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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

1945 yılı yedi aylık Bütçe Kanunu tasarısı
nın görüşülmesine devam edilerek; 

Ekonomi Bakanlığı bütçesi kabul edildi ve; 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesinin 

tümü üzerinde bir müddet görüşüldükten sonra; 

1. — 1945 yılı yedi aylık Bütçe Kaimim ta
sarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/388) 

A — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı büt
çesi 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığının bütçesine devam ediyoruz. 

Dr. S. A. DÎLEMRE (Rize) — Efendim, 
Bendenizin bazı dilek ve tekliflerim var. Fakat 
bu yalnız Sıhhat Bakanlığı için değil, hepimiz 
içindir. Aynı zamanda hem sizlere, hem de Hü
kümete hitab ediyorum. Bu da bu etibbanın ay
lıklarına biraz zam, imkân varsa, biraz zam ya
pılmasıdır. Hulâsası budur. 

Bunun için aklıma gelen mücbir sebepleri 
uzatmıyacağım. Çünkü herkesçe malûmdur. Ev
velâ hekimliğin ne kadar uzun, güç bir tahsili 
icabettiren meslek olduğunu, tehlikelerini ve sa-
iresini bilirsiniz. Meslek bakımından hekimliğin 
geceli gündüzlü hem de, vakti saati belli olmı-
yan zamanlarda iş ve vazifeye çağrılan bir mes
lek olduğunu hepimiz biliriz, sonra, malûmu 
âlinizdir ki, aynızamanda bu bir sanattır, he
kim bir memlekette ifayı vazife ederken, yerine 
göre, aynızamanda para da kazanır. Şimdi bun
dan evvelki toplantımızda bir evvelki gün yine 
Sağlık Bakanlığı bütçesi konuşulurken, arkadaş
larımdan biri hekimler hep merkezde toplanıyor, 
veyahut merkeze benziyen alış veriş çok olan 
yerlerde toplanıyor diye bir demeçte bulundu. 
Bu tabiî bir şeydir. Fakat Sebebi nedir? 
Tabiî, sebebi intifa, faydalanmak, para ka
zanmak. Amma Bu suretle memleket ziyan 
eder, millet ziyan eder, bu bizim için sıh-
sat bakmamdan zararlıdır. Binaenaleyh az çok 

Pazartesi günü saat 10 da toplanılmak zere 
Birleşime son verildi. 
Başkanvekili Kâtip Kâtip 

Sivas Erzincan Malatya 
Ş. Günaliay B. K. Çağlar N. Baydar 

etibbayı itam yoluna gitmelidir. Bunlara barem 
derecesi kaçtan başlıyorsa, bir cetvel ve kanun 
tasarısı yapıp, falan yerde oturanlar, muvakka
ten baremden bir derece fazla alır, falan böl
gelerde oturanlar da muvakkaten baremden iki 
derece yüksek alır. Yerine üç misli verilmesi ica-
bedebilir. Şimdi bu yerler için muvakkat bir 
madde koymalı; düşünmeli, hekimin vazife al
dığı öyle yerler vardır ki bunları size söyle
meğe lüzum yok. Gece yarısı kaldırrrlır, 
kış yaz demezler. Tabii gidecektir, vazifesidir. 
Köy veya kazanın kenarında, dışında çakallar, 
kurtlar bağırır bir taraftan. O gider, gittiği 
yerde bir hastalığa bakar, gece orada yatar, has
talığa tutulur da, ölür de, biliyorsunuz. Bende
nize göre hekimlerin terfihi cihetine gidilmeli
dir. Bu sebeple Sıhhat Bakanlığına ayrıca bir 
genişlik verilmelidir. 

ikinci teklifim : Doktorların mecburi hizmet
leridir. Bunsuz nasıl yaparız? Hekim için mu
hakkak mecburi hizmet lâzımdır. Hükümetin 
kendi yurdunda yetiştirdiği etibba için değil, bü
tün etibba üç dört sene bu mecburi hizmeti yap
mak mecburiyetinde olmalıdırlar. Lâf lâfı açar. 
Kendi istifadeleridir. Zannetmeyiniz ki, ihtisas 
yalnız numune hastanelerinde yapılır. îhtisas 
vilâyetlerde de yapılır. Hekimliğin tatbikatında 
tahliller, küçük operasyonlar ve bazı müşahedeler 
ve nasihatler hocalardan ve hastanelerdeki bazı 
mütehassıslardan bir müddet öğrenilir. Hekimli
ğin tatbikatında bunlar teknik şeylerdir. Bu
nun için 4 seneye lüzum yoktur. Ondan sonrası 
tatbikat sahası vatanın köşe bucağıdır. Karakö-
se'de, şurada, burada öyle genç hekimlere rast
ladım ki, yaptıkları tetkiklere hayret ettim. Bu 
gibi şeylere tabii numune hastanelerinde, fakülte 
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Açılma saati : 10 
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kliniklerinde de rastgelinir amma bizim memle
ketimiz sıhhat bakımından büyük bir tatbikat 
sahasıdır ve kocaman bir kliniktir. Bu mecburi 
hizmet yine olsun amma bu mecburi hizmetle be
raber yerine göre aylık zammı da yapılmış olsun. 

Şunu da ilâve edeceğim: Hekimlerin yer de
ğiştirmesi ağır bir iştir. Kendine müşteri bul
mak, emniyet telkin etmek için hekim bir müd
det bekler. Halk birçok zaman onun semtine 
uğramaz. En iyi hekimler bile Avrupa'ya tetkik 
yapmak üzere gidipte döndükleri zaman gazete
lerde, işte Avrupa'dan geldik, yetişin imdada gi
bi ilânlar yaparlar. Asıl iş hekimlere muvakka
ten barem derecesine göre, gideceği yere göre, 
medeni ihtiyaçları değişen birtakım bölgelere gö
re, bir derece iki derece üç derece muvakkaten 
zam çok iyi olur. Nitekim şimdi sıtma mücade
lesi için .de kanun yaptık. Vekâlet istediği heki
mi aldı, fakat hekimin aldığı maaş üzerinden on
lara ayrıca bir para da veriyor. O para da ço
ğunun aldığı maaştan yüksektir ve mücadele çok 
iyi oluyor, arkadaşlar da söylediler. Demek is
terim ki, meselâ, Malatya'da iplik fabrikası, ya
hut Kayseri Mensucat fabrikası hekim çağırdığı 
zaman, gazetelerde okuyoruz; yatırır, kaldırırım, 
yedirir, içiririm, 300 lira da aylık veririm diye 
ilân ediyor. Oraya gidildiği zaman da 90 liraya 
tekabül eden bir maaş alır, hangi yaşta olursa 
olsun. Sebebi nedir bunun? Demek ki, bu mü
esseseler kendileri zaten para adamıdır, alış ve
riş adamıdır, vakit nakit olduğunu biliyorlar, 
Biz, niçin bunu yapmıyalım, hiç olmazsa muvak
katen, hiç olmazsa bazı etibba için yapalım. Bu
nu arzetmek isterim. 

Dr. A. SELGÎL (Afyon Karahisar) — Sa
yın arkadaşlarım, Sağlık Bakanlığımızın bu se
ne bütçesini konuşurken huzurunuzda birkaç 
konuya dokunmak istiyorum. Memleketimizin 
genişliği içinde sağlık vazifesini üzerine almış 
olan hekim arkadaşlarımızın ne kadar az olduğu 
hepimizin malûmudur. Cumhuriyet Hüküme
ti, padişah hükümetinden bu sayıyı aldığı zaman 
bu aded daha çok azdı. Pek çok çalıştık, uğraş
tık, tedbir aldık, fakat istediğimiz kadar bunu 
çoğaltmaya imkân bulamadık. Rahmetli Refik 
Saydam huzurunuza bir kanun getirdi, Tıp 
Fakültesini bitiren her doktor diplomasını alabil
mek için mecburi hizmete tâbi tutulmak isteni
yordu. Bu kanunu kabul ettiniz ve bir müddet 
için bu şekilde devam etti. Fakat biraz sonra 
bir taraftan doktor sayısı çoğaldı, diğer taraf : 
tan memleketin diğer mesleklere giren çocukları, 
aynı yükü doktor meslekini tercih edenler kadar 
taşımadığı için, bu kanunu tadil ettiniz. Bu 
tadil edilen kanunla, becburi hizmet Tıp Tale
be Yurdunda okuyanlara tahsis ettiniz. O za-
mandanberi bu şekilde olmaktadır. Fakat mem
leketimizde hâlâ hekim noksanlığı göze çarp
maktadır. Bunun için birçok tedbirler almıyor. 
Hâlâ ilçelerimize gidiyoruz, bekime rastgelemi-
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I yoruz, bucaklarda ise hekimin oraya ugramasi 

nadirattan olan bir nesne halindedir. Buna ça
re bulmak için memleketin en dar olan bu za
manında, dünyanın bu karışık durumuna An

kara'da ikinci bir Tıp Fakültesi açmak gibi bir kül
fete giriyoruz. Fakültenin açılması artık bir gün 
işidir. Bu fikri ne kadar alkışlasak, ne kadar 
büyük olduğunu göstersek azdır. Bu övmekle 
bitecek bir iş değildir. Bu, bir memleketin ilim-
siz ve bakımsız yaşamıyacağını gösteren, anlı-
yan bir zihniyetin en güzel bir timsalidir. Bun
dan daha güzel hiçbir misal olamaz. 

Ancak Sağlık Bakanlığının İstanbul'da Tıp 
Fakültesinde okuyanlara yardım eden bir Tıp 
Talebe Yurdu var. Tahmin ediyorum ki, . böy
le bir yurt Ankara'da da açılacaktır. Buraya 
girmek için liseyi bitirenler evvelâ imtihanla ' 
Tıp Fakültesine girerler. Bunlardan dereceleri 
iyi ve pekiyi olanlar tekrar bir imtihana tâbi 
olurlar ve kazananlar burada okurlar. Bura
dan ettikleri istifadeler büyüktür; yatarlar, 
yerler, içerler, okurlar ve mektepten çıkarlar. 
Okuldan çıktıktan sonra, ancak okudukları 
müddetin 3/2 si kadar mecburi hizmete tâbi tu-
tutulurlar. Halbuki bu hukukta, yurtta, parasız 
olarak okuyanlar, dört seneye mukabil sekiz sene 
hizmet etmekle mükelleftirler. Fakat son sene-

. lerde bu iş değişmeğe başladı. Memleketin uzak
ça, hücra, tenhaca yerlerinde çalışmak için mem
leketin bu kadar fedakârlıklarla yetiştirdiği bu 
gençler maalesef boyunlarına düşen vazifeyi yap
mıyorlar. Askerliklerini yaptıktan sonra mec
buri hizmetlerini para ile ödeyip bu mükellefi
yetten kurtuluyorlar. Bunlar sanki bir banka
dan borç para almış gibi borçlarını ödeyip çıkıp 
gidiyorlar. Devlet bunları böyle rahatça oku
sunlar ve doktor olsunlar diye mi bunları yetişti
riyor ? 

Bir istatistik gördüm, 1932 senesinde 
23 mezundan bir kişi parasını vererek çıkmış: 
1933 de mezundan bir, 1936 da 92 mezun
dan 2, 1938 te, 116 mezundan 6, 1939 da 140 
mezundan 15, 1940 da 116 mezundan 25, 1941 
de 118 mezundan 28 ve bu sene 1942 mezunla
r ı ; - çünkü bunlar 1942 mezunudurlar - asker
liklerini yeni bitirmişlerdir, 135 mezundan 36 
genç parasını vererek bu mecburi hizmetten 
kurtulmuştur. 

Bu çocuklar, kendilerinden daha yoksul, da
ha muhtaç arkadaşlarının yeri aldıktan sonra bu 
paraları verip hizmetten kurtulmak hakkını haiz 
değildirler (Çok doğru sesleri). 

Sayın Bakandan rica ederim, Başbakanlığa 
1944 de gitmiş bir kanun tasarısı vardır, ne ya
pıp yapıp bu tasarıyı getirsinler ve bu adaletsiz-

1 lige mâni olsunlar. 
ikinci ricam, hastabakıcılar hakkındadır. 

Memlekette hastabakıcı sayısı, inanamryacağmız, 
I derecede azdır. Bütün memlekette hizmet göı 
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ren ve hizmet dışında kalan hastabakıcı sayısı 
441 dir. Bu kadar az hastabakıcı ile hastanelerde 
mi, yoksa hususi hastane ve hastanelerde mi, mü
esseselerde mi, nerede hizmet yaptırabiliriz? 0-
nun için rica edeceğim; Sağlık Bakanından bir 
Hastabakıcı Okulu açsınlar. Bu hususta şimdiye 
kadar Kızıl ayın açmış bulunduğu ufak bir okul
dan başka bir müessese yoktur. O mektepte bu 
sene âzami randımanla 18 kişi mezun veriyor. 
Şimdiye kadar en çok mezun verdiği sene 25 ki
şidir. Kızılay mektebinin bu sene Ankara'ya 
nakledileceği hakkında bazı rivayetler var. Bu 
doğru ise Sıhhat Bakanlığı istanbul'da bir 
mektep açsın, doğru değilse Ankara'da açsın ve 
bu halin önüne geçilsin. Hastabakıcı meselesi 
hastaneler için doktor kadar mühimdir. Doktor 
hastanelerde hastaya doğrudan doğruya bak
maz. 

Arkadaşlar, üçüncü ricam, hususi muhasebe
lere bağlı hastanelerde ve onun idare şekillerin-
dedir. Bu konudan bundan evvelki arkadaşlar 
bahsettiler, Erzurum Numune Hastanesinde ma
alesef iki mütehassıstan başka mütehassıs yoktur. 
Bütün mütehassıslıkları askerî hastanenin he
kimleri yapıyorlar. Zaten kendi hastanelerinde 
işleri çok olan o arkadaşlardan burada tam ran
dımanla iş beklemek imkânı yoktur. Onun için 
Erzurum'a mütehassıs göndersinler. 

Bütçe raporundan öğreniyoruz ki: Hükümet 
Şebinkarahisar'da hastane açmaya karar ver
miş. Vekâletin şimdiye kadar böyle bir şey 
düşündüğü vâki değildir, ilçede bir Devlet has
tanesi açmak güzel bir şeydir. Yalnız Bakan ar
kadaşımdan rica ederim, Orta Anadolu'nun bü
yük bir kısmında hastanemiz olmadığını lütfen 
nazarı itibara alsınlar. Meselâ Sivas'ta, Diyar
bakır'da, Erzurum'da hastane vardır. Haydar
paşa ve Ankara Numune Hastaneleri mevcuttur. 
Fakat Afyon ili civarında geniş bir mıntaka-
nın böyle bir hastanesi yoktur. Halbuki Afyon 
muhasebei hususiyesi 40 bin, Devlet 200 bin, 
halk da 100 bin lira vermek suretiyle 700 - 800 
bin liralık bir yardımla kocaman bir hastane 
yapıldı. Bu hastanenin Kastamonu'da olduğu 
gibi Devlet eline alınmasını arkadaşımdan çok 
rica ederim. 

Son olarak arzedeceğim şudur: istanbul'da 
yabancı memleket hastaneleri vardır, bu yabancı 
ismini taşıyan hastanelerde maalesef her hasta 
koğuşunda çarmıha gerilmiş bir Isa heykeli bu
lunur. Çarmıha gerilmiş Isa heykeli bizi alâka
dar etmez. Amma benim toprağımda, benim ha
vamda, bir müessese açan ve oradan kâr temin 
eden hangi müessese olursa olsun benim kanun
larıma uymak mecburiyetindedir. Lâyik memle
kette hastalar dahi lâyik hava içinde yatar. Çar
mıha gerilmiş Isa onun gözü önüne asılmaz. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

Dr. A. S. DELlLBAŞI (Kütahya) — Muhte
rem arkadaşlar; Sağlık Bakanlığımızın bu seneki 

bütçeni hakkında bendenizin mevzuatım acak 
ve ancak bazı temennilere ihhisar edecektir. Tak
dir buyurursfunuz ki, sağlık bütçesi tanzim edil
diği zman kendileri Bakanlığa yeni gelmişlerdi. 
Onun için tenkidlerimizle nisfeti elden bırak
mamak muvafık olur. Bendeniz ancak müteaddit 
seneler için Bakanlıktan yapmak isteliğim temen
nilerimi rica etmekle iktifa edeceğim. 

Sözlerime başlamadan evvel derin bir inşira
hımı, derin bir sevincimi arzetmek isterim. Sene-
lerdenberi muhtelif vesilelerle, fırsatlarla bir 
kürsüde Ankara'nın sinesinde hattâ imkân oldu
ğu zamanlar memleketin muhtelif yerlerinde bi
rer Tıp Fakültesi açılması hakkında mütemadi
yen temennide bulunan bir arkadaşınız sıfatiyle 
bundan evvel kabul buyurduğunuz Millî Eğitim 
Bakanlığı Bütçesindeki tahsisat ile bu sene An
kara'da açılması takarrür eden Tıp Fakültesini 
derin bir haz ve huzurla, derin bir sevinçle se
lâmlamakla işe başlıyorum: Arkadaşlarım, mâru
zâtımın birinci kısmı Hükümet tabibi meselesidir. 
Hükümet tabibi denilen organizmin halini, şek
lini, müteaddit defalar yüksek huzurunuzda ga
yet geniş tafsilâtiyle arz ve izah etmiş bulundu
ğundan bu noktaya temas edecek değilim. Ancak 
Hükümet tabibi organizmin, bendenizin şahsi te
lâkkime göre memleketin yararına hizmet edebil
mek için ne gibi vasıfları olması lâzımgell^ğini 
arzedeceğim. Bu noktaya geçmezden evvel ufak 
bir istitrat yapmak istiyorum. Muhterem arka
daşlar memlekette takdir buyurursunuz ki, hekim 
adsdi maalesef pek azdır. Bu bütçe münasebetiyle 
yaptığım tekliflerde elime öyle rakamlar geçti ki, 
bunları huzurunuzda arzederek duyduğum derin 
hüznü sizlere de sirayet ettirmek istemem. Bazı 
küçük memleketlerde, en vâzi en basit memleket
lerde, tabip meselesi, gerekse Sağlık Bakanlığı 
sağlık teşkilâtı meselesi bizimkilerle kabili kiyası 
olmayacak derecede, onların hesabına maaşşük-
ran, bizim hesabımıza maalesef çok yüksektir. An
cak Hükümet tabiplerinin adedini arttırmak için, 
uğraşalım ancak diğer taraftan Hükümet tabip
lerine ne gibi vazifeler vermek lâzımdır. Tabii 
bütün hekim arkadaşlarım ve bu meyanda en baş
ta kıymetli tabip arkadaşım Sağlık Bakanı Dr. 
Sadi Konuk, Hükümet tababetinden beklenen ga
yenin ne olduğunu bendenizden daha iyi takdir 
buyururlar. Böyle olunca, memlekette bir taraf
ta mutahassıs etibba yetiştirmek gayesi güdülür
ken, yani bakteriyolog, hijiyenist, iç, dış hasta
lıkları mutahassısı yetiştirmek düşünülürken, 
bendenizin kanaatımca ayni zamanda Hükümet 
tabibi yetiştirmek te lâzımlar. Zira arkadaşlar. 
bir hasltaneye, bir sağlık müessesesine bir hasta 
girdiği zaman o hastanın vaziyeti şudur; kendi 
hastalığının taallûk ettiği şubeye göre o müesse
sede bulacaktır ve emniyetle kendisini bu muta-
hassısa verecektir. 

Ancak gerek il merkezlerimizde, gerekse ilce 
merkezlerimizde, af buyurun belki tabiri yanlış 
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söylüyorum, il'se il diye telâffuz edeyim, bir 
Hükümet tabibi bulunacaktır. Bu Hükümet ta
bibi o civarda da çok defa sağlık müesseseleri 
bunlunmadığı için bu arkadaşlara gidecek olan 
hastalar kendisinin her hastalığına karşı o dok
tor arkadaşımızdan deva aramak ümidiyle gitmiş 
olacaktır. 

Arkadaşlar, Hükümet tabibi şeklinde değil, 
fakat çok uzun yıllardanberi Garp âleminin muh
telif memleketlerine yerleşmiş bir sağlık organiz-
mi vardır. Bunun adına medsen dö kartiye der
ler. Yani mahalle hekimliği. Hattâ teşmilen ar
zedeyim, bendeniz ancak Fransa'yı biliyorum, 
ancak oradan misal getirebileceğim. Bir de muhtelif 
kommün merkezlerinde veya birçok kommünün 
toplu bulunduğu merkezlerde köy hekimi vardır. 
Ne mahalle hekimi, ne de köy v hekimi Hükümet 
tarafından yardım gören, ücret veya maaş alan 
resmî bir vaziyet değildirler. Bunların bendeniz-
ce dikkate şayan olan tarafları bizim Hükümet 
tababetinde arıyacağımız vasıfları tâyin etmek 
için nazara almamız lâzımgelen vasıflar, bu adam
ların birer yüksek mütehassıs olmamakla beraber, 
adetâ kaş yapayım derken göz çıkarma kabilin
den fahiş hatalara düşmeyen yani umumî taba
betin muhtelif kısımlarında en mübrem, en lü
zumlu vazifeleri görebilen ve salâhiyetleri bu gi
bi işlere kâfi gelen ve aynı zamanda meslekî vic
danların icabı kendi salâhiyetleri dışında gördük
lerini derakap yüksek salahiyetli hekimlere tev
di etmeği kendilerine şiar edinen bir zümre ol
masıdır. Bendeniz Hükümet tabiplerini mektep-
tep çıkıp, askerliklerini bitirdikten sonra; ma
şallah sen delikanlı olmuşsun, tıp fakültesini bi
tirdin, eskerliğini de yaptın, artık git Van'ın, 
Erzurum'un falanca kazasında, betahsis arka
daşlar uzak ve ücra yerleri alıyorum, ta ki, o ci
varda mütehassıs tabip bulmak güç olduğundan, 
şu noktayı arz için söylüyorum, artrk filânca ilin 
filânca ilcesine gidebilirsin, eski tâbirle, bizim 
diplomalarımızda yazılı tabirle orada keyfemaye-
şa icrayi tababete mezunsun; yani göz hastalıkla
rına, dahiliye hastalıklarına, kadın hastalıkları
na, filân ve falan hastalıklara bakarsın. 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz de Tıp fa
kültesinden yetişmiş ve böyle vaziyet karşısında 
kalmış,- ıstırap çekmiş bir arkadaşınız sıfatı ile 
ifade ediyorum. Bu vaziyette ilçeye ve ile gi
den, Hükümet tabibi arkadaşımızın, kendisinin 
günahı olmaksızın karşılaştığı, vaziyet güçtür. 
Kendi mektep sıralarında ne kadar iyi çalış
mış olursa olsun, ne kadar kuvvetli tahsil yap
mış olursa olsun, muhtelif şubeleri aynı derecede 
takibe imkân bulunmadığı için biraz da ruhi 
temayüliyle, muhakkak ki, ancak bir iki şubede 
biraz gayret göstermiş bir arkadaşmızdır, diğer 
şubelerde, yumuşak bir tabir kullanayım, haklı 
olarak o kadar kuvvetli değildir. Amma haya
tın bir de gerçeği vardır. O arkadaşın karşısına 

arzettiğim muhtelif şubelerine giren muhtelif 
hastalar gelecektir. Şimdi takdir buyurursunuz 
ki, bazı memleketlerde bazı teşekküllere tabip 
almak için, ihtisas demiyorum, o teşekkülün hu
susiyetlerine göre bazı hususi vasıflar aranmak
tadır. Yine müsaadenizle Fransa'dan bahsetmiş 
olmak için şunu arzedeyim. Biliyorsunuz, Fran
sa, birçok mütenevvi ve muhtelif iklim vasıfla
rını haiz müstemlekeleri olan bir memlekettir, 
müstemleke tabibi olmak için alelıtlak tıp fakül
tesinin şu veya bu kısmından salâhiyetle ve ih
tisasla çıkmak kâfi gelmiyor. Hattâ hastaneler
de ihtisas yapmak da kâfi gelmiyor. 

Müstemleke tabibi olmak isteyen zat mutlaka 
muayyen bir imtihan verecektir ve müstemleke
lerde karşılaşacağı ve kendisinin tıp fakültesi 
tahsili ile iktisap edemediği muhtelif vakalar 
için lâzım gelen malûmatı kazanmış olduğunu 
imtihanla isbat ettikten sonra müstemleke tabibi 
olabilmektedir. Bir taraftan tabibi adlinin ço
ğaltılması lüzumu üzerinde dururken bendeniz 
bu nokta da kıymetli bakan arkadaşımızın dik
kat nazarlarım çekerim. Bize mütehassıs Hükü
met tabibi versinler. Size misallerle uzun uzun 
vakalar anlatarak yormak istemiyorum. Hükü
met tabibi karşısına gelecek muhtelif şubelerdeki 
vakaları elinden geldiği kadar yapacak ve fakat 
kaş yapayım derken göz çıkarmamak için çalı
şacak şekilde olmalıdır. Kaş yapayım derken göz 
çıkarmamak için. Ben Hükümet tababeti haya
tımda gözü tedavi edeyim derken kör edenleri 
kırığı yanlış bağlayıp ayağı kısaltanlan, bütün 
diğer arkadaşlarım gibi, çok görmüşümdür. 
Onun için Hükümet tabiblerimizden bu vasfı 
aramamızın zamanı çoktan gelmiştir. Arkadaşı
mın bu hususa ehemmiyet vermelerini bilhassa 
rica ederim. Nasıl Gülhane hastanesi evvelâ as
kerî tababeti öğretecek bir kurstan geçirdikten 
sonra doktorlarına ihtisas yaptırıyorsa bizim 
Sağlık Bakanlığımızın da Hükümet tabibi olması 
lâzımgelen unsurları evvelâ muayyen ayn bir 
tahsil devresine tâbi tutmasını yerinde bulurum. 
Şunu da ıstıtraten arzedeyim ki, Sağlık Bakanlı
ğımız da ikişer üçer aylık kurslarla doktorları
mızın noksan bilgilerini tamamlamaya çalışmak
tadır. Fakat bu kâfi değildir. Hükümet tabibi 
olacaklar evvelâ Sağlık Bakanlığı emrinde mu
ayyen bir devre zarfında muayyen bir tahsil ge
çirir ondan sonra Hükümet tabibi olur. 

Bilhassa nazarı dikkati celbederim. Lütfen bu 
noktaya gelsinler. Bir de Hükümet tabibi deyin
ce derhal hatıranıza köy meselesinin gelmemesi 
gayri kabildir. Filhakika Sağlık Bakanımızın üs
tüne aldığı ıztırabı bendeniz de görüyorum. Ben
den evvel söz söyliyen arkadaşlarımın işaret 
ettikleri gibi sivil tabiblerin bir çoğu muhtelif 
fırsat ve vesilelerle Hükümet memuriyetinden 
çekilip serbest hayata atılmağı tercih ediyorlar. 

Arkadaşlar eski bir tabirle arzedeyim; her 
nimet bir külfet mukabilidir. Sağlık Bakanı ar-
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kadaşmıız bir gün bir komisyon müzakeresinde ı 
aynen şu tabirleri kullandı dedi ki; Leyli Tıp I 
talebe yurduna memleketin muhtelif yerlerinden 
gelmiş memleket çocuklarını alıyoruz. Aynen 
kendi tabirlerini kullanıyorum, bunları kendim 
yiyemediğim kadar güzel yediriyoruz, kendi
min giyemediğim kadar güzel giydiriyoruz, tah
sillerine elden geldiği kadar itina ediyoruz, baş
larına, çalıştıkları zaman uğnyacak müşkilâtı 
halledecek derecede kifayeti ilmiyeyi haiz mü
zakereciler koyuyoruz... Yani dört başı mamur 
demek istiyorlar. Amma bu arkadaşlar tahsil 
hayatını bitirdikten ve askerliğini de yaptıktan 
sonra gelip bana 2 500 lira verip ayrılıyorlar. 
Yani arkadaşlar biz bir nevi imaret açmışız. 
Yediriyoruz, içiriyoruz, istifade edeceğimiz za
man, onlardan hizmet alacağımız zaman kaçı
yorlar. Demin Saim Ali hocam bankadan bah
settiler. Hayır efendim banka değil imare. Yi
yecekler, içecekler, tahsil görecekler demin de 
arzettiğim gibi adam olacaklar, tam hizmet bek
lediğimiz zaman, ben .şahsen ve bütün arkadaş
larımız ve en başta Sağlık Bakanımız bunlardan 
hizmet beklerken alın 2 500 liranızı allahaısmar
ladık diyorlar, gidiyor. Böyle şey olmaz. Bi
ze en yakm olan Balkan memleketlerinden birin
de, bir çok defalar bu kürsüden arz ve ifade 
ettim, işittiklerim doğru ise, bu Balkan mem
leketinde üniversitenin herhangi bir şubesini bi
tiren bir zat, umumî hayata, ihtisas hayatına 
atılmazdan önce, mutlaka muayyen bir müddet 
için köy hocalığı yapmakla mükellef imiş. Yük
sek huzurunuzu fazla rahatsız etmemek için te
ferruata girmeden şunu arzedeyim; o Balkan 
memleketinde etibba adedi, esefle söylemek lâ
zımdır ki, bizden çok yüksektir, nüfus itiba
riyle arzediyorum. O Balkan memleketindeki sıh
hi müesseseler adedi yine esefle arzediyorum ki, 
bizim memleketimizdeki sıhhat müesseselerinden 
çoktur. O memleket böyle yaparsa, bizim böyle 
paramızla yetiştirdiğimiz adamlara, altı sene bes
lediğimiz adamlara bu kadar serbesti vermek hiç 
bir suretle kabili tecviz değildir. 

Kıymetli Bakan arkadaşımızdan ikinci ricam 
bu hizmeti mecburiyeyi bir an evvel getirsinler. 
Bu hizmeti mecburiye yalnız bizim yurdumuzda 
yetişenler için değil, kendi parasiyle tahsil gö
renler için dahi yapılmalıdır. Yer intihap et
mek yoktur şu veya bu yere mutlak surette gide
cektir. Tanzimat katiyen kabul edilmez. Pek 
kuvvetli asabı sıhhiye için bendenizin bir itira
zım yoktur. Fakat bilhassa tıp talebe yurduna 
kayıt ve kabul edilecek namzetlerin evvelâ kuv
vetli bir heyeti sıhhiyeden geçeceklerini ve bu 
heyetlerin onların memleketin muhtelif yerlerinde 
vazife alabilecek bir sağlık durumuna sahip ol
duklarını tesbit etmeden alınacaklarını farz et
miyorum. Eğer böyle bir usul yoksa bunu yeni
den tesis buyururlar. O zaman hastalık mazere
ti de ortadan kalkmış olur. 1 

ı Şimdi gelelim köyler meselesine. Arkadaş
lar, köye hekim göndermek meselesinin pek 
âcil bir zaruret haline geldiğine kani olan bir 
arkadaşınızım.' 

Şimdi bendeniz huzurunuzu işgal ederken ta
bip sayısının azlığından bahsettim, Aynı adamın 
Sağlık Bakanından hemen bütün memleketin 
bütün köylerine, bütün taraflarına hekim gön
dermek için teşebbüs alalım demesi gayrimantı-
kî olur ve böyle bir teklifte bulunacak değilim. 
Yalnız kendilerinden istirhamım muayyen 
şartlar dâhilinde uzak yerlerden başlamak üze
re, yani istanbul, izmir, Ankara, Konya, Kü
tahya değil, bu gibi yerlerde değil, daha ziya
de evvelâ memleketin en hücra, en uzak yerle
rinden başlıyarak ve aynızamanda hekimlerin en 
az gitmiş oldukları yerleri nazara alarak, muh
telif köylerden başlamak üzere sağlık merkez
leri tesis buyursunlar. Bu merkezleri kendileri 
intihap buyursunlar. Fakat bu seçilen mın-
takalar ve bölgelerin biribirine olan mesafeleri 
hemen hemen bir saatlik bir daire dâhilinde 
olsun. Tâ ki daima birbirleriyle irtibatı temin 
edebilsinler. Bu yolda ve bu merkezde, o mın-
takada teşkilât dâhilinde, ne kadar tensip bu
yururlarsa o kadar köy alırlar, köy tabibi olan 
arkadaş orada merkezde, daimî surette mukim
dir, nasıl ki Hükümet tabibi, il veya ilce mer
kezinde mukimse bu köy tabibi de daimî su
rette mukim olacaktır. Hayalî olmamak için 
şunu da arzedeyim ki emrine motosiklet ve bi
siklet gibi şeyler olsun demiyeeeğim, çünkü bi
zim memleketimizde köylerde bu vesaitin gide
ceği yol yok. Bir yaylı araba emrinde bulunur. 
Aynızamanda o merkezde kendi köyünde teda
visi kabil olmıyan ve tıpkı askerlerin yaptığı 
gibi revirlerde 3 - 4 gün içinde tedavisi mümkün 
hastaları araba ile oraya naklederler. Zannedi
yorum ki bendeniz, bu tarzda bir hareket istik
bal için çok hayırlı olacaktır. Önümüzdeki se
ne üç, beş tane getirebilirlerse, en başta bende
niz büyük bir minnet duyacağım. 

Buraya kadar uzunca tafsilât verdikten son
ra bundan sonra fazla rahatsız etmemek için 
kısaca arzedeceğim. 

Temizleme vesaitimiz ve merkezlerimiz maale
sef çok azdır. Bana gücenmesinler, kafamda bu 
iman vardır, çıkarmak da kabil değildir. Ma
alesef bugünkü şekil ve temizleme vesaitimizin de 
pek ilmî olduğuna kani değilim, ilim çok terak
ki etti. Elimizdeki malzeme hem ilmin terakki
si bakımından iyi değildir, Hem adedçe azdır, 
hem de eskimiştir. Lütfen bu noktaya ihtimam 
buyursunlar. 

Ricamın bir tanesi; arkadaşlar da işaret bu
yursunlar, bendeniz de yalnız işaret etmekle ge
çeceğim, Sağlık memurları ve hastabakıcılar üze
rinde büyük ihtimam ve alâka ile durulmasını te-

I menni ediyorum. 
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Firengi meselesi hakkmda arkadaşlarım; 

bir kaç kelime söylememe müsaadelerini rica ede
rim; elimdeki rakamlara göre, arzedeyim ki bu 
rakamlar resmî rakamlardır, Sağlık Bakanlığın
daki arkadaşlarım lütfetmişlerdir. Elimizdeki 
mevcut rakamlara göre 117 900 tane mücadele 
tedavisine tâbi olmıyan firengili vardır. 9500 
tane de mücadeleye tâbi firengili vardır. 127 400 
eder. Şimdi arkadaşlar bu memleket nüfusunu 
18 milyon tahmin ettiğimize nazaran 127 400 ra
kamı korkulacak bir rakam değildir. Bendeniz 
bu noktada duracak değilim. Fakat bu hususta 
arkadaşımdan rica ettiğim şudur; bu 9500 mü
cadele teşkilâtına tâbi yerlerde tedaviye gelen 
hastaları hakkında söyliyecek sözüm şükrandan 
başka bir şey olamaz. Ancak muhtelif vesileler
le de arzetmiştim. 117 900 ü bulan frengilinin 
tedavisi daha mazbut ve daha fennî bir usulle 
yapılmasını rica edeceğim. Bu hususta huzuru
nuzda ilmî ve fennî malûmat vererek sizi sıkmak 
istemiyorum. 

Verem mücadele meselesine gelince: Vaktim 
olmadığı için bu hususta tetkikat yaparak ra
kamla ifade edilecek elimde herhangi bir malû
mat yoktur. Ancak tahmin olunduğu veçhile bil
hassa son devirlerde memleketimizin her tarafm-

' da hayat ve maişet buhranı dolayısiyle verem
li adedinin de artmış olduğu söylenmektedir. 
Bu hususta İstanbul'da bir iki sanatoryum ve 
bir kaç da mücadele dispanserimiz vardır. 
Bunların mesaisi takdire şayandır. Bendeniz 
şahsan sanatoryumların çoğalmasını istemekle, 
beraber çok yüksek paraya da ihtiyaç gösterdi
ğini de bildiğim için bunun üzerinde ısrar etmi-
yeceğim. Birşey rica edeceğim: Verem mücadele 
dispanserleri, "bendenizin kanaatimce, sanator
yum derecesinde değilse bile ona yakın faydalı 
teşekküllerdir. Bunların adedlerini çoğaltsınlar. 
Bir de verem mücadele dispanserlerinde hastala
ra parasız ilâç ve Sosyal Yardım Bakanı sıfatiy-
le biraz da yiyecek versinler. 

Son temennim, sıtma meselesinin bugünkü 
hali hakkında bizi tenvir etmeleridir. Kabul 
buyurduğunuz Sıtma ile Olağanüstü Savaş Ka
nununun faydalı neticeler vereceğine hepinizle 
beraber biz tabip arkadaşlarınız da çok inandık. 
Buna büyük bir para da kabul buyurdunuz. 
Acaba bu kanunun bugünkü tatbikatından ne 
gibi faydalar hâsıl olmuştur? îzah ederlerse çok 
hayırlı bir hareket yapmış olurlar. 

B. TÜRKER (Afyonkarahisar) — Saym ar
kadaşlar, Sağlık Bakanlığını alâkadar eden bâ
zı meselelerden bahsetmek isterim. Memnuni
yetle görüyoruz ki sayın yeni bakan memle
ketimizde asırlardenberi hir afet halini alan sıt
mayı kökünden temizlemek istiyor. Naçiz fik
rimce bu afet yalnız kinin ve atebrin yutarak 
ortadan kalkmaz. Sayın bakanın malumu oldu
ğu gibi sıtmanın sebebi olan anöfeles denilen 
sivrisineğin mahvine doğru gitmeli. Benim 

ikâmet ettiğim Büyükada'da bir faal saf
lık memuru vardır. Üç seneden beri bütün evle
re giderek havuzlara ilâç dökmek suretiyle siv
risinek denilen müziç ve mzurr paraziti ortadan 
kaldırdı. Halbuki Başkentimiz olan Ankara'da 
bir anöfeles sivrisinekleri mevcuttur ve sıtma va
kaları görülüyor. Başkentte Kanalizasiyonun 
ademi mevcudiyeti de hummai tifoyidi vakala
rının başgÖstermesini intaç eder. 

Sayın Sağlık Bakanından soruyorum, mem
leketimizin en hücra mahallerine de sıtma mü
cadele memurları bilâinkrta gidiyorlar mı? Su 
birikmiş yerlere hatta büyük bataklıklara mun
tazaman mazot döküyorlar mı? Sivrisinek im
hası işi marttan başlayarak tâ kasım ayma ka
dar devam etmelidir. Acaba sayın bakan Mec
lisin tatilinden sonra yalnız büyük şehirlere de
ğil yurdumuzun en uzak semtlerine de gitmek 
ve herşeyi görmek niyetindemidir? Orhan Gazi 
yakınındaki iznik gölü de bir sıtma menbaı ol
muştur. 

İkinci maruzatım da vereme aittir. Tann 
esirgesin, bazı ailelerde her ne sebepten olursa 
olsun aileden birisinde verem alâmeti görünür 
görünmez hasta derhal sanatoryoma kaldırılmı
yor. Çünkü ya ailenin parası yoktur yahut 
pek mahdut olan sanatoryomlarımTzda yer yok
tur. Parası olanıda üç dört ay bekletiyoruz. 
Ne oluyor bilîrmisiniz, herhangi bir ailede ve
reme tutulan ve hemen sanatoryoma kaldırıla
mayan basta evde kalıvor ve proşiloktik koruyu
cu tedbirler alınmadığından o müthiş bulaşıcı 
verem mikrobu dicrer aile âzasma da geçiyor. 
Böylece veremlilerin adedi maalesef artıyor. 
Yurdumuzun müsait yerlerinde sanatoryomlar 
inşası çok müstacel ve gereklidir. 

Savm arkadaşlar. Bazı korkunç bulaşkan 
hastalıklar için Şairlik Bakanlığı hastaların 
tecrid edilmesine dair emirler veriyor. Fakat 
avnı derecede sarî ve korkunç vereme tutulan 
betbaht hastnlarm di??er aile efradından tecrid 
edilmesi hakkmda hiçbir tedbir alınmıyor. 

Farkmda olmayan hasta küçük kardeşlerini 
önüvor. kendi içtiği su bardağmdan başkaları 
da su içiyor vesaire vesaire... 

Arkadaşlar bîr doktor bendenize dedi ki ve
rem mikrobunu isuirto içinde bir sene bırakmış 
ve müthiş basil hâlâ telef olmamış. 

Saürbk Bakanlığı her şehirde, kasabada, nahi-
vede «n*lık doktorları vasıtasiyle yalnız veremin 
de^il diğer bulaşık hastalıkların mevcut olup ol
madıkını muntazaman kontrol ettirmelidir. 

Yurdumuzun her tarafında ve bilhassa uzak 
mahallerde sağlık kaidelerine büsbütün aykın 
şerait altında yasayan büyük bir halk kütlesi de 
vardır. Sağlık Bakanlığının vazifesi bunların 
sravri sıhhi durumunu ıslah etmektir. Maalesef 
Sağlık memurlarının yakın yerler şöyle dursun 
uzak yerlere hiç ayak bastıkları yoktur. Türk hal-
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kmm bünyesi sağlamdır diyerek bıı gibi vatandaş- I 
lara sağlık kaidelerini telkin etmeyelim mi? Ken
di bal] erine mi bırakalım? Bıı sevgili yurttaşları 
ijiyenik nasihatlerimizden tedbirlerimizden mah
rum mu kılalım? Pek çok kazalarda ilçelerde bi
le ne doktor vardır ve ne de eczahane. Zaten mem

lekette ilâç fıkdanı vardır. Bayer ne oldu? Doğum 
isleri için ijiyenik bilgisi olmayan ve eski usul
leri tatbik eden diplomasız ebe hanımlar da' va-
zıhamil ettiriyorlar Bu itibarla doktorlarımı
zın bütün yurda yayılıp kendilerini bekleyen 
vazifeleri deruhte etmeleri lâzımdır. 

Yaz mevsiminde yurdun her tarafında ve bil
hassa büyük şehirlerde sevyar içecek su satanlar 
vardır. Bunlar ellerindeki bir iki bardakla 
halka çoluk çocuka su içirirler. Bu çok tehlikeli 
bir şeydir ve sıhhi kaidelere büsbütün aykırıdır. 
Sonra, çoluk çocuğa içirdikleri su temiz midir? 
Saym Bakanın nazarı dikkatini celbederim. 

Sayın Sağlık Bakanından bu maruzatıma lüt
fen cevap vermesini rica ederken Millî Eğitim-
Bakanımızdan da bütün mektep programlarıma 
hıfzıssıhha derslerinin alınmasını istirham ede
rim. 

S. ÎÇÖZ (Yozgat) — Aziz arkadaşlarım, 
Sivrisineği imha ve sıtmayı ortadan kaldırmak 
için kanun çıkarıyoruz, Sayın vekilimiz canla, 
başla çalışıyor. Buna rağmen Ankara'da Bentde-
resi diye bir dere var. Kalenin dibinde, Ali Çe-
tinkaya'nın Natıa Bakanlığı zamanında baraj 
mıdır, 'havuz mudur, bir şey yapıldı. Maksat o 
derenin iki tarafını sekizer metrelik iki dıvar-
la çevirerek bir bend vücuda getirmekti. Bundan 
maksat, orası bir baraj haline gelecek, üzerinden 
şüt yapacak ve bu suretle dere temizlenecek. Bu 
kâfi gelmezse kapakları vardır, bunlar açılınca 
bütün su birden boşalacak ve dere boyu tertemiz 
olacak. Bu masraf yapıldı, aradan on seneden 
fazla bir zaman geçti. Hiç bir sahibi yok. Ne na
fıa bakar, ne imar bakar, ne de belediye. Gidiniz, 
görünüz; çarşıda iri balıklar satılıyor, içi onların 
kafalariyle dolu. Adeta bir müzahrefat haline 
gelmiştir. Burada çocuklarda yıkanır. Geçenler
de bir çocuk buradaki gömüğe batmış, saplan
mış kalmış. Bereket versin ki yoldan geçen bir 
yolcunun nazarı dikkatini celbetmiş ve elbise
siyle beraber suya atılarak çocuğu gömükten 
kurtarmış. 

Rica ediyorum, Muhterem Bakandan, Anka
ra Sağlık Müdürünün nazan dikkatini celbetsin. 
Orayı sık sık muayene etsinler, mümkünse ora
nın mecrasını değiştirsinler. Bunu, rica için söz 
aldım. 

Gl. Dr. N. t. GÖZCÜ (İstanbul) — Sayın 
arkadaşlarım, ben, söze başlarken en evveli Sağ
lık Bakanlığı bütçemizin sıhhi müesseseler bölü
müne biraz ödenek ilâve ederek Cumhuriyetin 
başından beri Sağlık Bakanlığının adetâ bir ge
leneği haline gelmiş olan, her sene bir şey ilâve 
etmek geleneğini muhafaza ettiğinden dolayı Büt- I 

çe Komisyonundaki arkadaşlarıma teşekkürlerle 
söze başlıyacağım. Çünkü buraya ilâve edilen 
para ile Bolu ve Yozgad memleket hastaneleri
nin umumî bütçeye alınmasını sağlamış bulunu
yorlar. 

Sağlık Bakanlığı bütçesinin konuşulmasını 
fırsat tutarak Sayın Bakan arkadaşımızdan ileriki 
zamanlar için Sağlık Bakanlığı bünyesinde gö
rülmesini faydalı olur zannettiğim bazı dilekler
de bulunacağım. Bunlardan birincisi, 0^ — 
iki arkadaşımın da temas buyurdukları gibi Dev
letin sağlık işlerini gördürmek üzere, milletimi
zin en büyük fedakârlıkla en yüksek bir memu
run evlâdına yapamıyacağı derecede büvük bir 
fedakârlık yaparak tıp talebe yurdumuzda okut
tuğu arkadaşlarımızın kendilerine sarfedilen him
met ve gayrete mukabil kendilerinden is
tediğimiz mecburi hizmet pek azdır. Bu 
müddet ancak yurtta bulundukları müd
detin 2/3 ü kadardır. Yani altı sene 
bulunmuslarsa 4 senedir. 2000 sayılı kanun mu
cibince. Halbuki aynı şerait altmda asker okul
larında yetişen arkadaşlarımız 15 senelik hizme
ti mecburiveye tâbidir. Bir taraftaki bu sıkı ne, 
o bir taraftaki bu ferahlık ne? Bir millet adalet 
tevzi ve taksim ederken bir tarafa bu 
kadar semih diğerlerine bu kadar sıkı olarak dav
ranmamak lâzım gelir aklen ve man tıkan. 

Ben sayın bakanımızdan bu müddetin hiç ol
mazsa, bir misli tezyidini rica edeceğim. 

İkincisi; bu çocuklar çıkar çıkmaz, bazıları pa
rasını verip çekiliyor. Biz burada pansiyon aç
madık ki, Biz bunları ileride, hekim bulunmıvan 
yerlere hekim olarak göndermek için vetistirdik. 
Yerlerine hekim göndermek için verdikleri para 
bir şey ifade etmez. Çünkü o para ile hekim bu
lunamaz. Binaenaleyh, ben bunu hiç doğru bul
muyorum. Eğer hukuk kaidelerine aykırı değil
se para almanın tamamen kaldırılmasına taraf
tarım. 

Sonra arkadaşlar, Tıp Fakültesinde okurken 
tabiidir ki, bu öğrenciler hekimliğin umumî malû
matını almaktadırlar. Halbuki, bunlar mektep
ten çıkar çıkmaz kuraya tabidirler, kazalara ve 
Şark vilâyetleri gibi hekim bulunmrvan ve tâbir 
caizse hekimsiz, hâkimsiz yerlere giderler. Bun
lar mektep hayatında ileride görecekleri idari 
islere ait bir şey öğrenmezler ve hattâ duvmazlar 
bile. Hükümet tabibliği vazifesi ve sağlık koru
yucu tedbirleri hakkında bilgi sahibi olmadığı için 
eğer varsa buradaki Sıhhiye kâtibinden öğremr-
İ0jfc yahutta küçük sıhhiye memurlarından. Kü
çük sıhhiye memurları bu iste kendilerine naza
ran yedi tulâ sahibi olduklarından sıhhat me
murlarının hekimler üzerinde bir vaziyet ihdas 
eder, kötü bir sey olur. Onun için bu adamlara 
mektepde iken haftada bir kaç saat ve bir kaç 
smrfda kendilerinin hayatta görecekleri idari 
işler hakkında bilgi verilmesi, yahut Delilbaşı 
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arkadaşımın söylediği gibi, askerlerin Gülhane, | 
hastanesine benzer bir tatbikat mektebi ihdas 
edip bunlar orada hususi * surette ^yetiştirilmeli-
dir. Bu adamlar hem idareyi bilmeden gidiyorlar 
esasen gittikleri yer ekseriya bümedilderini so
racak ve öğrenecek kimselerin bulunmadığı yer
lerdir. , 

Sonra arkadaşlarım, bu memlekette hastalı
ğın tedavisinde hekim kadar hastabakıcı ve kü-. 
çük Sağlık memurlarının da ödevleri vardır. 
Memleketimizde küçük sağlık memuru ve hasta
bakıcı hemşire yetiştirmek için tuttuğumuz yol I 
verimli bir yol değildir. Biz orta mektep mezun- 1 
larmın hemşire mektebine gİTmesi şartmı esas 
koyduk. Arkadaşlarım da Hemşire okullarının 
çoğaltılmasını söylüyorlar. Bendenizin hatırında 
kaldığına göre Ankara'da geçen sene Sağlık Ba
kanlığı bir mektep açmak istedi; Bîr kişi talip 
oldu. O da Ordu Hastabakıcılık Hemşire Mek
tebine devretmek mecburivetinde kalındı. Bina
enaleyh bugün memleketimizde hastabakıcılık; 
hademe, hizmetçilik menzelesinde telâkki edildi
ği için orta mektebi bitiren kızlarımız bu mekte
be rağbet göstermiyorlar. Binaenaleyh mektep 
adedini çoğaltmaktansa yetiştirme usullerinde 
daha pratik kararlar almak muvafık olur. Orta 
mektebi bitirmiş kızlarımız buraya rağbet etme
diğine göre bu mekteplere ilk mektebi bitirmiş
leri alarak bu mektepteki iki senelik tahsili beş 
seneye çıkarmak suretiyle orada tahsillerini ik- L 
mal ettirmek yoluna gidilmelidir. Bugün Kızıl- | 
ayın İstanbul'da bir Hemşire okulu vardır. Her 
sınıfın kadrosu 25 olduğu halde her, sene buraya 
25 talip bulunamıyor. Ankara'da Askerî hasta
nelere hastabakıcı yetiştirilmek üzere Cebeci'de 
açtığımız mektebin kadrosu 100 kişilik olduğu 
halde bugün mevcut talebesi ancak 50 küsurdur. 
Oraya da adam bulamıyoruz. Binaenaleyh hasta
bakıcı yetiştirmek hususunda daha pratik, mem
leketin telâkkisine daha uygun bir usul bulmak 
lâzımdır. 

H. BAYUR (Manisa) — Yüksek aylık vermeli. 
Gl. Dr. N. t. GÖZCÜ (Devamla) — Yüksek 

aylıkla da gelmiyorlar. Çünki halk bunu hizmet
çilik telâkki ediyorlar. Efendim oraya yatan has
talar Ayşe, Fatma şunu kaldır şunu yap diye 
çağırıyorlar, bunu hizmetçilik telâkki ediyorlar. 
Nasıl yüksek mühendisle mühendis varsa dok
tor yüksek mühendis kendisini de onun mühen
disi telâkki edilmesini istiyor, yani hizmetçilik 
payesini istemiyorlar. 

Sonra Küçük Sıhhat Memuru Mektebi vardır. 
Malûmu âliniz memleketin küçük sıhhat memu
runa çok ihtiyacı vardır, bunları yetiştirmek 
lâzımdır. Belki erkeklerden buraya daha fazla 
talip bulunabilir. Fakat onlara daha istifadeli 
yollar göstermek şertiyle. Aynızamanda bu 
mekteplerin memleketin mahdut yerlerinde de
ğil dağınık, muhtelif yerlerinde açılması lâzım-
gelir. Çünkü orta mektep tahsili görmüş çocuk- I 
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larmı aileleri gözden pek uzağa göndermek iste
miyorlar, yani bizim telâkkimize göre bunların 
ailesinin az çok nezareti, gözü üzerinde olabile
cek bir yerlerde olmasını istiyorlar. Onun için 
memleketin kalabalık yerlerinde bir kaç tane 
daha Küçük' Sıhhat Memuru mektebi açmak lâ-' 
zımdır zannedivorum. 

Sonra arkadaşlar, burada bazı arkadaşlarım 
kazalarda bulunan Hükümet tahinlerinin kövlere 
bakmadığından her fırsatta sikâvet edivorlari 
Haklıdırlar. Fakat kazalardaki Hükümet tabibi, 
o kazava bağlı 60 köve verememektedir. Eski 
taşıt vasıtaları ve vavlı ile bu isleri yapmak im
kânsızdır. Kazalardaki arkadaşlarımızın kövlerle 
daha fazla temasmı temin etmek için bunlara 
motorlu, zamanın icahettirdiği gibi vesait temini 
lâzımdır, basit hafif, cin otomobilleri avannda 
falan birşev vermek- İP/im dır ki. bunlar çağırıl
dığı zaman kövlere gidebilsin. Bucrün h>bir me
mura. beygire bin de falan kövde bası a&nvana. 
bak. Devemeviz. zira zahmetle, bn külfet birbirini 
tu tmada için hkimin burava gitmemesi de hak
lıdır. B'ir vere eritmek için harcırah formaliteleri 
vardır. Kazalarda kavmakam hükümet tabibine 
filan vere git dediği zaman, harcirah faslında 
nara yoktur. Onun için bunlarm eline motorlu, 
hızlı götürecek bir vasıta verirs/ek bununla hem 
kendisini götürür, hem de i'eahedivorsa hastayı 
alır, tedavi merkezine getirir. Yoksa gitmişiz, 
kov odasanda hastavı görmüşüz, ne nara eder? 

Gecen sene bir arkadaşımız Akara'ya iki saat
lik bir kövden güç doğumlu bir ha<etavı mimime 
hastanesine eetirecek vasıta bulamadığından şikâ
yet etmişti. Hastayı görmek muska vazm bovnuna 
asmakla iş bitmez. Onun için gidip bu hastayı 
görecek ve ieabedivorsa onu alın tedavi merkezine 
getirecek bir vasıta ile teçhiz etmek lâzım. 

Sonra arkadaşlar, memlekette tedavi müesse
selerimizin yatak adedi pek azdır, ihtiyacın pek 
asağısmdadrr. Bilmiyorum, şuraya söz söylemek 
için çıkmağa nivet ettiğim jşaman tekrar kitabı 
açtım, baktım. Hiç olmazsa memleket nüfusunun 
yüzde" biri miktarında yatak adedi olması icabe-
diyor. Biz de üç akıl hastanesinin 2 bin küsur 
yatağını hariç tutarsak memleketimizdeki geri 
kalan 18 hastanede 2520 yatak var. Bunun 500 
yatağı Ankara, 940 yatağı İstanbul'dadır. Bu ra- " 
kamda verem hastaneleri, sanatoryumları da da
hildir. Memlekette diğer şehir ve kasabalardaki 
Devlet hastaneleri yatak adedi J080 dir. Filvaki 
hususi idare ve beledivelere ait hastaneler de var
dır. Bunlar İstanbul. İzmir, Samsun ve diğer bir
kaç şehirlerdekiler Hastane denilecek durumda
dır. Diğerleri bugünkü hekimlik telâkkisine gö- -
re hastalar için bunlardan büyük bir fayda 
umulâmaz. Yani hastaların büyük bir ihtiyacını 
karşılamaktan uzaktırlar. Onun için bu masraflı 
işi de yalnız Devlet bütçesinden karşılamağa im
kân da yoktur. Gazetelerde gördük, Sağlık Ba
kanlığı Sosyal Sigorta kanun tasarısı yapmışlar. 
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Buna hastalık sigortasını da ithal etsinler ve bu 
tasarıyı acele buraya getirsinler. Kendi hastalığı 
için, hastayı da ilgilendirsin. Onun da bütçesine 
hastalık için hususi bir fasıl ayırabilmesi imkâ
nının kendisine sağlamasına bendeniz lüzum gÖ-

* rüyorum. Bütün bu masrafları keHdi bütçesiyle 
yapamaz ama'böyle sigorta teşkil eder, Alman
ların hastalık sandıkları nevinden. Sonra bu si
gorta işlerinde biz acemiyiz, yabancıyız. Bu işler
le hiç meşgul olmamışızdır. Onun için Sayın Ba
kan bunları yapmağa niyet ederlerse kendileri 
de herhalde o zaman çok miktarda ecnebi uzman
dan istifade etmemiz lâzımgelecektir. Biz, bunu 
bilmeyiz. Sigorta işine bizim aklımız ne erer, ne 
de bugüne kadar bu işle meşgul olmuşuzdur. 

Sonra, arkadaşlar, biz vaktiyle Rokfeller mü
essesesine iki arkadaş gönderdik; Saflık koruyu
cu merkezleri yapmak için. Birine şehir tipi de
dik. Edirnekapıdaki sağlık merkezi, bir tanesi de 
Ankara'da Etimesgut'taki köy tipi bir takma be
lediye ve hususi idareler, bir takım randımanı az 
fakat ismi daha ziyade safsatalı bir takım sıhhi 
müesseseler yapıyorlar. Bendenizce bunların 
bütçe imkânları varsa, Edirnekapıdaki Sağlık ko
ruyucu merkezi gibi, çok önemli, halkın sağlığı
nı koruma bakımından çok önemli sağlrk merkez
leri, Edirnekapı 'daki sağlık merkezi tipinde, dis
panserler yapsınlar daha iyi olur. 

Şimdi arkadaşlar, benim Sağlık Bakanlığı 
hakkındaki ricalarım bunlardır. Kendilerine 
yüksek başarılar dilerim. Yalnız sözümü bitir
meden evvel, aşağı yukarı altı sehedenberi ge
çirdiğimiz olağanüstü devre içinde bir milyon 
kişilik orduyu ayakta tuttuk. Her türlü yiyim ve 
giyim vasıtası eksik, münakalesi eksik böyle bir 
vaziyette büyük bir kütle ayakta tutulmuştur. 
Bu devre içinde denilebilir ki hiçbir ehemmi
yetli epidemik hastalığa tesadüf edilmemiştir. 
Bu bir tesadüf eseri olamaz. Bunda doğrudan 
doğruya sağlık memuru arkadaşların büyük bir 
hissei iftiharları yardır. Ben burada kendileri
ne bir milletvekili* ol arak teşekkürü borç bilirim, 
aynızamanda da yine huzurunuzda teşekkürü 
borç bilirim. Aynızamanda bu mesleke mensup 
bir fert olarak da çok iftihar duyarım (Alkış
lar) . 

Dr. C. KAZAKCIOĞLU (Çorum) — Efen
dim, bendeniz de hastane ve döktorsuzluk mev
zuları üzerinde konuşmak istiyordum. Arka-

. daşlarım bu.işi tamamiyle tasrih ettiler. Kendi
leriyle tamamiyle mutabıkım ve mecburi hizmete 
taraftarım, mütehassıs arkadaşlarım dahi bu 
memlekette hak olarak ödiyeeekleri hizmetler 
vardır. Mecburi hizmete tâbi tutulmaları ta
raftarıyım ve lüzum vardır. Yalnız mevzuuba-
his edilmeyen bir noktaya temas edeceğim: Mem
leketin bir köşesinden girip âfet halini almak
ta alan Angilostöin hastalığı vardır. Bu hasta
lığı doktor arkadaşlarımız bilirler. Birinci cihan 
harbinden sonra Karadeniz sahilinin Doğu 

uçunda görünmeye başladı, Evvelâ Hopa mınta-
ka«5inda Seyrettikten sonra yavaş, yavaş Rize 
mıritakasınâ kadar gidince Sıhhat Bakanlığı bir 
mücadele açtı. 1532, 1933 senelerindeydi. Ben-
oradaydım, o mücadeleyi yakından bilirim. Mü
cadele, hastaları * bulup tetfaklorür dö karbon 
ilâcının verilmesine inhisar etti. Hastalığın di
ğer sebepleri, üzerinde çok ehemmiyetle durul
ması lâzrmgelirken bu ihmal edildi. Aradan za
man geçti. Şimdi de hastalığın hattâ Samsun'a 
kadar ilerlediğini görüyoruz. Oradaki arkadaş
lar bu civarda anklioştom hastalığını tesbit et
mişlerdir. Sağlık Bakanlığı kaza Hükümet ta
biplerine hastalara dağıtılmak - üzere ilâç gön-

, deriyor. Fakat arkadaşlar bü ilâçların Bakan
lığın beklediği usulle dağıtıldığından şüphe edi
yorum . Aldığım bazı haberler vardır. Gerçi 
bunları tevsik etmemiş bulunuyorum. Bunun 
için herhangi bir arkadaşın gönlünü kırmak iste
miyorum. Bu itibarla burada madde zikretmi-
yeceğim. Yalnız Saym Bakanımıza çok yalvarı
rım; Hükümet tabiplerine gönderilen Tera klo-
rür dö karbon ilâcmm zengin, fakir gözetil
meden bütün hastalara meccanen dağıtılmasını 
takip buyursunlar ve bu işte bir aksaklık varsa 
ıslah buvursunlar. 

Şimdi asri maksada geliyorum: 
Arkadaşlar; Karadeniz sahili Hopa'dan is

tanbul'a kadar aşağı yukarı aynı hayat şartla
rını taşır, iklim, nüfus kesafeti, arazi darlı
ğı, geçim zorluklan filân bunlar bir noktadan 
diğer noktaya büyük fark arzetmez. Bu gidişle 
korkuyorum (Ankilostom) hastalığı bir gün İs
tanbul köylerinde bir bomba gibi patlayacak. O 
zaman havret etmiyelim. Bunu böyle bilmek lâ
zımdır. Bugünkü şekil şudur: idare âmirleri, 
kaymakamlar, nahiye müdürleri, Hükümet ta
bipleri, sıhhat memurları nihayet muhtarlar ge
lir. Bu işlerle sorumludurlar. Çünkü hem idari 
ve hem sıhhi bir iştir. 

itiraf edelim ki, kaymakamlar bu işlerle 
meşgul olmamıştır. Hükümet tabipleri bu isi 
gevşek tutmuşlardır, hele nahiye müdürleri hiç 
meşgul olmamıştır. Sıhhat memuru köylerde 
açık bir lafım gördüğü vakit nihayet bir ten-
bihle geçip gitmiştir. Muhtarlar da zaten bu işi 
kavramamıştır. Binaenaleyh lağımlar acıktır. 
Demek ki, bu teşkilâtla bu işi halledilmiyor, ne 
yapalım, bir mücadele mi yapalım? O vakit te 
denilecek ki, doktor yok, sıhhat memuru yok, 
mücadeleyi ne ile yapacağız? O yok, bu yok, o 
yapılamıyor, bu yapılamıyor diye bu halkı has
talıkla karşı karşıya mı bırakacağız? işte şim
di demin birçok arkadaşların temas ettiği mev
zu canlanıyor. Bu memlekette doktor vardır, ve 
halka; ödenecek haklar vardır. Bunları mec
buri hizmete tâbi tutacağız. Hükümet hesabına 
okuyanların, krymetli hocamın dediği gibi, mec
buri hizmetlerini bir misline iblağ edeceğiz. 

, Kendi hesabına okuyanlar, ihtisas yapan arka-
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4aşlar da ,bm milletin, l?u fakis 
siyle kurulmuş olan 
ta üniversitenin sonuna kadar tahsil et«4ş /ve 
yetinmiş olmaları itibariyle bu |akir memlekete, 
bu millete, bu ana millete, bu baha jrn^llş^ $İfc-
riecek haklarıvardıf arkadaşlar. 

Binaenaleyh, mutenam iOİg^ >pift*isişeıı ol
sun, mutlaka Hükümetin göstereceği bir yerde 
belirli Mî zaman ligin̂  î g t o ^ * w ^ ^ ^ ^ a i : b w > -
lara talm^ etmek îftzjmdjr.̂  ©cwÖ^4el»Wî *$ 
buraya mecburi lıkmete geliyor. eB#kau ark*da-
şımııun bu i§ mm& ffik B « ( ^ d ı ^ ı a ı n * m» \ 
edery ba#wlsr ?diiwa. {££$&$}. 

BAŞKAN— Ai'k*daşlar; gföç«n pa&arte»i gü
nü bütçe görüşmeleri bitinceye kadar her gün^aat 
•14 de toplanma için karar alınmıştı oeamn sabah
ları toplanmıyorduk. Batçe bJtdnceye kadar oabak-

. bahlaı-ı toplandığımiz zaman öyleden soara saat 
te te - d e p j M ^jto&MU&m» ^ t n M ^ h a ^ ; 
saat 13 den evvel s^ah oturumuna so» verme
ye imkân yoktur. (Muvafık-*eel er i). 

Oyunuza sunuyorum, Şfcbşfe •t&fteBtilart ya
pıldığı zaman öğleden sonra -saat 16- de toplan
mayı kabul edenler... Etmiyep»... Kafcaİ ' ek 
miştir. : ' , ; • :^ : ; -X' : ! .V-! -,'.; i-.f^k» 

A, BîNKAYA (fCastajmûnu) — Muht^em 
arkadaşlar; sağlık ı^l-erimiâ sağlanma için ne 
kadar .çai^Jşa yeridir. 3örâ lîu;köttT^;4ia ihil-

* yağlarımız büyüktür, ^^^g to^ ı rh j a^g t t a ^ -
daşmıız burada bir ^ r ^ ; Jt^tasB^i sânatör- * 
yoma müracaatında kendisine d,aha sıra gelmesi 
ıçm aüO küaui' bitmem ne kadar hastanın bekle
diğini söylediği zaman içimiz sırladı. Sıhhat ih
tiyacı her şeyden Önce gelir. Şüphesiz -bunu 
söylemeye hacet yoktur. S^aVpM^yp*^ 'İti* 
şey ol^az. ffakat bu Mejâ ^ S a ^ ^ ^ a k â û ^ ı - . 
nm ba^übaşına burmas ı d& -koöj^ fcir İş .deJlİ-
dir.V ' . ı-' 

Ifodsni J ^ ^ 
Kanunu madeni $$$& i$jgri îğ^aşfy m jm$& 
tahsis etmiştir, f̂foN'foffiffİflfflft frö î̂ fliy, sa
natoryumlar, hayır m ü ^ ı ^ ^ r i v^ouda ffijfci-
rebilecek iktidarda zenginlerimiz-.: vardır, Bu 
zenginlerimizi te$vik edecek, j^oıwgwıjalftra, 
vasıtalara müracaat etmak^ok yeriöde oîur. • 
Meselâ, bir s i ^ l i k s e ^ ; U p ^ 
tirmek yerinde olurj. muhterem dftferjanmı^ 
zın bir araya gelerek İmmyap^njnjfjt^ mw&-
kündür. Saym B a k a n ı n |u}ğft $*İy8& !$&&• 

' asm ve böyle bir - teşekkül 
memleketimizin zenginlerini, 
teşvik et»eleıwi >?6]Sli&:jffl&9iw£ 
yardpn paraşouû toplanmaaı ve İ&gM 

Tnillfıtin p 

mümkün. ^^^^Pft bftT>d̂ Pt̂  '̂ caîniiıti-. Bazı zen-
ginlerimiz-Vardır ki a^ba jj^rayı h^n^ hayır 
işine versem dajha fcafflîJı #1^? ̂ a didinirler. 
Fakat kendi kendi k^düeriım hır jföv-bulamaz* 
lar. Amma bunlar teşvik aduftftSk oluşa bu 

konu# «Jİ4din ^ p t e $fr * J ^ 

mümkün^ ^Luft ' ^ a t İ ^ ı î a r * J n r ^ a j t o j ^ -
lar meydana geleMUr. ,^, 

a^ym SfiğUk a*kûûwwz- bu i§i oiddi tur.ette 
& aiurmım dokfcoriarımızı bir araya ge t i r i l e 
yftn^mlftrimi /in hamiyyet higleeini tahrik ft6»-
cek va^ta ve.prapagandalara müracaat ettirirler-
se^beyie m^saes^eriû vüeude gelecıejine eiddftü 
ijıtBfljfailir ı̂ 

£ u huşuau kendilerinden xioa iğin «fr tüm 

H. ÖYMr^f («olu) — Arkadaşlar; 
T*P î%lebe ¥ur#wıda yeti§tiıüea ve 

n # t f l k a # 4 i û s t ö 
ka^ij^4«kuyup"t)a.j 
İOKU, meetrtöi-hizmet 
landa-Ahmet Sftlgü ve sonra 

bftşka bir cephesini de i sn 
, ma-daha doğrucu 

kfttta^ıajea isin öağteaaı, îserlukla 
j J S v w w n ^ ^ s n u « n f t K V & w « > @ n l ^ r a ş ı C m f S r ı K " 

ler >bu süremn uzatılmağını icabettirmolrt»dirt 
kaldı ki, hukuk talebem mukayesesi de orttife 
ojuTuctaB. ffoıura wEt nıuctQjBU 
yoktur. İ^ftkat b e ^ a 
H a o o h ^ ı sene bu 4akir nflüetin 

.^*ttİBa.4»M. 
le bir yasta|d hüt^ı g( 
sinde Mzmet a§kıni ve zevlmi' alacaklan bir 2a-
.ngitttiıBii:" Ve^^^^k'./lıâikızL ışttır^nnİ' âza^ye vâr-

bir zaınanda zalınedî OTutû. M 
heden de tetkik etmek lâzundur. 
% l ^ c a ^ r ö t y i h ta: 
devam ̂ teh ^ r ig^mm ve ^ 
rjiyle (föttem Inr 'sisteTn y^ûste|^ 
iypöa yü^Ş^/bir ipşŞi T ^ * Ü 
lrt£nl*BMi ISrttz şa^a ^ 

. bu 1>afem4ajıdabı yur^a giöşr 
^ J g c a p ^ei | i :»Ş^yJeö 

m$xj§ Jâ^a^ttvajpja^a^ J^3 

^ ^rf ioi ^grtfeâa t a t b i k 
* ve dtynupşnıa Ü 

lenöa var., ü u 
yatının sonuna gelmiş, yora f̂itt̂ ş inşajaiânıı şâm-
dedir ^eya da^ıa-İeuasr gıtro^an sdipıİ^j^kapı-
cıkra bırakılmı^tiT. Bazı-anlar olmuşlur ki, böy|e 

İ n # a * ^ r ^ r a a » m ^ » t i n m y e ^ 
tem hâkim olmuş^r., istanbul #bi cok e#4p 
olan bazı muhitlerde gençlerimizi görüyoruz, 
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büyük bir hekimin resmi üzerine, hayatı üzerine, 
büyük bir insan kurtarıcısının bütün emekleri
ne dikkatini verecek yerde vaktini, şurada, bu
rada geçirmekten kendini alamıyor. 

Arkadaşlar ; altı sene bir aile yurdu içinde, ' 
işaret ettiğim gibi, yetiştirmenin esası olan bu 
zamanın büyük bir kiymeti vardır. Zannederim 
bundan iâyıkı ile istıi'ade edemiyoruz. Bu ka
bahati yalınız gençlere bulmıyalım. Sadece zecri 
tedbirlerle bu işin birden halledileceğini de zan
netmiyorum. isterse altı sene değil, on sene 
geçsin, fakat buraya zorla getirdiğimiz ve ken
disine büyük bir kıymet verdiğimiz bu talebe
lere fena örnek verdiğimiz müddetçe bunlardan 
ü r faide bekliyemeyız. Onun için Sayın Sağlık 
Bakanından ricam odur ki, bu yurdiar içindeki 
şartları esaslı surette ve bir daha gözden ge-
çırsinler.- Bu vazıyet sadece Tıb talebe yurdu
nun malûl olduğu bir, vaziyet değildir. Daha bir
çok öğretim müesseselerimizin tutulmuş olduğu 
bir hastalıktır. Bu hastalık sadece taiısisat is
temek, para istemekle tedavi edilecek bir hasta-1 
lık değildir. Onlara o şekilde telkinler yerme- * 
İldir ki, bütün hayatına ve meslekine müessir 
olacak inan kuvveti ve iyi örnek kuvveti aşıla
sın. 

Arkadaşlar söz almışken ben de söylenmiş ol
makla beraber bu bin talebelik Tıp Talebe yurdu 
kadrosu yanında hiç değilse yüz mevcutlu hem
şire kadrosunun bulunmasını gönül çok istiyor. 
Başka memleketlerde üç dört çocuğa bir hasta 
bakıcı, yaşlılardan beş altı hastaya bir hemşire 
bakmaktadır. Halbuki bizde 20 - 30 hastaya an
cak bir hemşire bakmaktadır. Doktorla ameliyatta 
ve sairede bulunurken hastalar tamamen hemşire
nin elinde kalmaktadır. Çok defa verdiğimiz can 
kayıpları mevcut hemşirelerin eksikliğinden ve
yahut mevcut hemşirelere fazla yük yüklenme
sinden ileri geliyor. Binaenaleyh, bu hayati me-' 
seleyi de, her yardıma koşan Kızılaydan bekle
mek doğru değildir, çünkü nihayet onun da 
kendine göre birçok işleri olmakla beraber, büt
çesi de mütavazıdır. Bunu doğrudan doğruya 
ele alması lâzımgefen bir meseledir. Hemşire
lik meslekine maddi ve manevi verilecek olan 
değerin ve bu değerin istikbal ve aynı zamanda 
cemiyet nazarında manevi değerinin yükseltil
mesi yolunda, ne türlü yollar varsa, pek çok 
yollar vardır, dünyada, bu yollardan gidilerek, 
bu işi bu cemiyet ve bu cemiyetin sağlık müesse
selerine layık olduğu vaziyet ve dereceye çı
karılması zaruridir. Bunu Sağlık Bakanlığı 
yapmayacak olursa, 1 000 talebe kadrosu ya
nında plânsız bir yoldan ve sakat bir şekilde 
gitmiş oluruz, kanaatımca. 

Arkadaşlar; bir ufak noktayı da dün veya
hut evvelsi gün okuduğum Ulus gazetesindeki 

• bir haber dolayısiyle Sayın Sağlık Bakanımıza 
müsaadenizle hatırlatmak istiyorum. 

Akıl Hıfzısıhhası Derneği diye senelerden 

beri istanbul'da sessizce çalışan ve fikir sağlık ko
nularını, beden yapısının bağlılığ içinde bir arada 
mütalâa ederek yayan bir dernek vardır. Geçen 
günkü Ulus gazetesinde gördüm, bu seneki ra
porunda diyor ki, Reisi Sağlık Şûrası üyesi ol
duğunu zannettiğim Ordinaryüs Profesör Gökay, 
imtihan usullerinin çocukların sinirlerini yorucu 
bir hal aldığı görülmektedir. Bunu alâkalı or
ganlar iyice yeniden tetkik etmelidir, diyor. 

Şimdi Sağlık Bakanlığımızın Teşkilât Kanu
nunda da okul hıfzıssıhhası diye bir bölüm, bir pa
ragraf, bir şube vardır. Bir taraftan da milyonları 

aşan bir Maarif bütçesi vardır ve Millî Savunmadan 
sonra bütün varını bu'millet bu bütçelerle onun 
yolunda harcamaktadır. Fakat bu kadar büyük 
bir hamle, bu kadar artan talebe karşısında, bu 
kadar ikazlarla seslerini işittirirken bir okul lııf-
zıssıhha mütehassısı memlekette yoktur ve zan-. 
nederim ki, Bakanlığın bu şubesi mefluç bir va
ziyettedir. Bu meseleyi Eğitim Bakanlığı mı, 
yoksa Sağlık Bakanlığı mı halledecektir? Sağlık 
Teşkilât Kanununda bu, vazedilmiş ve sarahatle 
evvelki senelerde hedef olarak, vazife olarak, tes-
bit edilmiş bulunuyor. Yine Eğitim Bakanlığı
nın bazı teşekküllerinde dahi daha az talebe 
varken, bundan on sene evvel, bir Hıfzıssıhha 
dairesi mevcutken görülüyor ki, , on sene sonra, 
talebe miktarı iki, üç misline yükseldiği ve bü
tün meseleler yüze çıktığı halde böyle bir teş-

. kilâtı göremiyoruz, hattâ bunun için bir tek adam 
bile yoktur. Olanlar da ayrılmaktadır. Bu 
dâva nerede kalıyor? Arzettiğim gibi, imtihan 
usulleri zihin hıfzıssıhhasının bir parçasıdır. 
Bir gazetenin verdiği bu haberi aynı şekilde Sağ
lık Bakanlığının tetkikına . arzetmekte ve esasen 
Teşkilât Kanununda okul hıfzıssıhhası, sadece 
sâri hastalıklar çıktıktan sonra önlemek değil, 
bütün genişliği ile ve bir insanın bütün şahsiyeti 
ile Sağlık Bakanlığını ve bilhassa yetişen genç
liğin tam enerji ve randımanında birçok israfla
ra mahal vermemek için; imtihan usullerine, ki
taplarına varmaya kadar aynı zamanda sağlık gö
zü ile tetkik ve verimli bir hale getirmektedir. Bu 
okul hıfzıssıhhası meselesini de uzmanları ile ça
lışmaları ile teşkilâtı ile ele alınmış ise ne vazi
yette olduğunu değilse ne suretle ele alınması dü
şünüldüğünü rica edeceğim. 

Arkadaşlar; vaktin darlığına rağmen huzuru
nuza çıkmış iken kendilerinden bir noktanın da
ha tenvirini rica 'edeceğim. 

O da, köy sağlık teşkilâtına ne kadar büyük 
ehemmiyet verdiğimiz meydandadır. Buna, son 
defa 19 Mayısta hakikaten Cumhur Başkanımız 
bu meseleyi de bütün köy dâvası ile ve köy ge
nişliği ile bunu izah ve ifade buyurmuş bulunu
yorlar. Geçen gün Sayın General Niyazi İsmet 
arkadaşım bu kısmını tahsisatsızlık yüzünden ge
ri bırakılmasından üzüntü duydular ve ifade et
tiler. Sayın Millî Eğitim Bakanımızın ifadesi
ne göre, numarası tam aklımda değildir, bilinen 
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kanunla ikiz doğan, bu köy sağlık kolu teşkilâtı
nı görüyoruz ki, bu sene bütçesinde ikizden; bir 
tanesi canlı vazıyete v gelebilmiştir. Köy sağlık 
memurları 300 tane bulunması karşısında onunla 
beraber doğan ve muvazi yürüyecek olan köy 
ebesinden.bir tane yoktur. Bunu Sayın Hulusi 
Alataş'ta bir komisyonda ifade v buyurmuşlardı. 
Bu defa Sağlık Bakanımız da Bütçe Komisyonu
muzda pek açık olmamakla beraber bu farkı ka
bul eder gibi olmuşlardı. Şimdi ricam bu işin be
raber başladığına ve ayni muhitte ve bünyede 
doğduğuna göre bir kolun hareketli bir kolun 
hareketsiz 'durmasının senebi nedir? ve bu hare
ketsizliği telâfi için ne gibi tedbir düşünülmekte
dir? Zannediyorum kî, bu mesele hatta köyden 
alınacak kız unsur meselesi ki, kapalı bir muhit 
olan köy âlemi için bence hocasına kadar mües
sir bir eleman olacağı meydandadır. 

Fakat bunu da temin etme ve yetiştirmenin 
o nispette güç olacağını görüyoruz. Bahsi geç
miş olmakla beraber hâtıra kabilinden arzedi-
yorum, ileride bütün genişliğiyle bahsetmek 
üzere şimdilik sadece temas ediyorum. Köy ebesi 
yetiştirmek için güçlük, köklü ve kolayca sökül
mez bir halde değil ise başka ne gibi tedbirler 
düşünülmektedir? Mademki bu meseleyi büyük 
bir dâva olarak ele alıyoruz. 

Sonra bu sene çıkacak 300 köy sağlık memu
runun yarım milyon lira da bütçede ziraat alât 
ve edevat parası vat. Bu yarım milyon liradan 
ziraat alât ve edevatını Sağlık Bakanlığı kendi
si mi öküz ve aleti bulup verecek, yoksa, Tarım 
ve Maarif Bakanlığjyle mi müşterek hallede
cek. Çünkü Eğitim Bakanlığı bütçesinde de 
4 000 000 lira bir para var. Bunlar diğer öğ
retmenlerde olduğu gibi mi yoksa gece, gündüz 
hizmete hazır olacak vaziyette mi bulunacak
lar? Hemen alarm vaziyetinde hastaya çağırılan 
bir insan gibi mi hareket edecekler ?'Beyanları 
sırasında bu noktalara cevap lütfetmelerini rica 
ederim. 

Bu -münasebetle bir. zihniyet meselesine de 
temas etmek istiyorum: Başariyle neticelenen ti
füs mücadelesinden sonra sıtma ile olağanüstü 
bir savaşa başlanmış bulunduğu şu sıralarda Sağ
lık Bakanımızın azimli davranışı bize ümit Veri-

•yori Hastalık meselelerinde geçmiş yıllarda 
ihmal edildiğini eannettiğim bu zihniyeti tebarüz 
ettirerek müşterek bir yardım ve alâkanın bu 
noktaya teksifinde fayda olacağını zannediyo
rum. Berç Türker'in söylediği gibi, tâ evlerin 
içine kadar girerek suyu.dahi şu bardaktan içe
cek, şu bardaktan içmiyecek gibi hususlara Sağ
lık Bakanlığının eli yetişmez, Fakat hastalıkları 
saklama zihniyetinden vazgeçildiğini görmekle 
bahtiyar ojuyorum. Bir tifüs vukuunda, bunu 
vaktinde söylemekle ve halkı ikaz etmekle bizzat 
o dâvanın, o yangının şöndürülmesÜHje biiyük 
fayda temin etmektedirler. Biz evvelce öyle has
talıklar gördük ki sırf bu ihmal yüzünden ve 

benimsememek yüzünden büyük salgınlara sê -
bebiyet vermiştir. Halbuki vaktinde haber veri
lip halk ikaz edilirse bundaki kazanç çok bü
yüktür. Benim üzerinde durmak istediğim nok
talardan biri de halkın, bu gibi sâri hastalıkları 
vaktinde Hükümete haber vermeleri için teş
kilâtın tedbir almasıdır. Yokna yangın bacayı 
sardıktan sonra tleğil. 

Bu memlekette sağlık teşkilâtının hastaneleri 
hakikaten iftihar edilecek bir eserdir. Nite
kim Karamursal arkadaşlarımın dediği gibi nu
mune Hastanelerimiz övünülmeğe değer. Ben 
millî mücadele zamanınki Ankara hastanesinin 
vaziyetini bilirim. Ahşap bir kat, yağmur ye
miş tahtalardan yapıldığını bendeniz hatırlıyo
rum ve röntkensiz, doktorsuz bir vaziyette idi-, 
Hattâ bir kaç günüm de orada geçmiştir. Bu
nun yanında numune hastanesi hakikaten bir 
kemal eseridir. Fakat bu zihniyet, hastalığı gör
mek, teşhis etmek ve tedavi etmek ister. Kuv
vetli bir azim ve irade ik işe.sarılmak ve has
talığı kökünden yoketmek lâzımdır. 

Son olarak bu ricalarımın da, "hakikaten azim
li bir davranışla, sıtma- işinde olduğu gibi bun
ların da başarılmasını kendilerinden bekleriz. 

' Dr. A. S. DELlLBAŞI _ (Kütahya) — Bir 
noktayı söylemeği unutmuşum, onun için tekrar 
söz aldım. 
. Hastaneler meselesi: Arkadaşlar, bendenizin. 

şahsen, Devletin elinde bulunmayan hastanelerin 
lâyık olduğu kadar ihtimam gördüğüne kani! de
ğilim. Bunun sebeplerini muhtelif vesilelerle ar-
zetmiş bulunduğumdan üzerinde fazla' duracak 
değilim. 

Temennim şudur; hastahanelerimizi, yanü 
şimdiki tabirimizle hususi idarelere tâbi olan 
hastanelerimizi Sağlık Bakanlığı tedricen eline 
almak yoluna girmiştir. Ancak bu tutulan yoldan 
gidilirse uzun bir zaman beklemek lâzımgeliyor. 
"Yani filân yerdeki muhasebei hususiyeye ait bir 
hastaneyi' Sağlık Bakanlığı eline almak için an
cak, kendi bütçesine lâzımgelen tahsisatı koy
mak yolunu bulacaktır. Bu tahsisatı bulama
dıkça hastaneyi eline almıyor. Bu yoldan gidi
lecek olursa çok uzun zaman beklemek icabeder. 
Onun için bendeiz ortalama bir teklif yapacağım, 
eğer İmkân varsa ye kabul buyurülussa.. Hususi 
muhasebelerin bütçelerinde hastahanelere karşı 
konulan tahsisatı muayyen bir usul dâhilinde Sağ
lık Bakanlığına, yani umumî bütçeye nakletmek 
suretiyle bu hastanelerin hepsini az bir zaman
da Sağlık Çakanlığma almak mümkün müdür, 
değil midir? 

Temennim bundan ibarettir. 
BAŞKAN ~ Sağlık Bakanı, 
B. ^.TALAY (Kütahya) — Allah kuvvet ver

sen. * 
SAĞLIK BAKANI Dr. S. KONUK — Efen

dim, kıymetli arkadaşlarımın Sağlık Bakanlığı iş-
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leri üzerindeki yakın alâka ve aydınlatıcı istek
lerinden ve fikirlerinden çok istifade ettim, inki
şaf eden cemiyetimizin bünyesine göre sağlık teş
kilâtının ayarlanması ve memleket hizmetine ar
zı yolundaki bu dileklerin hepsini zaptetmiş bulu
nuyorum. Bu isteklerin yekûnu, bizim cemiyeti
miz sağlığı için yapacağımız hareket programla
rının esas ve temelini teşkil edecektir. (Bravo 
sesleri). .Elimizde mevcut Mıfzıssıhhai Umumiye 
Kanunu, Devlet şümul olarak, halkımızın sağlı
ğını koruyabilecek bütün evsafta birçok meyzu-
iarla dphılur. Bunları hakkiyle ve kıymetli ar
kadaşlarımın dilekleri gibi tetkik edebilirsek, 
yurdun sağlığını en* iyi yolda koruyabilmek fır
satına kavuşmuş olacağımız kanaatındayım. 
• Kıymetli arkadaşlarıma birer birer cevap ver
mek isterim. Fakat muhtelif hatiplerin dilekleri 
birbirine yakın ve birçok benzeyişler arzetmek-
tedir. Eğer müsaade buyurursanız, umumî şekil
de arzı malûmat elerek kendilerini temine çalışa
yım. (Muvafık sesleri). 

Sayın Rana Tarhan arkadaşımızın sıtma üze
rindeki ilgilerini saygı ile karşılarım. Olağanüstü 
,Sıtma Savaşı Kanunu ile alınan tedbirler bütün 
memlekette hakikaten istenilen alâka ile takip edil
mekte olduğunu ve umumî bir cemiyet dâvası ha
linde bütün ilgililerce karşılandığını zevk ile hu
turunuzda arzedeyim. 

• Hakikaten bir cemiyet dâvası olan bu konuda 
idarî ve diğer Bakanlıklar elemanları ve halk 
kendi öz işi olarak bunu karşılamış ve bütün im
kânlar nispetinde bize yardımcı olmakta bulun
muştur. Bu güzel istek ve ilgi ile onun çok 
güzel olacağını şimdiden tahmin ediyorum. Bu 
mesainin muhassaiası olarak alacağımız neticelere 
göre tanzim edeceğimiz yeni sıtma kanununu da 
arzuları dâhilinde Yüksek Meclise sunabileceğiz. 

Çeltik mevzuu; başlı başına, Tarım Bakanağı 
ile aramızda çok Önemli bir konu olarak üzerin
de durmakta olduğumuz bir iştir. Yakın zaman
da Tarım Bakanlığı ile tam bir anlaşma halinde 
Yüksek Meclise bir kanun sunabileceğiz. Önü
müzdeki aylarda bu kanunu tekemmül ettirmiş 
olarak size sunulmaktan zevk duyacağız. 

Sayın Manisa Milletvekilleri arkadaşlarımın 
Gördes arazi kayması yüzünden Gördes kasaba
sının yeniden tesisi üzerindeki istek ve dilekleri 
şimdilik yalnız suyun Gördes'e yakın bir yere 
getirilmesi izin 380 bin liralık bir para teinin 
edilmekte ve derhal harekete geçilmek üzere bu
lunulduğunu arzetmek isterim. Bu mevzu üze
rinde aylardanberi bütün Manisa Milletvekilleri 
arkadaşımızın yakın alâkaları bizi* en isabetli 
yolda harekete sevketmiştir; huzurunuzda kendi
lerine teşekkür ederim. 

Canbulat arkadaşım, memur nakillerinin yaz 
mevsiminde yapılması hakkındaki dilekleri bu
gün tatbik edilmektedir. Umumî hıfzıssıhha işle
rini takip ederken bilhassa korunma tababetine 
de bakanlığımız şok ehemmiyet vermektedir. En 

I önde ele aldığım bu mevzu için bütün memtiî* 
ve alâkadarları iş başına sevkedebileoek mevsimi 
seçmekle işi yerine getirmekte ve takip etmek
teyiz. 

Doğumevleri ve mütehassıslar mevzuu üzerin
de bakanlığın umumî hıfzıssıhha kanunu muci
bince vazifelendiği bir mesai programı içinde 
bütün imkânlar elde edildikçe ve müsait sahalar 
oldukça doğumevleri memlekette lâzımı gibi tevsi 
edilecek ve güzel verimleri temin edilecektir. 

Arkadaşlar, sağlık dâvası demin de arzetti-
ğim gibi bir memleket davasıdır. Bunun hepsini 
kül halinde yalnız bir teşekkülden beklemek doğ
ru olmaz. Herkes bu dâvada müşterek vazife sa
hibidir. Cemiyetimizin Bakanlığın iyi yoldaki 
gösterilerine alâkalanması isteMerimizin çoğu
nun en kısa zamanda tecelli ettiğini görmemizi 
temin eder. 

Uludağ arkadaşımızın bütçe durumu üzerinde
ki endişelerinin yakında zail olacağını temin ede
rim. .Sıhhi müessesatımızın durumu ve adedleri-
nin tezyidi muhakkak bütçe ile ilgilidir. Bunun 
da iyi bir şekilde tahakkuk ettirilmesi bakanlı
ğın çalışma programında yer almıştır. 

Yerli ilâçlar üzerinde duruyoruz. 
Müstahzar ilâçları muayyen ve mazbut bir 

şekilde cemiyetimize vermek için tedbir almak
tayız. Gerek dışardan gelen ve gerek içerde yapı
lan müstahzarların hedeflerini iyice karşılayacak 
bir şekilde olmasını ve memleketimizin şu veya 
bu şekilde geri bir pazar olmaktan çıkmasını 
temine çalışmaktayız. Memleketimizin dâhilinde 
imali kabü olan ilâçları behemehal memleketi
mizde yapacağım. Yüksek bilgili elemanlara ve 
temini bir takım hususiyetlere bağlı olan ilâç
ların da şimdilik memleket haricinden gelmesini 
elbette önde tutacağız. Fakat hiçbir zaman kıy
meti devaiyesi bulunmayan bir ilâcın,'yerli de 
yabancı da olsa, memleket pazarlarında yer bul
ması için çalışacağız. 
, ıSı'tma mevzuunda, arzettiğim gibi, iyi bir 
mücadele yürümektedir. Çok ümit ediyorum ki 
mevsim sonu yüz aklığı verecek bir netice iile 
kapanacaktır. 

Verem mücadelesi bizi tatmin edebilecek bir 
şekilde değildir. Fakat imkânlarımız bunu daha 

I iyi bir şekilde tutmaya müsait* olursa bunu esir-
j gemiyeceğimizden arkadaşlarım emin olsunlar. 

Çocuk dâvası mevzuu Bakanlığımızın başllba-
şma üzerinde durduğu mevzudur. îşi büyük bir 

j alâka ile takip ediyoruz. Bu yolda bütün dik
katimizi.: en hayırlı yolda teksif edeceğiz. 

Yalova kaplıcaları mevzuunu ikinci derece
de meşgul olmak icabeden bir konu olarak ele 

' a l m ı ş değiliz. Orasını haddi zatinde yalınız bir 
I kaplıca olarak değil, cemiyette yorulmuş insan-
! larm istirahat yeri olarak ta inkişaf ettirmek 

istiyoruz. 
I Diğer bahis buyurduklaarı çocuk düşürme 

— •İH — 
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vesaire gibi cemiyet aksaklıklarına gelince; bu
nu yerinde alınacak tedbirlerle nizamlamak için 
elimizdeki mevcut- mevzuatın bütün hükümle
rinden şiddetle istifade edeceğiz. 

Sayın Bayan Aksoley'in verem dispanserleri 
üzerindeki dileklerine Uludağ arkadaşıma ver
diğim cevaptan daha mufassal şekilde cevap ve-
remiyeceğim. Oünkü henüz daha bu yolda müs
pet olarak herhangi bir netice elde ettiğimizi 
beyan edemiyeceğim. Yalmız bu dâva bizim ce
mi yetimizin yine sıtma kadar, trahom kadar 
mühim bir dâvası olarak elde tutulacaktır ve 
bu yolda icabeden bütün mesai ve imkânları 
bir araya toplayarak cemiyet hizmetine arze-
deceğiz. Kabul buyururlar ki bu yalmız para 
mevzuu değildir. Aynızamanda cemiyetimizin 
birçok cephelerde lâzım olan eleman, bilgi, ce
miyet terbiyesi, umumî kültür meselesidir. Bun
ların hepsini içine alan bir dâvadır. Yani sos
yal dâvalarımızın içinde mühim bir yer işgal 
eden bir mevzuumuzdur. Bunu bütün imkânları 
tatbik ederek tahakkuk ettirmeğe çalışacağız 
ve müsbet neticelerini görmekle çok sevineceğiz. 

Çubuk dispanseri hakkındaki isteklerini ye
rine getirmeğe çalışacağız. Hakikaten harap hal
de bulunan bir dispanserdir. Bu sene daha iyi bir 
şekilde hizmete girmesini sağlıyabilsek mem
nun olacağız. 

Ziya Karamursal arkadaşımızın takdir ve il
tifatlarına müteşekkirim. Bütün sıhhat müessesele
rimizi Heyeti* aliyenizin emir ve maksatları dâ
hilinde ve itmman verici bir şekilde cemiyetimi
zin yüksek emir ve hizmetlerine arzedebilirsek 
kendimizi bahtiyar addedeceğiz. Hastane ücret
lerinin fazlalığından şikâyet buyurdular. Tetki-
'katıma göre hastaneye yatan memurlardan üc
ret almıyoruz ve alınmaması için bir kanun var
dır. Bu kanunun tatbiki için gereken bütün ted
birler alınacaktır. Malûmu âlileridir ki, her 
daire kendi memurları için hastanede tedavi
lerine karşılık olmak üzere kenli bütçelerinde 
bir fasıl ve tahsisat ayırmaktadır. Bunları ha
kikî ihtiyacı karşılayacak şekilde ayarlamaları 
üzerindeyiz. 

Emin Aslan arkadaşımızın sıtma ve çeltik 
•üzerindeki dileklerine, evvelki mâruzâtımla ce
vaplandırmış "oluyorum. 

Ankara Doğumevi mevzuu üzerinde ehemmi
yetle duruyoruz, sıvası yapılmıştır, içinin tesisa
tı ihale edilmek üzeredir, müteahhit bekliyoruz, 
yakında bu işi de bitirmiş olacağız, önümüzdeki 
sene hizmete arzedersek sevineceğiz. 

Kaplıcalar için neşredilmiş kitaplar vardır. 
Getfek hususi gerek resmî kanallarla bu işi kıs
men tatmin edici yazılmış, eserler mevcut ol
duğunu kendilerine arzederim. 
- Dr. Aziz Uras arkadaşımızın işaret buyur
dukları sıtma hareketine karşı olan takdirlerine 
tekrar huzurunuzda teşekkür ederim. 

Çocuk ishallerinde kullanılan Sulfoguvanjdin 
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1 ilâcından memlekete büyük miktarda getirmek 

üzereyiz. Yakmlarda İsviçre'den bir ton gele
cektir. Fakat Amerika'yada evvelce sipariş et
tiğimiz 5 ton ilâcın yollar aşıldığı için hugünler-

I de geleceğini ünüdediyoruz. Çocuk ishallerine 
I karşı da bu şekilde iyi bir netice verecek olan 

bir mücadeleye başlamış bulunacağız. 
Köy ve köylü sağlığı üzerindeki dilekleri 

Hükümetimizin esas amaçları üzerindedir. Ba
kanlığınız bu yönde hiçbir tedbiri esirgemiye-
cektir. Pek yakmda yüksek huzurunuza getire
cek olduğumuz kanunlarla köye doğru gitmek 
için verilmesi gereken yüksek emirlerinizi ala
cağız. Bu suretle köy sağlığı ve köylü sağlığı 
ve herşeyimizin temeli olan bu varlığı korumak 
için hiçbir şeyden kaçınmıyacağız ve bu yolda 
da mühim bir adım atmış olacağız. 

•Teşkilâtımızı inkişaf eden millî bünyemize 
göre iyi bir şekilde ayarladığımız takdirdedir ki 
hizmetlerimizi ayni zamanda bütün halkımızın 
sağlık ihtiyaçlarına göre büyük bir mikyasta ar-
zetmiş olacağız. 

Yalnız bunların derhal oluverecek işlerden 
bulunmadığını ve bütün bu güzel istekleri bir 
anda temin edecek imkânlara henüz malik bu
lunmadığımızı da lütfen kabul buyururlar. Bu 
imkânları en kısa bir zamanda temin etmek ve 
bunları en iyi bir şekilde hizmete arzetmek öde
vini bakanlık mukaddes bir borç olarak ele al
mış bulunmaktadır. 

Köy ve köylü sağlığı için yetişmekte olan 
elemanlar işinde; Millî Eeğitim Bakanlığının f e-
ragatla ve fedakârlıkla bize yardımlarını be
lirtirken bunlardan da en kısa bir zamanda fay
dalanacağımızı umuyoruz. Köy sağlık memur
ları okulu bu sene birinci yerimini vermiş ola
caktır. Burada 300 e yakın çıkacak sağlık ko
ruyucuların en iyi bir tarzda kullanabileceğimizi 
zannediyorum. " îcabederse memleketin diğer 
sıhhi ihtiyaçları üzerinde de kalifiye olarak, 
bunlardan en kabiliyetli olanlarını hizmete ala
cak ve azamî surette istifade temin edeceğiz. 
Arkadaşlarımın demin arzettiğim gibi, sağlık 
memurlarını memlekette hakiki ve ciddi bir ko-

I nu olarak ele almakta olduklarını takdir ve id-
| rak ederek bu yolda bütün imkânlardan istifa 
l etmekte devam edeceğiz. Bunlardan başka ufak 

ölçüde de olsa, köy öğretmenlerinden elde ede
bileceğimiz sağlık memurlarını da bu mesaimiz
de değerlerine göre ödevlendirecek ve bunlardan 
da istifade etmek çarelerine başvuracağız. Mu
hakkak ve müspet olan şey, şahıs yetiştirme zor- ' 

I luğu vakit ve imkân isteyen mevzular üzerinde-
yizdir. Hiçbirisi şu veya bu şekilde bir neşriyat 
ile; şu veya bu şekilde bir tamim ile olacak 
mevzular değildir. Yapıp, başarıp hizmete ar-
zedildiği zamandır ki ancak övünülebilecek bir 
değer kazanırlar. 

1 Sağlık merkezlerini, sıhhati umumiye dava-
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mızm başında en ehemmiyetli bir iş olarak tutu- I 
yoruz. Umumî Hıfzıssıha Kanununun bu yolda
ki işaretlerini, bütün kudretimizle kavramak 
ve hizmetlerimizi o yolda teksif etmeğe çalı
şıyoruz. önümüzdeki senelerde mühim miktar-, 
da sağlık merkezleri açabilmek için her türlü 

-tedbiri şimdiden elimizde tutmaktayız. Bunu 
yapabilirsek, memleket umumî sihhatinda, ha
kiki bir inkilâp ve hakiki bir-itminan hâsıl ola
cağına inanıyoruz. 

Sosyal yardım işlerimiz üzerine temas eden 
arkadaşımıza, yine • Aziz Uras arkadaşımıza 
mutmain olmalarını vadedebileeek şekilde ma
ruzatta bulunmak istiyorum. Sosyal yardım iş
lerimiz, yine mevzuatımız içinde, bü cemiyetin 
hakikî ihtiyaçlarını karşılıyabilecek şekilde ayar
lanmak üzeredir. Amma mevzulardan herhangi 
birini müspet tarzda Yüksek Huzurunuzda se
recek vaziyette değilim. 

özelçi arkadaşımızın, trahom ve sıtma üze- I 
rindeki dilekleri arzettiğim gibi sıhhati umumiye ] 
ımevzuu içinde yeralmış işlerimizdendir. Traho
mu ele alarak tıpkı sıtma mücadelesinde olduğu 
gibi kesif ve şiddetli bir mücadele yapmanın lü
zumuna kaniiz. Bu ilk fırsatta ele alacağımız ana 
dâvalardandır. Vakit geçirmeden kısa zamanda 
bu mevzuu bütün gayretimizle ve elemanımızın 
kifayetinin üstüne çıkacak şekilde de olsa fazla 
çalışmakla karşılamak istiyoruz. Tekrar arzedi-
yorum ki, yaptığımız işler hakikî netice verecek 
işlerdendir. Fakat cemiyet yardımı maalesef bi
zim müttefikimiz olmadığı içindir ki, Sağlık Ba
kanlığımızın şimdiye kadar yaptığı işler sizi tat
min edecek şekilde eser vermeğe muvaffak ola
mamıştı. Trahom da başlıca cemiyet ve terbiye 
davasıdır, bilgi inkişafı davasıdır, ferdi temiz
lik davasıdır, bunun hakkiyle lâzım olduğunu ve 
bunsuz beşer hayatının kabil olmadığını idrak et
tiğimiz zamandır ki, bü hastalık hem memleket
te azalacak, hem de mücadele teşkilâtı muvaffak 
olacaktır. Binaenaleyh, Millî Eğitimle beraber 
yürütmeğe mecbur olduğumuz dâvalardan birisi de 
bu cemiyet davasıdır. Amma hiçbir zaman bunu 
istikbale bırakmıyacağız şu veya bu vaziyetin in
kişafına terketmiyeceğiz. Hattâ birçok zorluklar 
dahi olsa bunları iktiham ederek onlan trahom, 
dâvasmrda sıtma dâvasında olduğu gibi ele ala- A 
cağımızı yüksek huzurunuzda tekrarlarım. 

Malatya hastanesinin gayrikâfi olduğu üze
rindeki işaretlerine ben de katılıyorum amma ar 
zettiğim gibi birçok imkânsızlıkların tazyiki al
tındayız. Bu imkânlar hâsıl olur olmaz tahak
kuk ettireceğime hiçbirimizin şüphesi yoktur. 
Hususi muhasebelerin elinden kendi müessesele
rimizi kendi bütçelerimiz içine alıp onlar üzerin
de kendi hâkimiyetimizi tesis edersek arkadaşla
rımızın temennilerinden çoğu kendiliğinden hâsıl 
olmuş bulunacaktır. Bu dâvayı Bütçe mevzuu 
olarak huzurunuza getireceğim. Bu hastaneleri 
kendi mevkileri, ve şekilleri ve derecei tekâmülle- | 
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rine göre Devletleştireeegiz. Henüz bu yolda bir 
program yapmış değiliz. Arkadaşlarımın dilek
lerini bu hususta hazırlıyacağımız programlara 
göre karşılamayı yerinde buluyorum., önümüz
deki sene bu güzel dilekleri, yerine getirmiş olur
sam bahtiyar olacağım. 

Dr. Ahmet Selgil arkadaşımın çok kıymetli 
mütalâalarını cevaplandırabilmiş olmak için, he
kim azlığmm önüne 'geçmek yolunda Bakanlığı
nızın ve Hükümetinizin aldığı tedbirleri yeni 
birtakım çarelerle daha üstün bir yola götürme
ye çalışıyoruz. 

Tıp talebe mevzuu üzerinde ayrıca, itina ile 
duruyoruz. Hizmeti mecburiyeyi en iyi şekilde 
ve- cemiyetimizin münevver gençliğini de ineit-
miyecek tarzda ayarlamak istiyoruz. Bununla 
beraber halkımızın ve yurdumuzun hakikî bir ih
tiyacının fedakârlık ve feragatle de ödenmesi 
icabettiğine inananlardanız. Bu yüzden mecburi 
Hizmet Kanunu Millî Eğitim Bakanlığiyle ara
mızda müzakere mevzuudur. Pek yakında hu
zurunuza sevkedilecektir. 

Hastabakıcı dâvası başhbaşma üzerinde dur
duğumuz konulardan biridir. Medeni bir cemi
yette böyle bir hizmetkâr kafilesinin olmaması 
kadar ıstırap verici bir şey yoktur. 

Hekim çoklu&u kadar hastabakıcı çokluğu da 
mühimdir. Hekimin emrini takip edebilecek 
olan kıymetli hastabakıcı ve hemşireliğin memle
kette meslek halinde »teessüs etmesine ve bu gü
zelim hizmetin cemiyetimiz arasfnda en iyi bir 
hisle karşılanıp telâkki edilmesi için bütün mesa
imizi sarfedeceğiz. Hemşire mektebinin ademi 
kifayeti üzerinde Kızılayla mutabıkız. Bütün bu 
çalışmaları bir avara getirerek hastabakıcı mev
zuunu umumileştirmek için lâzımgelen tedbirleri 
alacağız. Yalnız bir müesseseye bağlanmıyaca-
ğız, memleketin birçok yerlerinde bu yolda mek
tepler açmak tasavvurundayız ve elimizde mev
cut hastaneleri de bunlar için birer mektep ha
line getirmek yolunda Kızılayla'hemfikir bulu
nuyoruz. Bakanlığa bu hususta hiçbir fedakârlığı 
ve yardımı esirgemiyen Kızılay Kurumuna bu 
vesile ile huzurunuzda teşekkür etmek isterim. 

Hastane mütehassıslarının yakın zamanda 
karşılanması dilekleri hususundan Ahmet Selgil 
arkadaşımıza, şu anda tatminkâr cevap veremi-
yeeeğimden müteessirim. Elimizdeki mütehassıs 
etibba fevkalâde durum dolayısiyle askerî vazi
felerini yapmak için ordu emrinde bulunmakta
dırlar. Bu ihtiyaç kalktığı takdirde bütün mü
tehassıs arkadaşlarımızı daha kuvvetle ve kesafet
le memleket hizmetine arzedeceğimîz kanaatm-
dayım. Çok temenni ederim ki bütün memleket 
menfaii mevzuu üzerindeki tedbirlerimiz ve iyi 
dileklerimiz tahakkuk etsin ve o yüzden hekimle
rimiz serbest kalsın ve kendi işimizin üzerine ko
yabilelim. 

Yine bu yoldaki dileklerden biri de mecburi 
hizmet işidir. Mecburi hizmete bağlı doktorla-
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rın tâyini işinde kura esasımı ele almışızdır. | 
Bu sene de kura ile bu arkadaşlar vazifeleri 
başına sevkedilmişlerdir. Bundan sonra da bu 
usulda musir okrak devam edeeeğrz, Mecburi 
hizmete tâbi genç arkadaşlarımızın en feısâ: yol
dan ve geciktirmeden ememleket hiznfeetinde fay
dalı ve en iyi bir şekilde çahşmaiarmı temin ede
rek israf etmemeyi ve arzettiğim gibi onları en 
iyi bir surette ve kısa bir zamanda meslekî bütün 
bilgileriyle, ieabeden bütün istekleriyle müceh
hez etmek emelimizdir. Arkadaşlarımızı hiçbir 
vakit senelerce şurada, burada israf etmek iste
miyoruz. Onları kendi mesai, liyakat ve hakları 
derecesinde işleriyle ayarlamak istiyoruz. 

Şark hizmetlerini muayyen bir zamana bağ
lıyarak üzerinde sistemli bir tarz tesis etmek 
istiyoruz. Devlet memurlarımızın tâbi olduğu 
kuyudata onlar da tâbidir. Bunun dışına çık-
mıyacağız. Genç arkadaşların, memlekete en ha
yırlı bir hizmet yapmalarını temin için hiçbir 
şeyi esirgemiyeceğiz ve o yolda kendimizi tanzim 
ediyoruz. üj taj#, 

Delilbaşı arkadaşımızın, tephir ve temizleme 
merkezlerinin ve vasıtalarının ademi- kifayesi 
hakkındaki temaslarını tetkik edeceğim. Memle
ketin bu gibi vasıtalarla istediğimiz kadar mah
mul olması emelimizdir ve gayrikâfi olan eşkâli I 
behemehal kâfi tarza sokacağız* Hiçbir zaman 1 
yalınız isim ve adetten bahsetmek istemiyoruz. 
Bunların verimleri, faaliyetleri ve kiymetleriyle 
işimizi ölçmek istiyoruz. Ona göre çalıştığımızdan 
emin olsunlar. 

Frengi ve diğer salgın hastalıklarla mücadele 
cemiyetimiz hastalıkları dâvası arasında en 
önde ele alınmaktadır. Buyurdukları mesai şek
linin üezrindeyiz. Yakın bir zamanda kendile
rine bu iş üzerinde müsbet olarak arzı malûmat 
etmekle sevineceğim. 

Niyazi Gözcü arkadaşımızın mecburi hizmet 
talepleri üzerindeki sorularına arzı cevap et
tim. Muhakkak kendilerini tatmin edecek bir 
sekle sokacağız. Hükümet tabiplerini tıpkı 
Gülhane hastanesindeki gibi bir sisteme tâbi tu
tularak yetiştirmek ve nizamlamak şekli üzerin-
doviz. O tarzda harekete geçeceğiz. Hastabakı-
cılık mevzuunu arzettim. Resssürans sosyal işi, 
doğrudan doğruva mütekâmil bir cemiyet dâvası 
isidir. Bunun üzerinde çok büyük bir isabetle I 
beyan buyurdular. Hakikaten fert ve cemiyet [ 
dâvasının biri birine katıldığı azim bir iştir. 
Böyle bir işi derhal meydana çıkarır/ta tatbik et
menin imkânı olmıyacağmı arkadaşlarım da tak
dir eder. Fakat böyle bir dâvanın memleketi
mizde yer bulması için haklı çalışmalarımızı o 
yolda teksif edeceğiz. 

Dr. Cemal arkadaşımız ankileBtom yani Ne-
katoryoz denilen hastalığa temas ettiler. Biz de 
bu mütalâalarında müşterekiz. Karadeniz hav
zasında kendim de bizzat şahit oldum; yerinde 1 

I tetkikat yaptım. Bu mevzuda bütün tedbirleri 
ahnak üzere ve mücadele esasını temin mak-
sadiyle o yolda çalışmalara başladık ve bunun 
için de muayyen olarak bununla meşgul olmak 
üzere bir ekibi Giresun'a göndermiş bulunmak
tayız. Eğer ilâç noktasında bir yolsuzluk varsa, 
ve bir doktor böyle bir şeye tenezzül etmişse onu 
teşhir edeceğiz ve haklı olan bu memleket dava
sındaki bu yolsuz hareketini bütün arkadaş
larımla beraber nefretle karşıladığımızF ken
disine bildireceğiz. Bu hastalığmdlâeını bedava 
veriyoruz. 

Abidin Binkaya arkadaşımız; sanatoryumlar
dan bahsederek bu işte umumî ilgi uyandırıl
madı için fikir beyan ettiler. Bu da memleketin 
sağlık ve cemiyet dâvası olup aynı zamanda mü
teşebbisleri için de bir kazanç mevzuudur. 

Binaenaleyh, memlekette sanatoryum kur
mak isteyen müteşebbis hareketleri en ön plâna 
alarak onlara en büyük suhuleti ve yardımı gös
termek ve bunları kurma çareleri bulmakla zevk 
duyacağız. 

Bütün medeni camia içinde, sanatoryum işi, 
bir Devlet mevzuu olmaktan fazla hususi teşeb
büsler ve şirketler işidir. Cemiyetimizde bu 
yolda olan akını, Sağlık Bakanlığı tabiatiyle 
vaızife olarak karşılayacaktır. Bunun yanında 

j bendi işimizide ihmal etmiyeceğiz. Elimizdeki 
bütün imkânlarla sanatoryumlar üzerinde ted
birler alacağız. Fakat bu iş, istendiği kadar ve 
benim şurada arzettiğim kadar kolay bir dâva 
mevzun değildir. Çok büyük teşkilât ve ser
vet mevzuudur. Bir Devlet mevzuu olmaktan 
ziyade b i r cemiyet ve kazanç mevzuu olarak ele 
alınması hakikaten faydalı olur. Efkârı umu-
miyeye bu konuda harekete geçmeği tavsiye et
mekle zevk duyanm. 

Hıfzırrahman öymen arkadaşımızın mecburi 
hizmet duygusundaki aksaklık üzerindeki be
yanlarını, vazife ruhunu aşılamak üzere iyi bir 
direktif telâkki ediyorum. Amma kendileri de 
lütfen kabul ederler ki, üniversite bir tashih ve 
tasfiye müessesesi değildir. Üniversiteye gele-
siye kadar bu işlerin olup bitmesi ve çocuğun 
şuurunda yerleşmesi icabeder. Üniversite ser
best ve ancak meslek yolları arayanlar için bir 
tekâmül müessesesidir. Eğer bizim müessesemiz 
bunu yapamazsa herhangi bir ihmal veya bilgi-

1 sizlikten değil artık talebenin o yaşta olmamala
rından ele alınmadığını kabul ederlerse daha iyi 
olur. 

Okul hıfzıssmhası üzerinde Millî Eğitim Ba-
kaniığjryla sıkı temastayız. Millî dâvamız olan bu 
isin deânkasafı için bu mevzu üzerinde kuvvetle 
daralmaktadır, Saflık Bakanlığı bu okul hıf-
zasıkhası ve diğer mevzuat üzerinde Millî' Eği
tim Bakanlığıyla elbirliği etmektedir, bunu ken-
düLarine araederim. 

Kay sağlifc memurlaTr yetiştiği halde ebele-
I r m geç kalması: 
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"Köy ebeleri mektepte bir sene sonra işe baş- ! 

ladığı için anacak önümüzdeki sene verim vere
cektir. Kabul buyururlar ki bu iş ilk zamanlar
da bazı korku ve tereddütlerle karşılanır ve bir
takım iptida iy eti erin esiri olan mefkurelerin 
maniasına uğrar. Bunların tam mânasiyle yen
mek için zaman ister. Bu zamanları verimli bir 
şekilde tasarruf etmek ve hemen hepinizin dilek
lerinizden. de faydalanmak emelinde ve yolunda
yız. Bunlar da sağlık memurlariyle beraber gi
decek şekilde inkişaf edecek ve memleketimize 
hayırlı işler göreceklerdir. Sağlık memurlarının 
tahsisatı Maarif Bakanlığı ile beraber olarak te
min edilmiştir. Donatım ihtiyaçları üzerinde 
yaptığımız işler müşterek olmaktadır. Bu mevzu
da Millî Eğitim Bakanlığiyle daima temas ha
lindeyiz, münasebetlerimiz tek bir müessese halin
de ayarlanmış bulunmaktadır. 

Bilmiyorum, başka arkadaşlarımızın cevaplan
dırılmamış sualleri kaldı mı? (Şiddetli alkışlar). 

Gl. Ş. TURSAN (îçel) — Bir sorum var. Ha-
şeratın öldürülmesi için son zamanlarm keşifle
rinden olan D. T. T. hakkında sayın bakanımı
zın bizi aydınlatmasını rica ederim. 

SAĞLIK ve SOSYAL YARDIM BAKANI 
Dr. S. KONUK (Bursa) — Efendim, D. T. T. 
mevzuu son harbin yarattığı büyük inkişaflar
dan bir tanesidir. Bu ilâç önce isviçre'de istih
sale başlandı, ondan sonra hemen hemen bütün 
medeni memleketlerde yayıldı. Son senelerde in
giliz'ler ve Amerika'lılar bu ilâçlardan son dere
ce istifade etmektedirler. Hattâ Amerikan ve in
giliz askeri birliklerinin Afrika'daki ve Aksayı 
Şarktaki hareketlerinde kullandıkları en mühim 
koruyucu bir ilâç olmuştur. Bu ilâcı memleketi
mizde de temin etmeye çalışıyoruz. Bu itibarla 
Millî Eğitim Bakanlığı mütehassıslarından kim
yager profesör Nami Serdaroğlu'nun adını hu
zurunuzda hürmetle anarım. Kendisi bu maddeyi 
memlekette tamamen aynı evsafta ve çok gü
zel vasıfta istihsal ederek milletin hizmetine ar-
zetmeye muvaffak olmuştur. Bu mevzu ile Eko
nomi Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar meşgul ol
muşlardır ve kendileri bu maddenin yüksek mik
tarda istihsali için vazifelendirilmiş bulunuyor
lar. iktisat Bakanlığı bunun üzerinde bir tesis 
yapmakla meşguldür. Çok yakında büyük mik
yasta bu maddeyi vereceklerini vait buyurmuş
lardır. Şimdi ellerinde az miktarda vardır, çok 
yakın bir zamanda bunun bir kaç mislini istihsal 
edip bize vereceklerdir. Bu tesisat vücuda geti
rilip de büyük istihsale kavuşarak bu maddeyi 
cemiyetin hizmetine arzedebilirsek, cemiyet sağ
lığı çok büyük inkılâblar karşısında kalacaktır. 
Hattâ diyebilirim ki sivrisinek, tahtakurusu, pire 
tarihe karışacak, belki numunesini aramak mec
buriyetinde kalacağız. (Alkışlar). 

Gl. K. SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — Bir 
sual soracağım; buyurdular ki; Kızılay'la birlik
te Hastabakıcı Okulunu tertip ve tanzim edece- ' 

! ğiz. Millî Savunma Bakanlığının emrinde de bir 
Ordu Hastabakıcı Mektebi vardır. Bu mekteb 
bahsettiğiniz teşkilâttan ayrı mı olacaktır? 

SAĞLIK ve SOSYAL YARDIM BAKANI 
Dr. S. KONUK (Bursa) — Hemşire okulu mev
zuunu Kızılay ve ordu ile birlikte hallediyoruz. 
Tek bir tahsil şekli olacaktır. Hiçbiri birbirinden 
ayrı olmayacaktır. Yani bir ünite olarak memle
kette teessüs edecektir. Ona göre hemşireliğe bazı 
favörler, istikballer vereceğiz. 

Gl. K. SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — On
ların mecburi hizmeti bittabii ayrı olacaktır. 

A. YAĞOIOĞLU (Maraş) — Bir sual.. Ra
poru okuduğum zaman geçen sene sutma tedavi
sinde mühim işlerin görüldüğünü gördüm. Sivri
sinek sürfelerini yapan bataklıklar ve kanallar 
temizlenmiş ve arazinin ıslahında mühim işler 
sağlamıştır. Bu hususta raporda epeyce rakam
lar vardır. Fakat sıtma mücadelesinin ana hatla
rından olan ve bunlarla yanyana yürümesi lâzım -
gelen korunma tedbirlerine dair bir şeye rastla
madım. Bu, belki geçen seneki bütçenin darlığın
dan ileri gelmiş olabilir. Fakat bu sene bu mü
cadele işi için Bakanlığın emrine verilmiş olan 
7 milyona yakın bir para vardır. Bu para bu 
konuda harcanmak için konulmuştur. Binaena-

. leyh bu korunma tedbirleri hakkında ne düşü
nüyorsunuz? Bu sene içerisinde neler yapılabile
cektir? Bunu anlamak istiyorum. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
Dr. S. KONUK (Devamla) — Sıtmadan korun
ma tedbirlerinde nazarı âlilerine arzettiğimiz 
rakamlarda kayıtlar vardır. Kanalları açmak, 
bataklıkları kurutmak şu veya bu şekillerde iş 
yapmak başta gelen çaredir. Bu suretle sıtmayı 
nakleden sivrisineğin önüne geçmiş oluruz. Bir 
de bundan başka hususi, ferdi korunma teşeb
büsleri vardır ki, bunlar da cibinlik, tel vesaire 
gibi şeylerdir. Sümerbank geniş miktarda cibin
lik tevzi etmektedir. Köylü dahi bunların değe
rini anlamıştır. Fakat memleket şümul bir tarzda 
cibinlik dağıtılmasına takatimiz yoktur. Ancak 
sıtma vasıtalarını yok etmek ve sıtmalıları tedavi 
etmek içindir ki yüksek huzurunuza arzettiğimiz 
tahsisatı almış bulunuyoruz. 

A. YAĞCIOĞLU (Maraş) — Memlekette her
kese cibinlik verilemiyeceğini biliyorum. Fakat... 

BAŞKAN — Söz söylemek istiyorsanız söz 
alır, buraya gelir söylersiniz. Böyle çok uzun 
sürüyor. Buraya buyurunuz. (Kâfi, kâfi sesleri . 

F . KURDOĞLU (Manisa) — Arkadaşlar; 
değerli Bakana Gördes işi hakkındaki demeçle
rinden dolayı teşekkür etmek ve Gördesin ve 
Gördes işinin gerçek durumu hakkında son dere
cede kısa bir iki cümle ile mâruzâtta bulunmak 
için huzurunuza çıktım. 

Yüksek Meclisin hatırlıyacağı veçhile Gör
desin asırlardanberi malûm olan masum olan he-

' yelânı bundan beş yıl evvel bir sonbahar gecesi 

— 436 — 
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şehrin dörtte üçünü harap eden bir şiddet almış
tır. Müstacelen mahalline Hükümetçe ve Üni
versitece gönderilen heyetler Gördes'in derhal 
başka bir yere nakli zaruretini göstermiştir. 
Gördes'in gerek o gece ve gerek bugün arzetti-
ği vaziyetleri toplulaştınp huzurunuzda canlan
dıracak değilim. 600 ze yakın ev kaymış ve yıkıl
mış veya tehlikeli şekiller almış; birçok minare
ler eğri vaziyette kalmış ve birçok yerler iki üç 
metre kadar çökmüştür ve bu suretle geniş bir 
nüfus kütlesinin her mevsiminde ve her saatte 
devam ve inkişafı kabil görülmüş benzeri vazi
yetler ihtimal karşısında heyecanlı ve acı za
manlar yaşamasını intaçetmiştir. 

Hükümetin bu bütçe yılı dolayısiyle de tet
kik ettiğimiz dosyalan arkadaşlarıma ve bana bu 
işin fasılasız ve ne kadar yakın bir alâka ile Hü
kümetçe takip edilmiş bulunduğunu ve takip 
edilecek yer işinin de Gördesli birkaç arkadaşın, 
ve eski bir milletvekilinin ileri sürdüğü fikirle
rin de tetkiki suretiyle son zamanlarda katî şek
lini aldığını göstermiştir ki bu da memnuniyeti
mizi ve sevincimizi mucip oldu. Kendilerine te
şekkür ederim. 

Su işi ana iş olmakla beraber, inşaata başlana
bilmek ve bundan faydalanabilmek için aynı za
manda parselleme ihtiyacının da nazara alındığı 
ve yeni kasaba yerinin yakın kasabalarla irtiba
tının temini için lüzumlu şose ve köprülerin yap
tırılacağını da memnuniyetle öğrendik. Garbi 
Anadolu'nun ortasında tabiatın kahrına uğnyan 
bu güzel kasabayı en modern bir halde yeniden 
kurmak için neler düşünüldüğünü ve tatbikatına 
geçilmek için yeter derecede karar alındığını, 
muhterem bakanın ilk iş olarak bu sahayı bu 
maksatla dolaşmayı programları içine aldıkları
nı da bu arada öğrendik. Bunlardan dolayı ken
di adıma ve arkadaşlarım adına en derin teşek
kürlerimi yüksek huzurunuzda arzederim. 

BAŞKAN — Bütçenin tümü hakkında görüş
meleri kâfi görenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Tümünün görüşülmesi kâfi görülmüştür. 

Bölümlere geçilmesini kabul edenler ... Bölüm
lere geçilmiştir. 
B. Lira 

3 104 614 Bakan Ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

615 Aylıklar 3 779 312 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

616 Ücretler 1 447 107 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

617 Geçici tazminat 64 150 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

618 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek zamlar ve yar
dımlar 1 133 315 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

619 Merkez bro giderleri 18 925 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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624 

625 
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627 

628 

629 

630 

631 

632 

633 

634 

635 

636 

637 

638 

639 

640 

641 

642 

İller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 
BAŞKAN —; Kabul edilmiştir. 
Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yolluk
ları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla sa
vaş 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Trahomla savaş 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Zührevi hastalıklarla savaş 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Sıtma ile savaş 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hastaneler, sağlık ve sosyal yardım 
kurumları 3 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Okullar, kurumlar, yutlar 1 
BAŞKAN - Kabul edilmiştir. 
Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha 
kurulu ve Hıfzıssıhha okulu 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
iskân işlerin 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yapı kurma ve onarma işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Millî Türk Tıp Kongresi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Zehirli ve boğucu gazlardan korun
ma gereçleri satınalma karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Sağlık propagandası ve yayım 
işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Sağlık memurları ve sağlık koru
yucularının hayvan yemi karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Staj için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin yollukları, tahsil 
ve'tedavi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yabancı uzmanlar ve tecrüman-
lar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 

Lira 
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643 Yüksek Sağlık Şûrası üyeleri hu
zur ücreti 2 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

644 Özel idare bütçelerini inceleyecek 
temsilci ücreti 540 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

645 Hükümet tabipleri için alınacak 
tıp âletleri ve gereç karşılığı 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

646 4644 sayılı kanun gereğince öde
necek emekli keseneği karsıhğı 58 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

646 A Olağanüstü sıtma savaşı genel gi
derleri 3,300 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

- 647 Geçen yıl borçları 7 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

648 Eski yıllar borçları 3 391 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

649 Özel kurumlara ve derneklerle ki
şilere yardım 17 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

650 Çok çocuklu analara yardım 363 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

651 Yalova kaplıcalarına yardım 46 660 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

652 Sağlık memurları ve sağlık koru
yucularının hayvan avansı 6 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

653 1437 sayılı kanun gereğince veri
lecek avanslar 18 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

B. -— Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesi 

BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
bütçesinin görüşülmesine geçiyoruz. Tümü hak
kında söz isteyen var mı? 

Gl. K. SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) — 
Efendim, bendeniz yine seçim çevremden bahşe
deceğim. Fakat, herhangi bir bakandan bir ri
ca bulunurken, Anayasa mucibince bütün ar
kadaşlar yurdun milletvekilleri olması sıfatiyle 
sizlere de arzı malûmat etmiş oluyorum. Onun 
için beni mazur görün sık sık Huzuru Âlinize çı
kıyorum. 

Geçen sene tekel bütçesi konuşulurken se
çim çevremizin tütün ekilen bölgesinde bazı bil
gi noksanlarını ikmal için bakanlardan oraya bir 
memur gönderilmesini rica etmiştim. Oraya me
mur göndermişler. Memurun gayretleri, iyi öğüt
leri, hizmeti ve çiftçinin çalışmasiyle evvelki 
senelerde alman hasılatın bu sene beş mislini al
mışlardır. 

Nefaseti, hariçten getirenlerden aşağı ol
mamak üzere 20 bin kilo da tömbeki istihsal edil
miştir. Tabii hepimiz memnun oluruz. Sayın 
bakana teşekkür ve memuru mükâfatlandırıl
masın! rica ederim. 

S. im 0 : 1 
i İkincisi : Tütün ekilen, arazinin verimli ol

ması lâzımolduğuna göre birkaç senedenberi de 
buğdaya süne böcekleri musallat oldu. Bu yüz
den umulan mahsul alınamamaktadır. Seçim 
çevremizin verimli topraklarında evvelce tütün 
ekilen yerlerden izin kaldırılmıştır. Halbuki bu 
bölge çok verimli araziye maliktir. Çeşitli mah
sul almak bakımından ve gerek mübadele ba
kımından bunun ehemmiyeti vardır. Bismil köy
lerinden tütün ekilen bölgenin uzatılması ve Dic-
leye dayanan ve evvelce tütün ekilen köylerden 
tütün ekilmesi müsaade buyurmalarını sayın 
Bakandan rica ederim. 

Dr. S. A. DILEMKE (Bize) — Arkadaşlar 
Tekel Bakanlığının mecmuaları var. O mecmu
aların ya 17 ya 18 nci nüshasını hiç görüp oku-

I dunuz mu? (Hayır sesleri) Ben okudum (Bra-
vo sesleri) ve ezberledim. (Gülşmeler) Şimdi 
arkadaşlar; biz Bakanlıklardan şunu isteriz, 
bunu isteriz. Burada bütçe konuşulurken her 
şeyi isteriz. Azıcık ta Hükümete varidat temi
ni için yaptığı teşebbüslerde yardım etmek, 
desteklik etmek lâzımdır. Bunu da ihmal etme
melidir. Evelsi gün Bayındırlık Bakanlığı büt
çesinde arkadaşlar yol isteriz, köprü isteriz diye 
söylediler. Asarı nafia daima para getirir. 
Şimdi sarfedeceksiniz amma sonra varidat te
min edecek. Fakt ne var, yakında getirecek, 
sonra getirecek, çok sonra getirecek hususlarını 
Hükümet programında sıraya koymak mecbu
riyetindedir. Şimdi size bir bilmece söyliyeyim: 
Hangi maldır ki bu sene satmaz da beş sene 
sonra satarsan kıymeti on misli, yirmi sene 
sonra satarsan kıymeti 100 misli tezayüt ederi 
Şaraptır bu, şarabı nap. Siz isterseniz içme
yin, dünya bunun için tapmıyor. Adını (lakri 
ma kristi) koymuşlardır, İsa'nın gözyaşı demek
tir. Tiryakileri vardır, Avrupalılar içiyor. 
Bu kitabın içinde arayıp bulup bize bakan ge
tirsin, hepimizin okuması lâzımdır. Şarap işi kar
deşlerim, arkadaşlarım tütünü geçiyor varidat 
bakımından. Tütün 90 Milyon getirmiştir. Şarap 
için 90 miyonu elde etmek hiçtir. Belki de bunun 
bir buçuk mislini şarap temin edecektir. Siz ki 
tütün diye habire bağırırsınız. Halbuki şarap tü
tünü geçiyor. Amma tesisat lâzımdır, yardım lâ
zımdır. Ne lâzımdır bilir misiniz? Büyük rulman 
parası vermek, kredi açmak lâzımdır, bu mü
esseselere. Bundan 10 ay evvel Bakanlıkta bir 
büro teşkil edilmişti, bağcılık ve şarapçılık büro
su diye. Bunun altı âzası vardı, içinde bir de 
fransız vardı. Bunun raporunu okuduğum za
man Hükümette bu hususta çok büyük arzu ve 
heves olduğunu öğrendim. Bu işin başarılması 
için 15 - 16 yerde fabrikalar açılmıştır. Beş altı 
yerde de onların ta mebdeine olmak üzere teşki
lâtlandırılmış bölgeler yapılmıştır ve aynı za
manda birçok istatistikler de mevcuttur. Biz 
1943 senesinde Bulgaristan'ın yetiştirdiği şara-

I bin on beşte birini mi ne yetiştirmişiz. E, Bul-
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ğaristan'm on beşte biri mi 12 de biri mi, ka
baca yaptığım hesaba göre. Şimdi bakıyorum, 
bizim arazimizin yedide biri kadar arazisi olan 
Bulgaristan'a nazaran bizim yetiştirdiğimiz şa
rap vaziyetine. Bizim üzümümüz dana iyidir. 
Sonra şarapçılık bu memleketten çıkmıştır. Üzü
mümüz hiçbir memlekette yoktur. Otobüsten 
inince okuyorum, duvarlara yapûjtırlmış kâğıt
lar var : Masandede şarabı, diye yazıyor. Bunun 
alkol derecesi 14 müş. Bir derece daha olsa ona 
ispirto ilâve etmek lâzımgelir. Yani bu kadar 
kuvvetli, bu kadar yüksek dereceli şarap. Bunun 
dahilî istihlâki hakkında da istatistikler var. Dâ
hilde istihlâk çoğalıyor. Bundan beş altı sene ev
velkine nazaran beş altı misli tezayüt etmiştir, 
dâhili şarap istihlâki. Bu elbette rakı gibi değil
dir biliyorsunuz. Bu hafif bir şeydir. Bunu sui
istimal etmemek şartiyle, öyle ne bileyim tiryaki
lik etmemek şartiyle, muntazam şey etmek şartiyle 
en büyük profesörlerin, en büyük mütehassısla
rın terviç ettikleri bir gıda bu şarap. Şiuadi bi
zim memleketimizde yetişmeyen yer yokturv Han
gi mütehassıs ile konuşmuş isem, doğru hareket 
edilirse tütünü geçer diyor. Merak ediyor, insan, 
on ay evvel büronun raporunda teklif edilen 
şeyler ve lüzum gösterilen şeyler hakkında, on ay-
danberi bakanlık biraz olsun, o raporda istenilen 
şeyler üzerinde neler yapılmıştır. Meselâ Trak
ya'da filoksera çok ileride imiş, fazla imiş, bu, 
bir hastalık ve bir beliye şeklinde imiş ve maal
esef köylü de buna mâni olan Amerikan çubu
ğunu da fena kuüamyormuş veyahut kullanmı-
yormuş. Hattâ raporda diyor ki, bnnlara ceza 
vermeli, ceza tertibetmeli. Sonra Amerika'nın her 
çubuğu da bize yaramıyoraraş. Bu Amerika çu-. 
buklarmı biz fidanlıklarda terbiye edip başka 
şekillerini yetiştirmek mecburiyetinde imişiz. Ve 
biz bunu anlamamışız. Bravo doğrusu bize., Bu 
fidanlıklardan en çok Tekirdağ ve Çanakkale'de 
olduğunu okudum. Arkadaşlar, üzüm kumda 
bile yetişiyor. O kadar tehavvülâtı havaiyeye de 
pek kulak astığı yok. Yani mütehassısların fik
rine bakılırsa adetâ biz bu işi ilerletirsek en çok 
şarap ihraç ve istihlâk «den Fransa bile bizimle 
işbirliği yapacak gibi görünüyor. Elimizde b i r de 
fırsat var. Bu harp dolayısiyle, Avrupada; İtal
ya'da Almanya'da şarapçıhk fena halde ve 
adeta yok gibidir. Bugaristön'da da, balkanlar
da da öyle. Yalnız bu harp âfetinden masun 
kalan Portekiz ve İspanya'da kalmış. Vakıa biz
de eskiden yer altında yapılmış galerilerimiz 
veyahut buna benzer teşkilâtımız yoktur amma, 
reklâm için elde olan kâfidir zannediyorum. 
Fransa'ya gidenler ve bunu merak eden arkadaş
lar görmüşlerdir. Ben Ren bölgesini gezdim, 
burada Pomeri diye bir mahzen gezdirdiler. Bu, 
galerinin boyu yirmi kilometre imiş, içerisinde 
16 - 17 milyon şampanya yatıyor. Böyle bir deh
şetli servet teşkil ediyor ki, bilmem sizlere nasıl 
İzah. edeyim. Sonra Avrupada, yine öğrendiğime 

göre bunun fıçısı da bir ihtisas istiyor. Bu frçt-
lar için de mektep açılmış ve şimdiye kadar 15 
talebe bile toplamış, .ve sonra Maarife de müra
caat edilmiş, orada teknik okullarda bu fıçıcılığı 
yapmak için acaba bizde Maarif ne düşü 
nüyor Sonra onun ağaemm ekilmek, dikilmek, 
ekilmek, dikilmek, neyse seçilmek lâzım imiş 
Hülâsa çok heves geliyor adama, bunu görünce... 

N. POROY (Tokad) — Ne istiyorsun? Bağla, 
bağla. 

Dr. S. A. DÎLEMRE (Devamla) — Bağlıya
cağım şudur ki, Nâzım Bey, vakit münasip de
ğil, çok geç kaldık. 

N. POROY (Tokad) — Teferruata boğuyor
sun, esası söyle... 

Dr. S. A. DİLEMRE (Rize) — Teferruat ol
mazsa, birşey anlaşılmıyor, ben, bunun tütünü 
geçeceğini, yalnız hayalimde tutuyordum. Fa
kat, Hükümet tutmuş yolunu zaten, bu memle
ket Türk memleketidir. Bu hususu mimlemek 
lâzımdır. Binaenaleyh ne bileyim, bütün şeyi
mizle Tekel Bakanlığına yardım etmeliyiz. 
(Hay hay sesleri). 

Bakanlarda bir huy var. Para istemekten kor
kuyorlar. Bugün yerilmezse-^er sene tecdit et-

.mek üzere veririz. Tekel Bakanlığı lirayı 
hemen alıp cebe atıp ta bu kadar nemalanacak 
noktalar olduğu halde beklemek doğru olmaz. 
Beklediğim budur ki, istesin istediği kadar. Bunu 
arzetmek için çıkmıştım. (Alkışlar). 

Gl. E.DURUKAN (Hatay) — Sayın arka
daşlar; ben Gümrük ve Tekel Bakanlığımızdan 
birkaç ricada buhüaaeağım. Bunlardan birincisi 
Bakanlığın.Mersin'de-bir portakal usare fabrU 
kası vücuda getirildiğini, Ocak ayında intihap 
dairemi gezerken Dörtyol'daki portakaleriar-
dan öğrenmiş bulunuyorum. Hakikaten çok ye
rindedir.-Hepimizin d« bildiği gibi portakal usa
resi içilmesi .günden güıa* taammüm etmiştir. 
Buda bir içki. haline'gelmiştir. Tekel Bakanlı-
ğmuzın bu husustaki muvaffakiyetlerini tebrik 
etmekle beraber aynı böyle bir fabrikanın yine 
bir portakal yetiştirme merkezi olan Dörtyol'
da da tesis edilmesini dilemeği münasip görü
yorum ve Dörtyol'daki portakaleılarımızm ifa
delerine nazaran Dörtyol portakallarının usare 
hususuada Mersin'e naaaran daha iyi bir durum
da oldukları merkezindedir. Bu meyanda şunu 
da yüksek nazarınıza arzetmek istiyorum ki, Dört
yol'da vaktiyle .senede 100 - 130 milyon portakol 
yetişftirilirken bu senelerde ancak 25 - 30 milyon 
arasında portakal yetiştirilebilmektedir. Aşağı 
yukarı dertte bire düşmüştür. Belki böyle bir 
usare fabrikası yapmak suretiyle orada porta-
kalcılığfmızı biar dereceye kadar kamçılamış olu
ruz* Bu itibarla Gümrük ive Tekel Bakanlığımız
dan Dörtyol'da*bir portakal usare fabrikası tesisi 
hususuna* himmetierini rica ediyorum. 

İkincisi,-Payas ve c ivar ın^^i halkııoızm bir 
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kısmı bu civar ormanlardan odun ve kömür teda
rik ederek temini maişet ederlerken revirler do-
layısiyle buna imkân kalmayınca çok sıkıntıya 
düşmüşlerdir. Oralarda münasip yerlerde tütün 
ekilmesine müsaade dilmesini rica ediyorlar. Biz 
de kendilerinin bu ricalarını hakikaten yerinde 
gördük. Buna da müsaade ederlerse bu sıkıntılı 
halka iyi bir şefkat gösterilmiş olur. 

Üçüncüsü, Yayla dağı civarındaki halkın ara
zisi hakikaten dar ve kendileri de fakirdir. Bun
ların bazı köyleri tütüncülükle temini maişet eder
lerken, zannederim tütün kalitesi üzerinde veri
len talimata tamamiyle riayet etmedikleri için, 
haklı olarak bazılarının elinden tütün ekme ruh
satiyesi alınmıştır. Fakat halk çok sıkıntıdadır 

ve bu sıkıntı kendilerine kâfi bir ceza telâkki 
edilerek, imkânı varsa bu köylülerin de tütün 
ekmek tütün ekme ruhsatiyelerinin iadesini rica 
ediyorum. 

Dördüncüsü; gezdiğimiz, gerek dairei intiha-
biyemizde, gerekse diğer yerlerde gördüğümüze 
göre yabanî hayvanatı itlaf etmek için lüzumu 
olan kurşun, fişenk vesairenin ihtiyaç nispetin
de olmadığıdır. Buhususta yüksek Bakanlığın 
nazarı dikkatini celbetmeği münasip gördüm. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Saat 15 te toplanılmak üzere bi
rinci oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 12, 50 

İKİNCİ OTURUM 
Ağılma saati : 15 

BAŞKAN Dr. M. Germen 
KÂTİPLER : N. Fırat (Samsun) Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
Tekel ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin gö

rüşülmesine devam ediyoruz. 
Söz Gi. Seyfi Düzgör en'indir. 
Gl. S. DÜZGÖBEN (Mardin) — Gümrük ve 

Tekel Bakanlığından bir kaç ricam vardır. Kı
saca arzedeceğim. 

Sevinçle okuyoruz, ayda bir zannederim, 
kaçak mücadelesinin bir özeti neşrediliyor. Bun
da görüyoruz ki hudut boyundaki arkadaşları
mız kaçak yakalama işlerinde oldukça dikkat 
ve gayret gösteriyorlar. Yakında ergeç sulha 
kavuşacağız. Bir çok kaçak maddelerinin bize 
doğru akın yapacağı korkusu içindeyim. Bu
nun için muhafaza teşkilâtını kuvvetlendirmek 
yoluna gidelim. Bu defa kendi intihap daire
mizde dolaşırken gördüm, kontrol vasıtaları; 
yani yukarıdan aşağı subayları ve erleri kontrol 
etmek için kullanılan makineli vasıtaların git
tikçe azaldığını ve tamir kabul etmez bir hale 
geldiğini gördüm. Bittabi bu bizde endişe uyan
dırdı. 

Aşağrdan yukarı, yukarıdan aşağıya kaçak 
akınlarını durdurmaya çalışan arkadaşların bir 
kısmını kontrol etmekte güçlük çektiklerini gör
mekteyim. Onun için eğer Tekel Bakanlığı bu 
makineli vasıtaları, (motor, kamyon, * moto
siklet) dışardan getirmekte güçlük çekiyorsa, 
Millî Savunma Bakanlığının kudret ve takati 
varsa onun yardımını istemesini lüzumlu gör
mekteyim. Geçen sene de bu teşkilâtta meslekten 

subay yetiştirilmesine gayret etmemizi rica etmiş 
idim. Orduda teşkilâtın çoğalması doiayısiyle 
ordudan subay almak güçlüğünü takdir ediyo
rum. Bu sebeple muhafaza teşkilâtının kendi 
bünyesi içinden subay yetiştirilmesine dikkat 
edelim. Bilmiyorum şimdi bu yetiştirme ne şe
kil almıştır. 

Subayların hudut üzerinde bir çok sıkıntılı, 
üzüntülü ve yıpratıcı vazifeleri vardır. Bunlara 
karşı bir yıpranma tazminatının verilmesini pek 
lüzumlu görmekteyim. Yine cenup hududunda 
zehirli humma diye vasıflandırdığımız pek öldü
rücü sıtmalar vardır. Buna tutulana çabuk yar
dım yapılması için kinin ampul şırınganın muh
telif merkezlerde bulundurulmasını pek lüzum
lu görüyorum. 

Gümrük Kanununda da vardır, hudut kapı
larında bazı yerlerde civar halkın karşılıklı ufak 
tefek ihtiyacını gidermek için kapılarda pazar
lar açılmasına müsaade etmiştir. Bu müsaade
ye göre bazı yerlerde kapılarda pazarlar açıl
mıştı. Bu defaki teftişimizde bunların kapandı
ğını gördük. Zannederim ki, halk bundan biraz sı
kıntı çekiyor ve kaçakçılığa da yol açıyor. 

Dileklerim hakkında izahat vermelerini Sa
yın Bakandan rica ediyorum. 

F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Kahve, çay 
vaziyetinden bahsetmek istiyorum. 

Arkadaşlar; malumunuz, kahve ve çay fi
yatları % 500 - 600 le izah olunacak bir rakam
dır. Hele çay fiyatları daha yüksektir. Çay, 
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Kahveye gelince; o da, daha az nispette ol- | 

mak üzere aynıdır. Ne de olsa umumî sıhhat ba- j 
kımmdan asaba olan tesiri bakımından bir kıy
met ifade eder. Onun için gerek çayın ve gerek 
kahvenin bilhassa çay fiyatının tenzili ve mik
tarının artırılması için Bakan arkadaşımızın el
bette bir fikirleri vardır. 
malûmu âliniz bilhassa bir gıdadır. Çocuklar 
mektebe giderken, birer fincan çay içine birer 
de şeker atılırsa bu onlar için bir gıda olur. 
Mektepte çalışma, ders durumları üzerinde te
siri olur. îşe gidenler için böyledir. Bugün 
bu çayın tevzi şekli ve fiyatı artık, fevkalâde 
hallerin bitmek üzere bulunduğu bir hengamede 
düzeltilecek bir vaziyete gelmiştir. Yani bu şek
lin devam ettirilmesi doğru değildir. 

Bir de Rize çayları hakkında bize izahat ver
melerini rica ederiz. Bundan beş sene evvel bir 
kanun çıktı, Meclisten. O kanuna göre bizim 
bu Rize çayından çok ümitler bekliyoruz, tşi 
yakından bilen arkadaşlar bunun hakkında bi
ze iyi şeyler söylüyorlar. Yani Rize muhitindeki 
çaydan istifade edilmekte olduğu anlaşılıyor. 

Bunun hakikî durumu ve inkişaf imkânları 
hakkında Sayın Bakan arkadaşımız lütfen bize 
biraz izahat versinler. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI S. H. ÜR-
GÜBLÜ (Kayseri) — Muhterem arkadaşlarım; 
gerek bütçenin genel görüşmesi sırasında gerek 
bugün yapılan Gümrük ve Tekel Bakanlığı Büt
çesinin görüşmesinde bazı muhterem arkadaşlar; 
Tekel konusunda türlü mevzular üzerinde beya
natta bulundular. Bu emirlerini Tekel Genel Mü
dürlüğü Bütçesinde cevaplanmak üzere izinlerini 
rica edeceğim. (Güzel sesleri). 

Bugünkü bütçemiz; Gümrük ve Tekel Bakan- • 
lık bütçesi ile Gümrük Muhafaza Komutanlığı 
Bütçesidir. Doğrudan doğruya bu konu ile ilgili 
beyanatta bulunan iki arkadaşımın sorularını 
cevaplandırmak istiyorum. Bütçenin genel gö
rüşmesinde Emin Arsüan arkadaşımız gümrük 
duvarlarının indirilmesi1 diye bir temennide bu
lundular. Gümrük duvarlarının indirilmesi, ya
ni Gümrük Tarife Kanununda ekonomik ve malî 
deşişiklikler ve yenilikler yapmak yalnız Gümrük 
Bakanlışının iştigal mevzuuna giren bir iş değil
dir. Tarifelerin yapılmasında, gerek varidat 
cephesinden gerek memlekette kurulmuş olan 
sanayiin himayesi cephesinden ve çeşitli yönler
den muhtelif Bakanlıklar ilgilidir. Harpsonu için 
hazırlıklar yapan bir komisyonda bu mevzulara 
temas edilerek çalışılmaktadır. Bakanlığımız yal
nız kendi teknik elemanlarla bu mesaiye iştirak 
etmek vaziyetindedir. Daha ziyade Ticaret, Eko
nomi ve Maliye Bakanlıklarını ilgilendiren mü
him ve geniş bir mevzu olarak tetkik sahasındadır. 

General Seyfi arkadaşımın, kaçak mevzuu 
hakkındaki mülâhazalarını ve teşkilâtımızın bu 
yıllardaki çalışmalarını övmelerini teşekkürle 1 

| karşılarım. Herşeyden evvel kaçak vaziyetleri-
[ mizde son durumu gayet kısa olarak arkadaşlara 

frzetmekte fayda görürüm. 
Arkadaşlar, bilirsinizki, kaçak eşyayı; ithal 

ve ihraç kaçağı olarak iki mevzuda toplarız. Bu 
kaçakçılık hâdiselerine daha ziyade cenup hudut
larımızda rast gelinmekteydi. Son zamanlarla 
Ege bölgesinde ve Adalar sahasında bazı ufak 
hareketler de görülmektelir. îthal eşyası kaçağı; 
pay, kahve, kalay, akaryakrt, çakmaktaşı vesaire
dir. thrac kacaşı; koyun, ecza, kırtasiye, elektrik 
malzemesi, çorap ve diğer çeşitli gıda maddeleri 
olarak toplanır. Teşkilâtın ana bünyesinde alı
nan tedbirler bize eok büyük neticeler vermiş ve 
muhtelif ilgili teşekküllerle yapılan kuvvetli iş 
birliği' geniş ölçüde müessir olmuştur. 

Genel müfettişlik sahasındaki Cenup mm-
takasmm valileri ile alman birlikteki tedbirler 
kaçak gayretini çok müşküllestirmıstir. Gerek 
bîzden ihraç gerek Cenuptan ithal kaçağı ar
tık kolaylıkta olan bir hâdise vaziyetinden çık
tığı gibi bundan birkaç yıl evvel aziz Millî Şe
fimizin ıstırap veren bir konu olarak tavsif bu
yurdukları bu keyfiyet vazifesini sevenlerin 
gavretivle artık bir ıstırap konusu olmaktan 
çıkmıştır. Ana tedbirler arasmda bizim çalışma
mızda; şüpheli şahısları îstanbuldan ve geniş 
kazalardan, itibaren takip gelir. Kaçak bölgele
rindeki muhtarlar kendi mmtakalarma giren 
şüpheli şahısları ve o mmtaka içinde kaçakla 
ilgili şahısları tesbit edip bildirmek mecburiye
tine tâbi tutulmuşlardır. Bir mmtakaya ihti
yaçlarının fevkinde giren maddeler üzerinde 
gerek şahıslar ve gerekse vasıtalar üzerinde sı
kı araştırma yapılmaktadır. îstanbuldan kaçak 
mmtakasına; kaçak mmtakasmda çalışan insan
ların yaptıkları geniş mubayaalar da gene kon
trolümüz altındadır. Bu mmtakalarm evlerin
deki ve dükkânlarında şüpheli stoklar da en sıkı 
bir şekilde takip edilmektedir. Sınırlardaki 
köylerin sürüleri tesbit edildiği gibi bu köyler 
mmtakasına giren sürüler de takip edilmekte ve 
bu sürülerin muayyen bir kilometre kadar o sa
haya girmeleri önlenmektedir. En büyük ka
çak ihracat maddesi olarak gördüğümüz canlı 
hayvan için Bakanlar Kurulunca alman bir ka
rarla Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu, koyun 
ithalini eskidenberi yapan memleketlere ihraç 
vazifesiyle mükellef tutulmuş ve faaliyete geç
miştir. Bu itibarla bu mevzudaki büyük kaçak
çılık da umarım ki önlenmiş olacaktır. 

Vasıta vaziyetimize gelince; arkadaşlar, teş
kilâtımızın er ve muhafaza memuru olarak du
rumu geniş hudut bölgemizdeki emniyeti gön
lüm istediği şekilde temin etmekten uzaktır. 
Normal şartlar içinde ve mümasil Avrupa mem
leketlerinde bir kilometreye altı buçuk adam 
düştüğü halde bizim hudud vaziyetlerimizin de
niz ve kara olması ve bazı yerlerin de çok arızalı 

[ bulunmasına mukabil kilometreye ancak 0,85 nis-
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petlnde bir er veyahut muhafaza memuru isabet 
etmektedir. Bunu telâfi etmek için yapılacak çalrşh 
ma hem insan adedini artırmak, hem de silâhlı ve 
motorlu kuvvetleri takviye etmektir. Bunu da 
daima yapıyoruz. Eskiden sekiz cins üzerine 
olan piyade tüfeği bir tek cinse indirilmiş ve 
adedi de eskisine nazaran büyük bir yekûnda 
artırılmıştır. Bugün muhafaza kuvvetlerimizin 
elindeki , tüfekler İngiliz ve Amerikan ordusun
da kullanılan silâhlardır. Makineli tüfek çeşit 
itibariyle 4 çeşitten bir çeşide indirilmiştir, ve 
adedleri ihtiyacımıza ve bugünkü kadromuza 
göre kâfidir. Diğer tabanca ve bomba gibi va
ziyetlerde de aynı memnuniyet verici aded ve 
vasıf inkişafları vardır. Bunların bütün de
tayları ve kadro vaziyetlerimiz Büyük Millet 
Meclisi Bütçe Komisyonundaki dosyasında mev
cuttur, 

Motorlu vasıtalarımıza gelince 74 aded kara 
motorlu vasıtamızdan 28 adedi işler bir halde
dir. 46 sı işlemez bir haldedir. Bunların işle
memesinin sebebi bazılarının tamirde olması ve 
fakat büyük bir kısmının da lastik yokluğun
dan dolayı işlemez halde bulunmasıdır. Bu va
sıtalar, eski vasıtalardır. Çok dikkatli bir ba
kımla ancak kullanılabilmektedir Bunların 42 
tanesi 8 senelik, 9 u 9 senelik, 3 tanesi 10, 12, 
13 seneliktir. 5, 6 senelik olanlar da beş altı 
rakamının içindedir. Fakat teşkilâttaki arka
daşlar bunlara çok dikkat ve itina göstererek 
mütemadi tamirle ancak hizmette kullanabilmek-
te ve hizmette devamlarını mümkün kılmakta
dırlar. Yeni Urfa atelyemiz de her tamiri yap
maktadır. 

Millî Savunma Bakanlığı kendi ihtiyaçları
nın dışında bize motorlu vasıtalar vermiyor. 

Ancak 1841 sayılı kanunun emrine tevfikan 
bize silâh yardımı yapmakta ve yalnız bu ihti
yacımızı temin etmektedir. Ddğer ihtiyaçlarımızı 
temin etmek için doğrudan doğruya getirmek ve
yahut Ticaret Bakanlığının yardımından fayda
lanmak mevkiinde bulunuyoruz ve bunu sağlama
ya uğraşıyoruz ve az da olsa alıyoruz. Deniz mo
torlu vasıtalarımız, ki bugün büyük ihtiyaç duy
duğumuz bir konudur - denizlerin açılması, ada
larda hareketin başlamış bulunması - , bu vaziyet-
ta dahi eskisine nazaran büyük salâh vardır ve 
Millî Savunmaya verdiğimiz açık deniz motör-
lerini Içâmilen geri aldığımızdan deniz vasıtala
rımız çok kuvvetlenmiştir. 

Meslekten subay yetiştirme mevzuunda, harp 
okulunda ve atış okulunda talebe okutmak sure
tiyle bu ihtiyacımızı kısmen telâfiye çalışıyo
ruz. Bugünkü halde bu yolda 30 kişilik bir kad
rodan faydalanma mevkiindeyiz. Bunu daha çok 
artırmak için bir Muhafaza Meslek okulu, - Jan
darmada olduğu gibi - tesisi de tetkikferimiz 
içindedir. ı *'!*'; 

Subay vaziyetinde sıkıntımız vardır. Millî Sa
vunma Bakanlığında yaptığımız teşebbüslere, 

kendi kadrolarının kifayet imkânlariyla subay 
tedariki mümkün olmaktadır. 

Bilhassa Cenup bölbesi ve Eğe bölgesi sahil
lerindeki sıtma durumu olağanüstü sıtma sava-
şiyle hafifleme yolundadır. Bununla beraber 
hudutlarda çok ağır sıtmalı vaziyetlerde iş gören 
arkadaşlara Millî Savunma Bakanlığından te
darik edilen ampul kininlerle yardım edilmek
tedir. Bu mevsim içinde yine vaktinde 5 000 
ampul kinin alınmış ve sevkedilmiştir. 

4 ncü mevzu olarak temas ettikleri hudud pa
zarları işi; bakanlıklar arası bir komisyonda tet
kik edilmiş, bugünkü hususi vaziyetlerde ve em
niyet cephesinden görülen mahzur sebebiyle 
tehir edilmiştir. Karşı taraflarda bu mevzuda 
esasen bir anlaşma elde edilememiştir. Binaen
aleyh normal zamanın avdetinde bu pazar mese
lesine tekrar dönmek üzere biz bu pazarların 
hudud bölgelerinde şimdilik açılmasını mahzur
lu görüyoruz. Mâruzâtım bu kadardır.» (Alkış
lar). 

H. BAYUE (Manisa) — Sayın arkadaşlar; 
Genel bütçe konuşulurken, ileri sürdüğüm bir 
konu üzerinde şimdi kendilerinden cevap bek
lemiştim. Bu cevabı alamadığım için müsaadenizle 
hatırlatıyorum. Bundan beş, altı ay önce Türk 
Limitet Tütün İhracat Şirketi önce anlaşılmış fi
yattan 30 kuruş aşağıya tütün satmıştır. 

BAŞKAN — Tekel Bakanı bunlara umumî 
olarak inhisarlar bütçesinde cevap vereceklerdir. 
Şimdi Gümrük kısmını konuşuyoruz. 

Başka söz alan yoktur. Gümrük bütçesi ko
nuşmasını yeter görenler... Görmiyenler... Yeter 
görülmüştür. 

Bölümlerin müzakeresine geçilmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

B. 

654 

655 

656 

657 

658 

659 

660 

661 

662 

Bakan ödeneği 
BAŞKAN - . Kabul edilmiştir. 
Aylıklar 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar 
gereğinco verilecek zamlar ve yar
dımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
3 104 

108 486 

56 422 

32 816 

279 307 

34 378 

69 126 

11 666 

91 623 

— 4B- — 



B : 64 28.5.1945 O : 2 
B. 
663 Kira karşılığı 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
664 Taşıt giderleri 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
665 Yolluklar 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
666 Giyecekler 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
667 4598 sayılı kanun gereğince yapıla

cak tedavi giderleri ve yollukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

668 Tasıma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

669 Gümrük idareleri giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

670 Gümrük ambarlarında kaybolan eş-
va tazminatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

671 Genel Muhasebe Kanununun 48 
nci maddesini ilgilendiren gider
ler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

672 Yapı ve onarma işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

673 Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

674 Pasif korunma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

675 Tartı âletleri alım ve onarma gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

676 Kitap ve dergi karşılıkları ve yaz
ma ve tercüme ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

677 Staj giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmişti]". 

678 4644 sayılı kanun gereğince öde
necek emekli keseneği karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

679 Gecen yıl borçları 
BAŞKAN - - Kabul edilmiştir. 

680 Eski yıllar borçlan 
BAŞKAN - - Kabul edilmiştir. 

681 Avlıklar 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

682 Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

683 Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

684 3178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek zamlar ve yar
dımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

685 3779 sayılı kanun gereğince erbaş
lara verilecek para mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

686 Büro giderleri 
BAŞKAN -^ Kabul edilmiştir. 

Lira 
13 596 

13 910-

110 251 

36 660 

17 998 

8 460 

17 211 

170 

60 154 

82 300 

23 638 

2 916 

1 750 

4 666 

1 

2 898 

3 000 

2 687 
690 480 

215 743 

14 200 

479 987 

500 
26 500 

B. 
687 

688 

689 

690 

691 

692 

693 

694 

695 
696 

697 
698 

699 

700 
701 
702 
703 

704 

705 

706 

707 
708 
709 

Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Telefon ve başka haberleşme üc
ret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yolluk
ları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muavvenat 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Süel gereçler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Harp gereçleri ve teçhizatı gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ecza ve sağlık gereçleri giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Veteriner ecza ve gereçleri gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hayvan satmalma ve tazmini 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Taşıma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kara taşıtları ve deniz muhafaza 
vasıtaları giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Haberalına giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yapı ve onarma isleri 
BAŞKAN — Kaimi-edilmiştir. 
Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vazife sırasında ölen subay, er ve 
memur ve hizmetlilerin teçhiz ve 
tekfin ve kabir yapma giderleri 
BARKAN — Kabul edilmiştir. 
1615 sayılı kanun gereğince verile
cek vemeklik karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3944 sayılı kanun gereğince verile
cek hayvan yem karşılığı 
BAŞKAN ~ Kabul edilmiştir. 
4644 sayılı kanun gereğince ödene
cek emekli keseneği karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mahkeme genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Gecen yıl borçları 
BASK AN — JKabul edilmiştir. 
Eski vıllar borçlan 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, • 

Lira 
6 000 

5 000 

31 000 

60 000 

9 833 

721 564 

445 500 

25 000 

18 000 

2 000 

5 000 

65 000 

413 000 

30 000 

36 500 

26 917 

330 

15 000 

30 000 

11 
12 

667 
000 

10 022 

3 50Q 

443 — 
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C — Tarım Bakanlığı bütçesi 

BAŞKAN — Tarım Bakanlığı bütçesinin gö
rüşülmesine geçiyoruz. Tümü hakkında söz is
teyen var mı? 

R. FENMEN (Kocaeli) — Muhterem arka
daşlar; Tarım Bakanlığının, çok ehemmiyetli 
ve fikrimce acilen halledilmesi lâzımgelen bir 
dâvası da; kışın memleketimizde büyük ölçüde 
vukuagelen hayvan telefatını önlemek mesele
sidir. Memleketin esaslı bir gıda meselesi ve 
ihracat metaı olan ve Devlet Hazinesi için 
bir gelir kaynağı bulunan hayvanlarımız; çok 
yağışlı yıllarda kar altında kalan otları yiye
mediğinden, bu hal ölümlerine sebebiyet ver
mektedir. 

Gerçi, bundan 23 yıl önce neşredilmiş bulu
nan Ağıllar Kanunu, hayvanlarımızın soğuğa 
karşı korunmak için mühim bir esas ortaya koy
muştur. Fakat bu kanun hayvanların beslen
mesi için hiçbir müeyyideyi havi değildir. Bazı 
komşu memleketlerde, hayvan yetiştiren kimse
lerin hayvan yemi ekmek ve mevsiminde hay
van yemi depo etmek suretiyle hayvan yetişti
renlerin hayvanları aç bırakmamaları için bazı 
müeyyideler mevcuttur. Bizde ise hayvan ye
tiştirenler için bu gibi müeyyideler yoktur. 
Tarım Bakanımızdan bu meselenin esaslı su
rette halli için ne gibi tedbirler almağı düşün
düğünü bize izah etmelerini rica edeceğim. 

Temas edeceğim ikinci mesele de, memleket
te lâstik sıkıntısını gidermek üzere lâstik sana
yiinin teessüsü için Tarım Bakanlığınca yer yer 
yapılmakta olan lâstik nebatı tecrübelerinin 
denemelerini şimdiye kadar müspet veya menfi 
ne gibi bir netice hâsıl olduğunu bize bildirme
lerini rica edeceğim. 

E. A. TOKAD (Denizli) — Saym arkadaş
larım, yedi aylık Tarım Bakanlığı bütçesinde 
14 milyon 500 bin küsur liralık bir tahsisat gö
rüyoruz. Çok geniş bir çiftçi memleketi olan 
Türkiye'de tarımsal kalkınmayı temin etmek 
için bu kadar tahsisatın yetmiyeceği aşikâr
dır. Yeniden Türk yurdunda Devlet eliyle iş
letmeler açılarak ekilebilir, toprakları daha da 
çoğaltmak ve bütün toprağı rasyonel metotlar
la işleyip tarım ve yetiştiricilik alanlarında ve
rimler temin etmek ve bir kelime ile istihsali 
çoğaltmak ve bu suretle elde edilecek toprak ve 
hayvan ürünlerini değer pahalariyle satmak 
ve bunun karşılığında çiftçinin ihtiyacı olan 
diğer madelerin tedarik imkânlarını kendisine 
vermek konusu şüphesiz en katî bir amacımız
dır. Bunun için de memlekette teşkilât, yet
ki ve tahsisat bakımından geniş bir ziraat ıs
lahatına ihtiyaç vardır. Hattâ ben geçen sene 
de Tarım Bakanlığı bütçesi konuşulurken bu 
memlekette bu bakımdan geniş zirai bir ıslaha
ta ihtiyaç olduğu kanaatini izhar etmiştim. 
0 vakit Bakan bana «bu zirai kalkınmadan ne, 

I anlıyorsunuz? Bir kelime ile izah eder misiniz?» 
talebinde bulunmuşlardı. Tabii geniş mevzuun bir 
kelime ile anlatılması mümkün olmadığı için ben 
düşünerek nihayet iki kelime ile ifadeye çalış
tım : «Toprağı işletme» dedim. Tabii bir agranom 
ağzından çıkan bu iki kelime ile istihdaf edilen 
gayenin ne olduğu ve hangi yollarla bu maksa
dın temin edilebileceği hususlarını Tarım Ba
kanının anlaması tabii olmak lâzımdı. Çünkü 
ben «toprağı işletme» derken bundan rasyonel 
bir işletmeyi kastediyordum ve diğer taraftan 
da rasyonel işletmeden gaye nihayet bir süs zi
raatı değil, çiftçiyi kalkındırmak için ve en
düstrimizin hammaddelerini daha ucuz ve daha 
bol ve daha doğrusu iyi temin etmek, verim al
maktır. Bakanımız bana verdiği cevapta: «Ha
yır, zirai ıslahattan maksat bu değildir, şudur, 
şudur» tarzında kendileri hiçbir vakit benim" 
için istedikleri bir iki kelime ile izah etmek kay
dına yanaşmadan sayfalar tahsis etmek sure
tiyle bu konuyu izah etmiş oldular. Bu suretle 
yaptıkları haksızlıktan dolayı kendilerine bu
rada su suretle mukabele etmiş oluyorum: Bir 
daha bendenizi böyle insafsızca kayıtlar altına 
sokmamalarını rica ediyorum. Binaenaleyh bu 
mevzuu burada bıraktıktan sonra esas konulara 
geçiyorum. 

Tarım Bakanımızla anlaşamadığım bazı nok
talar vardır. Evvelâ müsaade buyurulursa on
lar hakkında konuşacağım. Ondan sonra diğer 
bazı anlaştığım fakat tatbikatta yavaş giden ba
zı temennilerimi arzedeceğim. 

Anlaşamadığımız noktalardan birisi yüksek 
I ziraat şûrası teşkili hakkındaki teklifimdir. Ben

ce zirai kalkınmayı temin etmek için düşünülen 
bütün tedbirlerin mubassalasmı meydana geti
recek olan tasarı, program ve plânlan, proje
leri ilmî ve tecrübeli bilgileriyle yetkili ele
manlardan müteşekkil Tarım Bakanlığı yüksek 

] şûrası namını verebileceğimiz bir kuruma ihti-
j yaç vardır. Yani icabeden bütün tasarıların, 
i programların, plânların bu şûraca tesbit edilmesi 
I ve ondan sonra bunların kanunlar halinde Mec-
| lise şevki icabederdi. Tarım Bakanlığınm bu-
j günkü kadrosundaki elemanlardan ilmî kifaye-
j ti bendeniz kâfi görmemekteyim. Çünkü gö-
i rüyoruz ki gerek Çiftçi Mallarını Koruma Ka-
j ıramı, gerek toprak tevzi kanunundaki çalışma

lar Meclisi ve encümenleri tatmin etmemektedir. 
Bu itibarla Tarım Bakanlığının yalınız ziraat no-
siyom bakımından değil, hukuk bilgini bakı
mından, (hukuk müşavirliği bakımından) da 

j zayıf görmekteyim. Bu teşkilâtın da takviye 
edilmesi lâzımdır. Ben öyle zannediyorum ki 
Bakanlığa bu teklifimle hizmet etmiş oluyorum. 

I Tarım Bakanımız belki bu noktada vekâlet 
. otoritesinin zafa uğraması endişesiyle benim bu 

noktai nazarıma iştirak etmek istemez. Nitekim 
ayni noktai nazarı ikinci konu olarak ele alaca-

I ğım ziraat odaları teklifinde de ayni endişeleri 
AAA 
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his etmekte olduklarını tahmin ediyorum. Fa
kat hemen ilâve edeyim ki . gerek merkezdeki 
yüksek ziraat şûrası gerekse taşralarda, teşkili 
bence lüzumlu ve müstacel olan ziraat odaları 
ihya edilmekle, tesis edilmekle Tarım Bakan
lığının otoritesi zaata değil bilakis kuvvete doğ
ru gidecektir. Bu bakımdan Bakanlığımız bu 
iki konuyu ele alarak incelemesini ve bize ge
tirmesini rica ediyorum. 

Tarım Bakanlığı ile anlaşamadığımız bir 
üçüncü nokta da; geçen seneki bütçe müzake
releri münasebetiyle edindiğim intihalarıma o 
zaman vaktin gecikmesinden dolayı cevap arze-
demediğim mera meselesidir. 

Tarım Bakanımız, daha ziyade ahırda be
si usulüne doğru bizi sevketmek istiyor. Şüp
hesiz bu, bizim için bir ülkü olabilir. Fakat or
man işleri tanzim edilmemiş, irva ve İska plân
ları tamamlanmamış ve yapılmamış bir memle
kette, Anadolunıın step bölgelerinde, yalınız 
ziraatle köylünün kalkınabilmesi, hatta geçine
bilmesi mümkün olmadığına göre ve senelerden-
beri acı tecrübelerle gördük ki bu memlkette 
kuraklık, zaman zaman, devir devir felâketler 
getirdiğine, (inşallah olmaz ya, bu sene de ay
nı tehlikeyi hissetmekteyiz) ve binaenaleyh bu 
bakımdan köylünün değil kalkınması, geçin
mesi bile mümkün olmadığına göre biz meradan 
müstağni olamayız. Hattâ tabiat bu kurak se
neler için bizim steplerimize yavşan otunu bile 
bağışlamıştır ki kurak zamanlarda ziraatten kay
beden, mahsul alamıyan çiftçi ancak bu suretle 
hayvan yetiştiriciliğiyle, zararını telâfi eder. 

Binaenalyeh memlekette biz öyle zannediyo
rum ki, daha elli sene için meraeılıktan müs
tağni kalamayız. Halbuki görüyoruz ve duyu
yoruz ki, belki Tarım Bakanımızın bu telâk
kilerinden olacaktır, Ziraî Kombinalar önüne 
gelen yerleri sürmektedir bu yüzden köylünün 
mera sıkıntısı hissedilir bir dereceye gelmiş bu
lunmaktadır. Şu halde bu noktada da Tarım 
Bakanımızın memleketin ihtiyacına yugun bir 
şekilde veteriner , zooteknik arkadaşlarımızın 
ilmî kanaatlerine, (çünkü benim onlarla yap
tığım temaslar neticesinde onlarm dahi noktai 
nazarlarının benim noktai nazarıma yakın oldu
ğunu görmekteyim) müracaat ederek, bu mem
leketin ihtiyacına cevap verebilecek bir şekilde 
daha bir müddet için bu konuda tolerans gös
termelerini rica ederim. 

Ziraat odaları teşkili bahsinde Tarım Baka
nımızdan geçen Çiftçiyi Topraklandırma Kanu
nun müzakeresi münasebetiyle bir sual sormuş
tum. Bu çiftçilerin kütüklere kaydmı hangi teş
kilât yapacaktır demiştim. Bunu her kazada 
mevcut ziraat muallimleri teşkilâtına yaptıraca
ğız cevabmı vermişlerdi. Ben öyle zannediyo
rum ki, bu teşkilât her kazada yoktur, hiç de
ğilse kâfi değildir. Çünkü 190 küsur köylü bir 
kazada bir ziraat mualliminin gerek toprak iş-

5.#45 0 : 2 
I 1 erini yürütmesi ve gerek diğer tarımsal işleri 

takip edebilmesi için kâfi derecede yetkileri ve 
imkânları yoktur. Bu bakımdan ziraat odaları
nın ahvali mahalliyeye vakıf ziraatçilerden mü
teşekkil odaların' çiftçilerimizin kendi haklarını 
ve menfaatlarını müdafaa ve bu ziraat muallim-
leriyle ahenkli bir tarzda çalışmaları için bu ba
kımlardan da ziraat odalarının biran evvel 
teşkilinin müstaceliyet kesbetmekte olduğu an
laşılıyor. 

Yine Tarım Bakanımızla anlaşamadığımız di
ğer bir konuda, kombinalar meselesidir. Benim; 
şahsi kanaatima göre herhangi bir teşebbüste ge
rek sınai, gerek zirai herhangi bir işletmede ik
tisadi kaidelere uyulmazsa o işletmede, ilmî kai
deler tatbik edilmezse ondan iyi neticeler alın
maz. Bir işletmede, denetleme teessüs etme
mişse ve rasyonel mesai teessüs etmemişse, ma
liyetler hesap edilemezse ve nihayet o işletme 
kendisinden üstün herhangi bir makama karşı 
mesul olmazsa elbette o işletmenin durumu ve 
randımanı bizim için itminan ve .kanaat bahs ol
maz. Bu bakmdandır ki, belki geçmiş senelerin 
verdiği tabii imkânlar ile bu kombinalar bazı 
iyi netice almış olabilir. Fakat 3 - 4 senelik bir 
kurak devrenin verebileceği mahrumiyetleri de 
düşünürsek, maazallah, böyle denetsiz, idare
nin bazı zamanlar Devleti iflâsa sürüklemesi ih
timali dahi vardır. Demek ki, Devlet eli ile 
yapılacak herhangi bir işletmede olduğu gibi 
bütün zirai işletmelerde de Tarım Bakanlığımız
dan istirhamım şudur ki, daima tesis edecekleri 
ve yaşamakta olan işletmeleri Meclise karşı me
sul ve denetli ve hesap verir vaziyette kurmalı 
ve yaşatmalıdır. Binaenaleyh tesis etmek iste
dikleri örnek çiftlikleri ve bu gibi işletmeleri de 

( bu bakımdan noksansız olarak kurmalarını ve 
I ona göre hazırlanmış mevzuatı bize gönderme

leri ve binaenaleyh bu tarzda bizi tatmin ede
cek şekilde bu müesseseleri kurarak yürütmele
rini temenni ederim. 

Diğer bir konuya geçiyorum: Bizim zirai ha
yatımızda da maalesef gerek hususi işletmelerde, 
gerek resmî işletmelerde arzu ettiğimiz şekilde 
zirai muhasebeleri tutulamadığından dolayı ma-

i liyet hesaplarını meydana çıkarmak hemen he
men mümkün olmayor. Onun için bütün 
teşebbüslerde maliyeti meydana çıkabilmek için 
rasyonel mesai tesis etme'k ve binaenaleyh bu
nun dahi neticelerini almak için zirai muhase
beye önem vermemiz lâzımdır. Bilhassa maliyeti. 
hesap ederken toprak ürünlerinin maliyetini tâ
yinde mahsul ambara girineiye kadar, köylümüz 
için yapılan bütün emek ve masraflar göze alı-
nanark ona göre tâyin etmelidir ki, hakikî ma
liyeti anlıyabilelim. Bu sefer görürüz ki, köy
lü refahta değil maalesef büyük bir sefalet için
de bocalamaktadır. Ailesinin, çolukçocuğunun 
emekleri kuruşlandırılmamaktadır bu masraflar 

I teferruatına kadar tâyin edilmediği içindir ki^ 
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Hükümet tarafından köylünün menfaatini temin 
edecek şekilde Ticaret ve Ekonomi Bakanlık
ları nezdinde çiftçi nıenfaatına uyar şekilde kâ
fi derecede müdafaa yapılamamaktadır. Diğer 
bir konuya geçiyorum: Tarım Baaknlığımız üç 
vilâyette teknik teşkilât yaptı. Hayli masraf 
ve külfetler ihtiyar edilmiştir. Bu teşkilâtın 
neticesi ne olmuş, müsbet netlice almmışmıdır. 
Alınmışsa bu teşkilâtın diğer vilâyetlerimizde 
de teşkiline ne vakit sıra gelecektir. 

Diğer bir sualim dahavar : Hususi kanımla 
teşkil ettiğimiz donatını kurumu bugünkü ihti
yaca karşı cevap verebilmekte midir, ve bu ku
rumdan müsbet netice alabilmek için, yani tam 
çiftçinin ihtiyacını karşılıyacak şekilde yüzde 
yüz olmasa bile °/c 80 ihtiyacı karşılıyabilmek 
için ne kadar müddet daha beklemek bizimdir. 
Bu kurumun ihtiyacı olan materiyah ne suretle 
ve nereden temin edilebilecektir? Memlekette zi
raat makinelerini imal edebilmek için bir fabri
ka kurmak tasavvuru vardı. Bu fabrikanın ku
rulması müstaceliyet kesbetmiştir. Pulluk va
ziyeti malûmdur. Hempahalı, hem de yeter mik
tarda olarak çiftçi ihtiyacı olan pulluğu bula
mamaktadır. Bunun gibi diğer zirai ihtiyaçla
rını da tedarik edememektedir. Bu fabrika ne 
vakit kurulup işe başlayabilecektir? Diğer bir 
sual: Memlekette entanzif ve çeşitli ziraat ku
rabilmek için ve bunu yürütebilmek için 'mem
leketimiz bölgelerinde lâzım olan inceleme ve 
araştırmalar yapılmış mıdır? Ve bu bölgelerin 
tabii istidatları tesbit edilmiş midir, İni etüdün 
tatbikine ne vakit sıra gelecektir? 

Bir diğer temennim var, o da : Çiftçi mem
leketi olan Türkiye'nin başkentinde Anadolu
lum muhtelif bölgelerine ait toprak ürünlerini 
teşhir etmek için daimî bir ziraat müzesine ve 
başka yerlerde de sergiler tesisine ihtiyaç var
dır. Toprak ürünlerimizin nefasetini bu suret
le teşhir edelim, mükâfatlar vermek suretiyle 
bunların daha iyi ve daha ucuz ve bol miktar
da yetişmeleri için teşvik edelim ve nihayet 
memlekette ziraat kalkınmasını temin için; 
(ki zirai kalkınmadan maksat yalnız çiftçinin 
vo köylünün kalkınması olmadığına ve bütün 
memleketin kalkınması, fabrikalarımızın ham
maddesini verecek yegâne kaynak toprak ürün
leri olduğuna göre iyi işlemesine yarayacaktır 
yani aynı zamanda endüstri hayatımızın kal
kınması sağlanmış olacaktır) bu tesisler lâzım
dır. Bu suretle harpsonrası ekonomi alanında 
hariçten gelebilecek masnuat ve mamulâta kar
şı fabrikalarımız rakabeto tahammül edebile
cek hale gelecektir. (Görülüyor ki memlekette 
ziraat kalkınması, çiftçi ve köylü kalkınması 
aynı zamanda bütün bir sınai hayatımızla da 
ilgili olduğundan bütün memleketteki kalkınma 
ile tev'em gidiyor demektir. Binaenaleyh bu ko
nuda Taı-ıııı. Bakanlığından ziyade muhatabım 
Hükümet olmak lâzımdır. Çünkü Tarım Baka-

i um m yalnız yetkisiyle halledilebilecek mevzıı-
j lar değildir. Tarım Bakanı kâfi derecede bu 
I işler için istediği tahsisatı alamazsa ve bula-
I mazsa. elbet teki bu imkânlarla mücehhez ola

maz ve bu yüksek amacı temin edemez. Bina-
I en aleyh meselenin ehemmiyetini, müstaceliyeti

ni gözönünde tutarak önümüzdeki devrede behe
mehal yeter miktarda tahsisatla bu işe artık el 

j koymak ve yürütmek lâzımdır. Çiftçi ve köylü 
kalkınması deyince lâzım olan yalnız toprak de
ğildir, bunun içinde sıhhi meseleler, eğitim gibi 
Konular da vardır. Bu suretle binbir çeşit ve 
Devleti ilgilendiren mevzuların koordine edil-

I miş bir tarzda ele alınarak yürütülmesi lâzım
dır. Bütün bu yetkilerle mücehhez bir teşkilâ
tın haşarı ile çalışabilmesi için evvelâ yeter mik
tarda tahsisat lâzımdır. Bu tahsisat tedarikle bu
lunmazsa Tarım Bakanlığı bütçeleri önümüzde
ki senelerde geçmişlerde olduğu gibi idarei mas
lahattan kurtulamaz. Halbuki bu dâva bizim 
yüksek millî amacımızdır. Bu itibarla önümüz
deki senelerde Hükümetimiz kâfi derecede ener
jik ve dinamik yetkilerle mücehhez bir tarım 
bütçesini, kâfi tahsisatla donatarak bize getir
mesini rica ediyorum. Bu büyük dâvada Tarım 
Bakanımıza ve Hükümetimize samimiyetle başa
rılar dilerim. (Alkışlar). 

öl. E. DURUKAN (Hatay) — Arkadaşlar, 
bu sene ocak ayında intihap dairemi gezerken 
orada halkın mangal kömürü sıkıntısı içinde ol
duklarını gördüm. Bu sebeple bu meselenin ne-

I reden ileriye geldiğini tetkik ettiğimiz sırada şu 
neticeye vardık. Hepimizin bildiği gibi memle
ket ormanlarının tahripten kurtarılması en önde 

j gelen bir vazifedir. Bu itibarla Tarım Bakanlı-
| ğın'uı kendisine mahsus kanunla teşkil' etmekte 

olduğu orman revirleri hakikaten kıymetli or
manlarımızı balta tahribatından kurtaracağı 

i i<;in sayam şükrandır. 
i Fakat bunun iyi idare edilmemesi yüzünden 
I halkın bazı sıkıntılara uğradıkları görülüyor. 
| Bu itibarla bu işin hcmalıenk olarak gitmesi 
i lâzımgeliyor. 

Hatay ve civarı için Osmaniye'de tesis edilen 
I orman reviri, bizim orada öğrendiğimize naza

ran, hat ay'm ve civarındaki vilâyetlerin bir se-
j nelik odun ve kömürünü tedarik edeceğini ve 

hattâ edilmediği hakkında vâki olan müracaat
lar üzerine de revir ınaa ziyadeteıı temin ettiği
ni bildirmiş ve sayın bakanlık da bu yolda vi
lâyete bazı yazılar yazmıştı. Güldüğümüze naza
ran revir teessüs edince mangal kömürü için 
ilân yapmış, bazı müteahhitler aramış. Oraya 
bir takım müteahhitler gelmiş ve müteahhitler 
kömürü orman civarında tâyin edilen bir yerde 
tesellüm etmeği kabul etmiş, müteahhitlerde şim
diye İcada,- odun ve kömürcülükle temini maişet 
eden halka müracaat etmiş; müteahhitlere 7 ku-

I ruşa ihale edilmiş, müteahhitler de 7 kuruştan, 
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aldıkları bu kömürü, kömürcülere 6 kuruşa ver
melerini teklif etmişler. 

BAŞKAN — Paşam, lütfederseniz, bu orman 
bahislerini, * orman bütçesinde konuşuı sanız daha 
kolaylıkla netice alınır. Çünkü ormana ait bütçe
yi ayrı olarak görüşeceğiz. 

01. E. DURUKAN (Hatay) — Peki. Ziraat 
için?.., 

BAŞKAN — Evet, Tarım Bütçesi görüşül
mektedir. [ ljU 

01. E. DÜRUKAN (Hatay) — O halde re~ 
vir hakkındaki mâruzâtımı, bilâhara tamamla
mak üzere bir parça da Reyhaniye civarında 
teşkil edilen Devlet Ziraat işletmelerinden bah
setmek istiyorum. Burada bütün arkadaşlarımızla 
beraber yaptığımız tetkikat neticesinde henüz 
bu çiftlik 20 - 25 bin dönüm kadar bir araziyi 
işleyebilecek bir vaziyettedir. Buna mukabil 100 
bin dönümlük bir araziyi istimlâk edilmekte ve 
bu sebeple de halkla çiftlik arasındaki daimi 
münakaşalar ve hatta bir takım halli müşkül 
meseleler zuhur etmiştir. Hakikaten bu 100 bin 
dönüm araziyi işletmek imkânı var mıdır ? Eğer 
işletmek imkânı yoksa bunun bir kısmından sar
fınazar ederek oradaki halkı da bu şikâyetle
rinden vaz geçirmek ve onları da tatmin ede
bilmek imkânı yok mudur? Bununla beraber 
Devlet çiftliğinde yaptığımız görüşmeler esna
sında henüz ıslah edilmiş tohum kullanılmadığı
nı gördük ve bunun için henüz bir teşkilât ya
pılmadığını anlattılar. Halbuki bu gibi Devlet 
müesseselerinin her şeyden evvel bütün teknik 
imkânları temin etmesi lâzımgelirken hnüz ya
pılmamıştır ve yine bu Devlet teşkilâtlarının 
muhitindeki halka ziraat tekniği bakımından bi
rer rehber olması lâzımgelirken henüz bu da ol
mamıştır ve halkla çiftlik arasında daimi olarak 
bir soğukluk görülmektedir ve halk daima çifiik-
ten şikâyet etmektedir. Acaba orada istihdam 
edilen arkadaşlar veya memurlarımız halkımı
zın hissiyatını azıcık okşayarak çiftçilik hususun
da rehber olarak gönüllerini almak imkânı olr 
maz mı? 

Bir de ziraî teknik okulu açılacaktı, bunun 
için de henüz atılmış müsbet bir adım yoktur. 
Bunun da ne vakit müspet bir şekil alacağını be
yan buyurmalarını Tarım Bakanımızdan rica 
ederim. 

R. OÜRELÎ (Gümüşhane) — Muhterem ar
kadaşlarım, geçen yıl Tarım bakanlığı bütçesin
de bir noktaya temas etmiştim, aynı konu üze
rine bu yıl bütçesinde de temas etmek istiyorum. 

Temas etmek istediğim şudur: Hayvancılığın 
ıslahı işi. 

Arkadaşlar geçen yıl maruzatımda memle
ketin ekonomisine büyük yardımı olan hayvan

cılık ıslahının yalnız Tarım Bakanlığına bırakıl-
mıyarak bunun için vilâyet bütçelerine de tahsi
sat konulmak suretiyle işin ele alınması ve bu ko

nulacak tahsisatın takip edilmesini ayrıca mev-
• zu olarak arzetmiştim. Bu yıl genel bütçenin 
' hayvancılık ıslahı üzerindeki rakamlarına dik-
I kat ettim. Bu rakamlarda haralara yardım ola-
İ rak 1152 000 lira bir para konulduğunu görüyo

ruz. 1944 senesinde tavukçuluk ve arıcılık için 
de 87 500 lira ve bu yıl yedi aylık bdnçesinde ise 
aynı nispet muhafaza edilerek 52 000 lira konul-

I muştur. Sığır ıslahı ve yetiştirme kurumlarına 
da 1944 senesinde 220000 lira, 1945 senesi için ise 
155000 lira bir para konulmuştur. 

Ihsa ve orğanisyon işlerine 1944 senesinde 
4000 lira konulmuş bu yılın yedi aylık bütçesin
de 30O0 lira konmuştur. 

Vilâyet bütçelerine konulan tahsisatlar üze
rine biraz ilgilendim, öğrendiğime göre işin 
önemile mütenasip para konmadığını maalesef 
muttali oldum ve müteessir oldum. Arakadaşlar 
filhakika hayvan İslahı işi kolay bir i§ değildir. 
Ayni zamanda zaman işidir. Fakat paradan zi
yade gayret işidir. Bendeniz böyle telâkki edi
yorum. Yani vilâyetler kendi vilâyet bölgeleri 
için hayvan ıslahı i§inde Tarım Bakanlığına büyük 
yardım gösterirlerse tahmin ederim ki daha ça
buk elde edilmiş olacağına hiç şüphe etmiyorum. 
Malûmu âliniz hayvanlarımız dejenere olmuştur. 
Eti yoktur, sütü yoktur. Hiç bir suretle kabili 
istifade bir durumda değildir. Bilhassa köylü
ye büyük yardımı olan tavukların ıslahı bizde 

I âdeta fantezi telâkki edilmektedir. 
I Bizim bir ilimiz kadar küçük olan Danimar

ka'da gelir olarak 152 milyon lira bir varidat 
temin etmektedir. Bunu gördüğüm istatistik
lerden öğrenmiş bulunuyorum. Diğer büyük 
Garp memleketleri bunun üzerinde daha fazla 
gelir getirmektedirler. Bizde ise yaptığım ince
lemeye göre yarım milyon lira gelir getirmekte
dir arkadaşlar. Bizim yaylalarımız çeşitli ot 
vesaire ile bezenmiş ovalarımız, hakikaten hay
vancılık ıslahında mühim rol oymyabilirler. Vi
lâyetler bu iş üzerinde az para ile çok iş ya
pabilirler. Hayvan ıslahı işi benim branşım de
ğildir, fakat edindiğim tecrübe ve kanaata göre 
dâhilde yetiştirdiğimiz ve ıslah ettiğimiz bazı 
bölgelerin, hayvanları vardır. Misal olarak, Ba
lıkesir'de Balya boğaları, Trakya'da Rumelin-
den gelme boğalar, menteşe boğaları mevcut, 
ıslaha yardım edecek hayvanlarımız vardır. Vi
lâyetlerde istasyon değidiğim, yani fenni bir 
ahır yapmakla ve bu bölgelerde az para ile edi
necekleri güzel küçük, boğaların küçüğü olan 
danalarda bir kaç sene zarfında tahmin ederim 
ki, epeyce ıslah cihetine gidilebilir. Bilhassa 
tavuk ve arı işi mühim ve kolaydır. Karakovan 
devri hüküm sürmektedir. Beyaz kovanlar hal
kın ve köylünün eline geçmiş değildir. Bunlarm 
üzerinde çok iyi işlemek lâzımdır. Hakikaten 
memlekete hem para getirecek, aynızamanda 

I köylüyü kalkındırmış olacaktır ve köylünün, 
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kalkındırma işi ancak böyle yapılabilir. Sayın j 
Ziraat Bakanımızın bu yıl da dikkatini bu işler 
üzerine celbetmeyi bir vazife ve bir borç. bilirim. 
Ümit ederim ki, herhalde Sayın Tarım Bakanı
mız diğer toprak ürünleri işini ele aldığı gibi 
bunları da büyük bir önemle ele alacağına şüphe 
etmiyorum. 

Kendilerine muvaffakiyetler diler, maruza
tıma son veririm. | 

II. BAYUR (Manisa) — Küçük bir teklifte 
bulunacağım. Bugün Tarım Bakanlığının işlet
tiği çiftlikler ve ormanlar benim bildiğime göre 
Murakabe Heyetince, Devletin ekonomik işlerini 
murakabe eden Heyetçe, murakabe edilmemek
tedir. Halbuki murakabe edilse çok iyi olur. 
Bu Bakanlık içinde bir emniyet vesilesi olur. Na
sıl ki, fabrikalar ve madenler murakabe edili
yorsa bunların da edilmesinde büyük bir fayda 
vardır. Bu çiftlikler hakkında büyük birşey du
yulmuyor, fakat ormanlar hakkında çok şey söy
leniyor. Orman yüzünden hayvan nesli harap 
ediliyor. İstihsal pahalı oluyor, şöyle oluyor, 
böyle oluyor. Halbuki böyle bir heyet muraka
be ederse hem biz mutmain oluruz ve hem de 
Bakanlık için daha iyi olur. Çünkü kendi ken
dini murakabe etmek başkadır, böyle bir he
yet tarafından murakabe etmek başkadır. Eğer 
bu yapılmıyorsa, yakında böyle bir tasavvur da 

yoksa bunu Bakan arkadaşıma ve Hükümete bunu 
teklif ediyorum. 

Ol. KİAZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) 
— Efendim; bendeniz Sayın Tarım Bakanından 
bir, iki ricada bulunacağım. 

Birincisi; bu sene Doğu illerinde müthiş ku
raklık var. Halk ıstırap içindedir. Geçen se
ne süne böceklerinin hücumu vardı, her sene o 
havalide bu yüzden ıstırap mevcuttu. Çünkü 
fennî vesaitle ekim yoktur. Karasaban ile tarla 
üzerine atılan tohum kuraklıktan müteessir olu
yor. Biz, bir kaç senedenberi orada kombina 
teşkilâtı vüeude getirilsin, fennî ekim yapılsın, 
iyi zamanlarda fazla mahsul elde edilerek hal
kın ihtiyacı temin edilsin ricasında bulunmuş
tuk. Acaba bu sejıe, bunu yapacaklar mı? 

Yine Doğuda tohum ıslah istasyonu için 
dilekte bulunmuştuk. Bu sene meydana gelecek 
mi? Bunları rica ediyorum. 

BAŞKAN — Söz Tarım Bakanındır. 
TARIM BAKANI Ş. R. HATlPOĞLU (Ma

nisa) —• Muhterem arkadaşlarım, Tarım Bakan
lığı bütçesi vesilesiyle söz alan arkadaşlarıma 
yürekten teşekkür ederim. Bütçe konuşmaların
da Büyük Millet Meclisi azalarını tek tek mem
leket içinde müşahede ettikleri realiteleri, mesu
liyet ve hizmet almış olan arkadaşlarına iletme
leri sâdece şükranla karşılanabilecek olan büyük 
bir yardımdır. Ben bunu, aynı zamanda yalnız 
memleketin şu ve bu yerinde görülmüş olan zaru
ret ve noksanları iletme bakımından değil, bütün j 

kullanmamızın ve mevcut şartlar içindeki işleyiş 
ve gidişe ait meseleler üzerinde büyük Meclisi ter
kip eden arkadaşlarımızın görüş tarzlarını öğ
renmiş olmak işlerimi daha uygun görmek bakı
mından bir nimet sayarım. Bunun için söz alan 
arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim. 

Arkadaşlar; ben burada ortaya konan mev
zuları birer mesele olarak, mahiyetleri itibariyle 
cevaplandıracağını. Meselelerin mahiyetlerini 
aydınlatırken suallerini de karşılıklarını vermiş 
olurum. 

Arkadaşların ileri sürdükleri meseleler hak
kında, onların tabiatları bakımından, cevaplarımı 
arzetmezden önce, sanırım Büyük Millet Meclisi
ni bu yılın zirai istihsal durumu çok yakından 
ilgilendirmektedir. Müsaade buyurursanız zirai 
istihsal üzerine kısaca bugünkü vazıyeti aydınla
tayım. (Hay, hay sesleri). 

Arkadaşlar; 1944 - 1945 istihsal yılı son ba
harında ufak bir arıza ile başlamıştır. Bu da 
güz yağmurlarının geç başlamış olmasıdır, hu 
yüzden güzlük ekinler gecikmiştir. Yağmurla
rın gecikmesi çiftçilerimizi kuruya tohum atma
ya mecbur etmiştir. Yağmurun geç başlamasına 
karşılık kış da erken gelmemiştir. Kışın böyle, 
geç gelmesi başlangıçta mevcut olan ekim tered
dütlerini telâfi etmiştir. Yani güzlük ekimler 
genişlik bakımından bir dereceye kadar yeter 
hadde varabilmiştir. Kış bu yıl sert denemiyecek 
şekilde azçok mülayim seyretti. Fakat buna mu
kabil ilkbahar içlerine kadar uzadı ve bu hal yılın 
normal karakterini değiştirdi. Hava gidişi itiba
riyle yılın bu suretle seyri bize istihsal zaviyesin
den şunları kazandırdı, şunları kaybettirdi: 

Biraz evvel temas ettiğim gibi, güzlük ekim
ler gee başlıyan yağmurlar yüzünden büyük öl
çüde erken yapılamadı. Tabiî burada büyük hu
bubat mıntakasını kastediyorum. Ekim erken 
yapılmadığı için geç başlıyan yağmurlarla da in-
taş vaki oldu. Onun kışa girerken ekinler o ka
dar kökleşmiş vaziyette değildiler. Binaenaleyh, 
güzlük ekinleri kışa girdikleri vakit körpe bir va- • 
ziyette bulunuyorlardı. Ancak, demin de arzet-
tiğim gibi, kış biraz mülayim gittiğinden dolayı, 
bilhassa hububatta, don tehlikesi o kadar belir-
medi. Elâzığ gibi bazı vilâyetlerde yer yer ekin
ler soğuktan müteessir oldular ve bazı yerlerde 
kar oturmalarından hububat zarar gördü. Fa
kat memleketin. geniş hububat ekimi içinde bun
ları yalnız bir arıza saymamak lâzımdır. Buna 
karşılık kış geç bittiği ve ilkbahar geç geldiği 
için bu yıl hububat ekimi zaviyesinden yazlık 
ekimler geçen seneye nispetle çok az olmuştur. 

Güzün uzun sürmesi bize, filhakika güzlük 
ekimlerde vüsat itibariyle kazandırdı. Fakat 
gönlümüz çok istedi ki bu yıl ekim geçen seneye 
nazaran daha fazla olsun, fakat ekinlerde geçen 
seneki vüsat ve hacmi maalesef bulamadık. Mah
sul durumu itibariyle, kış sonradan karlı oldu
ğundan ve ekinler karla örtülü kaldığı için don 
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tehlikesine mâruz kalmadı. Fakat ilkbaharın ge- | 
çikmesi yani kışın ilkbahar içine kadar sürüp git
mesi ekinlerin vejitasy onunu yani tenebbütünü 
geeeiktirdi. Neticede daha 1 5 - 2 0 gün evveline 
kadar, Anadolumm bilhassa yayla mmtakasında 
hububat adeta topraklardan yeni ayrılıyor, çift
çi tabiriyle; toprakla yeni hclallaşıyor vaziyetin
de idi. Onun için şimdi üzerinde duracağım va
kıanın sebeblerini ve içimizde duyduğumuz endi
şenin mesnedini ekini erin bu körpe vaziyette olma
sında aramak lâzımdır. Nihayet, bu yıl geçen sene
ye nazaran, bahar maalesef yetecek derecede yağ
murlar ile başlamadı Nisan ayı, yağış blâneosıı, 
asıl yağmur istiyen mıntakalar için eksiklidir, 
bu geçen seneye nazarandır. Mayıs ayında ise, 
kurak kendini belli etti bildiğiniz gibi, günlerden-
beri gözleriniz göklerdedir, yağmur bekliyoruz. 
Bu hafta içinde de yağmur düşmediğinden Orta-
anadolu mmtakasında, hafif topraklarda, çok 
düz olan yerlerde ekinler de zarar görmeye başla
mıştır. Bir hafta içinde yağmur düştüğü takdir
de bu zarar tamamiyle telâfi edilmezse de asıl 
büyük zarar ihtimalleri ortadan kalkacaktır. Bil
diğiniz gibi havanın bugünlerde gösterdiği teza
hürlere bakılacak olursa yağmur gelecek gibi gö
rünüyor. (tnşaallah sesleri). Bunun için yıllık 
hububat istihsalimiz bu yıl daha ferah verici va
ziyette olamayacak demektir. Mamafih rekolte-
bakımından hükümler erkendir. Çünkü bundan 
sonra yağacak yağmurlar hem miktar hem de ka
lite üzerinde tesir yanacaktır. Bundan sonra ar
kadaşlar memlekette baharın yağmursuz gitmesi 
ikinci bir ralite üzerinde durmamızı îcabettiriyor. 
O da bildiğiniz gibi, memleket içinden gelen ar
kadaşlarımızın müşahede ettiği üzere, ot yetişme
sinin azlığıdır, arkadaşlar. Bu yıl memlekette,* 
şarkın yüksek yaylaları müstesna olmak üzere, ge
çen seneye nispetle ot bitimi daha cansızdır TTay-
vanlarm beslenmesi, yemlenmesi bakımdan bu hiç I 
de iyi değildir. Büvük hayvaeılık sahaları, şu 
sırada sıkıntı içindedir. Eğer kâfi derecede şu 
sıralarda yağmur yağın azsa, kışın saman sıkın
tısı da görülecektir. Şunu da arzedeyim ki, fena 
ihtimaller meyanmda, güz yağmurları hazan er
ken başlayarak ot sıkıntısını kısmen bertaraf 
edebilir. 

îkinei mühim nokta, istihsal yılımızda, bir 
açık gibi görünen vaka, hepimizin de bildiği üze
re, kış aylarının uzaması yüzünden Ortaanadolıı-
mm bazı yerlerinde hayvan telefatı fazla olmuş
tur. Bir arkadaşımızın koyduğu suali cevaplan- | 
dırrrken, bu hâdisenin bizim hayvancılık âlemi- I 
miz içinde nereden neşet ettiğini ayrıca canlan- | 
dırnıaya çalışacağım. Yalnız şunu kaydedeyim I 
ki bu yıl bahar geç. geldiği için hayvanlarda yav
ru düşürme ve bazı zayıf olan yaşlı hayvanlarda j 
da zayiat olmuştur. Bunu önümüzdeki mevsimin i 
seyri ve inkişafı kısmen telâfi edebilir. Sonra 
arkadaşlar onu temenni edelim ki, bundan son
raki yağış durumu, yalnız hububat üzerinde de- ' 
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ğil, bizim diğer mühim mahsullerimiz olan pamuk 
ve tütün üzerinde menfi bir seyir ve istikamet 
takibetmemiş olunsun. 

Arkadaşlar, 1944 - 1945 zirai istihsal yılı, ha
va gidişi içinde bizim müşahede ettiğimiz vaka
ları biraz da üzüntü duyarak, fakat olanı 
olduğu gibi önünüze koymak mecburiyet ye 
mesuliyeti duygusu ile arzederken, müsaadeniz
le bir noktayı canlandıracağım. Bizim memle
ketimizin iklimi, müsaade buyurun şu tâbiri 
kullanayım, gerçekten netamelidir. Onun için 
bu memleketin iaşesi bakımından daima ihtiyat
lı olmak zaruretindeyiz. Bu yılın hava gidişi, 
bize bu büyük hakikati bir defa daha ihtar et
miş bulunuyor. Temenni edelim ki; bundan 
sonraki hava gidişi, yağacak yağmurlar kaybe
dilmiş gibi görünen rekolteyi biraz daha iyileş-
tirsin. Bir hafta içinde yetecek yağmur yağar
sa, o zaman bizim vaziyetimiz gelecek yıla ferah 
bakabilecek bir vaziyet olacaktır. 

Arkadaşlar, şimdi konuşan bazı arkadaşla
rım, bütçenin umumî müzakeresi esnasında da 
bir arkadaşım tohumluk meselesine temas bu
yurdular. Bu meseleyi ana hatlariyle, olduğu 
gibi aydınlatayım. 

Tarım Bakanlığının, tohumluk işinde başlı
ca üç esaslı vazifesi vardır: 

1. — Herhangi bir sebeple tohumluğa muh
taç, miktar itibariyle yeter tohumu bulunmı-
yan çiftçiye, yetecek miktarda tohumu tedarik 
edip ulaştırmak; 

2. -— Memleketimizde karışık ve bozuk oldu
ğunu hepimizin bildiği muhtelif kültür nebat
ları tohumunu ıslah etmek ve bunları değiştir
mek; 

3. — Aynı zamanda ıslah edilmiş olsun, mem
lekette kullanılmakta olan olsun her çeşit to
humun tarlaya, mümkün olduğu kadar temiz ve 
has+alıksız atılmasını temin etmekten ibarettir. 

Geçen yıllarda, bilhassa bundan iki yıl ön
ce tohumluğu miktar itibariyle yetmiyen çift
çilere yetiştirmek hakikaten bizi çok sıkıntılara 
uğratan mühim meselelerden birisini teşkil edi
yordu. Bu sene tohumluk isteyen çiftçilerimiz 
geçen iki yıla nispetle o kadar çok olmamıştır. 
Muhtelif vilâyetlerden gelen ihtiyaçların yekû
nu umumiye itibariyle bizim kolayca karşılaya
bileceğimiz miktarda idi. Bu ihtiyaç 20 bin to
nu aşmıyor. Nitekim neticede aşağı yukarı 
11 500 ton kadar bir tahsis yapılmıştır. Bu 
muhtelif hububat .tohumluğudur. Bunun yanın
da ıslah istasyonlarımızın ıslah edip ürettikle
ri ve muhitlerine dağıttıkları tohumlar, kom
binaların ürettikleri ve halka verdikleri tohum
luklar müstesnadır, bunları topyekûn ele alır
sak ehemmiyet itibariyle 1944 - 1945 yılında 
tohumluk olarak tahsis edilen 15 bin ton mik
tarını bulmuştur. 

• Arkadaşlar; Tarım Bakanlığı çiftçiye to-
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hnnılnk yardımı mevzuunda elindeki iki kanu
na göre hareket eder. Bunlardan birincisi 3242 
saydı kanundur, diğeri de 1682 saydı kanundur. 

1682 sayılı kanun seylâptan, doludan ve 
il âh iri gibi tabiat hâdiselerinden müteessir olan 
çiftçilere önündeki mahsul yılı 'karşılığı alınmak 
üzere tohum tevziini âmirdir. Diğer bahsetti
ğim kanun da Tslah edilmiş olan tohumların çift
çiye verilmesi hakkındadır. Bu kanun, tohum
luğu peşin para ve bedeli mukabilinde olmak 
üzere vermeyi âmirdir. Zannediyorum Toprak 
Kanununun müzakeresi veyahut bütçenin umu
mî heyetinin müzakeresi esnasında Emin Sazak 
arkadaşımız. «Tarım Bakanlığı askerden gelen 
ve nadası olan şahıslara tohumluk vermiyor da 
başkalarına veriyor» dedi ve yanlışlıklar yapıl
dığını söyledi. Arkadaşlar, biz 1682 sayılı ka
nuna göre, doludan, seylântan, âfetlerden mü
teessir olan köylülere, mahallinde yapılan tes
pitlere ve vilâyetler tarafından gönderilen istek
lere göre tahsis yapıyoruz. Bu suretle tavizen 
tohum verilir. Diğer nevi tohum tevziatının 
peşin para ile yapılması salâhiyeti vardır. 

Bahsettikleri çiftçiyi seylâptan, doludan ve-
saireden müteessir olmuş çiftçi değildir. Fakat 
gelecek sene mahsulünden ödemek üezere yani 
borçlanarak tohumluk istiyor. Tabii isteği ye
rine getirilemiyor. Bugün Tarım Bakanlığının 
elinde bu çeşit derde deva olacak kanuni salâ
hiyet mevcut değildir. Onun için is yanlış ya
pılmış değildir. Bunu sizin çıkardığınız kanun
ların en doğru bir şekilde tatbik edildiğinin de
lili olarak almak gerek ve arkadaşlarımızın da 
bunu böyle bilmesi lâzımdır. 

ikinci nokta,.tohum temizlerle işimizdir. Mi
haniki bîr surette bu memleket tohumlarının ıs
lahı dâvası Cumhuriyet devrinde ele alınmıştır. 
Bu yıldan yıla inkişaf etmekte olan ve memleket 
çiftçilerinin bu nimetten faydalanmaları ve 
feyiz almaları neticesi minnetle andıkları bir is
tir. Bugün 53 vilâyette tohum temizleme evimiz 
vardır. Fakat her vilâyette kazalara kadar te
mizleme evleri kurmuş durumda değiliz. Bu
gün Tarım Bakanlığının emrinde 53 vilâyette. 
halk hizmetinde 319 selektör vardır. Bunların 
78 zi geçen yıl içerisinde tedarik edilmiştir, ya
ni harp şartları içinde tedarik edilerek halkın 
hizmetine konmuştur. 

Arkadaşlar: bu 319 yerde olan selektörle
rin makinisti Devletten, akaryakıtr Devletten, 
işletilmesi Devletten verilmektedir. Bu arkadaş
lar memleketin tohumunun temizlenmesini temin 
etmek için Tarım Bakanlığı vasıtasiyle Cumhu
riyet Hükümetinin göze aldığı fedakârlığın bir 
misalidir. Amma arkadaşlar sunu arzedevim ki 
Tarım Bakanlığı bu tohum ıslahı isinin 319 se
lektörle halledilecek .bir dâva olduğuna da kani 
değildir. Yaptığımız hesaplar neticesinde mem
leketin muhtelif yerlerine yetecek miktarda se-

j lektörün yerleştirilmesi için daha lüzumlu olan 
selektör adedi 1300 dür. Tarım Bakanlığınız 

I fırsat buldukça ve bütçe imkânları müsait ol
dukça mütemadiyen bu selektörleri hariçten ge-

j tirmeğe çalışmakta ve memleketin muhtelif yer
lerine göndermektedir. Arkadaşlar bundan se
kiz dokuz sene evvel öyle yerlerimiz vardı .ki; 
Devletin makinistini vererek, akaryakıtını ve
rerek, selektörü ayağına kadar gönderdiği hal
de buraya gelip tohumunu temizletmeyen çiftçi
ler vardı. Bu sekiz dokuz senelik çalışma ve 
inkişaf sonunda bunun faydasını anlıyan halk, 
köylü, mütemadiyen selektör talebinde bulun
maktadır. Bu itibarla geri zihniyet aşılanmıştır. 
Teknik, mihaniki tohum ıslahının ve ilaçlama
nın faydası artık halkça anlaşılmıştır. Binaen-
alyeh bu konuda bir zihniyetle mücadele meslesi 
artık yoktur. Dâva hakikaten maddi imkân bu
lup bunları memleket içerisine yaymaktan iba
ret kalmıştır. Temiz tohum ve selektörde ilaç
lanmış tohum bizim istihsalatımız da, randıma
nımızı çoğaltacak unsurlardan biridir. Yarın 
harpsonunu bugünden düşünüyoruz. Maliyet 
fiyatlarını düşürmek işinde devamlı olarak gi
debileceğimiz yollardan bîri doğrudan doğruya 
"muhtelif mahsullerin randımanını artırmak ola
caktır ve randımanı artırmada tohumluk birin
ci derece amillerden birisidir. Selektörden son
ra tohum ıslah dâvası üzerinde keza yıllardan 
beri uğraşılmaktadır. Vaktinizi fazla almayaca
ğım. sizi yormak istemem. Bir çoklarınız bi
liyorsunuz ki, bucüıı elimizde sekiz tane ıslah 
istasyonu vardır. îki tanesi de yeni kurulmakta
dır. Bütün memlekette tohumu ıslahı hal etmek, 
yani mahsullerimizin bıyolaiik şekilde standart
laştırma işini halletmek için daha başka tohum 
ıslah istasyonları kurmak, lâzımdır. Hemen ilâ
ve edeyim ki teknik teçhizatı ile ve tam şekil
de çalışacak bu çeşit müesseselerin kurulması 
ucuz değildir ve bunların teknik vasıtalarını te
min etmek de pek kolay olmıyor. Onun için 
memleket ihtiyacını tamamiyle karşılayacak is
tasyonları hemen her yerde, yetecek miktarda 

t derhal kurma imkânlarına malik bulunmuyoruz. 
Amma bütün tohum ıslah istasyonlarında çalı
şan mütehassısları ve diğer salahiyetli arkadaş
ları. bu yıl içerisinde Tarım Bakanlığında dâ
vayı tetkik etmek üzere teknik bir toplantı ha
linde toplandık. 10 gün süren çalışmalardan son
ra tohum dâvası üzerindeki programı hazır-

- lamış bulunuyoruz. Nerelere daha yeni ıslah 
•stasyonlarr kurulacaktır, bunların vüsati ne 
kadar olacak, bunların ıslah ettikleri tohumla
rın üretilmesi için ne kadar üretme çiftliği lâ
zımdır. bu üretme çiftliklerinin dışında menıle-

I ketin tohum ihtiyacım tamamen karşılamak için 
halkla yetiştirici mukaveleleri yanmak icın ne
relerde nelerin yapılması icabeder? 'Bunlarm 
hepsinin programı hazırdır. Ferah zamanlar 

' geldiğinde her yıl hacmini artırarak Tarım Ba-
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kanlığı en son hedefine doğru şaşmadan ulaşma
ya çalışacaktır. 

Tohum istasyonları yaranda aynca biliyorsu
nuz, mühim dâva olduğu için, pamuk ıslahı için 
çalışan 3 tane ayrıca istasyonumuz vardır. Bu
nun yanmda iki tane de yem nebatları üzerinde 
mıntakaya göre çalışmakda olan aynca yine iki 
istasyonumuz vardır. O halde Tarım Bakanlığı 
bütün bu harp yıllarının müşkülâtına rağmen 
tohum dâvasını halletmek için, teknik bakım
dan elinden geleni yapmakta ve bunları adım 
adım takip ederek bu mesaisini hem kemiyet ve 
hem de kalite bakımından iyileştirmeğe çalışmak
tadır. 

Arkadaşlar; bu kadar vaktinizi aldım, niçin? 
Tohumluk işiniz mühim, ondan. Hakikaten to
hum dâvamız bakliye kültürlerinde, hububat kül
türlerinde ve endüstri nebatları gibi nebat kül
türlerinde, hepsinde bizim memleketimiz ziraati-
nin hem teknik bakımdan gelişmesi hem de eko
nomik temellerinin sağlamlaşması itibariyle en 
ehemmiyetli unsurlardan birisidir. Bunun için 
sabrınızı suiistimal etmiş oluyorum. Maliyetlerin 
düşürülmesi için de arkadaşlar, maliyette olduğu 
kadar tip mahsul yetiştirilmesi için de bu tohum 
ıslahı işi en mühim bir âmildir. 

Biliyorsunuz, beynelmilel pazara mal çıkar
dığımız zaman en çok şikâyetler, bizim mahsul
lerimizin bir tip, Tstandard mahsul olmadığı 
noktasında toplanıyor. Ziraatta ıstandart mal ye
tiştirmenin yolu da hepinizce malûmdur ki, en 
çok ıslah yoludur. Bu sahada çalışan arkadaş
larımız bizim vüzümüzü ağartacak, hakikaten iti
madınızı tereddütsüz kendilerine bağlıyacak şe
kilde mesleklerine bağlı samimi ihtisas adamları
dır ve mesaileri mütemadiyen inkişaf etmektedir. 

Bugün bir iki arkadaşımız, zannediyorum Büt
çenin umumî müzakeresi esnasında da bazı ar
kadaşlar bir vesile ile Zirai Kombinalara temas 
ettiler: bazı arkadaşlarım da fırsat buldukça va-
pılan işleri bana zaman zaman sorarlar. îzin 
verirseniz, cok detaya gitmeksizin, Zirai Kom
binaların mahiyetini ve işinin muhtevası ve çev
rildiği yönleri olduğu gibi huzurunuzda canlan
dırayım. 

Arkadaşlar; Zirai Kombinalar, biliyorsunuz 
haroten evvel memleketi büyük teknik vasıtala
ra kavuşturmak için meydana getirilmiş bir teş
kilâttı. Bunlar bir taraftan Devletin tedarik et
tiği makinalarla halka yardım işine girdikleri 
gibi diğer taraftan da getirdikleri makinaları 
çiftçilere satmak için kurulmuş bir müessesedir. 
Evvelce müessesenin üç türlü sermayesi vardı : 

1. —- Bir kanunla alınmış olan 3 milyon li
ralık tahsisat ki, bu halka ziraat makinalan ve 
âletleri tedarik edip satmak için bir mütedavil 
sermayedir; 

2. —. Muvazenei umuraiyeden her yıl ayrı
lan Tarım Bakanlığı bütçesine konan tahsisat; 

I 3. — Harp zamanında koordinasyon fonun
dan alman sermaye. 

tşte harp zamanından evvel zirai kombina
ların elinde böyle üç yerden gelen para mevcut
tu ve işlerini bu paralarla yürütmeğe çalışıyor
du. Evvelce Zirai Kombinaların daha düzgün 
bir muhasebe üzerine ve sıkı bir organizasyon
la işlemesini temin etmek üzere Yüksek Mura
kabe Heyetinden iki mütehassıs marifetiyle tet-
kikat yaptırılmıştır. Bendeniz de ikinci bir tet-
kikat yantırdım. Tetkikler sonunda yapılan^ tav
siye şu idi : Sermayeleri tevhit etmek, iyi bir 
muhasebe kurmak ve organizasyonu basitleştir
mek idi. Evvelce kanunla alınmış olan 3 mil
yon lira sermayenin tasfiyesiyle beraber umu
mî muvazeneden alman para da kaldırılmıştır, 
şimdi bu nara bütçeye konmuyor. Bugün Zi
rai Kombinaların elinde koordinasyon fonun
dan alman para vardır ki bu 10 milvon 300 kü
sur bin lira kadardır. Zirai Kombinalar harp 
yılları başladıktan sonra iaşe sıkıntıları bildiği
miz haddi bulduktan sonra bunlann daha kon
santre bir şekilde Devlet elinde istihsale koşul
malarına Hükümet karar verdi ve bu karar tat
bikat sahasına getirildi. Bu suretle Zirai Kom
binalar memleketin muhtelif yerlerinde gruplar 
halinde organize edildi ve boş Devlet arazisi
nin açılarak istihsale konulması hizmetine ve
rildi. 1943 - 1944 yılı içinde, yani geçen istih
sal yılı içerisinde Zirai Kombinalar memleke
tin Konya, Polatlı, Aksaray, Yerköy ve Urfa 
mıntakalarında olmak üzere memleketin beş 
muhtelif yerinde 783 632 dekarlık arazi ekmiş
lerdir. Bu ekimlerin yıl sonuna kadar seyri ne
ticesinde bir kısmı toz kasır gala riyle arızaya uğ
ramış, bazı kısımlar çorak çıkmış, bazı yerler 
taban olduğu için ekin crkma olmamıştır. Böy-
lecek 27 bin dekar arızalı saha çıkmış, öteki kı
sımları salim olmak üzere bu 783 bin dekarlık 
ekinin tamamiyle mahsul haline geldiğini arze-
derim. Polatlı ve Konya kısmında yalnız mev
ziî olmak üzere geçen senenin bahar yağmurla
rı yeter derecede düşmediği için oranın yazlık
ları randıman itibariyle düşük olmuştur. 

1943 - 1944 yılında istihsal 82 307 tondur. 
Bunlann içinden bu yılın tohumluğu olan mik
tar ayrılarak geriye kalan kısım Toprak Mah
sulleri Ofisine teslim edilmiş bulunuyor. 

1944 - 1945 yılı içinde yani bu yıl içinde 
Zirai Kombinalar 770 bin 670 dekar arazi ek
miştir. Son yaptığmız tetkik bize şu müşahede
yi tesbit ettiriyor : Umumiyet itibariyle iyi iş
lenmemiş olan topraklarda kuraklıktan zarar 
görenlerin nispeti daha fazla olduğu kombina 
işletmeleri ekinleri daha dayanıklı görünüyor. 
Binaenaleyh hafta içinde yağmur alırsak bizim 
zararımız o kadar çok olmryacaktır. 

On milyon üç yüz küsur bin liralık bir ser
maye ile işlemekte olan Zirai Kombinalar elinde
ki bugünkü varlık 3 1 . X I I . 1944 de yani 1945 
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yılmm başında şöyledir : 4 170 059 liralık ma-
kina vardır. Bunların amortismanları çıkmıştır, 
aslında 6 milyon küsurdur, tnşaat ve tesisat 
varlığı olarak, amortismanı düşülerek bir mil
yon 250 bin küsur liradır. Demirbaş ve malze
me olmak üzere, demirbaşın amortismanı düşül
müş olduğu halde 1 milyon 479 bin liradır. Mez-
ruat kıymeti olarak 7 milyon lira konmuştur. 
Hazırlık işleri için 132 bin lira konmuştur. 
3 1 . X I I . 1944 tarihinde yani 1945 yılı başında 
nakit olarak bankada mevcut para 4 milyon 
474 bin liradır. Toprak mahsullerinden alacak 
9 milyon 300 bindir. Bu nakit mevcudu ve di
ğer varlıklar ile bütün bu yekûnlar, Zirai Kom
binaların umumî varlığı 30 milyon lirayı geçi
yor. Kullandığı sermaye ise on milyonun için
dedir. 

Arkadaşlar, Zirai Kombinalar meselesinde 
Emin Sazak arkadaşımız Kombinalara kısa ola
rak temas ederek dediler ki ; bu kombinaların 
maliyetini ancak Allah bilir. Biz, biliyoruz ar
kadaşlar, kendileri de bilsinler, buğdayı 8 ku
ruşa malediyoruz. Arkadaşlar açık işletme zira-
atte en masraflı bir işletmedir. Bunlar sabit iş
letmeler haline geldikçe daha ziyade maliyet dü
şecektir. Sonra bu iş çadır içinde, ve açık alan
da çalışmanın temin ettiği bir iştir. Şunu hemen 
itiraf edeyim ki, arzettiğim fiyat vasati bir fiyat
tır, sanırım. Sizi korkutacak bir mahiyette ve 
derecede değildir. 

Kombinalara ait bir iki nokta hakkmda daha 
•söylememe izin vermenizi rica ederim. Arazi te
dariki işinde , Emin Sazak arkadaşımızın Top
rak Kanunu vesilesiyle, « Bu iş kombinaların 
arazisini bulmaya benzemez » buyurdular. Zirai 
kombinalar boş Devlet arazisi üzerinde çalışıyor 
yalnız Devletin arazisi içinde parça parça, halk 
tarafından ötedenberi işlenmiş küçük araziler 
mevcut ise ve bunların tapu senedi de mevcut 
değilse, işletmenin bütünlüğünü temin etmek üze
re bunları işletmenin içine alırız ve halka da ya
nındaki ham araziyi makina ile açar veririz. 
Koyduğumuz prensip budur ve bu prensipi adım 
adım takip ettik. Eğer arazi tapulu ise, sahibi 
varsa, ve kendisi de başka yerden arazi işlemek 
istemiyorsa icar bedeli verilmek suretiyle ve 
Millî Korunma Kanununa müsteniden, işletme
ye alıyoruz. Arkadaşlar, şimdiye kadar ektiği
miz arazi üzerinde hak iddia edenler olmadı de
ğil. Hakikaten bazıları evvelce ağıl yerleri için 
verilmiş olan fermanları tapu senedi olarak gös
tererek 50 bin dönüm arasındaki yerlerde hak 
iddia ediyorlar. Bu gibi hak iddia edenlerden 
kanuni olarak haklarını ispat etmeleri gerekir. 
Bu takdirde kendilerine tatbik edeceğimiz mua
mele icar bedeli vermektir. Küçük parçaları iş
letme, katma şeklinde hareket edişimizin birtek 
sebebi ufak parçalarla büyük işletmeyi bölme
mektir. Yoksa bazı arkadaşlarımızın öyle ifa

de ettikleri gibi hakikaten birçok mülk sahiple
rini arazisi elde edilmiş gibi gelişi güzel arazi 
temin ve tedarik edilmiş değildir. 

Şimdi arkadaşlar; Zirai kombinaların 700 000 
küsur dönümün bilfiil işletmekte olduğu kısımla
rı düşünerek, Emin Aslan Bey arkadaşım, mera
ların darlığını ileri sürdü ve hayvancılıkta Ta
rım Bakanı merayı benim gibi telâkki etmiyor, 
aramızda fark vardır dedi. öyle bir şey yoktur. 
Meranın lüzumunu takdir ederim. Aramızda bir 
düşünüş farkı vardır. Tarım Bakanı bu memle
ketin imkânlarını ve şartlarını gözönünde tutar, 
fakat hayvanı da başıboş bırakmak mevkiinde 
değildir. Yani Tarım Bakanı bu memleket hay
vancılığını « saldım çayıra mevlâm kayıra > 
hayvancılığı olmaktan kurtarmıya çalışmak va-
zifesindedir. Bunu vazife addeder (Bravo ses
leri). 

Yalnız bunun akşamdan sabaha tahakkuk 
edecek bir şey olmadığını da Emin Arslan ar
kadaşım da iyi takdir eder. 

Arkadaşlar, komisyonların stepte buğday top
rağı olarak, hububat toprağı olarak ekime aldığı 
arazi yüzünden mera sıkıntısı bahse değerini ar
kadaşım hayvanların otlatılması sahasından 700 
bin dekar eksilme olduğunu söylediler. Bunu doğ
ru buluyor. Bu sene 82 000 ton mahsful almış bu
lunuyoruz. Bunun bu sıkıntılı yıllarda herhalde 
700 bin dekarlık meranın değerinden daha büyük 
ve çok yüksek değerde olduğunu ölçeceklerini 
zannederim. Arkadaşlar, bu mera mevzuunda 
düşünüşüm şudur: Hayvancılığın emrettiği, sıh
hat kaidelerine uygun olarak muayyen hacim da
hiline mera daima bulunacak. Ama Türkiye'de 
bundan sonra göçebe hayvancılığına yavaş yavaş 
nihayet vereceğiz. Hayvancılığımızı bu istikame
te yönelteceğiz ve bunun için de, biraz sonra üze
rinde duracağım mühim bir konu olan, yem nebat
ları yetiştirme yoluna gideceğiz ve bunda da ar
kadaşlarımın beni teşvik edeceklerinden şüphem 
yoktur. 

Arkadaşlar, zirai kombinalar mevzuunda mad
de halinde ve objektif olarak ele alınacak cihetleri 
ve bunun neticeleri demin arzettiğim şekildedir. 
Fakat ben mâna bakımından da bu işde daha bazı 
faydalar, kazançlar görmekteyim. Belki bunları 
mübalâğa ederim. Bunlar da yani memlekete 
temin ettiği muhtelif faydalar şunlardır : Blazı 
yerlere, teknik vasıtaların az girliği veya hiç 
girmediği yerlere bu makinaların girmesi oradaki 
halkın zihniyeti üzerinde bizim bugün değerini 
ölçemiyeeeğimiz büyük tesiri vardır. Bu, bizim 
için bir kazançtır. Yarın sulh olduktan sonra baş
ka yerlerden bol vasıta getirebilirsek evvelce tek
nik vasıtayı anlatmak için uğraştığımız bu insan
lar gönülleri ile bunları almağa çalışacaklar. Bu
nun memleket ziraatının teknik vasıtaları ile teç
hizi için çok kolaylıkları olacaktır. 

İkincisi; arkadaşlar, ham arazinin işlenmesi, 
bize şu emniyeti veriyor. Bir gün bu millet büyük 
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sıkıntılara uğrarsa, kendi kuvvetlerini organize 
ederek ve bizim verimsiz dediğimiz topraklar üze
rinde en sıkışık zamanda bile geçimini temin ede
bilir. 

Arkadaşlar, nihayet bu memleketin tabiatının 
sırrım öğrenmek, onun ile mücadeleyi kabul et
mek biz ziraatçılar için büyük bir kazançtır. Bu
gün imrenerek gördüğümüz kurak topraklarda 
muvaffak ziraat yapan memleketler bu mertebeye 
kolay erememişlerdır. Drayfarning ziraatının tat
biki işinin hiç yere çarpılmadan bu mertebeye 
eriştiğini tahmin edersek yanlış olur. Bağlangıç-
ta pek çok zahmetlere uğranıldı, zararlar çekildi, 
fakat nihayet toprağın sırrına böyle erişildi. Biz 
bugünkü şekline imreniyoruz. 

Bu yurdun tabiatiyle mücadeleyi cesaretle 
kabul etmedikçe arkadaşlar, bu memleket zira
atının kendi şartlarından çıkmış olan bilgiyi te
sis etmek imkânları zorlaşacaktır. Bundan da, 
kendi düşüncemi arzedeyim, hasis davranmamak 
mecburiyetindeyiz. Eğer büyük ufak bakan bir 
iktisadi kalkınma gözetiyorsak, yurdumuzun ta
biatiyle boğuşacağız. 

Zirai Kombinalarda bir noktayı daha aydın
latayım; bazı arkadaşlarımda harp sonu endişesi 
var. Geçen yıl mahsul bereketli idi. Elimizde 
istoklarımız da vardı. Bu istoktan sonra Devlet 
niçin ziraat yapıyor? soruları başladı. 

Hükümet olarak harp sonunda bu geniş zira
atı devam ettirmeği düşünmüyoruz. Bir; defa 
daha tekrar edeyim; açık olsun, aydın olsun 
diye. Bu sırf sıkıntılı yıllarımızda devam ede
cektir. Geçen senenin mahsulü bereketli idi, artık 
bırakalım, denebilir. Hayır arkadaşlar, bu mem
leketin ikliminin şakası yoktur. Bu sebebten biraz 
ihtiyatlı davranıyoruz. Yoksa harp bittikten 
sonra evvelce de arzettiğim gibi bugün kombina
ların işlediği Devlet arazisi ancak halk ziraatı
nın kalkınması için kullanılacak Devlet çiftliği 
haline getirilecektir. Arazinin bundan ötesi hal
ka dağıtılacaktır, bizim düşüncemiz bundan iba-
retair. (Bravo sesleri). Bu arazi üzerinde Dev
let sabit işletmeler kuracağız; bir çok yerlerde 
böyle tesislere başladık. Yoksa bugün açık işlet
mede bir yerde bir işletme 100 bin dönümü, 
(200 000 dönüm, miktarındadır. Bu büyüklükte 
üretme çiftliklerine ihtiyacımız olmryacaktır. 
Çok çok 30 bin dönüm veya elli bin dönüm ola
caktır. Bununla da orada o mmtakanm tohu
munu damızlığını üretip verecek ve yine eğer su 
varsa bahçe kültürlerine ait damızlık malzemeyi 
üretip vereceğiz. Harp yılları içinde müspet is
tihsal yoluna girmiş olan Hükümet harpten 
sonra bu istihsal vasıtalarını memleketin ziraa
tını kalkındırmak için çalışacaktır. Devlet Hazi
nesine para kazandırmak için Tanm Bakanlığı 
bir istihsal dâvası gütmiyor. (Güzel seseleri, 
bravo sesleri). Bu Devlet istihsal bahsini kapa
mış olmak için şunu arzedeyim. Tanm Bakanlı
ğının elindeki işletmeler yalnız Zirai Kombina

lardan ibaret değildir. Devlet Ziraat İşletmeleri 
Kurumu ve bundan ayrı olmak üzere ıslah 
istasyonları, Üretme Çiftlikleri var. Evvel
ce tahmin ettiğimiz gibi bütün bu işletmele
rin Zirai Kombinalarla beraber 1944, 45 yılı 
içinde ekime aldıkları saha 970 küsur bin de
kara vasıl olmuştur, istihsalleri ise, kombi
naların istihsaliyle beraber yekûn olarak alına
cak olursa böylece 107 bin tondur. Bu geçen yı
lın memleket istihsaline Devlet eliyle katılmış
tır. • ' • •• id :î. J_î. ,^,JÜ 

Arkadaşlar, bütün Tarım Bakanlığının ana 
meselelerine ait vaziyeti teferruatlı olarak arze-
decek olursam acaba sabrınızı suiistimal etmiş 
olmaz mıyım? (Kâfi kâfi sesleri) Yalınız arka
daşlarımın suallerine kısa kısa cevaplar arzetme-
me müsaadenizi rica ederim. 

Yem meselesi: Bu yıl Konya, Eskişehir, 
Polatlı ve Aksaray havzasında hayvan kırımları ol
muştur. Bazı yerlerde % 30 a kadar, bazı yer
lerde °/o 50 ye kadar hayvan kırımı oldu. Bu
nun iki tane sebebi vardır: Birisi, çerden çöp
ten ağıllar içinde hayvanların kışı geçirmesi, 
ikincisi bunlara çok zaman bir avuç dahi saman 
verilmemesidir. İşte bizim hayvancılığımızın 
asıl karekteristiği budur. Yıl iyi giderse me
raya çıkacak, orada otlıyaeaktır. Bazılarının 
iki bin, üç bin koyunu vardır. Bunlar dahi esas
lı bir ağıl yaptırmamaktadır, yem nebatı zira-
atine gitmektedir. Belki takatsiz olan köylünün 
yem nebatı ziraatine gitmesine imkân yoktur. 
Fakat 3000, beş bin koyunu bulunan kişiler bu
nu yapabilirler. 

Belki köylü ağılını iyi bir şekilde yapamaz. 
Amma 4 000 - 5 000 koyun besliyen adamların 
yavaş yavaş bu istikamete doğru çevrilmeleri 
zarureti vardır. Hayvan yemi nebatlarına doğ
ru yönelmemiz lâzımdır. Biz hayvancılık mın-
takalarında kışlık yulafın yetiştirildiğini gös
terdik, kışlık arpanın yetiştirilmesini göster
dik. Binaenaleyh bundan sonra hayvancılık 
dâvamızda en ziyade gözeteceğimiz nokta müm
kün olduğu kadar yem nebatı yetiştirmek, hay
vanlarımızı böyle tabiatm tesadüfüne bırakmı-
yarak insan zekâsının ve hayvancılık sanatının 
teknik kaideleri ile yürür hale getirmek istiyo
ruz. 

Zirai kombinalar meselesi dolayısiyle Hik
met Bayur arkadaşımızın sualini hemen cevap
landırayım. 

Tarım Bakanlığının işletmeleri tıpkı diğer 
Devlet İktisadî Teşekküllerinin tâbi oldukları 
müzakereye tâbi tutulsa doğru olmaz mı? buyur
dular. Yalnız Tarım Bakanlığının elinde bulu
nan işletmelerin hepsi de hakikaten İktisadî Dev
let Teşekkülleri gibi vazife almış işletmeler de
ğildir. Arzedeyim; Devlet Ziraat İşletmeleri 
Kurumu 3460 numaralı kanun hükümlerine tâ
bidir, Yüksek Murakabe Heyetinin murakabe» 
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altındadır. Zirai Kombinalara verilmiş olan ı 
sermayenin hesapları Ziraat Bankasında toplan
maktadır. Zirai Kombinelerin muhasebesi tan
zim edilmiştir. Bunlar da kezalik Yüksek Mu
rakabe Heyetinin murakabesine tâbidir. Amma 
tohum ıslah istasyonlariyle, üretme çiftlikleri 
mahsus kanunlarla kurulmuş mütedavil serma
yeli müesseselerdir, ve bunlar iktisadi işletme 
değildir. Bunlar doğrudan doğruya âmme hiz
meti gören müesseselerdir. Biz bunlardan her
hangi bir .şekilde kazanç beklemiyoruz. Yalnız 
kendilerine tevdi edilen vazifelerin yapılmasını 
istiyoruz. Bunları bir heyeti umumiye içinde 
toplayıp mütecanis olarak Yüksek Murakabe He
yetinin murakabesi altına verilmesine elbette 
imkân yoktur. Mümkün olanlar zaten verilmiş
tir. . J 

Arkadaşlarım orman işletmelerine temas bu
yurdular. Orman umum müdürlüğü bütçesinde 
bu hususa ait maruzatta bulunacağım. Yalnız 
Hikmet Bayur arkadaşımızın sözlerine kısaca ve 
derhal cevap vereyim, orman işletmeleri hu
susi kanunla kurulmuş mütedavil sermayeli bir 
müessesemizdir. Bunların şimdi aldığı hüviyete 
göre arkadaşlarımın ileri sürdüğü noktai naza
r ı gerçekleştirmek imkânını ciddi olarak araştı
rıp bunu Hükümete arzederim ve ona göre 
şekil verirler. Amma diğer işletmelerimiz buna 
imkân verecek mahiyette değildir. 

Cevaplarım biraz karışık olacak, kusurumu 
affedeniz. Kauçuk müessesesi hakkında Fenmen 
arkadaşımız sual buyurdular. Arkadaşlar, kau
çuk meselesini geçen yıl da arzetmiş idim, kısıaea 
üzerinde tekrar durayım. Kauçuğun madde ola
rak, memlekette yetişen, yabani bir ottan çıkarıl
ması işi teknik bakımlardan halledilmiştir. Yal
nız bunun fabrikasyon halini alması ve memleke
timiz ihtiyacını ne sekilide karşılayabileceği ve Ül
ger bazı hususları; Amerikaya sipariş ettiğimiz 
fabrika geldikten sonra belli olabilecektir. Mües
sese kurulmuştur ve beş altı nebat üzerinde 
çalışmaktadır ve kauçuk müessesesi yabani otlar
dan elde ettiği usarelerden ayakkabı falan gibi 
mamuller yapmışlardı, müesseselerde bir ekspo- j 
zisyonu yapılmıştır. Arkadaşlarım zahmete kat-
lamrlar da görürlerse mesaiyi beğeneceklerdir 
zannediyorum. Eğer Amerikadan fabrika gelirse 
arkadaşlar, nebatları teksir de ediyoruz, fabri
kasyona geçeceğiz ve o zaman asıl bize ev^af ve 
maliyet bedeli bakımından mevzu neticesini ver
miş olacaktır. 

Muhterem General Eyüp Durukan arkallaşı-
mızın Hatay'daki Devlet çiftliği hakkındaki 
mülâhazalarını şu üç hususi'yetiyle karşılamaya 
çalışacağım. 

1. — Arkadaşlar, Eeyhanlı çiftliğinin istimlâk 
muamelesi bitmemiştir. Birçok ihtilâflar çıktığı 
için hâlâ devam etmektedir. Bunun istimlâk işi 
bitmediği için orada emrettikleri, görmek istedik
leri tesisatı tabii derhal yaptıracak halde deği-
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üz. Sonra ikincisi yeni kurulan bir Devlet çift
liğinde, kendileri de çok iyi takdir ederler ki, o 
muhite has olan tohum iki yıl içinde elde edile
mez. Bu uzun çalışmalar neticesi elde edilir. 0-
nun için biraz sabırlarını niyaz edeceğim. 

Eğer muamele bitecek olursa, o Devlet çift
liği orada hemen kurulacak. Üçüncü ve en mü
him nokta yüz bin dekarlık çiftçilğin, ancak 25 
bin dekarlığı işletiliyor buyurdular. Hatırların
da yanlış kalmış olacak. Burası yüz bin 1/ekar de
ğil, yetmiş bin dekardır. Bunun bir kısmında 
kurutma devam ettiği için işletilemiyor. İşlenecek 
elli bin dekardan bugün yirmi beş bin dekarı kül
türe alınmıştır. Önümüzdeki yıllarda gittikçe bu 
miktar arttırılacak ve geriye kalanı da işlenmiş 
olacaktır. Nihayet oradaki muhtaç köylülere bu 
çiftlikten arazi verilmesine temas buyurdular. 
Buradan köylülere toprak verilmesini yapmış bu
lunuyoruz. Zannederim hatırlıyacaklarlır. iler
de yine ihtiyacı olanlara da bu çiftlikten imkân 
nispetinde toprak dağıtımı yapılacaktır. Bu cihet
ten tamamen müsterih olsunlar. 

Diğer tesisat için de bir ziraat işletmesinin or
ganik bir bünye olduğu nazarı itibara alınırsa ve 
zaman içinde taazzuv ettiği düşünülürse biraz da
ha sabretmelerini dileyeceğim. 

Emin Arslan arkadaşımızın mühim olarak do
kunduğu meselelere geliyorum. 

Önce şunu söyliyeyim. Arkadaşımın bir tara
fına ben hayranım, hakikaten inandığı ve benim
sediği işler üzerinde sebatla duruyorlar. Çünkü 
söylediklerini evvelce de söylediler. Ben, mem
nunum, Şûra meselesi. Geçen sene bütçe müza
kereleri vesilesiyle arzettiğim şekilde, ana kanun
larımız üzerinde çalışıyoruz. Bir teknik teşkilât 
meydana getirmek için uğraşıyoruz. Şûra işine 
sıra gelmedi. Bunların dışında ben, şahsan bir 
şûra düşünmüyorum ve şimdilik buna ihtiyaç ta 
duymuyorum. Yüksek Meclis zaruridir diye em
rederse önümüzdeki yıl yapmağa çalışalım. 

Tarım Bakanlığı muhtelif kısımlara ayrılıyor, 
Bu kısımlarda salahiyetli uzmanları vardır. Her 
nevi meselede uzmanlarrn fikirlerini topluyoruz. 
Acaba bu yol mu daha doğrudur, yoksa şûra adlı 
bir organ meydana getirmek mi? Ben şahsan mü
talâamı arzedeyim. Takdir sizlerindir. Nasıl 
emrederseniz. 

Arkadaşlar; eğer ziraat odaları teşkilâtını 
köylere kadar götüremiyecek olursak ondan bü
yük bir fayda beklenemez. O da teşkilâtı sade 
malî kaynak bulmaktan ibaret değildir, kanuni 
müeyyide vermekten ibaret değildir, bu işten an-
lıyacak bu işe sarılacak adamların da toplanma
sı lâzımdır. Halbuki, bugün bizim çiftçi kala
balığımızın hali bellidir. Bu itibarla acele etmi-
yelim. Eğer vakti geldi derseniz benimle çalışan 
arkadaşlarımın salahiyetli olanları bir kanun ta
sarısı üzerinde zaten çalışıyorlar, onu tacil ede
lim ve Meclise arzedelim. Amma benim düşün-



cemi emrederseniz şöyle arzedeyim, daha bunun I 
için bir müddetin geçmesi lâzımgelir. Hiç olmaz
sa harp yıllarının şu sıkıntılı devresinin geçmesi 
lâzımdır. Bu memleektin çiftçisini organize et
mek için ziraat odası sade bir makanizma değil, 
hizmet ve mükellefiyetler yükliyen ve çalışma is-
tiyen bir teşekküldür. Ziraat odaları hakkındaki 
mütalâam şimdilik bundan ibarettir. 

Geçen seneki konuşmalarımda benim sui te
fehhüme uğradığım sandıkları bir noktayı arka
daşım aydınlattılar, ben gene suitefehhüm için
deyim, onu hususi olarak kendisinden öğrenirim. 
Arkadaşım geçen sene zirai reform demişlerdi, 
ben de sormuştum, neyi kasdediyorlar? Toprak 
işlemesi demişlerdi. Bu sene de önce zirai kal
kınma dedi, sonra zirai ıslâhattan bahsetti. Yi
ne suitefehhüme uğnyacağım diye korkuyorum. 

Zirai ıslâhat; arkadaşlar, bütün bunlar bir 
seri kanunlarla ve tedrici olarak başarılacak iş
lerdir. Hepsi birden yapılamaz. Tarım Bakan
lığı altından kalkamıyacağı işleri birden üzerine 
almayı düşünür. 

Tahakkuk ettirebileceği işleri alır başarırsa 
zaten diğer yapılacak işlerin şartlarını da ev
velden hazırlamış olur. Bilmemki arkadaşlar, 
ziraat odaları işinde olsun, diğer ıslahat işle
rinde olsun, esas itibariyle pek acele etmemiş" 
olmamızı bağışlamazlar mı? Arkadaşım, bütçe 
meselesinde tarım tahsisatını az buldular, iş 
içinde bulunan arkadaşınız kendi bakanlıkları 
için ne kadar tahsisat temenni eden arkadaş 
olursa o kadar minnettar kalırlar. Fakat mem
leketimizin takatini de biliyoruz ve bu srkıritılı 
zaman içinde alabileceğimiz şeyi almaktan çe
kinmiyoruz. înşaallah bu sahada da ferah za
manlarda daha büyük adımlar atılacaktır. 

Ben daha fazla sabrınızı tüketmemek için ; 

muhterem Ali Rana Beyin bütçenin genel mü
zakeresi sırasında ileri sürdükleri üç mühim 
konuyu da karşılamak suretiyle sözümü bitire
ceğim. 

Bunlardan birisi Çeltik Kanunu meselesidir. 
Bunun için Sağlık Bakanı arkadaşım mâruzât
ta bulundular. Fakat bu gecikmenin sebebini 
de burada açık olarak söylersem zannederim 
mevzu daha ziyade aydınlanmış olur. Arka
daşlar, şunu arzedeyim ki, çeltik memleketimi
zin esaslı bir mahsulüdür ve istihsal faaliyetle
rimiz içerisinde kendine göre bir yer alır. Ta
rım B|kanı olarak ondan bir karış kaybetmek 
istemem. Amma milletin sağlığı da herşeyin üs
tündedir. (Bravo sesleri). Onun için sağlık ba
kımından hakikaten bu domenin salahiyetli 
adamı benimle beraber çalışan arkadaşım, çel
tik tahdidine bir zaruret vardır dedikten sonra 
bunun için hernevi konsepsiyonu yaparız ve 
bundan ziyan etmeyiz, kâr ederiz. Çeltik Ka
nunu mevzunda, Sağlık Bakanlığı ile temasla
rımız neticesinde ve Hükümetten aldığım di
rektifte şu esas vardı : Bu ziraat mıntakalan 1 
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tahdrt edîtemez Triif 'Bunun memleket içinde 
tetkÖa lâzimdi. Onuil için tetkik yaptırdık. Bu 
yıl geMefttesinfri sebeplerinin en başta geleni 
budur. Şimdi Sağrrk Bakânr arkadaşımla el ele 
vererek; lâyihayı" hazırlryacağrz, bu memleke
tin 'sağhğmi koruyacak," mümkünse istihsali- de 
zedetemiye^k'ŞekMe elimizden geleni yapaca
ğız. (Brâvd sesleri'): 

îkihci mühim nokta-zirai sigorta" işidir. Ar
kadaşlar^ bu1'memleket4 ziraatinin tekaıik esas
lara düzenfeııirken iktisat-bakımından da orga
nizasyonunun -tamamlanması şarttır. Bu zirai 
sigörtMar da ! öhlar&dn • birisinis teşkil ediyor. Üç 
yıl evvel Ticaret Bakanlığı ile bu lâyiha üze
rinde çahşriffiijştıf: Sonra» ihtisas-adamlarımızın 
tetMkiüa'' İâyffia verildikten • •; sonra şu neticeye 
vâsıl öktek~: Memleketimizin hususiyetleri var
dır, • acele etmiyeiim. Bunun - üzerinde biraz da
ha çalıs-ıtem. Bu ; lâyiha üzerinde bizim daire
mizde Mie çalışmalar* yapıldı j -Ticaret Bakanlığın
da da çalışmalar-yapıldı, bunları ! tevhit ederek 
getiririz; Yakıö»> zirai sigortalar hakikaten bu 
memleket -çiftçisffîin • kara-günlerinde yarınını 
sağlıyacak bir teşekkül fee de : o nispette de mem
leketimizin* -seviyesi zaviyesinden' çok ihtiyatla 
ele alınacak bir organizasyon olduğunu benim 
ağzıflldâri'bir def» »dinlemenizi1 ve duymanızı is-
tiyoTtlöi. •;* Bu'Tievi teşkilâtlar eğer zaif başlar
sa birden gevşetiliverirse 'sonra sağlamlığını ko
rumak «ümit ve imkânları kaybolur. Onun için 
biraz daha teenni ile çalışacağız-amma sigorta
ları Türk çiftçisinin zaruri müesseselerinden 
addediyoruz ve bunun üzerinde esaslı inceleme
ler yapacağız. 

Üçüncü bir mesele olarak, muhterem Ali 
Rana Tarhari'ın temas ettikleri Ziraat Bankası 
öz kaynaklarının kuvvetlendirilmesi bahsine ge
çeceğim. Bu konunun benimle kısmen alâkası 
vardır. Asıl Ticaret Bakanı arkadaşımız mâ
ruzâtta bulunur. Ben yalnız kendilerine min
nettar olduğumu' arzedeyim. 

Tarım Bakanı olarak, T. C. Ziraat Banka
sının öz kaynaklarınin kuvvetlenmesi bendenizi 
ölçüsüz derecede sevindirir. 

Arkadaşlar, bu bankanın öz kaynakları kuv
vetlenirse o zaman uzun vadeli para vermek 
mümkün olur. Islah kredisi, tesis kredileri an
cak bundan sonra yapılabilir. înşaallah, ferah 
zamanlar gittikçe, Ziraat Bankasının öz kay
nakları hakikaten memleketin çiftçiliğine sürat
le el uzatacak vaziyette takviye imkânmı ver
miş olur, 

Arkadaşlar, daha birçok sualler var, emredi
yor musunuz? (Kâfi, kâfi sesleri ve alkışlar). 

A. SUNGUR (Yozgad) — Bakandan bir su
al. Efendim, Rize'de bir çay fabrikası kurula-
cak idi. Bu fabrika hakkında izahat lütfetsin
ler. İşittiğime göre fabrika gelmek üzere imiş. 
Tahsisatı var mıdır, fabrikayı kurabilecekler 
midir? İzah etmeîeriıu ric* ederim, 
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TAKIM BAKANI Ş. R. HATlPOĞLU (Ma

nisa) — Arkadaşlar, çay işine demin de Güm
rük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi konuşulurken 
temas edildi. Yetiştirme bakımından çay işi hal
ledilmiş bir vaziyettedir. 20 000 dekarlık kurul
muş çaylığımız vardır. Fakat hepsi de âzami 
mahsul verecek bir yaşa henüz gelememiştir. Ba
zıları bir, bazıları da iki üç, dört yaşındadır. 
Bu kurduğumuz çaylıklardan elde etmekte oldu
ğumuz yaprakları el tezgâhlarında işliyoruz. 
Çünkü yaprak henüz fazla değildir. Fakat bu
nun için mutlaka bir fabrika kurmak mecburi
yetindeyiz. iki yıl evvel bu fabrikanın tesisatı 
Ingiltereye ısmarlanmıştı. Fakat harp şartları 
dolayısiyle verilemiyordu. Nihayet peşinden ko
şa koşa teslime başladılar. Bu fabrika tesisatı
nın mühim bir kısmı bugün izmir limanına çık
mış vaziyettedir. Arkasından diğer kısımları da 
gelecektir. Bu yıl içinde bu fabrikayı kurmaya 
başlamak istiyoruz. Bütçe içinde bunun tahsisa-
ıtını bulamadığımız için Maliye Bakanı arkada
şımla konuştuk, bunun için bir çare bulacaklar. 
Devlet Ziraat işletmelerinin sermayesine ilâve
ten bir sermaye vereceklerdir. Ümit ediyorum ki 
bu yaz içinde, haziranda fabrikanın inşa imkân
larını elde etmiş olacağız. 

A. SUNGUR (Yozgad) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Tarım Bakanlığı Bütçesinin tümü 

üzerinde başka söz istiyen yoktur. 
Bölümlere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Edilmiştir. 
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Lira 
Bakan ödeneği 3 104 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Aylıklar 2 620 624 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretler 914 409 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Askerlik dersi öğretmenleri ücreti 3 220 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 70 980 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178, 4599 sayılı kanunlar gere
ğince verilecek zamlar ve yardım
lar 685 810 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez büro giderleri 22 712 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
iller büro giderleri 55 230 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 102 180 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kira karşılığı 35 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 14 800 
BAŞKAN - Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
722 Yolluklar 118 650 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
723 Giyecekler 2 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
724 ^598 sayılı kanun gereğince yapı

lacak tedavi giderleriyle yollukları 6 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

725 Tarımsal savaş işleri 661 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

726 Tarla tarımı, ıslah, deneme, üret
me, temizleme ve tecrübe işleri 320 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

727 Bahçe tarımı işleri (Bağcılık, mey
vecilik, sebzecilik, süs nebatları 
ve çay) 610 000 
BAŞKAN — Kabu'. edilmiştir. 

728 Tavukçuluk, ipekböcekçilik ve arı
cılık işleri 52 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

729 Kauçuk bitkileri ıslah, tecrübe, de
neme, üretme ve imal işleri 130 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

730 Pamuk işleri 81 650 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

731 Tohum temizleme evleri 291 320 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

732 Veteriier savaş, tahaffuzevleri, 
hastaneler, bakteriyoloji ve serum 
kurumları ve lâboratuvar kurma 
ve yönetim işleri 322 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

733 Veteriner zootekni ıslah ve üret
me işleri 522 477 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

734 Merinos işleri 123 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

735 Okullar ve kurslar genel giderleri 1 070 001 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

736 Yüksek Tarım Enstitüsü genel gi
derleri 657 610 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

737 1682 sayılı kanun gereğince Tarım 
Bankasına ödeecek zarar karşılığı 4 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

738 Yazı, tercüme, yayım ve propa
ganda işleri 37 927 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

739 4291 sayılı kanun gereğince hayvan 
sağlık memurlarına verilecek hay
van yem karşılığı 18 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

740 Tarım öğretmenleri gerekli gi
derleri 40 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

741 3437 sayılı Tütün Tekeli Kanunu
nun uygulama giderleri 1 650 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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3039 sayılı Çeltik Ekimi Kanunu
nun uygulama giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yabancı uzmanlar ve tercüman 
lan 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
îç ve dış kongreler ve teknik top
lantılar genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tarım sergi ve meşherleri ve mü
sabakaları genel gilerleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hayvan sergileri ve teşvik ikrami
yeleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası kurumlara katılma 
payı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
özel yönetim bütçelerini inceleye
cek Tarım Bakanlığı temsilcisi 
ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Staj için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin yolluk ve başka 
gerekli giderleri ve aylıkları tu
tarı öğrenci ödeneğinden az olan
lara verilecek fark 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Küçük su ve gezici arteziyen iş
leri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Köy etütleri işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Köy teknik merkezleri kamulaş
tırma karşılığı ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4481 nayılı kanun gereğince satın-
alınacak makine, âletler, ilâç ve 
gereç satmalma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4644 sayılı kanun gereğince öde
necek emekli keseneği karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçlan 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçlan 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Haralara yardım 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
iç fuarlara yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Sermayeler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Krediler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tesisler 3 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 

1 750 

24 900 

870 

18 000 

5 000 

540 

130 000 

14 500 

19 240 

3 000 

35 000 

41 932 

19 358 

1 700 

152 000 

2 900 

269 000 

23 800 

258 000 

D — Ulaştırma Bakanlığı bütçesi: 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin 
görüşülmesine başlıyoruz. 

Tümü hakkmda söz isteyen var mı? 
S. YURTKORU (Afyan Karahisar) — Sayın 

Bakandan bir soru sormak istiyorum. Dün Eko
nomi Bakanlığı bütçesi görüşülürken, Ekonomi 
Bakanımız balıkçılık işinin yeni teşkilât kanunu 
ile kendi bakanlıklarına bağlanacağını, yani Ulaş
tırma Bakanlığından alınarak Ekonomi Bakanlı
ğına devredileceğini bildirdiler. 

Vaktiyle bu iş Ticaret Bakanlığında idi. Eko
nomi ve Ticaret Bakanlıkları ayrılırken galiba 
bir zühul eseri olarak ve denizle olan ilgisi göz-
önünde tutularak Ulaştırma Bakanlığına veril
mişti. Bundan dolayı bu iş orada yürümedi. 
Şimdi zannediyorum ki bu defa Ekonomi Ba
kanlığına devrinde yine küçük bir iltibas oluyor. 
Balıkçılık teşkilâtlandırılırken bunun sanayi saf
hası da olduğu için olacak bu sanayi kelimesin
den dolayı Ekonomi Bakanlığına verilmiş oluyor. 
Halbuki bu iş daha çok Ticaret Bakanlığını ilgi
lendirir. Bu husustaki mütalâalarımı Yüksek 
Meclise Ticaret Bakanlığı bütçesi görüşülürken 
arzedeceğim. Şimdi saym bakandan hangi mü
lâhaza ile bu işi Ekonomi Bakanlığına devredece
ği hakkında Meclisi tenvir etmelerini rica ede
ceğim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yoktur, söz-
Ulaştırma Bakanmındır. 

ULAŞTIRMA BAKANI Gl. A. F . CEBESOY 
(Konya) — Sayın arkadaşlarım, arkadaşımın 
sualine cevap vermezden evvel çok vaktinizi al
madan 1944 senesi içinde Ulaştırma Bakanlığı
nın faaliyeti hakkında Yüksek Meclisi tenvir 
etmek istiyorum. 

Arkadaşlar, bunu bilhassa söylemekten mak
sadım Ulaştırma Bakanlığınız için 1944 senesi 
hakikaten en güç, en ağır bir yıl olmuştur. Yük
sek Meclisinizin malûmu olduğu üzere 1944 se
nesinde siyasi durum o kadar sık sık değişti ki 
bunlann icabı olarak Ulaştırma Bakanlığınız 
sık sık Ulaştırma tertiplerini değitirmeğe ve bu
nun sonucunda yeni yeni tedbirler almağa mec
bur olmuştur. Hazırladığı ulaştırma programla
rında sık sık tebeddüller yaparak bazı ihtiyaçla
rı karşılıyamamak gibi vaziyetler, durumlar ha
sıl olmuştur. Mamafih, aldığımız yeni tedbirler 
sayesinde hemen hiçbir nakliyat, hiçbir ulaştır
ma işi geri bırakılmamağa çalışılmıştır. Bunda 
en ziyade dikkatimizi çeken şey şu olmuştur: 
Bilhassa mutelif işletmeler arasında daha 
esaslı surette ahenkli çalıştık. Demiryolları bu 
sene hakikaten çok yük üzerine aldı. Siyasi du
rumların değişmesi üzerine bir taraftan çabuk 
stok yapmak, muhtelif istikametlere malzeme 
ve araba kaydırmak, yeni tedbirler almak gibi 
bir takım programlarla meşgul olduk 

Diğer taraftan teknik işlerde esas ittihaz et-

— 457 — 
t 
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tiğimiz üç §ey vardı : Birincisi memurlarımızı, 
personelimizi çoğaltmak, onlarm vukuflarını 
ve bilgilerini yükseltmekti. Çünkü vasıtanın 
yetişemediği yerlerde, personelin kalifiye olma
sı en mühim amillerden biridir. 

İkincisi: Elimizdeki vasıtaların servis harici 
kalmaması için onları sık sık tamir ettiriyor ve 
bu suretle atölye ve fabrikalarımızı daima faal 
bir vaziyette bulunuyorduk. îşte"arkadaşlar iyi 
ve ahenkli bir çalışma sayesindedir ki bu tek
nik ulaştırma işini başarılı bir sonuca vardırabil-
dik. Müsaade ederseniz bir kaç rakamla bunu 
tebarüz ettireyim. Bilhassa Devlet Demiryolla
rına yedi aylık devre zarfında tren - kilometre 
toplamında geçen seneye nispetle % 4 bir artış 
olmuştur. Buna karşı Dingil - kilometrede % 
7 ve ham ton kilometrede % 8 bir artış olmuş
tur. Bununla şunu arzetmek istiyorum ki faz
la rotasyon veya doldurma veya ihtiyaçları kar
şılama gibi bir netice hasıl olmuştur. Bilhassa 
1943 senesine nispetle vagon yükleme .sayısı 9 
ay zarfında, 1943 senesinde 467 152 araba yük
lenmiş olmasma mukabil 44 senesinin 9 aylık 
rakkamı 524 241 araba yüklenmiş yani % 12 bir 
fazlalık hasıl olmuştur. Bilhassa kömür nakli
yatında en çok faaliyet olmuştur. 

Arkadaşlarım 1944 senesinde denizde 
1 307 905 ton kömür nakledilmiştir. Bu öyle 
bir zamanda olmuştur ki siyasi inkitalara rağ
men her türlü emniyet tertibatı alınarak kömür 
nakliyatı biran durmamıştır. Halbuki 1943 sene
sinde bu miktar 1 137 038 tondur. Arada 
107 867 ton kadar bir fazlalık vardır. Buna mu
kabil vapur tonajında bir fazlalık yok bilâkis 
azalma vardır. Binaenaleyh bu fazlalık bu işler 
daha iyi idare edildiği için hasıl olmuştur. 

Karadan yapılan nakliyata gelince; 1944 se
nesinde 897 661 ton nakledilmiştir. Halbuki 
1943 senesinde 757 198 ton nakledilmişti ki, ge
çen seneye nispetle buradaki nakliyatta 140 463 
ton kadar bir fazlalık vardır. Şu halde bir top
lama yaparsak denizde ve kadara taşman kömür 
1943 senesinde 1 894 236 olmasına rağmen 1944 
senesinde bu miktar 2 205 567 tona kadar çık
mıştır. Şu halde bu sene 311 331 ton fazla bir 
nakliyat yapılmıştır. 

Direk nakliyatı malûmu âliniz Havzanın en 
mühim ihtiyaçlarından biri de maden direğidir. 
Bunun da nakliyatında mühim bir "fark vardır. 
1943 senesinde 103 989 metre mikâbı taşınmışken 
1944 senesinde 142 747 metre mikâbı -taşınmış
tır ki, geçen seneye nispeten 38 758 metre mikâ
bı fazlalık vardır. 

Arkadaşlar; tuz nakliyatında, bu senenin ih
tiyacını yalnız 1944 senesinin ihtiyacını yapmış 
olmakla kalmadık, 1945 senesi ihtiyacının mühim 
bir kısmını da nakletmiş' bulunuyoruz. 

İşte arkadaşlar, elimizdeki vasıtaları aynı ve 
belki bazı noktalarda eksik ©imasına-.rağmen, 
daha ahenkli çalışma sayesinde bu mühim ra

kamlar elde edilmiştir. Bu meyanda deniz yol
ları fabrikasının bu seneki rasyonel ve esaslı bir 
surette çalışmasını da gözünden uzak bırakmak 
istemem. Bu sene 44 000 tona yakın, gerek res
mî ve gerek hususi ticaret gemilerinin sıra ile ta
mirleri yapılmıştır. Geçen seneye nispetle bu 
miktar 116 000 e yakın bir fazlalık göstermekte
dir. 

P. T. T nin faaliyeti : 
Arkadaşlar; kara ve deniz nakliyatını bu su

retle hulâsa ettikten sonra biraz da P. T. T. nin 
faaliyeti hakkmda da arzı malûmat etmek iste
rim. 

Aziz arkadaşlar; P. T. T. teşkilâtı hakkmda 
bundan iki sene evvel kabul buyurduğunuz Teş
kilât Kanunu, hakikaten bu işletmenin de önemli 
bir surette inkişafına yardım etmiştir. Malûmu 
âliniz, bu teşkilâtın birçok senelerdenberi, daha 
doğrusu eskidenberi esaslı bir meslek mektebi 
yoktu. Bu idarenin memurları, ancak idarenin 
kendi içerisinde açtığı kısa kurslarla yetiştirili
yordu. 

Halbuki, P. T. T. İşleri de diğer isler kadar, 
teknik sahada çok ilerlemiş bir isletmedir. Bu 
isler bövle alelacele kurslarla hiçbir vakit ya
pılamazdı. Bu itibarladır ki, bu idareye çok kiy-
metli memurlar yetiştirecek olan bu meslek 
okulunda daha fazla memur yetiştirebilmek için 
geçen sene bir sınıfta iki şube açtık. Böylece 
bir devrede elli kişi yerine, yüz kişi yetiştir
mek suretiyle zamandan kazanacağız. 

P. T. T. İdaresi malûmu âliniz fevkalâde za
man geldiği vakit Millî Savunma Bakanlığının 
birçok teşkilâtında, posta işlerini yapmak üze
re birçok memurlarını oraya göndermişti. Bun
dan başka böyle fevkalâde zaman başında Millî 
Savunma Bakanlığı ile esaslı bir surette bir te
cil anlaşması temin edilmediği için birçok 
kıymetli memurlar da bu suretle vazifelerinden 
ayrılmış bulunuyorlardı. Bu itibarla P. T. T. 
İdaresi bu fevkalâde zamanda, personel itiba
riyle hakikaten çok zayıf bir duruma düşmüştü. 
Fakat iki yıldanberi bu yeni kanunun kendi
sine bahşetmiş olduğu kolaylıklar sayesinde bir 
taraftan imkân derecesinde memur alarak ve aç
tığı birçok kurslarla memurları yetiştirmek, di
ğer taraftan Avrupaya talebe göndermek ve 
kendi teknik okullarımızda talebe yetiştirmek, 
keza telekomünikasyon kısmında yüksek mü
hendis yetiştirmek sayesinde bu işletme hakika
ten teknik, bir sahaya girmektedir. İşleri de harp
ten evvelkine nazaran % 40 - 50 kadar artmıştır. 

Arkadaşlar; bu, biraz da makinacılık ve va
sıta işidir. Halbuki içinde bulunduğumuz fev
kalade zamanlarda bunların mühim bir kısmı 

: idarece temin edilemedi, fakat ona mukabil ne 
mümkünse yapılarak gerek telgraf ve gerekse 
posta işlerinde hakikaten büyük bir hassasiyet 
gösterildi. Bu işlerdeki noksanı, ve kusuru, 
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emin olun arkadaşlar, emsali bulunan memle
ketlerdeki nispet derecesindedir ve belki de 
bazılarına nispetle azdır. Hakikaten geleneğe is
tinaden bu idare itimatla çalışmaktadır. Bilhas
sa bu sene havale işlerinde büyük bir rakam 
kaydedilmiştir. Eski seenlerde 90 milyon lirayı 
geçmiyen havale isleri bu sene 155 milyonu bul
muştur. Grup nakliyatı ise 200 milyonu bulmuş
tur, bu da 1944 senesinde 400 milyon lirayı yur
dun muhtelif noktalarma ulaştırmıştır. Bir ban
ka teşkilatına nazaran çok zayıf olan bu teşkilât 
bazı bankalarımızdan daha çabuk yapmak sure
tiyle hakikaten takdirinize lâyık bir mertebeye 
çıkarmıştır. Bilhassa 1944 senesinde Posta, Tel
graf, Telefon İdaresi şehirler arasında birçok 
telefon hatları transformotörler yaparak mem
leketin büyük şehirlerini bir birlerine telefonla 
bağlamak muvaffakiyetini göstermiştir. Bütçesi 
geldiği zaman arzu ederseniz tafsilâtlı malûmat 
arzederim. 

Havayolları vaziyetine gelince : Havayolla
rında geçen sene tatbik etmek istediğimiz pro
gram hâdisesiz, kazasız muvaffakiyetle başarıl
mıştır. Geçen sene bu seferleri 13 tayyare ile 
yapmıştık. Bu sene yeni aldığımız üç tayyareyi 
de servise koyacağız. Haziran birden itibaren 
•sefer programlarımızı tatbik edeceğiz. Geçen se
neye nispetle bu sene belki bir hat daha yeni
den açacağız. Tabii bunların tecrübesi yapıl
dıktan sonra açılacaktır. 

Her taraftan iyi şartlar dâhilinde bize tay
yareler teklif edilmektedir. Malî kudretimiz nis
petinde bunlar alınacaktır. Ezcümle pek yakın
da muamelesi bitecek olan Amerika'dan 22 ki
şilik üç tane tayyare alıyoruz ki bunlar elimiz
deki tayyareler içinde en çok yolcu alan tayyare
ler olacaktır. Bundan başka İngiliz'lerin de 
bize 40 - 44 kişilik deniz tayyareleri teklif et
tiklerini görüyoruz ve hakikaten bunlar da iyi 
şartlar dahilindedir. 

Bütçenin heyeti umumiyesi hakkında şimdi
lik arzedeceğim malûmat bundan ibarettir. Sı
rası geldiği zaman diğer emredeceğiniz husus
lara da cevap vermeğe hazırım. 

Balıkçılık vaziyetine gelince; arkadaşımın da 
gayet güzel izah ettikleri gibi, bu Bakanlığınız 
yeni teşekkül ettiği zaman Ekonomi Bakanlığı 
teşkilâtında bulunan denize ait ne kadar mües
seseler varsa bunlar doğrudan doğruya Ulaştır
ma Bakanlığına devredildi. Bu mey anda balık
çılık işleri şubesi de Ulaştırırla Bakanlığına dev
redilmiş oldu. Fakat Ulaştırma Bakanlığı işe 
başladığı tarihten bugüne kadar bu iş, ancak 
bir kontrol ve takipten ibaret kaldı. Ulaştırma 
işi ile ilgisi olmıyan bu endüstri işinin Ulaştır
ma Bakanlığınızın bünyesinde memleketin ar
zu ettiği şekilde inkişaf edemiyeceği anlaşıldı. 
Muhtelif bütçelerin müzakeresi esnasında bir
çok hatip arkadaşlarımızın da tebarüz ettirdik

leri gibi, memleketin önemli endüstrisinden bî
rini teşkil eden balıkçılığın enziyade ilgili Ba
kanlığa verilmesi ve orada lâyık olduğu dereceye 
çıkarılması cümlemizin dileğidir. Binaenaleyh 
bu fikirde olan Hükümetiniz Ulaştırma Bakan
lığının yeni Teşkilât Kanununu yaparken ve 
şimdi Ulaştırma Komisyonunda ve sonra Bütçe 
Komisyonunda en son tekâmülünü almış .olan 
Ulaştırma Bakanlığı Teşkilât Kanununda, Hü
kümetin de terviç ettiği gibi bu işin Ekonomi 
Bakanlığına devri düşünülmüştür ve o yolda 
bir istikamet almıştır. Maamafih yüce huzuru
nuza geldiği zaman bu kanun yine burada em
rettiğiniz şekilde hangi Bakanlıkla daha ilgili 
görülürse elbette o Bakanlığa devredilebilir. 

Bendenizin maruzatım bundan ibarettir. (Al
kışlar) . 

P . F . DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Bir sual. 
Telefon şebekesinin tevsii hakkında ne düşünül
mektedir? Birçok müracaatlar olduğu malûm
dur. Bunun hakkında ne düşünülüyor? Sonra 
bir de yeni inşaat ve bir tersane teşebbüsü var
dı. Bu ne oldu, ne gibi bir vaziyet düşünülü
yor? 

ULAŞTIRMA BAKANI Gl. A. F . CEBE-
SOY — Arzu buyurursanız şimdi arzı malûmat 
edeyim. (Denizyolları, Posta, Telgraf bütçesin
de sesleri). 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanlığı bütçesi 
üzerindeki görüşmenin yeterliğini oyunuza, sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölümlere geçilmesini ' oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
B. . Lira 
762 Bakan ödeneği 3 104 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
763 Aylıklar 419 lliO 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
764 Ücretler 77 660 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
765 Askerlik dersi öğretmenleri ücreti 700 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
766 Geceleri vazife gören liman me

murları ücreti 5 833 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

767 Geçici tazminat 24 598 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

768 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanun
lar gereğince verilecek zamlar ve 
yardımlar 96 001 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

769 Merkez büro giderleri 15 576 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

770 İller büro giderleri 25 958 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

771 Basılı kâğrt ve defterler 7 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 
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B, Lira 
772 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 

giderleri 44 951 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

773 Kira karşılığı 6 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

774 Taşıt giderleri 6 474 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

775 Yolluklar 29 458 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

776 Giyecekler 26 653 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

777 4598 sayılı kanun gereğince yapıla
cak tedavi giderleri ve yollukları 3 166 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

778 l iman ve kıyı hizmetleri 75 684 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

779 Liman idaresinin deniz taşıtları 
giderleri 24 499 
BAŞKAN —- Kabul edilmiştir. 

780 Yüksek Deniz Ticaret Okulu gi
derleri 210 003 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

781 Devlet Başkanlığı deniz taşıtları
nın her türlü yaptırma, satmalma 
ve işletme giderleriyle sigorta üc
retleri için Devlet Denizyolları ve 
Limanlan îşletme Genel Müdürlü
ğüne 463 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

782 Resim, fen aletleri ve malzemeleri 
ve fotoğraf makine ve malzemesi 
satmalma ve onarma giderleri 1 750 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

783 Yayım ve propaganda giderleri 4 083 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

784 Ziyafet giderleri 583 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

785 Yabancı uzman, tercüman ve me
murlar 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

786 Onarma işleri 1166 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

787 4644 sayılı kanun gereğince ödene
cek emekli keseneği karşılığı 5 250 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

788 Geçen yıl borçlan 6 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

789 Eski yıllar borçlan 2 741 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Ulaştırma Bakanlığı bütçesi bitmiştir. 

E. — Ticaret Bakanlığı bütçesi. 

BAŞKAN — Ticaret Bakanlığı bütçesinin 
görüşmesine başlıyoruz. Söz isteyen var mı? 

Müsaadenizle söz alanları okuyorum. Münir 
Birsel, Karamursal, Anamur, Yurtkoru, Abidiıı 
Binkaya, Düşünsel, Emin Aslan Tokad. 

Başka, söz isteyen var mı? Söz Münir Birsel
indir. 

M. BİRSEL (izmir) — Aziz arkadaşlarım, 
bütçe görüşmelerinin başında Müstakil Grupun 
Sayın Başkanvekilinin gıda yağları hakkında 
yaptığı soru üzerine Müstakil Grupun adına ve 
yüksek müsaadenizle bir açıklama yapmak isti
yorum. Bu suretle Grup arkadaşlarımın bu ko
nudaki bazı düşüncelerini Yüksek Meclis huzu
runda ifade ve Sayın Ticaret Bakanının bu dü
şünceler hakkında da aydınlatıcı beyanlarda bu
lunmalarını rica etmek fırsatını bulmuş olaca
ğım. 

Müstakil Grup gıda yağları hakkında görüş
me yapmış ve Bakanlık nezdinde de bazı ince
lemelerde bulunmuştur. Bunlarm sonunda gıda 
yağları üzerinde mevcut sıkıntıya müessir ola
cak bazı tedbirlerin alınması mümkün ve bun
ların istemeğe değer olduğu kanaatma varmış
tır. 

Her şeyden önce şu noktayı belirtmek iste
rim : Memleketin tesbit edilmiş. yağ ihtiyacını 
karşılıyabilmek için istihsal, toplama ve dağıt
ma ve fiyat işlerinde alınması gereken esaslı ve 
tam tedbirlerin baştan tertiplenmesi çalışmala
rında tüccarlar ve ticarî teşkilât ve kurumların 
görgü ve bilgilerinin ortaya konulmasında ve 
alınacak tedbirlerin uygulanmasında bu eleman
ların ödevlendirilmesinden esaslı ve büyük fay
dalar sağlıyacağmı şüphesiz görüyoruz. Bunu 
belirttikten sonra istihsal; toplama ve dağıtma 
işlerinde düşündüğümüz bazı tedbirleri kısaca 
arza çalışacağım. 

İstihsal isleri : 
1. — Memleket, bundan evvel yabancı mem-

j leketlere zeytinyağı ihraç ediyordu. Bugün zey
tin mahsulünün herhangi bir sebep yüzünden az
aldığı ve ihtiyacın arttığı anlaşılmış olsa bile 
memleket diğer yağlı tohumlar bakımından bü
yük bir talihe mazhardır. Bunlardan elde edile
cek yağlarm ihtiyacı karşılamakta çok müessir 
olacağı da şüphesizdir. Memleketteki diğer yağ
lı tohumların ihtiyaca yeter olmaması halinde 
ağaç mahsulleri gibi uzun devrede değil, fakat 
ay çiçeği, soya fasulyesi gibi fazla yağlı ve 
kısa devrede mahsul veren bitkilerin ekiminin 
tertiplenmesi ve acele ve geçici ve bilhassa gelecek 
istihsal aylanna kadar müessir tedbir olarak da 
kopra gibi yağlı nebatların memlekete ithalinin 
tertiplenmesi ve sağlanması mümkündür. 

Yağlı tohumlar bahsinde şuna da işaret et
mek isteriz: Memlekette yetişen bazı yağlı to
humların hiç istifade edilmeksizin tamamen he
der olduğu görülmektedir. Bu şekilde bazı ne
bati maddeler arasrnda tohumunda nikotin bu 
lunmayan ve yemeklik olarak kullanılabilecek 
yağ elde edilebileceği tecrübe edilmiş olan ve 
fakat tohumluktan mâda hemen hepsini tarla
larda yakılan tütün tohumunun önemli yeri ol
duğunu ve bunlardan faydalanmayı sağlıyaeak 
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tedbirlerin alınmasmm gerekli olduğunu düşü- | 
nürüz. i 

2. — Tâsir işinde, baştan zeytin mahsulü 
olmak üzere, yağın israf sayılacak şeküde kay- ı 
bolmasmı önleyecek tedbirlerin alınmasını ge
rekli görürüz. Bilhassa zeytin mahsûlünün tâ-
siri işi, belki muhtelif âmiller yüzünden yağ 
fabrikalarında istihsal yanında, mengene, ei-
değirmeni ve hatta ayakla basarak istihsal şek
line kaçmıştır. Tâsirde makine kudreti y e r ne 
bu şekilde iptidai alet ve usuller kullanılması 
mühim miktarda yağın pirina ve küsbe içinde 
kaybolmasına sebep olmaktadır. Bu yolda kay
bedilen yağın hiç te az görülmiyecek bir miktar
da olduğu kanaatındayız. 

Kimyevi ameliyelerle yağın tamamen ve son 
damlasına kadar diğer maddelerden ayrılması
nın mümkün olduğunu hepimiz biliriz. Fabri
kalarda tâsirde ıı elde edilen prinalardan kazanç 
sağlıyacak miktarda, % 7 - 10 arasında yağ el
de edildiği de bilinen bir şeydir. Fabrikadan 
tâsirden elde olunan prinadan bu kadar yağ 
kaldığına göre iptidai vasıta ve şekillerle yapı
lan tâsirde kalan küspe ve prinalarda kalan 
yağların ne miktarda ve bu yüzden mâruz kal- J 
dığımız zararın ne kadar olduğu kolayca hesap
lanabilir. Bunu da kaydetmek lâzımdırki, men
gene ve ayakla yapılan tâsirlerde prina ve küs
pe istenildiği gibi toplanamamaktadır. Bu zi
yan ve israfları önleyici tedbirlerin alınmasını 
mümkün görüyor ve yapılmasını temenni edi
yoruz. 

3. — Nebati yağlan sâf yemeklik yağ hali
ne getireeek olan tasfiye (rafinaj) işinin ve 
sade yağı ihtiyacını karşılamada büyük yardı
mı olacağı şüphesiz bulunan, yağı sertleştir
me (idrojenasyon) işinin ihtiyaca cevap vere
cek bir had dâhilinde düzenlenmesinin fayda j 
sağlıyacağını ve bunun da mümkün olacağını 
sanıyoruz. Bilhassa bazı hastalıklar yüzünden 
çok asitli yağ veren geçen yıl zeytin mahsulü 
üzerinde rafinaj işinin önemine işaret etmek 
isteriz. 

4. — Memleketin hayvan yekûnuna göre 
elde edilmesi mümkün olan sütten verimli bir 
şekilde yağ elde edilmediğini şüphesiz görürüz. 
Müstahsili teşkilâtlandırmak, süt toplama mer
kezleri tesis ederek sütün ve yağın israf ve he
der olmasına sebep olan iptidai vasıtalarla yağ 
istihsali yerine makine ile yağ istihsalini ter- I 
tiplemenin büyük faydalar sağlryaeağmı düşü- I 
nüyoruz. 

5. — Yağ ve yağ istihsal edileeek maddele
rin diğer işlere kaçmalarının önüne geçecek ! 
tedbirlerin alınması da gerekmektedir. Bu se- i 
ne yemeklik zeytin yağlarından sabun imaline ! 
gidildiği çok söylenmiştir. Fiyatları tesbit edil
meyen, diğer nebati yağlarla zeytinyağında 
kayma ve karışmalar olmuştur. Bu gibi hare

ketlerin ve bu arada sütün muayyen had ve 
nispetler dâhilinde başka imalâtta sarfı gibi 
işlerin önlenmesi gerekmektedir. 

Toplama işleri: 
istihsal edilen yağları toplama işinin ter

tiplenmesi ve düzenlenmesi de gereklidir. Bjı 
konuda şunları belirtmek isteriz: 

1. — Müstahsilin teşkilâtlandırmasını, mah
sulün istihlâk pazarlarına gitmesini sağlama 
bakımından da çok önemli görülür. Tarım Sa
tış Kooperatifleri birliğinin zeytinyağının top
lanmasında sağladığı faydalar iyi bir örnektir. 

2. — Tüeearlar ve ticari teşekküllerin bil
hassa belirli yerlere inhisar eden istihsal bölge
lerinde, mahsulü toplama işlerinde ticari esas
lar dairesinde görevlendirilmesinin çok faydalar 
sağlıyacağı kanaatindeyiz. 

Dağıtma işi: 
Dağıtma işinin istihlâk ihtiyaçlarına göre 

düzenlenmesi ve bazı yerlerde sıkıntının daha 
fazla ağır bir hale gelmesini önliyecek tedbirle
rin alınması lüzumuna kaniiz. 

Sözlerimi bitirirken bu mâruzâtımın, alına
cak tedbirlerin tam ve eksiksiz bir mecmuası 
olduğunu iddia etmediğimizi belirtmek isterim. 
Hükümet teşkilâtının teknik elemanlar ve mem
leket çevresindeki ticari teşkilât vasıtalariyle, 
esaslı incelemelere dayanan kuvvetli tedbirlerin 
alınabileceği hakkındaki kanaatimizi ve gıda 
yararları sıkıntısını biranevvel yoketmek için 
Hükümetin acele ve esaslı tedbirler almasını 
istediğimizi açıkça arzederim. (Alkışlar). 

Z. KARAMURSAL (istanbul) — Bendeniz
de halkın en mühim ihtiyaç maddelerinden mâ-
dut olan yağ meselesine aynı surette temas ede
ceğim. 

Sade yağın fiyatının tenezzül ettiğine dair 
gazetelerde bazı yazılar vardır. Halbuki şimdi 
gelirken bir dükkânda gördüm, Urfa yağram ki
losuna yedi yüz küsur kuruş koymuşlar? Halkm 
700 küsur kuruşa bu yağı almak imkânı var mı
dır, yok mudur? Takdirinize bırakıyorum. 

Yağların bu dereceye kadar tereffü etmesinin 
sebebi nedir? Normal fiyata inme imkânı hâsıl 
olmryacak mıdır? Bunu bakan arkadaşımdan so
ruyorum. 

Şimdi zeytinyağına temas edeceğim? Bugün 
gülyağı gibi bir kıymet kesbeden zeytinyağı hak
kında geçen sene muhterem Bakan arkadaşımla 
bazı hasbihallerde bulunmuştum. Bana dediler-
di ki, istihsal mmtakasma bir heyet gönderece
ğim ve derin tetkikler yaptıracağım, bu heyet bi
lâhare istanbul'a gidecek ve orada tetkikler ya
pacak, bu tetkiklerin neticesinde esaslı tedbirler 
alacağım. Hakikaten muhterem Bakan zeytin
yağı istihsal mıutakasma bir heyet gönderdi. Bu 
heyet gerek fabrikatörlerle, gerek müstahsillerle 
oralarda uzun uzadrya temasta bulundu. Ne ka- _ 
dar yağ çıktı, nerelere gönderildi, kaça malol-
du? Bunlar üzerinde yaptığı tetkikler neticesin-
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de Heyet İstanbul'a da giderek orada dahi top- ı 
tancılarla ve sair tüccarla görüştü. Gerek yağ 
mmtakasmdaki müstahsillerin, gerek İstanbul'da 
olan tüccarların istedikleri fiyat üzerinde muta- ı 
bık kaldılar ve zeytinyağının 190 kuruşa satıl
ması tekarrür etti. Fakat anladığıma göre bu 
yağlar bilâhare yine bazı kimseler tarafından 
Anadolunun bazı mahallerine götürülüp iddihar 
edilmiş doğru mudur, değil midir, bilmiyorum. 
Fakat bunu yalandan bilenlerden duydum, böyle 
söylüyorlar. Buna dair de izahat almak istiyo
rum, 

Vakaa Ankara'da ayda nüfus başına bir litre 
zeytinyağı veriyorlar. İstanbul'da ise yarım lit
re veriyorlar. Bu yağların mühim kısmı ise kıp
kırmızıdır, yenecek bir halde değildir. Sorduk, 
Sorduk, sabun imaline mahsus yağlardanmış. Bu
nun da ıslâhını rica ederim. Vakıa yarım litre 
o kadar ehemmiyeti haiz değilse de, yine bir şey
dir. Müstakil Grup adına söz söyliyen arkada
şımın bu hususta alınacak tedbirler hakkındaki 
ifadeleri hakikaten takdire lâyiktır. Bendeniz 
de bugünkü yağ vaziyetine temas etmiş oldum. 
Temennimi tekrar ederek sözlerime nihayet ve
riyorum. 

S. ANAMUR (Trabzon) — Muhterem arka
daşlarım; şimdi yüksek tetkikinize arzedilen Ti
caret Bakanlığı bütçesi, bugüne kadar tetkik 
edilen bütçelerin en mütevazndır. i 238 297 lira 
tutarındadır. Bütçesinin bu mütevazıılığına rağ
men, Ticaret Bakanlığının gördüğü işler, çeşitli 
ve kanaatımea, belki bütün bakanlıkların gör
düğü işlerin üstünde bir zorluğu içinde topla
mış bulunuyor. Bu zorluğu nazarı itibare al
makla beraber, bendeniz mühim telakki ettiğim ı 
üç nokta üzerinde durmak istiyorum. Birincisi; 
hayat pahalılığı, ikincisi; dış ticaretimiz, üçün
cüsü de Ticaret Bakanlığının tüccarla işbirliği 
mevzulandır. Elimizdeki bazı istatistik rakam
larına göre 1943 yılında toptan eşya endeksleri, 
en yüksek haddi bulmuştur. 1944 yılında ise 
Bütçe Komisyonunun raporunda işaret edildiği 
gibi toptan eşya fiyatları endeksinde bir inme 
vardır. Bu inme, endeksin tetkikinden de anla
şılacağı üzere 1943 yılında anormal bir şekilde 
yükselmiş olan hububat fiyatlarında vukua gelen 
inme dolayısiyledir. Bunun dışında kalan ka
lemlerde bir yükselme görünüyor. Bendeniz, bu 
kalemlerden birkaç tanesini Yüksek Huzurunuz
da arzetmek isterim: 

Mahrukat fiyatları, 244 fen 248 e; 
Mensucat fiyatları, 270 ten 319 a; 
Deri fiyatları, 389 dan 519 a; 
Kimyevi tıbbi maddeler fiyatları, 240 dan 
238 e; 
Sınai madeni yağlar fiyatları 340 tan 345 e; 
Kâğıt fiyatları, 285 ten 355 e; 
İnşaat malzemesi fiyatları, 350 den 370 e 

yükselmiştir. 
yTijıe elde mevcut olan hayat pahalılığı en- J 

deksleri umumî vasatisi 1943 yılında 322 yi işa
ret ederken hububat fiyatlarındaki inmeye rağ
men 1944 yılında 338,9 olmuştur. Binaenaleyh 
1943 yılma nazaran 1944 yılında Hükümetin 
almış olduğu tedbirler karşısında üzerinde duru 
l»eak bir fiyat yükselmesi bahis mevzuudur. 

Hayat pahalılığı muvacehesinde 1944 yılı ba
şından itibaren Hükümetin almış olduğu tedbir
ler meyanında 510 sayılı karar mevcuttur. Bu 
karar ihtikârı tarif etmekte ve kâr hadlerini tes-
bit eylemektedir. Tesbit edilen maddelerin kâr 
hadlerine göre satış yapılıp yapılmadığı Tica
ret Bakanlığı konturolörleri ve diğer bazı sala
hiyetli melurlar tarafından takip edilmektedir. 
Ticaret Bakanlığının kâr hadlerinin tesbiti üze
rinde bir iki ketime ile durmak istiyorum. Kâr 
haddi tesbiti demek her satıcının yani peraken
deci, toptancı, ithalâtçı imalâtçı, müstahsilin 
kâr hadlerinin tesbiti demektir. 

Bir de fiyat tesbiti yolu var, zeytinyağında 
olduğu gibi, Ticaret Bakanlığı esas itibariyle 
eşya fiyatlarının tesbiti suretiyle fiyat tâyini 
cihetine gitmemiş, kâr hadlerinin tesbiti yolu
nu iltizam etmiştir. Bunun fiyat tesbiti bakı
mından büyük kolaylıklar olduğuna şüphe yok
tur. Fakat fiyat tesbitlerinde Ticaret Bakanlı
ğının açık bıraktığı iki mühim nokta vardır. 
Birisi müstahsilin kâr hadleri, ikincisi mamul 
maddelerin kâr hadleri. Burada bilhassa Dev
let elindeki mamul maddelerin kâr hadlerini 
kastediyorum. Müstahsil mallarının kâr hadle
ri tamamiyle açık bırakılmıştır. Bu yüzden 
demin bir iki arkadaşımın işaret ettiği gibi pi
yasaya getirilen herhangi bir malın alım fi
yatı esas tutulmakta ve buna muayyen kâr had
leri tatbik edilmektedir. 

Mamul maddelere gelince : Ticaret Bakanlı
ğı takip etmekte olduğu fiyat politikasının dı
şında İktisat Bakanlığı paçal fiyat politikası 
takip etmektedir. Bunun için kâr hadleri işin
de farklı bir vaziyet hâsıl olmaktadır. Tatbikat
ta kendilerine Ticaret Bakanlığının kâr had
leri tatbik edilmekte olan tüccar daima Devlet 
mallarının fiyatlarını ileriye sürerek bir maze
ret kapısı aramakta ve bu ruhi bir teşevvüş 
uyandırmaktadır. Kâr mevzuunda üzerinde du
rulması icabeden bir nokta da bu kâr hadleri 
her yerde ve her zaman tam bir isabetle tâyin 
ve takdir edilmemiştir. Bilhassa perakende ti
carette küçük ölçüde mal alıp satan yani cirosu 
az olan müesseselere verilmiş olan perakende 
kâr yüzdesi çok az gelmektedir. Bir iki madde
nin firesi hariç olmak üzere perakende kâr 
haddi yüzde on civarında ödenmektedir. Hal
buki 1936 yılı Alman istatistiklerine dayanan 
bir etüde nazaran perakende kâr haddi % 30 
dur. Orada cirosu daha büyük ticarethaneler 
olduğu nakliye ve saireden mütevellit rizikola
rın az olduğu düşünülürse bizdeki küçük pera
kendeci kâr hadlerinin ne kadar düşük oldu-
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ğu anlaşılır, Bu itibarla küçük tüccar bir takım 
kaçamak yollara gidiyor. Bundan başka kâr 
hadleri işinde tüccarın halledemediği ve mah
kemelere düştüğü bazı vakıalar vardır. Falan 
eşyaya şu kadar kâr yüzdesi tatbik edilmiştir 
deniyor. Bu yüzde tatbik edildiği vakit pera
kende satılan eşya kalemlerine yuvarlak bir ra
kam düşmüyor, kesirli bir rakam düşüyor. Bu 
da para cüzütamlarma tekabül etmiyor. Demin 
dışarıda bir arkadaşım bu şekilde 30 - 40 san
tim bir fark için intihap dairemden birisinin 
mahkemeye tevdi edildiğini söyledi. Kâr had
lerinin bir başka bakımdan da noksan tutul 
muş bir ciheti' vardır. Mevzuatın tetkikından 
da anlaşılıyor ki, bazı maddeler doğrudan doğ
ruya ithalâtçıdan müstehlike satılmak mecbu
riyetindedir. Meselâ rontken filimleri için böy
le olmuş ve Bakanlıkça sonradan tashih edil
miştir. Zamanınızı israf etmiyeyim, kısa ke
siyorum, bu listede buna benzer başka mad
deler olduğu söyleniyor. 510 sayılı kararname
nin diğer bazı aksaklıkları da, Millî Korunma 
Kanunu ile Ticaret Bakanlığına verilmemiş 
olan bazı salâhiyetlerin bu kararname ile kul
lanılmış olduğudur, meselâ tacirler gruplara ay
rılmıştır, müstahsil fatura vermek mecburiye
tine tâbi tutulmuştur ve bu hükümler hilâfına 
hareket eden tüccar mahkemeye tevdi edilmiş
tir. Fakat beraetle neticelenmiştir. 510 sayılı 
kararnamenin içine konulmuş olan bu hüküm
ler on küsur ay sonra kanunlaştınlmıştır. Fakat 
o vakte kadar mahkemeye verilenler beraet et
tiği için kararnamenin kudretinde zaaf oldu
ğu gibi bir his uyanmıştır. 

Fevkalâde halin devam edeceği müddetçe 
memur ve müstahdemlere yapılan Yardım Ka
nununun dördüncü maddesinde, yardımın ay
nen yapılmasına imkân bulunmıyan hallerde ve 
yerlerde nakden ödenir denilmektedir. Yani 
bu yardımın esas itibariyle, aynen yapılması lâ-
zımgeliyor. Şimdiye kadar yapılan yardım on 
kilo sabun, 6 kilo şeker, 6 kilo un, 3 metre el
biselik kumaş yani topyekıın 180 liralık bir nak
di yardıma mukabil asgari 52 lira, âzami 71 
lira bir ayni yardım yapılmış bulunuyor. 
değişmez gelirliler bakanlığın yapmış olduğa 
ucuz dağıtmalarda esas itibariyle yeter miktar
da değildir. Bir defaya mahsus olmak üzere nü
fûs basma beş metre manifatura nüfus basma 
ayda bir kilo şeker, bir defaya mahsus olmak 
üzere nüfus başına üç kilo pirinç verilmiştir. 
Dar gelirlilere nüfus başına ayda yarım kilo 
şeker, bir defaya mahsus olmak üzere nüfus ba
şına üç kilo pirinç verilmiştir. Dar gelirlilere 
bu yardımlar daha ziyade izmir ve Ankara gi
bi vilâyetlerde yapılmıştır. Bunun dışında ka
lan vilâyetlere bu yardım daha küçük ölçüde ol
muştur. Bu tevziatın daha geniş ölçülerde ol
masını temenni ederim. 

Bakanlığın hayat pahalılığını önlemekte al

mış olduğu tedbirlerin bugünkü fiyat durumun
daki müsbet hissesini kabul etmek lâzımdır. 
Çünki 1943 - 44 arasındaki hayat pahalılığının 
artış nispeti geçmiş yıllardaki artış nispetine 
nazaran hakikaten az olmuştur. Bakanlığın ka-
naatınma göre eksik olan tedbirleri, istihsali ar
tırma mevzuu üzerinde esaslı durmamış oluşudur. 
Bir iktisat kaidesine göre istihsalin yüzde 10 aza
lışı hayat pahalılığının % 40 artışını icabettir-
mektedir. Hayatı maddelerin memlekete ithali
ni sağlamak için esaslı ve aktii bir plân derpiş 
edilmemiştir. İthalât işi tüccapn bulabildiğine 
ve kârına göre ayarlanmıştır. İstihsal ile istihsal 
yekdiğerine tam manasiyle Jayarlanmamıştır. 
Bu tedbirler üzerinde durulacak olursa önümüz
deki yıllar içinde hayat pahalılığı mevzuunda 
daha iyi neticeler almacğını umarım. 

Dış ticaretimize gelince, memleketimizin ya
bancı memleketlere yatırılmış faiz getiren parası 
yoktur yabancı illerde çalışıp yine memlekete 
para gönderen işçi kuvveti ve bir ticaret filomuz 
yoktur. Bu itibarla memleketimizin dış piyasa
lardan ihtiyacını temin etmek için yegâne vasıta 
ihracatımız olarak kalıyor. Bunun kuruluş dev
resinde bir memleket olduğumuz da nazara alı
nırsa, ithalâtımızla, ihracatımız'i in bu memleketin 
belli başlı dâvalarından birini teşkil ettiği anla
şılır. Bu mevzu bilhissa Orta Avrupa'nm çök
tüğü ve ticari münasebetlerimizin serbest döviz 
esası üzerine muamele yapan angilisakson memle
ketlerinde büyük ölçüde bağlanmak mecburiye
tinde kaldığı bu zamanda pek büyük bir ehem
miyet taşımaktadır. Vaktiyle muayyen anlaşma
larla, Orta Avrupa memleketleri tacirlerinin bu 
anlaşmalar esası üzerinden mal alıp verme için 
zorlıyabiliyorduk. Hattâ onları bize mal satmıya 
mecbur kılıyorduk. Hükümetlen*, tacirler bizim 
mallarımızı almak istemese dahi muayyen bir nis
pette Türk malı alacaksınız diyorlardı. Bundan 
sonra bu çeşit muamelelerin yapılmasına geniş 
ölçüde imkân bulunmıyacağıni zannediyorum. 
Bu itibarla fiyat meselesi ve mâllarımızın kalite
si meselesi büyük bir ehemmiyet iktisap edi
yor. Bunun yanmda bir de ticari organizasyonu
muz meselesi vardır. 

Merkezî sipariş bürosu ve ticari - malî anlaş
malar tetkik heyeti diyerek harp içerisinde iki 
teessüs ihdas ve Hariciye Bakanlığına bağlanmış
tır. Mal getirmek istiyen bir tüccar evvelâ si
parişlerini verir, sonra birliklere müracaat eder, 
fiyat tasdikini alır, Evrakım Ticaret Bakanlı
ğına gönderir, Ticaret Bakanlığı evrakı Harici
ye Bakanlığına gönderir, Hariciye Bakanlığında 
Merkezî ticaret bürosunca da bir kere tetkik 
edildikten sonra alâkalı Anglo 4 Amerikan Koor
dinasyon bürosuna gönderilir. Oradan cevap bek
lenir. Bu teessüslerin Hariciyeve bağlanması ile 
esasen uzun olan muameler zinc 
daha eklenmiştir. Kanaatimce! 
içerisinde teşekkül etmiş bulunan bu iki müesses 
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senin faydası olmamıştır. Bundan sonra da bir 
fayda temin edeceği beklenemez. Bu işler Tica
ret. Bakan]ığında birleştirilerek işlerin derli top
lu ve kısa yoldan görülmesi hayırlı olur, 

Fiyat meselesine tekrar avdet etmek istiyo
rum. 

Fiyat meselesini dış ticarette primle hallet
mek yoluna gittik. Harpten evvel ihracat malına 
vermiş olduğumuz prim % 40 i buluyordu. Harp 
iyinde bu primler büyük ölçüde kaldırıldı. Fa
kat harp zamanında aynı nispette primlerle işo 
başlamış bulunuyoruz. Kanaatimca prim fiyat 
meselesini halledecek ilâç değildir. Fiyat mese
lesini halledecek ilâç değildir. Fiyat meselesi 
halledilmedikçe dış ticaretimizin yürümesine im
kân olmadığından prim yükseltilmeleri ile ken
dimizi uzun müddet avutmıyarak fiyat meselesi
ni ve kalite meselesini esaslı şekilde elimize al
mamız lâzımdır. Bunun yanında Ticaret Bakan
lığının ticaretimizde aktif bir politika takip et
mesi de esaslı meselelerimizden birisidir. Kana
atime göre şimdiye kadar ticaret sahasında Orta 
Avrupa memleketleryle mübadele yaparken daha 
ziyade pasif bir politika takip etmiş bulunuyo
ruz. 

Satıcı ayağımıza glir mal satar, alıcı ayağı
mıza gelir mal alır. Bu bizi daima ticaretimizde 
aldatacak yoldur. Yeniden açacağımız memle
ket pazarları Türkiye Satış rizikosu diye diye 
fiyatların fc 10 na yakın bir zam yapmaktadır
lar. Biz bu memleketlerin pazarlarına alıcı yo 
satıcı olarak girersek yalınız bu rizokoyu kal-. 
drrmakla daha kazancımız büyük olacaktır. Fa
kat bu işin yalınız Devlet teşkilâtı ile halledil
mesi mümkün değildir, bu hususta tacirlerimizi 
o pazarlarda yerleşmek için teşvik etmeliyiz ve 
onlara kolaylıklar göstermeliyiz. Bu mevzu üze
rinde dış Ticaret Bankasının büyük bir rolü ola
cağına kaniim. Böyle bir kanun projesinin ha
zırlanmakta olduğunu duymuştum. Eğer tacir
lerimizin dış ticaretteki kredi zorlukları hal edi
lirse dış ticaret aktif politikasının bir ciheti te
min edilmiş olacaktır. Ticaret Bakanlığının dış 
ticaretimizde mübadeleyi tahdit edici bir poli
tika takip ettiği intibaını taşıyorum. Anlaşma
ları mucibince serbest dövizle mücadele yaptığı
mız memleketlerden gelecek mallar için peşin 
tediyeyi pekaz kabul etmekte ve diğerlerini red
detmektedir. Bu yüzden de dış ticartimizde bir 
azalma kendisini gösteriyor. Takaslı mallarda 
mübadele rejimimizde iktisadi denkleşme kâfi 
geldiği halde yine bazı mülâhazalarla Ticaret 
Bakanlığı bu takaslaşmaları da reddetmektedir. 
Bundan başka ufak fiyat farkları için rededilmiş 
ithal talebleri vardır. Neticede o malı daha ucu
za almak imkânı tahassul etmiyor ve muamele 
ölüyor. Ticaret Bakanlığının döviz sıkıntısını 
doğurmamak için memlekete hakikaten en elve
rişli ve en kıymetli malları getirmek düşüncesiy
le yaptığı bu politika kanaatimce memlekete fil

hakika döviz bakımından bir müddet daha geniş 
nefes aldırır amma asıl maksadı temin etmez 
mülâhazasındayım. Çünkü bir memleketin it
halat ve ihracat hacminin genişliği o memleketin 
refahının alametidir. Bu itibarla Ticaret Bakan
lığının memleketin ithalat ve ihracatını geniş
letmek yolunda tedbir alması, daha doğrusu 
döviz kaynaklarımızı besliyeeek şekilde ihraca
tımıza bir inkişaf vermesi dâvayı müspet yolda 
halletmek demek olacaktır. Tüccar bilgi," ser
maye sahibi olduğu gibi geçimini ticarete bağ
lamış bir unsurdur. Bu itibarla ticarî sahada 
kendisinden büyük ölçüde istifadeler temin edi
leceğine kaniim. Tüccarı bazı ahvalde menfaat 
mülahazası gibi kaygıları yüzünden birden bire 
istenilen istikâmetlerde yürütmkte zoruk çeki
lebilir. Fakat Bakanlık tacirin menfaat kaygu-
su ile ileri sürdüğü mülâhazaları güzel bir şekil
de verimli fikir ve mütalâalardan ayıklayarak 
büyük mikyasta fikir, sermaye ve iş yardımla
rından istifade etmesi yerinde olur. 

Bu münasebetle ticaret odalarımızı ve birlik
lerimizi Ticaret Bakanlığımızın istifade temin 
edeceği şekilde teçhiz edilmemiş oldukları da bir 
hakikattir. Ben ticaret odalarının ve birlikleri
nin Devlet müesseseleri halinden çıkarılarak da
ha ziyade hakiki tüccarı temsil eyleyen müesse
seler haline gelmesini temenni ederim. Ticaret 
Bakanlığının bu mevzu üzerinde çalıştığını bi
liyorum. Fakat bu müesseseler özlediğimiz kı
vama gelinceye kadar muhterem Ticaret Bakan
lığının memleket için âzami fayda sağlıyaeak şe
kilde başka yollardan tüccarla işbirliği etmek 
için bir çare bulacağından eminim. Kendisine 
muvaffakiyetler diler sözlerimi bitiririm. (Al
kışlar). 

S. YURDKOKU (Afyonkarahisan ••- Tica
ret Bakanlığının görevleri arasında hep bildiği
niz gibi; halkın beslenmesi işi ile meşgul olmak, 
hayatı ucuzlatacak tedbirler almak ve tatbik et
mek, memleketin iç ve dış ticaretini tanzim et
mek gibi mühim konular vardır. 

İşte ben, bu üç iş sahasına giren bir konuya 
temas edeceğim ki, bunun adı (Balıkçılık) dır. 
Yani balık avcılığının teşkilâtlandırılarak istih
salin arttırılması, balık sanayiine girilerek, ba
lık ticaretinin memlekete faydalı bir hale geti
rilmesi mevzuu. 

Filhakika, balıkçılık işi bugün, bu kadar mü
him alakasına rağmen Ticaret Bakanlığın değil 
de, ulaştırma Bakanlığının vazifeleri arasında 
bulunuyor. Bu bence tabiî halin küçük hikâye
sini geçenlerde, Ekonomi Bakanımız Bakanlı
ğın bütçesi görüşülürken, bazı arkadaşların süa-
lerine cevap olarak anlattı. Bu beyanattan an
ladığımıza göre, vaktiyle Ulaştırma Bakanlı
ğına verilmiş olan su mahsulleri işi, Ulaştırma 
Bakanlığının yeni Teşkilât Kanunu ile, Ekono
mi Bakanlığına devredilmek üzeredir. 
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Bilmiyorum, bu işle Ekonomi Bakanlığının 

fazla bir alâkası mevcut mu ve bu devir işinde 
isabet olacak mı? Filhakika balıkçılık sanayi 
safhası bakımından ve belki de yalınız bu (Sa
nayi) kelimesinden dolayı bir dereceye ka
dar Ekonomi Bakanlığını alâkadar eder gibi gö
rünüyor. Fakat Balıkçılık iç. safhası, yani is
tihsal safhası itibariyle ve balığın her şeyden 
evvel bir besleme maddesi olması bakımından 
aynı zamanda diğer etler yerine ikame edilerek 
koyun, sığır gibi hayvanların daha büyük mik
yasta ihracına imkân yermesi dolayısiyle ve ni
hayet heyeti umumiyesi itibariyle de iç ve dış 
ticaretimizi pek yakından alâkadar etmesiyle, 
zannediyorum ki, daha çok Ticaret Bakanlığını 
ilgilendirir. 

Binaenaleyh, sözün burasında. Ulaştırma 
Bakanlığını daha çok ilgilendirdiği mevzuuna 
dikkat nazarlarını çekmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi arzedeceğim 
mütalâa ile, bu mühim konunun taşıdığı ehem
miyeti kısaca ifadeye çalışacağım. Balık servisi, 
tabiatın memleketimize bahşettiği büyük imti
yazlardan birini teşkil etmektedir. 

Akdeniz ve Karadeniz gibi iki büyük denizin 
balıkların ençok dolaştığı ve barındığı kıyıla
rını elinde tutan Marmara gibi balık yatağı kü
çük bir denize malik olan, boğazlar gibi ba
lıkların sürü ile geçtiği geçitlerin her iki tara
fına hâkim olan memleketimizin, balıkçılık ba
kımından arzettiği hususiyet hakikaten önemli
dir. 

Mutahassıslarıu ifadesine göre memleketimiz 
balık istihsalinin geniş imkânlarını taşıması ba
kımından Japonya'dan sonra ikinciliği alabilir 
vaziyettedir. 

Halbuki Japonya'dan ve bizden balık istihsa
li bakımından çok daha az imkânları olan mem
leketler ile aramızdaki balık istihlâkine dair 
rakamlar pek şayanı dikkattir. 

Japonya'da senede nüfus başına isabet eden 
balık miktarı, 27,5 İsveç'te, 26, Danimarka'da 
19,5, Portekiz'de 18,5, İngiltere'de 17,5, Fran
sa'da 7, İtalya'da 4,5 Yunanistan'da 3, bizde ise 
yarım kilodur. 

Memleketimizdeki balrk istihlâkinin senede 
nüfus başına yarım kilo gösterecek kadar azlığı 
şu sebeplerden doğmaktadır: 

t. Baljk istihsalimiz yoluna konmamıştır, 
teşkil atlanmanı ıştır. 

2. Balık ticareti ve bu ticaretle beraber yü
rüyen sanayi bizde teessüs etmemiştir, denilecek 
kadar cılızdır. 

Yine ihtisas erbabı soyuyor ki. istihsalden. 
ticaret ve sanayi sahasına kadar, teşkilâtlan-
dınldığı takdirde, balığı taze ve muhtelif 
şekillerde mamul halde ve balıktan istihsal edi
len tâli maddeler de dâhil olmak üzere, bütün 
su mahsullerinden sonede 150 milyon limlrk ye

ni bir gelir kaynağı elde edebileceğiz. 
150 milyon lira azametli bir kazanç. Bu harp 

başladığı sırada bütçemizin 230 milyon raddele
rinde olduğunu, tedavüldeki bütün paramızrn 

I 260 milyon kadar bulunduğu gözönünde tutulur-
sa, su mahsullerinden elde edebileceğimiz 
150 milyonun hakikaten büyük bir gelir odıı-
ğu daha iyi anlaşılacaktır. Bu bahiste sözü da
ha fazla uzatmak istemiyorum. Memleketimiz 
için büyük bir gıda maddesi, hayat pahalılığım 
önleyecek yeni bir vasıta ve büyük bir ihracat 
mataı olan balıkçılığın ve diğer su mahsullerinin 
önemle ele alınması lâzımdır. 

PMlhakika bu iş birçok seneler evvel, hem de 
•ya'ınız balıkçılık mevzuuna inhisar ederek de
ğil deniz ve kara sularımız mahsulleri olarak 

I Hükümetçe ele alınmış, üzerinde durulmuş hatta 
I bir kanun tasarısı bile hazırlanmıştı. Fakat ne

dense bu tutuş yarı yolda bırakıldı. İki sene 
kadar evvelde, Ticaret Vekâleti bu mevzuu ye-

I niden tetkik ettirdi ve bir rapor hazırlı-
j yarak yüksek makamlara arzetti. Bundan da bir 
t netice çıkmadı. Huzurunuzda sayın Ticaret Ba

kanımızın dikkat nazarına vaz arzediyorum. 
Ticaretimizi harp sonrası icablarma ve zaruret
lerine göre teşkilâtlamak işi içinde balıkçılık bi
rinci plânâda gelen meselelerimizdendir. Bu iş 
Ulaştırma Bakanlığının işi değildir. Bu iş Eko
nomi Bakanlığının işi de değildir. Ticaret Ba-

| kanlığı iki sene evvel Halk Bankası vasrtasiyle 
(Balık istihsalini kooperatifleştirerek teşkilât
landırma) işini ele almıştı, ve zannediyorum ki 
îstanbulda bir küçük kooperatif de kurulmuştu. 
Bu kooperatifin İstanbul'da ve diğğer istihsal 
bölgelerimzide kurulacak kooperatiflerle büyük 
bir birlik haline getirilmesi ve bu birliğin Ta
rım Kooperatifleri birliklerinin yaptıkları gibi 
aynı zamanda sanayi sahasına ve tali maddeler 
imali sahasına intikali de düşünülüyordu. Bu 
proje yabana atılacak bir proje değildir. Üzerin
de durulabilir ve genişletilebilir. 

i ş bu suretle ele alınınca da bunun sadece 
bir sanayi meselesi olmadığı, daha evvel ve daha 
çok memleket halkınm bir gıda meselesi, iç ve 
dış ticareti meselesi mevzuu olduğu görülecek

tir ki, bütün bu sebeblerden dolayı konu, Ticaret 
Bakanlığını daha fazla ilgilendirir Balık istih
salinin teşkilâtlandırılması ve ticaretinin tan
zim edilmesiyle balığm memleket içinde ve dı-

| şında taze olarak geniş mikyasta sarf edilmesi 
I temin edilebileceği gibi hususi teşebbüsleri des-
I teklemek suretiyle vücuda getirilecek teşkilât 

vasıtasiyle kurutma, tütsüleme, çiroz, lakerda, 
tuzlama işleri, konserve, balı kanı, balık unu, 

i gübresi, balıkyağı yapmak, balıktan zamk çıkar-
j mak, balık derisinden istifade etmek imkânları 
I genişliyecek, aynı zamanda diğer su mahsulleri

mizi de istismar etmek mümkün olabilecektir. 
Sayın arkadaşlarım, şu mâruzâtımla balıkçı-

I lığın iç ve dış ticaretimizdeki değerini ve bu 
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işin dalıa yok Ticaret Bakanlığım ilgilendirdiğini 
anlatmaya çalıştım. Umuyorum ki sayın Ticaret 
Bakanımız Bakanlıklarının daha evvel de el at
mış okluğu bu mevzuu benimserler. Buna ne 
Ulaştırma Bakanımızın, ne de Ekonomi Baka
nımızın muhalefet edeceklerini umuyorum. 

Taş yerinde ağır çeker, iş te sahibinin elinde 
ürer. 

İkinci olarak ihracatımızla ithalâtımız ara
sındaki münasebetlere yani tediye muvazenemi
ze kısaca temas etmek istiyorum: 

Yüksek Heyetinizin pekâlâ malûmu olduğu 
ve hattâ beklemekte bulunduğu veçhile bu se
neler içinden başlıyarak önümüzdeki seneler 
içinde muhtelif iş sahalarında yeniden büyük 
kalkınma hareketleri yapmağa mecburuz. Hü
kümetimiz de bunu'düşünmekte ve hazırlanmak
tadır. 

Kültür alanında, bayındırlık alanında, zira
at alanında, sıhhat alanında ve bütün diğer sa
ltalarda yapacağımız yeni hamleler için mem
leketimize dışardan birçok âletler, vâsıtalar, 
hattâ fabrikalar getirip kurmağa mecbur olaca
ğız. Bütün bunların bedellerini nasıl ödiyece-
giz? ödeme sahasında en emin karşılk ve vası
ta şüphesiz ki, elimizdeki dışarıya satılabilecek 
türlü mallarım izdir. Fakat arkadaşlar, daha 
bugünden pekâlâ görüyoruz ki dışarıya satabi
leceğimiz mallar, dışardan getirmek zorunda ol
duğumuz ihtiyaçlara karşı mahdut olduğu gibi, 
bunların satışını aynı zamanda istihsal ve imal 
fiyatlarımıza bağlıdır. Yani dış rakabet karşı
sında istihsal ve imal fiyatlarımızı düşürmek, 
daha ucuza maletmek ve ucuza satmak zorun
dayız. 

Bu zorluklarr yenmek ise kolay olmıyaoak-
tır. O halde, memleketin kalkınmasını, ilerle
mesini durdurmamak için, tediye muvazenemi
zin bu kefesine yeniden bazı kıymetler, ihraç 
değeri taşıyan bazı maddeler atmak mecburi
yetindeyiz. Bunlar ne olabilir? Bunlar, de
min bahsettiğim balık ve su mahsulleri işi, ma
denlerimizin geniş mikyasta işletilip ihraç edil
mesi işi ve bir de elimizde pek zengin bir ölçü
de iptidai madde, hammadde olarak bulunan 
bazı hususiyetlerimizin ve kıymetlerimizin istis
marı demek oları (gizli ihracat) işimiz olabilir. 

Muhterem arkadaşlar', malûmunuz olduğu 
veçhile Cgizli ihracat) diye adlandırılan konu 
(turizm) mevzuudur. 

Mevzua bu tarzda girişim, pekâlâ ifade et
miş olacaktır ki (turizm) bahsi Ticaret Bakan
lığını pek yakındafa ve ehemmiyetle alâkalandır
maktadır. 

Filvaki balıkçılık bürosunun İktisat Vekâ
letinden yanlışlıkla Ulaştırma Bakanlığına ve
rilmiş olması gibi, turizm işleri de vaktiyle yi
ne İktisat ve Ticaret Vekâletleri bir arada bu
lunduğu sırada bu Vekâletin vazifeleri arasın
da idi Ayrılma sırasında buradan alınmış ve 

I kısa bir dolaşmadan sonra Basın ve Yayın 
Umum Müdürlüğüne verilmiştir. 

Basın ve Yayın Umum Müdürlüğünün bu 
işle alâkası yoktur demiyorum. Propaganda ba
kımından sıkı bir alâkası vardır. Fakat yüksek 
huzurunuzda kemali cesaretle iddia edebilirim 
ki, turizm mevzuu ile, Bakanlıklarımız içinde 
alâkasızlığını söyliyeeek .pek azı bulunabilir. 
Meselâ, Maliye Bakanlığımız: memlekete yeni 
bir millî gelir kaynağı açılması, çok yüksek mik
tarda döviz getirecek bir mevzu olması ve ecnebi 
paralariyle paramız arasındaki münasebetler ba
kımından, Ticaret Bakanlığımız, bu mevzuun 
memleketimiz için pek büyük bir ihracat değe
ri taşıması ve binaenaleyh, tediye muvazenemiz 
üzerinde mühim rol oynıyacağı ve aynca dâhil
de büyük ölçüde bir ticari ve iktisadi faaliyet 
yaratacağı noktalarından, Bayındırlık Bakan
lığımız turizmin birinci şartı olan turistik yıl
lar bakımından, İçişleri Bakanlığımız, mahallî 
idarelerin bu mevzu ile pek yakın ilgisi bakı
mından, Millî Eğitim Bakanlığımız tarihî âbi
de, eser ve müzelerin hazırlanması ve değer
lendirilmesi bakımından, Sağlık Bakanlığımız 
sağlığı az olan bir memlekete hariçten seyyah 
gelmiyeceği bakımından, * Ulaştırma Bakanlığı
mız, Devlet münakale vasıtalarının mükemme
liyeti ve tarifeleri bakımından, nihayet Millî 
Savunma Bakanlığımız da, bugün için artık pek 
lüzumsuz olan bir takım yasakların gezginleri 
ve bilhassa ecnebi turistleri ürkütmesi, rahat
sız etmesi bakımından bu mevzu ile sıkı fıkı 
alâkalıdır. 

Bütün bunlar gözönüne alınırsa, memleket 
turizm işlerinin değil bir umum müdürlüğe 
veyahut bir Bakanlığa merbut olması, hattâ 
müstakil büyük bir idare ve birçok memleket
lerde olduğu gibi, meselâ bir turizm müsteşar
lığı, hattâ bir Turizm Bakanlığı halinde teşki-
lâtlandırlmasının bir zaruret olduğu meydana 
çıkar. 

Fakat ben şimdi yüksek huzurunuza böyle 
büyük teklifle çıkmak iddiasında değilim. Bu 
iş bir milletvekilinin değil, Hükümetimizin ba
şaracağı bir iştir. 

Ben şimdi sâdece turizm'in ticaretimiz ve te
diye muvazenemiz üzerindeki mühim rolünü be-
lirtmiye çalışarak Ticaret Bakanlığımızın bu ko
nu ile alâkalanmasını rica ediyorum. 

Belki Sayın Bakan, bana, bu alâkanın nasıl 
ve ne yolda olabileceği hakkında sual soracaklar 
dır. Bu muhtemel suale peşinen cevap vermiş 

[ olmak için şu kadar soylîyeyim ki, bugünlerde 
i turizm mevzuunun yüksek Bakanlar Kurulunun 
I Ruznam esine girebileceğini büyük bir sevinçle 

haber aldım. Bundan dolayı da Hükümetimize 
yüksek huzurunuzda teşekkür etmek isterim. 
İşte. bu mevzuun Bakanlar Kurulunda görüşül
mesi sırasında, sayın Ticaret Bakanımız da kıy-
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metli alâkalarını esirgemezlerse bu işin bir Dev
let dâvası olarak ele alınmasının daha kısa bir 
zamanda tahakkuk ettiğini görmüş oluruz ki, 
bu pek büyük bir hizmet ve memleket için de 
yüksek bir kazanç olur. 

Arkadaşlar; hazır kürsüde bulunurken saym 
matbuatımıza mensup bazı arkadaşların da kü
çük bir noktaya dikkat nazarlarını eetbetmek is
tiyorum. Burada söylenen sözler haklı olarak 
kendi gazetelerini ölçülerine göre küçültüyor. 
Buna diyeceğimiz yok. Hattâ isimlerimiz bile 
yanlış yazılıyor. Meselâ benim ismim Suad ola
cak yerde Fuat yazılmıştır. Geçenlerde bir ba
kanlık bütçesi meselesi dolayısiyle (Turizm) me
selesinden bahsettim. Bu turizm mevzuu (kuru 
üzüm) mevzuu şeklinde çıktı. Bu kadar dalgın
lıkta zannediyorum hattâ kendi gazeteleri için 
iyi olmasa gerektir. (Doğru sesleri). 

H. BAYUR (Manisa) — Genel bütçe konu
şulurken uzun uzadrya düşündüklerimi söyledim. 
Şimdi bir iki nokta ekliyeceğim. Hepsinden ön
ce burada Müstakil Grup adına konuşan arkada
şımın gösterdiği tedbirler üzerinde duracağım. 
Tabii ticaret Bakanlığı elindeki geniş vesaitle da
ha mükemmel tedbirler bulmuştur. Ben yalnız 
bir şeye işaret etmek istiyorum. îcrayi Hükümet 
etmek, ilerisini görmek ve önleyici tedbirler al
maktır. Onun için bu tedbirler evvelden alına
maz mı idi? Bunu sormak istiyorum. Yani müs
takil grup adına konuşan arkadaşım burada alın
ması icabeden tedbirlerden bahsettiler. Ben şu
nu öğrenmek istiyorum ki, bunlar bugün değil, 
darlık görüldüğü zaman alınmalı idi hattâ daha 
evvel alınmalı idi, bu bir. 

Şimdi İngilizlerle yaptığımız muahede üzeri
ne gelmek istiyorum: Genel bütçede konuşurken 
ingiliz lirası konuşup üzerinde de konuştum. 
îngiliz lirası üzerinde söylenecek büyük bir şey 
yoktur. Yalnız muahedenin acaipliği şuradadır: 
Esası hakkında bir şey söylemiyeceğim. Yürür
lüğe girdikten iki gün sonra bir hulâsası, üç gün 
sonra da metni yayınlanmıştır. Şimdi ticaret 
muahedesi ne demektir? Alıcı ve satıcının ona 
göre tertiplenmesi demektir. Herkes aynı za
manda bu ticaret muahedesini öğrenirse; alıcı 
ve verici ve ilgili bütün kimseler onu aynı za
manda öğrenirse herkes tedbirini aynı zamanda 
alır kimse kimseyi zarara sokmaz. Amma her
kesten gizlenirse bunu beş on kişi bilirse imza 
ile yayınlanması arasmda bir ay müddet geçmiştir. 
Bu müddet içinde bilenler icabeden bin bir ted
biri alır, ucuza mal toplar, şunu yapar, bunu ya
par. Çünkü karşısındaki hangi mal nereye sa
tılacaktır. bilmiyor. Bunu niçin biray sonra ya
yınlamışlardır. Bunun îngiliz gazetelerinde 
ve ajanslarında tenkidini ve tahlilini 
gördük. Demek ki, İngiltere'de biliniyordu, 
bizde kimsi© bilmiyordu ve yahut ta pek az kişi 
biliyordu. Bu herhalde birçok spekülasyona, bir
çok kârlı işe yol açmıştır. Buna yürek yakma

mak kabil değildir. Mütemallyen biz şikâyet edi
yoruz, mütemadiyen bunlar da tekerrür ediyor. 
Meselâ muahede ile ilgili listede iki türlü mal 
bloke ingiliz lirası karşılığı olarak % 100 ihraç 
edilecektir, bunlar tiftik ile palamuttur. İhraç 
işi bunların fiyatı üzerinde büyük tesir yapa
bilir. Bu hususta fazla rakam söyliyecek deği
lim. Niçin bu hükümler imzalanır, imzalanmaz 
belli edilmemiştir? Palamut için bir iki kelime 
söyliyorum: Bnndan onbeş, yirmi gün önce pala
mut o kadar değersiz vaziyette idi ki, seçim böl
gemizden bize telgraf çektiler; eğer palamutun ih
racat gümrüğü kalkmayacak ise, stoklar o kadar 
çoktur ki, o kadar doludur ki, bu yıl mahsulünü 
toplamaşa değmez. Maliye Bakanı arkadaşımız
dan sorduk. O gümrüğü kaldıracağız dedi. Bu 
kadar güç bir durumda olan adamlar bilseler 
ki, % 100 bloke paralar karşılığında alınabile
cektir mallarının daha değerini bilirlerdi. Hal
buki bu sırada bu mal el altmdan mutlaka alın
mıştır. Yani toplamaya değmez denilen mal el-
altından alınmaktadır. Dolayısiyle arkadaşımdan 
bu işlerde çok müteyakkız olmasını beklerim. Ya
pılan bir anlaşma bir ay gizli tutuluyor, yürür
lüğe girdiğinden üç gün sonra yayınlanıyor. Bu, 
doğru olmayan bir vaziyettir. 

Sonra artık belki bütçe üzerinde söz alacak 
değilim. Birçok şikâyetlerde bulundum, tenkit
ler yaptım, bunların bir kısmına cevap verildi, 
bir kısmına da belki ileride cevap verilecektir. 
Bu bütçede veyahut bundan evvelki bütçede her
kes birşey Slöylüyor ve ben de bunu belirtmek is
terim ki, cevapların bir kısmı,-tatminkârdır, bir
çoğu tatminkâr değildir. Ancak ben kendi hesa
bıma bütyeyi tasdik etme oyunu, Hükümete güven 
oyu addetmem, bizim ne Anayasamızda ve ne de 
başka bir yerde bunların bir olduğunu gösteren 
birşey yoktur. Onun için Devlet makanizması iş
lesin diye bütçeye beyaz kâğıt verebiliriz. Bu 
hususta birçok soruşturmalar olduğu için ben 
kendi fikrimi, bu bakımdan burada ifade etme
yi burada muvafık buldum. 

A. BİNKAYA (Kastamonu) — Muhterem ar
kadaşlar, içinde bulunduğumuz, pahalılık, sabit 
ve dar gelirlileri, halkın orta ve fakir tabakasını, 
nasıp kavurur bir vaziyette bulunduruyor. Bu 
sebeple hiç olmazsa içimizi yakan hislerimizi bir
az öl^un burada dökelim, belki bir çaresi buluna
caktır. 

Geçen gün bir çorap ticarethanesinde bir ço
rap alıyorlardı. Bir mini mini bebek çorabı gör
düm. Bunu satan tüccarı daha önceden tanıyor. 
Bu çorabı merak ederek aldım yanıma, burada 
bir misal verebilmek için; işte şu gördüğüm 
pamuktan yapılmış bir çocuk çorabı. Buna 100 
kuruş dediler. Şunu bana anlat dedim. Nasıl 
oluyor da fiyatlar bu kadar yükseliyor. Ah de
di nasıl söyliyeyim? Biz de bunu 85 kuruşa alı
yoruz. % 15 kâr koyup 1100 kuruşa satıyoruz. 
Fakat ben bu işi bildiğim ve siz de sorduğunuz 
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îçîn anlatayım dedi, anlattı. Bendeniz uzun 
boylu izah etmek istemiyorum, kısaca arzede-
yim. Bu çorabın pamuğu Adana malı, ipliği 
Sümerbank büküm fabrikası malı, pamuğun ki
losu 130 -150 kuruş arasında şimdi bu çorabı ya
pan ipliğin paketi dört buçuk kilo? Paketi 20 
küsur liraya. Bu hesaba göre şu elimizdeki ço
rap o zaman 15 gram geliyor. Gramı 20 para
dan 7,5 kuruş ediyor. Firesi vesairesi için de 
7,5 koyalım eder 15 kuruş. İmal edene de % 
100 kâr verelim. İki misli eder 30 kuruş. Ni
hayet fabrikasından ve imal edenden bir tüccar 
bu çorabı 30 kuruşa alabilmelidir. Bugünkü pa-
hallılığa göre de % 20 kâr verelim etti 36 kuruş? 
Biz bunu en nihayet 36 kuruşa alabilmeliyiz. 
Halbuki arkadaşlar, bugün bu çorap 100 kuruş
tur. İptidai maddeleri de bu memlekette çık
makta, burada imal ediliyor. Maliyet vesaire 
her şeysi hesap edildikten sonra 36 kuruşa bi
zim almamız lâzımgelirken arzettiğim gibi bu 
100 kuruşur. Bu kalan 64 kuruş nereye gidiyor? 

Biz tüccarı takip ediyoruz, tutuyoruz, % 
15 kâr yerine % 20 aldın, sen muhtekirsin di
ye ona ceza veriyoruz. Halbuki öte tarafta 64 
kuruşluk fazla bir kâr, bir ihtikâr vardır. 
Acaba bizim memleketimizde bu işi hiç bilen yok 
mu? Bu tüccarlar toplanıp ta bu para nereye 
gidiyor, buna bir çare bulalım diye arayamazlar 
mı? İstanbul'da görüyoruz, mahkemeleri de 
takip ediyoruz, hiç bir zaman sahte faturalar 
falan aranmıyor. Bu suretle asıl muhtekirler 
meydana çıkmıyor. Dört beş senedir bu hal de
vam etmektedir. Hakikaten yazıktır. Buna bir 
çare bulmak lâzımdır. Niçin bulamıyoruz? Bu 
kadar bilgisiz miyiz? Beni ikna etsinler. İkna 
edemezler. Bunun kompetanı bana bunu bu şe
kilde anlatı. Bir çocuk çorabının 64 kuruşa bü
yük muhtekirin cebine girerse ve bu aranıp bu
lunmazsa ne olur bu memleketin hali? Bu ufak 
bir misaldir, diğer şeylere de tatbik edilecek 
olsa... Ben tüccar değilim, ticarete pek aklım 
ermez, fakat akimim erebildiği kadar bana an
lattılar. Eğer araştırmış olsak daha bir çok şey
lerden bir çok şeyler çıkacaktır. 

Bu hususlarda da izahat lütuf buyururlarsa 
teşekkür ederiz, minnettar kalırız. 

F . F . DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Malûmu âli
niz bugünün en büyük derdi yağ meselesindedir. 
Yalnız sıhhatimiz bakımından değil, kendjimizin 
evlâtlarımızın, memleket çocuklarının hayat ve 
sıhhatleri bakımından değil, neden bu durumun 
karşısında bulunuyoruz, onu tahlil etmek istiyo
rum. 

Şimdi malûmu âliniz muhtelif sistemleri tat-
bdk ettik. Bir fiyat tâyin ettik, olmaz dedik. 
Kâr hadlarma gittik, sonra yine bu fikri bir 
tarafa bırakarak zeytin yağma bir fiyat tâyini 
yoluna gitmiş bulunduk. Bu hepimizin istediği 
bir şey de olabilirdi. Yani zeytinyağı fiyatları 
yüksek olmasın ve bu rekolteden güzelce istifade 

edilsin. Bu güzel bjir arzu idi. Fakat bunun tat
bikatta aldığı şekil hiç te iyi olmadı. Biliyorsu
nuz, arkadaşlarımız bütçenin umumî müzakere
sinde izah ettiler, şimdi de bazı arkadaşlar işa
ret ettiler, istihsal sahalarına Ticaret Bakanlığı
mız müfettişler gönderdi, orada kaymakamlar 
sıkı bir alâka gösterdiler. Fakat netice şu oldu: 
Mahsul doğrudan doğruya büyük istjihlâk mer
kezlerine gideceği yerde, adetâ bazı denize var-
mayıp kumda kaybolan sular vardır, onun gibi 
bu yağlar da kayboldu. Yani müstehlik denilen 
denize gitmedi. Nereye gittiği bugün meçhuldür. 
bu yağların. Hiç zeytinyağı istihsal edilmiyen 
sahalar da bu yağları aldılar ve oralarda da 
arzettiğim şekle vardı. Bunun neticesi ne oldu? 
Bunun neticesi, bir kerre zeytinyağ vaziyeti bu 
şekli aldığı için, onun yanında susamyağı, di
ğer yağlar ayıtça satılabilmek vaziyetinde kal
dılar, onların fiyatları da kendi kendine yürüdü. 

Sonra sadeyağ inikas yaptı. Sadeyağ inikas 
yapmca on beş gün kadar evvel İstanbul'da se
kiz, dokuz liraya kadar yağ satıldı,, Ankara'da 
da bir müddet yağ bulunmadı, sonra yedi buçuk 
liraya kadar burada satıldı. Bendeniz mutavazı 
ve basit hadleriyle arzediyorum. Netice itiba
riyle margarin yağını yemek mecburiyetinde kal
dık. Halbuki margarin yağma bizim halkımız 
alışkın değildir. Bunun neticesi umumî du
rumda büyük bir iaşe sıkıntısı hâsıl oldu ve 
bugün de bu hallolunmuş bir durumda değil
dir. Şimdi fiyat tahdidi, güzel bir şeydir am
ma bunu tatbik edebilmek, denize kadar geti
rebilmekle mümkündür. Bu getirilemedi mi ne 
oluyor fiiliyatta? Yine kanun ve nizamatı Hü
kümet yanından geçiriyor. Nasıl? Zeytinyağı
nın içine bir miktar susamyağı koyuyor, susam-
yağıdır diye satıyor. Ne oldu? Kanunun iste
diği gaye fevtoldu. Şimdi asıl sıhhat sıkıntısı 
bir taraftan, bir de kanuna karşı mübalâtsız-
lık hâsıl oldu. İşte kaçınılması gereken ikinci 
nokta budur. O halde bu vaziyet karşısında 
düşünmek lâzımdır. Ne yapalım? Yani bu ted
bir üzerinde ısrar mı edelim veyahut buna bir 
çare mi düşünelim? Bendeniz bu tedbirin üze
rinde ısrarı doğru göremiyorum. Çünkü ısrar 
edilecek olursa bu vaziyet doğrudan doğruya 
Hükümetin emirlerinin yanında bir suni kara
borsa vaziyetinin hudusuna sebebiyet verecektir. 
Hani arkadaşlar, malûmu âliniz kolera salgım 
nmdan dolayı patlıcanın satılması menedilmiş. 
Fakat sokaktan geçen satıcılar; (ondan da var) 
diye bunu ifade etmişler. Bu da onun gibi, on
dan da var şeklinde bir vaziyete meydan vermi-
yelim. Onun için Hükümet ve Devletin nizamat 
ve kavanininin lâyık olduğu hürmet bakımın
dan bu vaziyeti doğru görmüyorum. Yani ol
muyor bu iş. Zaten dünyanın bugün gitmekte 
olduğu yol da fiyat tahdidatından ziyade nor
mal ekonomi mekanizmasının işlemesini icabet-
tiriyor. Nitekim bir arkadaşımız bu mevzua 
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güzelce temas buyurdular. Hakikaten tüccara 
bir imkân vermek, onu cemiyet içinde kendisin
den beklenen vazifeyi İra edecek faaliyette tut
mak bir mecburiyettir. Fevkalâde zaman ağır 
ağır dağılmaktadır. Bu gün biz tüccarlarımızı 
tam manasıyle cemiyet içindeki vazifelerini iş
ler bir hale getirmek mecburiyetindeyiz. Buna 
temas etmişken birlikler mevzuuna geçeceğim. 

Arkadaşlar; bu birlikler, Millî korunma ka
nunundan evvel de ortada mevcut bir mevzu idi. 
Türlü türlü şeyler söylendi; hakkında eyidir de
yenler oldu; kötüdür deyenler oldu, bir koruma 
tedbiridir, fiyat tahdidatında faydası vardır 
dendi, bir takım şeyler söylendi hakkında. 

Fakat bugün görünen bir şey var; birlikler 
ne kadar hüsnüniyetle idare edilirse edilsin, 
ticaretin muhtaç olduğu elastikiyet, cemiyet 
bünyesinin tıpkı kan gibi bir ihtiyacıdır. Na
sıl ki vücutta bir takım mafsallar var, bunlar 
vücutta elastikiyet unsurlarıdır. Tıpkı bunun 
gibi bir cemiyetin yaşaması için bir elâstiki va
ziyete ihtiyaç vardır. Bu sert, katı bir şey olu
yor. öyle bir şey yapılıyor ki, neticesinde ko
ruyayım derken koruyamıyor. Meselâ; 400 kaç 
kuruşa fotoğraf malzemesi getirilmesi pahalıdır 
diyor. Doğru. Kuyudata bakarsanız öyle am
ma karaborsada o malzeme 50 liraya satılmak
tadır. Bu malzemeyi o zaman getirseydi, 400 ku
ruşa değil, 500 kuruşa olacaktı amma 50 liraya 
olmıyacaktı. Bu formalitenin yaşaması yüzün
den 5 liralık bir şey 50 liraya olmakta devam edi
yor. Onun için, madem ki normal bir havaya 
doğru gidiyoruz, bu birliklerin durumu üzerin
de katiyetle durmak ve ticaret hayatmın muh
taç olduğu elastikiyet unsurunu cemiyet içinde 
tekrar diriltmeğe doğru gitmek bir zarurettir. 
Nitekim, kıymetli arkadaşımız Anamur bu bah
si daha etraflı bir şekilde izah buyurdular. 0-
nun için ben Sayın Bakan arkadaşımızdan birlik 
makanızması üzerinde esaslı şekilde durmalarını 
bilhassa rica ediyorum. Buna temas etmişken 
arzedeyim; bir kanun hazırlanıyormuş. Bu ka
nun lâyihası tüccarm vaziyeti üzerinde bir ta
kım takyitler koyuyormuş. Arkadaşlar, Tica
ret Kanunu diye bir kanun var. Bu kanun bir 
takım mekanizmalar, esaslar koydu. Şimdi 
tüccarı onun disiplinine tâbi tutarız amma onu 
adeta kayıtlı şartlı bir memuriyet haline getir
mek zihniyetini bendeniz doğru bulmuyorum. 
Kanunun tanziminde bugün dünyanın şu anda 
varmış olduğu ve varacağı istasyonu da düşün
mek lâzımdır. Herşeyi takyit etmiş ve herşeyi 
konpartiman haline getirmiş, kooperatif bir 
nizam halinde mütalâa edecek bir vaziyete ge
tirmemesini Sayın Bakandan diler ve bu husu
sa dikkat nazarlarını çekerim. 

İkincisi : Birlikler mevzuunda bir kalay me
selesi var : Gazetelerde görüyoruz, nedir bu? 
Portekiz'e kalay ısmarlanmış ve çok pahalıya 
almmış. Halbuki daha ucuza alınmak mümkün-

müş. Bunları hüsnüniyet çerçevesi içinde mü
talâa etmiyeceğim. Bu, hüsnüniyet ve hüsnü-
niyetsizlik meselesi değil, bilgi meselesidir. 

Hani idarenin eli her işin içine bu kadar te
ferruatla karışır ve oranm hesaplariyle hareket 
ederse bazan da böyle koruyayım derken koru
yamaz olur. 

Yine şikâyet konuları içinde bir de kumaş 
tevziatı vaziyeti var. İngiltere'den yünlü ku
maş gelmiş, bir türlü dağıtılamıyormuş. Bu, 
umumî bir şikâyet halini alıyor. O yazıyor, bu 
söylüyor, kimse cevap vermiyor. Halbuki ce
vap vermek lâzımdır. Nedir bu kumaş derdi? 
Niçin gecikmiş? Kim getirmiş? Muamele niçin 
tekemmül ettirilmemiş? Efkârı umumiyeyi tat
min etmek lâzımdır. Eğer bürolarda gecikiyor
sa bu gecikmeyi önlemek lâzımdır. 

Sonra bir ithalât vaziyeti var, bu da bir nok
tadır. Saym Abidin Binkaya arkadaşımız bir 
çorap meselesinden bahsetti ve bir çorap gös
terdi. Bendeniz de çarşıda gezerken ufak bir 
reçel tabağı gördüm, fiyatı 330 kuruş. Tasav
vur buyurun arkadaşlar. Bendeniz fakirhanede 
tavsiye ettim, her tabağı mümkün olsa çerçeve
ye koyacağım. Tabak bir emri mühimdir. Bi
zim sofraya kemali hürmetle koymak lâzımgeli-
yor, muazzam bir şeymiş bu. Bendeniz müba-
yaa etmediğim için şimdiye kadar anlryamamış-
tım, demek ki önümüze konan iki tabak, ye
dişer buçuk liradan olsa, 15 liralık bir kıymet 
arzetmektedir. Bu, meseledir. Tabak durumu 
böyle olduğuna göre vaziyet ne olacaktır? Dâ
hilde imâl etmeğe çare mi düşüneceğiz? Bun
ların ithâl edilmesi için tedbir mi alacağız? Ce
miyetin asgarî geçim şartları gözönüne almarak 
bunların hesaplanması lâzımdır. Bu münasebet
le ampul ve jilet mevzuuna geçiyorum. Biliyor
sunuz ki Malatya Milletvekili Dr. Cafer özelçi 
arkadaşımız geçen gün bir soru takriri vermişti, 
Sayın Ekonomi Bakanı da cevap vermişti. Ha
kikaten arkadaşlar bu ampul meselesi üzerinde 
çok ehemmiyetle durmak lâzımgelir. Ampul işi 
bugün de ayni buhran içinde devam etmektedir. 
Arkadaşlar, elektrik varken ışıksız mı oturacak 
insanlar? Aflarma mağruren arzediyorum, bü
yük babamıza evimizin derdini söyler gibi maru
zatta bulunuyorum, mazur görsünler. îş bu 
haldedir de onun için. 

Ampul dâvası, jilet dâvası, bunlar ele alı
nıp sıkı sıkı takip edilecek konulardır. 

Şimdi unlu maddeler meselesine geçeceğim. 
Arkadaşlar nişasta, bilmem Ankara'da bulabi
liyor musunuz? Hatta çocuk ihtiyacı olan ni
şastayı bugün bulmak kabil değildir. Çünkü son 
zamanlarda nişasta hakkında tezahür eden bir 
noktai nazar neticesi ortalıktan çekilmiştir. Bu 
vaziyette, bu şehirde nişastanın imali caiz mi
dir, değil midir, hariçten getirilmesi caiz midir, 
değil midir, gibi noktai nazar ihtilâfları yüzün
den nişastayı bulamıyoruz. Ambarlarımızda 
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bu kadar buğdaylarımız varken nişasta meselesi 
önemli bir konu olmuştur. 

Sonra buğday meselesi, îzmir muhitinde ar
kadaşlarımız buğdayın 45 kuruş olduğundan bah
sediyorlar, beri tarafta da, Sivas ve Orta Anado
lu'daki arkadaşlarımız mahsulün bir türlü 15-20 
kuruşu geçmediğini söylüyorlar. Bunun üzerinde 
acaba düşünmek icabetmez mi? Orta Anadolu ile 
Garbi Anadolu arasında istihlâk bakımından bir 
ayarlama yapmak zannederim ki, faydalı olur. 

Sonra glikoz müesseselerine mısır veriliyor 
mu? belki son günlerde verilmeye başlanmıştır. 
Daha evvel verilmesi için ne gibi mâni görül
müştür? Bunu da izah buyururlarsa iyi olur. 

Sonra bu formalite konusunda elmalarımı
zın ihracında bir müşkülât olmuş. Meselâ Mısır 
ve sair memleketlerde bizim elmalara, hattâ çü
rüklerine bile, büyük bir kıymet veriliyormuş. 
Hep böyle imiş, imiş diye söylüyorum, çünkü 
gitmiş görmüş değilim, işittiğimi arzediyorum. 
Halbuki formaliteler yüzünden bu elmalar, mem
leket elmalarının ihracında birtakım müşkülât 
olmak yüzünden, memlekete döviz gelme vaziye
tinde de bir müşkülât oluyor. Bunu, teessürle 
söyliyen kimselerden duydum. 

Sonra aynı zamanda memleket kerestelerinden 
de bu geçen zamanda istifade edilememiş olduğu, 
yani bizim bu geçen dünya buhranı devresinden 
de lâyikı veçhile faydalanamadığımız bakımından 
işaret edilen bir konu oluyor. Biz umuyorduk ki, 
bu Dünya muharebesi başladığı zaman kendi 
halimizde kalmak yüzünden belki ekonomik bazı 
neticeler alınabilir. Fakat bunlar alınamadı. 
Bunların sebebi olarak ta âlemin söylediği, bu 
formalite meselesi oluyor. 

Formalite meselesini zikrederken tekrar balık 
konusuna geleceğim. Arkadaşlar, biliyorsunuz, ge
çenlerde bir balık buhranı oldu. Torik balıkları 
mebzul adedde istanbul boğazından akıp gitti 
Bunları topladık. Bu zaman zarfında fabrikalar 
teneke istemişler, Yunanistan'a ihracı için tene
ke istemişler, verilmemiştir. 

Şimdi bunlar memleketin, arkadaşımız Suat 
Yurtkoru 'nun izah ettikleri üzere, büyük bir kıy
mettir. Yani Anadolu, sularla çevrilmiş olan bu 
vatanda, gerek Rumeli kısmı, gerek Anadolu kıs
mında sularla çevrilmiş olan bu memlekette ba

lıklar hakikaten muazzam bir servet kaynağıdır, 
bir kıymettir. Hattâ nehirlerimizdeki balıklar 
bile büyük bir kıymettir. Memleektin balık va
ziyetini ihmal etmeğe imkân yoktur. Yurdkoru 
arkadaşımız çok güzel izah ettiler. Onun için ar
zediyorum; işte gazete elimde. Bunlar yalan
lanmamış oldukları için bir kıymet ifade etmek
ten hali kalmaz. Akşam Gazeztesinin bundan 
evvelki bir nüshasında şöyle deniyor; « Ticaret 
Ofisinde bin ton teneke istoku bulunduğu anla
şılmıştır. Ayrıca amerika'dan kilosu 15 kuruş
tan teneke verilmek istenmektedir. Ofisin, fab
rikalara satış fiyatı 115 kuruştur. Kara borsada 
bir kilo teneke 4 liraya çıkmıştır. Filistin'de 
konserve balık almak üzere 500 bin lira temin 
edilmiştir. Teneke bulunmadığından konserve
ler hazırlanıp gönderilemiyor :». 

Arkadaşlar; bunlar insanda teessür uyandı
rıyor. Filvaki işler çok, alman mesuliyet ağır, 
vazife çok, şu ve bu var amma bunlar da mem
leketin birtakım işleridir. 

Onun için, bendenizin istirham etmek istedi
ğim nakta şudur ki: Kaabil olduğu kadar normal 
ekonominin alâstikiyetine doğru gidilmeli, fazla 
müdahaleciliğe fazla el koyucu, fazla formalite
ci bir vaziyet cemiyetin yaşamasının zararına olu
yor. Cemiyet yaşamakta zorluk çekiyor. Bunu 
arzetmek istiyorum. 

Pirim meselesi; Hakikaten, kıymetli arkadaşı
mız Anamur'un söylediği gibi prim meselesi de 
derde deva değildir. Fiyat vaziyetini esaslı su
rette ayarlamak bir zarurettir. Bendeniz sözü 
fazla uzatarak yüksek huzurunuzu rahatsız etmek 
istemiyorum. 

Demek istediğim .şeyi hulâsa edeyim: 
Yeni vaziyeti anlıyarak, halkın ihtiyacını ya

kından takip ederek, üzerimize aldığımız vazife
nin, yani iaşe vazifesinin, Devletin ve Hüküme
tin imkânlariyle mahdut olduğunu ve bunun 
içinde bulunduğunu gözönüne getirerek, halkın 
geçimiyle gayet yakından sıkı sıkıya alâkadar ol
mak ve bu imkânları aramak mecburiyetindeyiz. 
Onu tebarüz ettirmek istiyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Yarın saat 10 da toplanılmak 
üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,15 
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