzekere 
edilirken! söz alan arkadaşlar, fazla ise ve Heyeti 
Umumiye talep ederse istenilen sözler lehinde, a-
leyhinde ve hakkmda olmak üzere tasnif edilir. 
Bir lehinde, bir aleyhinde ve bir de hakkında söz 
istiyene söz verilir. Fakat bir lâyihanın müzake
resi hitam bulduktan sonra Heyeti Umumiye. 
sırasında söylenecek sözler burada söylenmiye-
cektir Kanaatindeyim. (Doğru, doğru sesleri). 
Yalnız lâyihanın heyeti umumiyesi bittikten son
ra iki zata söz verilir, bunların da birisi lehinde, 
birisi aleyhinde olacaktır. Zannıma göre, bunda 
da biri ben lâyihayı kabul ettim, esbabı muci-
besi şudur veya kabul etmiyorum, esbabı muci-
hpitâ budur denecektir. 

C. BAYAR (tzmir) — Görüyorum ki, Mecli
si Âli çok yorulmuştur. Hepimiz hali işbaa gel
dik. Sözümden sarfınazar ediyorum. 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesini yok
lama suretiyle açık reye arzediyorum. Denizli'den 
başlıyoruz. 

(Reyler toplandı) 
REİS — Rey vermiyen var mı? Rey toplama 

muamele bitmiştir. 
Malî sene bitmek üzeredir. Daha Vakıflar 

Umum Müdürlüğü bütçesi, Denizyolları ve De
miryolları bütçesi kalmıştır. Bunlar için yarın 
toplanmak zarureti vardır. Müsaadenizi rica 
edeceğim. Yarın toplanmayı kabul edenler lütfen 
işaret buyursunlar . . . Kabul etmiyenler . . . İtti
fakla kabul edilmiştir (Saat kaçta sesleri). 

Saat 14 te toplanma kararı umumî bütçe için 
alınmıştı, zannederim artık buna lüzum kalma
mıştır. Yarın saat 15 te toplanırız. 

Verilen reylerin neticesini arzediyorum: 
1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanun 

lâyihası için (392) zat kabul ve birisi ret sure
tiyle (393) rey verilmiştir^ Kanun (392) rey ile 
kabul edilmiştir (Alkışlar). 

(Başvekil Şükrü Saraçoğlu alkışlar arasında 
kürsüye geldi). 

BAŞVEKİL Ş. SARAÇOĞLU (İzmir) — Ar
kadaşlar; 

Şimdi kabul buyurduğunuz bütçe ötedenberi 
olduğu gibi bu defa da memleketimizin dahilî 
politikada hangi sahalarda ve hangi yollarda 
yürümekte olduğunu ve hangi istikametlerde 
yürüyeceğini açıkça gösteren kıymetli bir vesika 
olduğu için ben, bu büyük vesikanın kabulünü. 
Büyük Millet Meclisinin Hükümete karşı, yal
nız bir tek rey müstesna, yeni bir itimadı olarak 
telâkki ediyorum (Şiddetli alkışlar). 

Arkadaşlar, hayatin daimî bir imtihan oldu
ğunu bu senenin bütçe müzakere ve münakaşa
ları bir kere daha gösterdi. Vekil arkadaşlarım 
çetin usullere mâruz kalarak birer birer imti
han verdi, öyle sanıyorum ki, arkadaşlarımın 
bu sene aldıkları numaralar geçen sene aldıkları 
numaralardan daha iyidir. Bu iyilikte bizim ça
lışmalarımızın hissesi kadar, amma en az o kadar, 
sizin geçen seneki bütçe müzakerelerinde yaptı
ğınız tenkitlerin, gösterdiğiniz yolların hissesi 
vardır. Onun için gelecek yıl bütçesinin daha 
sağlam ve daha olgun olacağına inanıyorum. Çün
kü onu hazırlarken bu senenin geniş derslerin
den istifade edeceğiz. 

Bir kaç gün sonra işlemeye başhyaeak olan 
yeni Türk bütçesini bir kaç kelime içinde hulâsa 
etmek icabederse diyebilirim ki, bu bütçenin en 
büyük bir kısmını Türk Ordusuna yerilen tah
sisat teşkil etmektedir. (Şiddetli ve sürekli al
kışlar)'. Gerek Meclis ve gerek Hükümet Türk Or
dusundan mümkün olan hiç bir şeyi esirgemedi. 
Çünkü zamanı gelince Türk Ordusunun omuzla-
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rma düşen ağır vazifenin, parlak olarak yapıla
cağına tamamen kaniiz (Şiddetli ve sürekli al
kışlar). 

Bu bütçede ikinci ehemmiyeti bilgiye verdik. 
Çünkü, topraklarımız dar değil geniştir. Çün
kü, topraklarımız çorak değil mümbittir. Çünkü, 
toprakaltı varlığımız fakir değil zengindir. Bu 
böyle olduğu halde halkımızın refahı, medenî 
memleketlerdeki- refahın, en • gerisinde bulunu
yor. Bunun tek bir sebebi var: Bilgi azlığı, 
hattâ bilgi yokluğu. Onun için Ordudan sonra 
en büyük tahsisatı, semere almak için uzun yıl
lar beklenmesi icabettiğini bildiğimiz halde bilgi
ye verdik (Alkışlar). Bundan sonra da bu yolda 
yürümekte devam edeceğiz (Bravo sesleri, alkış
la*). ' 

Bu bütçemizde üçüncü ehemmiyeti memurla
rımıza verdik. Eğer içinde bulunacağımız şart
lar müsait olur da, Meclisin memurlar için ve
receğini ümit ettiğim salâhiyeti tam olarak kul
lanabilir ve ayniyat yardım cihazını iyi işletebi-
lirsek memurlarımızın ıstırabım azaltabileceği
mize inanıyorum. Bir taraftan hırsız ve ahlâksız
ları daha sert cezalandırmak için tedbirler arar
ken, diğer taaf tan namusu ile çalışan memurla
rımızın yardımına koşmak yalnız bir Hükü* 
met vazifesi değil, aynı zamanda bir Devlet vazi
fesidir (Alkışlar). 

Bu yeni bütçemiz bu üç iş dışında kalan iş
ler için nispeten az para ayırabildi. Bu işlerin 
bir kısmı sadece eskisi gibi yürüyecek diğerleri 
de hafifçe hızlanacaktır. Fakat biz isterdik ki, 
bu işler dalıi koşmalar, atlamalar ve sıçramalar 
kaydetsin. Elimizdeki imkânlar buna müsait ol
madı ve projelerimizden bir kısmı daha geniş 
günlere bırakıldı. 

Arkadaşlar, bütçemizin en bariz yasfr bir mil
yara yaklaşan Devlet masrafını hemen kamilen 
âdi varidat kaynaklasiyle kapatmış olmamızdır. 
Bu büyük muvaffakiyet için başta Maliye Vekâ
leti olmak üzere hepimiz, bihakkın sevinebiliriz. 

Arkadaşlar; 
Yeni bütçemizin mânasını bir kaç kelime ile 

hulâsa ettikten sonra küçük bir mukayeseyi mem
leketin ve milletin,gözleri önüne sermek istiyorum. 

Bundan 2 yıl evvel kasalarımız böm boştu. 
Devlet bütçesini işletmek için çetin zorluklar çe
kiyorduk. Döviz çantamızda da 10 para yoktu. 

En fenası, sert ve zalim bir kuraklık bizi 
açlık tehlikesi ile karşı karşıya bırakmıştı ve am
barlarımız tamtakırdı. 

îki yıl sonra bugün Maliyenizin kasaları, bü
tün talepleri kolayca karşılayacak bîr durumda
dır. Eskilere ilâveten 100 tona yakın altm bi

riktirdik. Çantamızda 72 000 000 liralık döviz 
var. Ambarlarımızda da 350 000 tonu aşan hu
bubat vardır (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar; 
O kara günlerden bu ak günlere varmak için 

sert tedbirler ve cesur kararlar bulmak ve al
mak lâzımgeldi. Meclisle başbaşa vererek bu 
kararlar almdı ve iyi neticelere varıldı. Benim 
kanaatim odur ki, Büyük Meclisle başbaşa ve
rildikten sonra ilâcı bulunmıyacak dert yoktur. 
(Şiddetli alkışlar). 

Arkadaşlar; söze başlarken dahilî politikamız
dan bahsetmiştim. Bizim için dahilî politika ida
re işlerinden başlıyarak iktisadi ve içtmai bü
tün sahaları kaplıyan bir politikadır ve bizi Ke
malizm adı altında toplamış olan bu politikada 
kelimenin bütün mânasiyle Cumhuriyetçi, milli
yetçi, halkçı, devletçi, lâik ve inkılapçıyız (Al
kışlar). Onun için büyük ve zengin servet kay
naklarını Devletin elinde toplamak ve içtimai va
zifeleri de Devlete yaptırmak ve böylece umumî 
refahı her gün biraz daha arttırmak istiyoruz, 
işte bizim varmağa çalıştığımız hedef. (Bravo ses -
feri). 

Yalnız biz bu büyük ve verimli yolların yol
cusu olarak yürürken Devlet elinde bulunan ik
tisadi adalet terazisinin zaman zaman köylü le
hine ağdığı görülecektir. Buna şaşmamalıdır. 
Çünkü Devletimizin temeli olan köylü bu iyi mu
ameleyi çoktan hak etmiştir (Alkıflâr*); 

Dahilî politikamızın, diğer bir tabirle reji
mimizin sağmda ve jsolunda, önünde veya arka
sında kalan Türk çocuklarının nihayet doğru yo
la gireceklerini ümit ediyorum. Her Türk gibi 
ben de Kemalist rejiminin doğruluğuna ve sağ
lamlığına o kadar eminim ki, er geç bütün dün
ya milletlerinin bizim rejime benziyen bir rejim 
etrafında toplanacaklarına kaniim (Bravo sesle
ri, alkışlar). ' 

Arkadaşlar; 
Yurdumuzu hür insanların hür vatanı olarak 

yaşatmakta devam edeceğiz. Yalnız bu hürriyet hiç 
bir vakit memleketi 31 marta götürecek hürriyet 
olmıyaeaktır (Bravo sesleri). Nitekim son gün
lerde hürriyeti suiistimal eden ve rejimi yıkmak 
istiyen fesatçılar derhal yakalanmış ve adaletin 
pençesine teslim edilmiştir (Alkışlar) 

Arkadaşlar; sözlerime son verirken yeni büt
çemizin memlekette uğurlu olmasını dilerim. 
(Sürekli alışlar). 

BEİS —• Yarin saat 15 te toplanılmak üzere 
inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 19,40 
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