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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci oturum 
Ekonomi Bakanlığı 1946 yılı bütçesinin tümü 

üzerinde görüşüldü ve oturuma ara verildi. 
İkinci oturum 

Beden Terbiyesi, 
Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Ge

nel Müdürlükleri ile, 
Büyük Millet Meclisi bütçelerinde ve, 
P. T. T. îşletme, 
Tekel ve, 

Vakıflar Genel Müdürlükleri 1945 yılı büt
çelerinde değişiklik yapılmasına dair kanunlarla, 

Ekonomi ve, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları 1946 

yılı bütçeleri kabul edildi. 
Perşembe günü saat 10 da toplanılmak üzere 

Birleşime son verildi. 
Başkanvekili Kâtip Kâtip 

Sinob Samsun Kütahya 
G. K. tncedayt N, Fırat V. TJzgören 

2. — HAVALE EKDÎLEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 

ve teadülü hakmdaki 3656 sayılı kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmmda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı (1/529) (İçişleri ve Bütçe Komisyon-
laröıa); 
2. —'Olağanüstü ihtiyaçlar için Millî Savunma 

Bakanlığınca yurda sokulacak maddelerin ver

gi muaflıkları hakkındaki 4340 sayılı kanunun 
yürürlük süresinin bir yıl uzatılmasına dair 
kanun tasarısı (1/530) (Gümrük ve Tekel, Millî 
Savunma, Maliye ve Bütçe Komisyonlarına); 

Raporlar 

3. — İş ve İşçi Bulma Kurumu kuruluş ve 
görevleri hakkında kanun tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu (1/509) (Gündeme). 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 10 

BAŞKAN — T. F. Sılay 
KÂTlPLEE: B. Osma (Bitlis) N. Fırat (Samsun). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

t. — Kibrit ve Çakmak tekel işletme imtiya
zının kaldırılmasına ve ibu tekelin işletilmesi için 
geçici bir idare kurulmasına dair olan 4426 sayıh 
kanunun 2 nci maddesinde yazılı sürenin uzatıl
ması hakkındaki 4556 sayılı kanuna ek kanun 
tasarısı (i/500) [1] 

GÜMEÜK VE TEKEL BAKANI S. H. ÜB-
GÜBLÜ (Kayseri) — Muhterem arkadaşlar, kib-

[1] 33 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dtr, 

rit ve çakmak tekel işletmesi idaresinin uzatılması 
hakkındaki bir kanun tasarısı vardır. Sene so
nu olması itibariyle ve memurların durumunu 
düzeltmek bakımından eğer müsaade buyurursa
nız gündeme alınarak ivedilik ve yeğlikle görü
şülmesini rica edeceğim. (Kabul, kabul sesleri). 

BAŞKAN — Bu tasarının gündeme alınmasını 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

İvedilik ve yeğlikle görüşülmesini oyunuza 
sunuyorum: Kabul edenler ... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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basarının tümü hakkında mütalâ var mı? 

(Yok yok sesleri). 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum: 

Kabul edenler ... Btmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

Kibrit ve çakmak tekel imtiyazına ilişkin süre
nin uzatılması hakkındaki 4&5Ö sayılı kanıma ek 

kanun 

MADDE 1. — Kibrit ve çakmak tekeli imti
yazına ilişkin 3 . V . 1944 târijhli ye 4556 sayı
lı kanunla uzatılan süre 31 . V . 1946 tarihine 
kadar uzatılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Gümrük 
ve Tekel Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum: Ka
bul edenler ... işaret buyursunlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2. — 1946 y\h Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt* 
ge Komisyonu raporu (1/467) 

A - Oumruk ve Tekel Bakanlığı bütçesi : 

BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanlığının 
bütçesini müzakereye başlryoruz. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı? Maddelere 
geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul buyuran
lar... Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

B. 
683 

684 

685 

686 

687 

Bakan ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Aylıklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178, 4598 ve 4599 sayılı kanun
lar gereğince yapılacak zamlar 

l i ra 
5 £20 

2 011 828 

106 528 

56 256 

•m 
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ve yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

68S Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

689 iller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

690 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

691 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

692 Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

693 Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

694 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

695 Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

696 4598 sayılı kanun gereğince yapı
lacak tedavi giderleri ve yolluk
ları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

697 Taşıma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

698 Gümrük idareleri giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

699 Gümrük ambarlarında kaybolan 
eşya tazminatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

700 Genel Muhasebe Kanununun 48 
nci maddesini ilgilendiren gi
derler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

701 Yapı ve onarma işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

702 Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

703 Tartı aletleri alım ve onarma gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

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

705 Staj giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

706 4644 sayılı kanun gereğince öde
necek emekli keseneği ,%arşjlığı 
BAŞKAN — Kabul edikniştir. 

Lira 
m 960 

56 100 

122 000 

20 000 

140 214 

21 000 

10 000 

199 000 

48 000 

35 000 

16 000 

29 101 

300 

103 100 

400 000 

35 305 

3 Q00 

13 952 

1 

4 500 
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B. 
707 

708 

Geçen yıl borçlan 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN —- Kabul edilmiştir. 

Lira 
5 000 

2 250 

1 B-
726 

' 727 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 

709 Aylıklar 2 968 964 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

710 Hizmetliler ücreti 421 310 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

711 Geçici tazminat ' 24 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

712 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanun
lar gereğince verilecek zamlar ve 
yardımlar 740 770 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

713 3779 sayılı kanun gereğince er
başlara verilecek para mükâfatı 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

714 Büro giderleri 45 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

715 Basılı kâgrt ve defterler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

716 Telefon ve başka haberleşme üc
ret ve giderleri 8 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

717 Kira karşılığı 53 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

718 Yolluklar 121 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

719 4598 sayılı kanun gereğince yapı
lacak tedavi giderleri ve yolluk
ları 16 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

720 Muayyenat 3 002 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

721 Süel gereçler 805 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

722 Harb gereçleri ve teçhizat gider-
derleri 283 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

723 Ecza ve sağlık gereçleri giderleri 30 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

724 Veteriner ecza ve gereçleri gider
leri 3 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

725 Hayvan satmalına ve tazmini 8 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
111 000 Taşıma giderleri 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kara taşıtları ve deniz muhafaza 
vasıtaları gideri ir 828 996 
BAŞKAN ~- Kabul edilmiştir. 

728 Haberalma giderleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

729 Yapı ve onarma işleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

730 Kum giderleri 45 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

731 Vazife sırasında ölen subay, er 
ve memur ve hizmetlilerin teçhiz 
ve tekfin ve kabir yapma gider
leri 560 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

732 1615 sayılı kanun gereğince veri
lecek yemeklik karşılığı 25 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

733 3944 sayılı kanun gereğince veri
lecek hayvan yem karşdığı 50 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

734 4644 sayılı kanun gereğince öde
necek emekli keseneği karşılığı 20 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

735 Mahkeme genel giderleri 20 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

736 Sigorta ve analık pirim karşılığı 5 443 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

737 Geçen yıl borçları 15 000 
BAŞKAN -— Kabul edilmiştir. 

738 Eski yıllar borçları 5 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

B — Tarım Bakanlığı bütçesi 

BAŞKAN — Tarım Bakanlığı bütçesinin mü
zakeresine başlıyoruz. Tümü hakkında söz isteyen 
var mı?... 

Söz isteyenleri şöyle tesbit ettik; Abdullah 
Yaycıoğlu, Lütfi Ülkümen, Refik Fenmen, Fey/i 
Daldal, Dr. Saim Ali Dilenire, Yaşar özey. 

Başka söz isteyen var mı? 
Buyurun Abdullah Yaycıoğlu. 
A. SUNGUR (Yozgad) — Usul hakkında. 

Tarım Bakanı ve onun teşkilâtından kimse yok
tur. 

BAŞKAN — Geliyorlar efendim. 
A. SUNGUR (Yozgad) — Hatibin sözlerine 
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Idm cevap verecektir? Bakan dinleyecektir, ben 
dinliyecek değilim ki. 

BAŞKAN — Muttali olurlar efendim. (De
vam devam sesleri.) 

A. YAYCIOĞLU (Jüaraş) — Müsaade buyu
rursanız bendeniz Tarım Bakanlığı bütçesi müna
sebetiyle hayvan mevzuuna temas edeceğim. 

A. SUNGUR (Yozgad) — Yani hatibin sözü
ne Heyeti Umumiye mi cevap verecek? (Devam 
devam sesleri) 

A. YAYCIOĞLU (Devamla) — Gerçi bütçe
nin heyeti uanumiyesi konuşulurken Salâhattin 
Batu arkadaşımız bu mevzua temas ettiler. Mü
saade buyurursanız ben de kısaca arzedeceğim. 

Memleketimiz iklim şartlan ve coğrafi duru
munun imkân ve hususiyetleriyle hayvan yetiş
tirmeye müsait olduğu halde hayvan miktarı 
yurt vüsatine göre az ve evsaf itibarile de pek 
iyi değildir. 

Harb sonu dünyasının iktisadi veçhesi ne ola
cağı malûm olmamakla beraber değişmeyen bir 
kaide varsa haricin isteyeceği ve muhtaç bulun
duğu maddeyi imal ve istihsal etmek o memle
ketin ekonomik durumunun sağlanması için en 
kuvvetli tedbirdir. 

Bendeniz bu istihsalin mühim kısmının hay
vancılık konusunda aranmasının mümkün ve ka
bil olduğu kanaatmdayım. 

Hayvan ve hayvan mahsullerimiz yalnız ihra
cat maddesi dahil Millî savunmaya lüzumu olan 
vesait ziraatte cer vasıtası, feyizli inkişafını bek
lediğimiz millî sanayiimizin ham maddesi ve 
nihayet hepimizin muhtaç bulunduğumuz gıda 
maddesini teşkil içindir. Bu millî servetimizin 
hava şartlarının makûs tecellileriyle bazan sar
sıntılara ve zayiata uğradığını görmekteyiz. Bir 
kaç sene ara ile kurak veya kışın şiddeti ve sü
rekli olması, mühim zayiata sebebiyet veriyor. 
Bu yıl da kurak gitti. Hayvan sahipleri kınm ih
timalinden endişe etmektedir. Ziraatm mühim 
bir şubesini teşkil eden hayvanatı telefattan 
kurtarmak verim ve ıslahmı sağlamak için bir 
çok tedbirler vardir. Bir taraftan yem dâva
sını hallederken, diğer yönden de hayvanın in
san gibi gıda ve bakımla üretilir ve faydalanılır 
bir madde olduğunun ehemmiyetle telkini bu 
tedbirlerin yanıbaşmda gelmektedir. 

Bu tedbirlere muvazi olarak tohumluk ıslah 
müesseselerinin teksir ve ihtiyaç yeterliğine çıka
rılması. 

2.1945 0 : 1 
I 2 .— Ziraat sanatlarının yurt içinde ve ten

ha yerlere kadar yayılarak değerlendirilmesi. 
3. — Zirai ve yeter kuyularla teşebbüs sa

hiplerinin desteklenmesi de mühim konulardır. 
Bu anasırın ayrı, ayrı tahlili ile uzun va

kitlerinizi almak niyetinde değilim. Hükümetin 
bu konuda başardığı müspet işleri de burada zik
retmek isterim. 

Mevcut haralar, aygır depoları ıslah mües
seseleri ve bilhassa salgm hayvan hastalıkları
na karşı hassiyetini memnuniyetle gördüğümüz 
veteriner teşkilâtını kayda şayan bulmak yerin
de olur. 

Şimdi mevcut bütçe ıslah ve hayvanat kanu
numuz büyük bir kalkınmayı karşılayabilir mi 
sualine geliyorum. Bütçeye göz attığımız za
man konulan ödeneğin tam mânasi ile kalkınma
yı ve ıslahı sağlıyaeak durumda olmadığı anla
şılmaktadır. Bu yetersizlik yüzünden Tarım 
Bakanlığı da imkânsızlık içindedir. 

Arkadaşlar, görüyoruz kî Eğitim Bakanlığı, 
Bayındırlık Bakanlığı yol ve su; Tarım Bakan
lığı rasyonel orman işletmesini kurdu; Ekono
mi Bakanlığı harbsonu sınai kalkınmayı; Sağ
lık Bakanlığı, olağanüstü savaş yapıyor. Ta
rım Bakanlığı bu mühim konuda tam bir ıs
lahı ve kalkınmayı tatmin edecek bir program 
ve bu programı tatbika intikal ettirecek ka
nunu ne zaman getireceklerdir. Böyle bir kanu
nun yapıldığını sevinçle işitiyoruz. Cumhuriyet 
devrinde bir çok düğümler çözülmüştür. Hükü
metimizin elini attığı müşkilleri kolaylıkla hal
lettiğini memnunlukla görüyoruz. Benim bütün 
temennilerim gecikmesinde zarar mülâhaza et-

I tiğim bu mühim konunun vakit geçmeden ele 
alınmasında toplanmaktadır. 

L. ÛLKÜMEN (Mardin) — Sayın arkadaş
larım ; bağ - bahçe işlerimiz hakkında bir di
lekte bulunmak istiyorum: Yalmız, daha ön
ce şurasını belirtmek isterim ki, memleketimi
zin bugünkü durumunda bir çok iktisadi teşeb
büslerimiz için muhtaç olduğumuz döviz kayna
ğını daha uzun yıllar, büyük bir ölçüde, zi
raat mahsullerimizle karşılamak mecburiyetinde. 
yiz. Nitekim harbden önceki ihracatımıza baka
cak olursak bunun % 90 nmm zirai mahsulleri
mizle temin edildiğini görürüz. Başlıca tütün, 
hayvan ve bağ - bahçe mahsullerimizden terek
küp eden bu ihraç mallarımız arasında bağ - bah-

I çe ürünlerinin de % 20 - 25 nispetinde oldukça 
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önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz. Harbden 
evvel yılda aşağı yukarı 30 - 35 milyon liralık 
dö.viz getiren bu ürünlerimiz, fındık, kuruüzüm 
ve incir gibi. birkaç kaleme inhisar etmekte idi. 
Halbuki tabiat şartları ve meyvelerinin çeşit
liliği baHnnlarından bir «bağ, bahçe cenneti» 
diye vasıfiandırılmağa lâyik olan yurdumuzda 
ihraca elverişli bağ, bahçe ürünlerimizi, gerek 
miktar ve gerekse çeşitlilik yönlerinden artır
mak için, huhutsuz denecek derecede imkânla
ra sahip bulunmaktayız. Bundan başka, mem
leketimizin iki imtiyazlı durumu, bağ, bahçe 
ürünlerimize milletlerarası büyük pazarlarda üs
tün bir rekabet kudreti sağUyaeak mahiyettedir. 

Bu imtiyazlı durumlardan birincisi: Bir çak 
meyve nevilerinin kalite inhisarını elimizcie tut-
mamızdır. Bu demektir ki, bizim yurdumuz, 
bir çok meyve nevilerini daima en üstün vasıf
larda yetiştirebilecektir. Çünkü, bir def a mem
leketimiz bir çok meyve nevilerinin ana vatanı
dır. Bütün bu mevveler tabiî tekâmüllerini bu 
yurt içende yaptıkları için, elbette yetişmelerine 
en uygun tabiat şartlarını da bizim memleketi
miz^ bulmaktadırlar. Sonra, bütün bu mey
veler kendileriyle ana vatanları bir olan ecdadı
mız tarafından bu yurdun tabiat şartları içeri
sinde ısjah edilerek meydana geldikleri için el
bette, binlerce yıl süren bir kültür faaliyetine 
borçlu ol4ujtları, bugünkü yüksek vasıfları da 
memleketimizin tabiat şartlarına bağlı bulun
maktadır. 

îşte gerek tabiat tarihi ve gerekse kültür Sa
rihi bakımlarından bu derin ve telâfisi imkânsız 
şartlara meyvaerijğı sonradan doğrudan doğru
ya veya bilvasıta bizden almış bulunan diğer ra
kip memleketler sahip bulunmaktadırlar. Bu
nun içinde, ilmî ve teknik sahadaki bütün 
gayretlerine .rağmen, bizim memleketteki mey
velerimizin nefaset derecesine ulaşmamaktadır
lar. 

İkinci imtiyazlı durumumuza gelince, bu da 
güneyimizde ve kuzeyimizde meyvelerimizden bir 
kismmı da bizde oldukları derecede verimli vo 
kaliteli yetiştiremiyen memleketlerin bulunması 
ve bizim de rakiplerimize nazaran bu memleket
lere çok yakın ve hattâ kısmen de bitişik olma
mızdır. Tabiat ve coğrafya durumumuzun bu 
elverişliliğinden geçmiş devirlerde Fenikeliler, 
Yunanlılar, Romalılar büyük ölçülerde istifade 
etmişler, Akdeniz memleketlerine Anadolu'nun 
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mevyalarnu taze ve kuru şekilde yağ ve$a, ga-
rap halinde taşımışlardır. 

Bugün bağ, bahçe kültürü alanında bir çok 
rakip memleketlerin türemesine rağmen, arzey-
lediğim iki imtiyazlı durum, Milletlerarası pa
zarlarda mahsullerimize en büyük rekabet kud
retini temin edebilecektir ve etmektedir. 

Yeter ki, bağ, bahçe işlerinde istihsalin ar
tırılması, verimlileştirilmesi, standartlaştırıl
ması ve mahsullerimizin kıymetlendirimesi ve 
ambalaj edilmesi üzerinde fiili ve müspet çalışma 
yollarına girmiş olalım. 

Bu takdirde bugün döviz kaynağı olarak bir 
kıymet ifade etmiyen kaysılarımız kuru kaysı 
ve kaysr pestili halinde ihraç edilmek suretiyle 
hiç olmazsa ilk hamlede fındık ve çekirdeksiz 
üzüm derecesinde, 10 - 15 milyon liralık bir dö
viz kaynağı haline getirilebileceği gibi doğu gü
ney Anadolu'daki fındıklıklarımızda istihsal 
durumunu İslah etmek ve sayısı milyonları aşan 
yabani fıstıkları aşılamakla bugün yalnız bir 
kaç yüz bin lirayı bulan ihracatımızı 5 - 10 mil
yon liraya yükseltmek mümkün olacaktır. Harb
den evvel en çok iki milyon lira getiren cevizi 
ve ancak 300 bin lira kadar getiren bademi de 
her biri on milyonu aşan döviz kaynaklan hali
ne getirmek için bütün şartlara mâlik bulunuyo
ruz. Bunun gibi şark illerimizin salkım halinde 
kurutulan üzümleri fenni şekilde koyujaştırıla-
cak üzüm ve meyva sulan ve daha türlü türlü 
şekillerde işlenecek muhtelif meyva mahsulleri 
için pazarlar yakınlarımızda beklemektedir. 

Harbden sonra bu dünya pazarlarını biran 
evvel tutmaklığımız lâzımdır. Bunu yapabilir
sek bağ - bahçe mahsulleri yakın gelecekte yur
dumuza yüzlerce milyonluk döviz getirecek mu
azzam bir mjllî servet kaynağı haline gelebile
cektir. 

işte bu hakikati çok daha evvel görmüş olan 
Ulu Millî Şefimiz, bundan sekiz yıl önce, Baş
vekilliği esnasındaı Yüksek Ziraat Enstitüsünü 
şereflendirerek, bağ - bahçe ziraatımızın bu yol
da inkişaf ettirilmesi için yüksek direktiflerde 
bulunmuşlar ve bu maksatla vücuda getiri
lecek bağ - bahçe teşkilâtının çekirdeğini teşkil 
etmek ve müsbet bir çalışma başlangıcı olmak 
üzere yurdumuzun önemli mevye istihsal merkez
lerinde bağ - bahçe istasyonları kurulmasmı 
emir buyurmuşlardı. Bu iş için de Yüksek Ka-
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mutay ilk partide dört milyon liralık bir ödenek 
yerindi. 

Bu ilk ödeneMe müesseseler knruldu. Fakat uzun 
hazırlık yılları geçmiş olmasına rağmen, zeytincilik 
teşkilâtı müstesna, gösterilen istikamette bir 
teşkilâtın vücuda getirilmediğini ve hattâ ku
rulmuş olan müesseselerin bile, yine yalnız bi
risi müstesna, hâlen çalışmalarının yalnız fidan 
yetiştirme üzerinde kâldığmı ve bu işi bile ge
rek çeşitlerin istifası ve standartlaştirtlması ve 
gerekse fidancılığın zaruri teîdığı mahallî tek
nik meselelerin halli istikametinde tekâmül 
ettiritemedîğmi görüyoruz. 

Tarım Bakanlığından, üzerine çok önemli 
millî vazifeler yüklenmiş bulunan bağ - bah> 
çe teşkilâtını, ilkin müesseselerini kuvvetlendir
mek ve ödevlendirildiMeri istikamette çalışma
ya sevketmek, sonra da bağ - bahçe mahsulle-
rijran artırılması ve kıymetlendirilmesi üzerinde 
K3Î bir tarzda müessir olabilecek Mnyede teb-
nik bir teşkilât haline getirerek inkişaf ettirmek 
hususunda yüksek gayretlerini esirgememesini 
rica ederim. 

BAŞKAN — Fevzi Daldal. 
F. DALDAL (Ankara) —Sayın arkadaşlar, 

Türkiye Cümnüriyetinin başkenti olan Ankara 
Anadolu yaylasının göbeğmdedir. Ankara ve 
dolaylarmın kendine mahsus bir çok güzellikleri 
ve imtiyazları vardır. Herkes bilir ki, Anka
ra'nın balı gayet nefis ve kokuludur, her yer
de makbuldür. Ankara'nın armudu, lezzet ve 
dayariıklrk itibariyle meşhurdur. Ankara kedi
leri gerek aşkar olması, yani gözlerinin değişik 
renkliliği ve gerek beyaz olması itibariyle her 
kesin sevdiği ve aradığı bir hayvandır. Ankara 
keçileri de dünyada nam almıştır. Tabiat ona 
bu Mtfü bahsetmiştir. Ankara keçisi dediğim 
zaman maksadımın tiftik keçi olduğunu anlı
yorsunuz. Ankara'da vaktiyle, benim idrak et
mediğim zamanda bu tiftiğin okkasının bir lira
ya yani bir altına sanıldığını söylerler ve bunu 
kitaplar da* yazar. Ben bir okka tiftiğin yarım 
âjtma satıldığını idrâk ettim, gördüm. Hatta 
1335 Senesinde evrakı nakdiye zamanında da%i 
işlenmiş bir okka oğlak tiftiğinin 400, keçi tif
tiğinin de -360 kuruşa alınıp satıldığını bili
yorum. 

R. VARDAR (Zonguldak) — Doğru doğru. 
F. DAI/İ)AL (Devamla) — Ankara keçileri.. 
C. S. BÂ&LİS (Gaztenteb) — înâtçıdir... 
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F. DALÖA& (©evamla) — Aâftftİoîuy%$4*-

sHim muayyen ve mahdut b$LgH%Hfi<Ie yed
mektedir. Bü keçilerin ova kısmında oldufu 
gibi ormanlık ve dağ1 kısmında da yetiş«nlW var
dır. Bunların hepsi ayfiı emstendh*. 

Fakat dağlık kısımda yetişenler ova kamın
da yaşayamıyorlar. Binaenaleyh Aîifta*a vilâ
yetinin iklimi, ziraat ve hayvan yetiştirmeğe 
müsaittir. Ziraat malûm. 

Hayvancılığa gelince; bu, t&tiktien başka 
koyunda var Koyunu ele atacak de£tlfi&. M a 
sadım tiftik keçilerinin vaziyetini arzetaöeMen 
ibaretti. 

Ankara ilinin kuzey' kazaları, ki Kızılcaha 
mam, Çubuk, Ayaş, Nallıhan, Seypleraân, büfr 
lar kısmen ormanlıktır. Fakat bu kâMftrd'a ya
rım' milyona yakın tiftik keçisi vatf&r. Sete, 
Orman Kanunu tatbik edilmesin, ormanlar mu
hafaza edilmesin demiyorum. Bunları yapmakla 
beraber keçilere de bir hakkı h'ayaf ve^Kttesini 
rica ediyorulm. Evliya Çelebi seyahatnamesinde 
Ankara tiftiğinin vaziyetini pek güzel anlatmış 
ve izah etmiştir. O zamanlar tabiî bu taîfcİfer 
ormanla kaplı idi. Şimdi bü yarnn mfîytin kete
nin yansı bile kalmamıştır. Bu y&z lİİ&îcâlîa-
maan kazasında bir okka keçi etinin 65 Kttrttşa 
satıldığını arzedjersem hayret etmiyeceksihlî!. 
Vaktiyle Osmanlı İmparatorluğu zanıarifiöla 
tiftik keçilerinin memleket haaûcîne çıkarılması 
yasaktı, kanunu mahsusla yasak edftmîşti. Çün
kü îngilkler buradan tohuımluk olarak Öftney 
Afrikaya götürüp bu nesli yeftiş^îrir ve îdaöte 
ettirirlerdi. Bu şekilde vaktiyle İhracı yadİk 
olan tiftik keçileri iç pazarlarca 20 - 30 Hr^yl 
alınıp satılırken sott zamanlarda 5 - W Ri^ya 
kadar satılmaya b'aşlanmîştör. Bu hale gelmesi 
bu keçilerin vaziyetini düş^neöflömemizden' iteri 
gelmektedir. Kızılcahamam, Çütbük, Ayaş, N&I-
lrhan ve Baypazarı kısımlarında orıtiaıiîarı Mu
hafaza edelim. Fakat buralarda orsöah tahdidin
de halk durumu idrak edemediği içih öîacök Dtin-
lara çok dar mıhıtaitea terkedîhniştir. Güdül fcâbi-
yesine kadar g*Wfk, etrafında hiç orafcanM 
yoktur, bağ ve bahçeden ibarettir. Halbuki %a-
pıîarmın önüne" kadar bufcasl orman mmtaktfSı 
addedildiği için ellerinde bulünd«rMlEİârı göpn 
vasıtalarından olan. hayvanlarını sattıiak riıeebu-
riyetinde kalmışlardır. Bu'keçîfere de, of a kı
sımlarında olduğu gibi, bir barıfttöa nüfilÜafcı 
verilmesini rica edîyorttm. Mesetâ İözni(BLh^am 
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kazasının Pazar nahiyesi vardır ki burasının 
üst tarafı ormanlık, .alt tarafı ovadır. Orman 
olan kısım ova kısana indirilirse halk bundan çok 
istifade edebilecektir. Fakat Çamlıdere kısımla
rı orman bakımından daha kesiftir. Ora halkı
nın geçim kaynağı vaktiyle prmancılrkmış, şim
di de hayvancılıktır. Bu sebeple ellerindeki hay
vanları barındırmakta şimdi zorluk çekiyorlar. 
Binaenaleyh bu halka yaşama şekillerini değiş
tirmede bir intikal devresi kabul edilmesini ve 
muvakkat bir zaman için hayvanlarının bann-
dırclanasma imkân bırakılmasını riea ediyorum. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. 

Dr. S. A. DÎLEMRE (Rize) — Efendim, Ri
ze'deki çaycılara geçen sene geç para verilmiş. 
Bakanlıktan bunun geciktirilımemesini rica ediyo
rum. Çünkü çaycılık orada yeni inkişaf ediyor. 
Köylülere azıcık yüz vermek lâzımdır. Sonra 
bir de çaycılar yaş yaprak halinde veriyor ve 
Bakanlık bunları kurutarak çay yapıyor. Bu 
yaş yapraklardan birçoğu bu sene satın alınama
dığı için çürümüş. Binaenaleyh bütün bu yaş 
yapraklan almak icabeder. Henüz inkişaf halin
de bulunan bir sanayi için bu gibi hallere mey
dan vermemek lâzımdır. Bakanlık orada bir çay 
fabrikası kurmak üzeredir. O fabrika ilkmadde 
istiyecektir. Fakat bugün iptidai vesaitle çalışı
lıyor. Bu fabrika muhakkak çabuk kurulmalı
dır. Böyle yaş yaprakların çürümesine meydan 
verilmemelidir. 

Bir de Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşülür
ken nekatorlardan, anglostom hastalığından bah
sedildi. Bunun sebebini birçok arkadaşlar bilir
ler, Bu mikroplar kazuratta bulunuyor. Ora
larda gübre yerine kazurat kullanıyorlar. Bu 
kurt, anglostom, bağırsakta oturur ve kanı emer 
ve derin bir fakrüddem yapar köylüde. Hasta 
anglostom yumurtalarını kazuratla beraber ya
yar, çıkarır, köylü de çıplak ayakla üzerinde 
dolaşır, hattâ elleriyle tutarlar bu yüzden de 
hastalık çarçabuk dağılır, gerek ağızdan gerek 
ciltten. Bizim memleketimizde bu hastalığa tutu
lanlar çoktur, bu suretle fakrüddem alıp yürü
yor. Dün arkadaşımız Gl. tsmet Niyazi de bu
na temas etti ve hattâ Zonguldak'a kadar sirayet 
ettiğini söyledi. Halbuki, bunun mücadelesi ko
laydır. Bunun bir ilâcı vardır, tetra klorür. Bu
nu ağızdan verince muhakkak sağalryor. Fakat 
kazuratı gübre diye kullanınca iş tersine oluyor. 
Orada köylüler dediler ki, bizim bununla müca-
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dele yapabilmemiz için bize çok suni gübre lâ
zım ve bu suni gübre de suiistimal edilmeden, 
kara borsaya düşmeden, çok verilmesi lâzımdır. 
diyorlar. Burada yağmur çok iyi ıbir şey amma 
bazan da toprağı çamaşır gibi yıkar, kuvvei in-
batiyesini silip süpürür. Onun için bu suni 
gübre işine, bilmem nasıl yapacaklar, çok ehem
miyet vermek lâzımdır. O yalnız mezruat bakı
mından değil, hastalık bakımından da, müdafaa 
bakımından da lâzımdır. 

Sonra pazarda güzel bir elma fabrikası yapıl-
miş ve bir hayli para sarf edilmiştir. Bunu Bakan
lık satmalmıştır. Bu fabrika üç, dört ay evveli
ne kadar işlemeğe başlamıştı. Gayet güzel bir 
fabrika. Acaba bundan ne kadar istifade edili
yor? Bu, çeltik ve prinç için de kullanılacak imiş. 
Bu bapta bize izahat versinler. 

Sonra orada soya çıkıyor. Biliyorsunuzya 
Mançuri f asulyası. Bundan mütevellit muaz
zam bir sanayi varmış Mançuri'de. Kitaplara 
bakılırsa bu çok mühim bir mesele imiş. Şimdi 
orada biz bunu bulduk, gösterdik. Oradaki köy
lüler biz bunu öküzlere yediriyoruz dediler. De
mek ki, propaganda lâzım. 

Orada bir de çok güzel numune bahçesi var
dır. Orada kavakağaçları bile etiketlidir. Şura
nın kavağı, buranın kavağı diye. Orada da bu 
soya işine ehemmiyet verilirse çok iyi yetişir. 

Sonra biliyorsunuz, burada narenciyede var
dır. Portakal, mandalina. Bunlara bir mantar 
musallat olmuş. Bunun da mücadelesi yapılıyor. 
Fakat mücadele yapılan ilâçtan biraz daha fazla 
verilmesi, mebzul verilmesi lâzım. Yani oradaki 
ziraat memurlarının köylüye çok yardım etmele
ri, akıl öğretmeleri, madde tevzi etmeleri lâzım
dır. 

Şimdi bizim derdimiz burada bitmiyor arka
daşlar. Yüzbinlerce mandalina, portakal sandı
ğı, sonra burada yapılan gemilerin tahtaları ve 
kaburgaları için çok keresteye ihtiyaç vardır. 
Orada keresteciliğin çok mühim yeri vardır. Çün
kü nerede ufak bir körfez varsa orada gemi yapı
yorlar. Bu adamlar orman idaresinden şikâyet 
ediyorlar. Diyorlar ki, bizim kendi ormanlarımız 
vardır, evvelce buradan ağaç kesebiliyorduk, şim
di müsaade etmiyorlar. Halbuki, biz bunu ba
badan anadan gelme ve bize ait olduğunu vesika-
lariyle ispat edebiliriz. Bize müsaade etsinler, 
yine eskisi gibi kendi ormanlarımızdan katiyat 
yapalım diyorlar. O zaman Bakanlığa müracaat 
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edilmişti. Acaba, Bakanlık ne şekil verdi! Bun
ları arzetmek için çıktım. 

BAŞKAN — Yaşar Özey 
Y. ÖZEY (Manisa) — Sayın arkadaşlar; ben

deniz çok kısa olarak Tanm Bakanımızdan 
temennilerde bulunacağım. 

Çiftçilerimizin istihsal vasıtalarından mü
him birkısmı dışardan memlekete gümrüklü gir
mektedir. bunlardan başlıca çiftçinin istihsal 
vasıtasını teşkil eden pulluk, henüz memlekette 
gümrüksüz girememektedir. Gümrüksüz olarak 
memlekete bol pulluk ithalini rica edeceğim. 

İkincisi, istihsal vasıtalarımız olan ilaçlar 
vardır. Bu ilaçların başında kükürt gelir. 

Saym Fuat Sirmen arkadaşımızdan kükürtün 
gümrük resmi hakkmda bazı ricalarda bulun
muştur. Kendileri tavzih buyurmadılar. Bu 
hususta, tekrar burada daha ilgili olan Tarım 
Bakanından ricada bulunuyorum. Memleketimi
ze daha evvelleri kükürtün torbası iki liraya 
kadar ithal ediliyordu. Halbuki bugün bunun 
•torbasından iki lira gümrük resmi alınmaktadır. 
Bu doğrudan doğruya hastalıkla mücadele için 
kullanılan bir vasıtadır. Tekrar arzediyorum, 
bağcılarımız için hayati bir meseledir ve ile
ride memleketimizde mühim ihracat malı ola
cak olan şarapçılık için de bunun mutlaka ucuz 
olarak bağcılara verilmesi lâzımgelir. Keçibor
lu'da çılkan kükürt doğrudan doğruya Millî Sa
vunma Bakanlığının ihtiyacını bile karşılaya
mamaktadır. Bilhassa bu kükürt üzerinde faz
la durularak bunun bir an , evvel hallini rica 
edeceğim. Bir de istihsal vasıtalarının ba
şında gelen pulluğun gümrüksüz olarak mem
lekete girmesini Tarım bakanından tekrar istir
ham ederim, bağcılarımızın en mühim ve mas
raflı vasıtası olan Posta, göztaşı, kükürtün ucuz 
olarak kendilerine temin edilmesini bilhassa son 
zamanlarda büyük buhran geçirmekte olan bağ
cılığımızın inkişafı bakımından temenni ediyo
rum. 

BAŞKAN — Söz İzzettin Çalışların 
Orgl. t . ÇALIŞLAR (Muğla) — Seçim daire

mi ilgilendiren bazı önemli hususlar hakkmda 
maruzatta bulunacağım; Toprak Kanununun tat-
bikma Muğla ilinden başlanacağı işitiliyor. Top
rak Kanunu memleketin her yerinde olduğu gibi 
Muğla'da da çok iyi tesir yapmıştır. Halkm ekse
riyeti bundan çok memnundur ve hakikaten çok 

yerinde bir kanundur. Gezmelerimizde arazisini 
kendi eken köylülerin istihsal kudretlerinin çok 
yüksek olduğunu gördük. Devlet çiftliklerine 
yakın olan köylülerin mahsul kaynak ve kuvvet
lerinin de Devlet çiftliklerinden hiç aşağı olma
dığını müşahede ettik. Hattâ daha yüksek olan
lar dahi vardır. Ancak bazı küçük arazi sahip
leri vardır ki, meselâ Gökabat ovasında 400 - 500 
dönümlük yeri olan arazi sahipleri, arazinin top
rak vaziyetine göre köylere dağıtılacak. Üç misli 
brrakıldiığı takdirde 100 - 150 dönüm bir arazi 
ellerinde kalacak ki şimdi aile vaziyetleri, çocuk
larının geçimi, tahsili ve diğer hususlarını temin 
edemiyeceklerini ve zor durumda kalacaklarını 
söylediler, şikâyette bulundular. Ben de düşün
düm, az topraklı olan bu yerlerden arazi alınır
ken nüfus miktarını, çocuklarının adedini tahsil 
çağlarını gözönüne alarak bunları zor duruma. 
sokmamak münasip olacaktır. Bunu Sayın Tanm 
Bakanına arzediyorum. 

Bir de Köyceğiz'de Künlük ormanları vardır. 
Bu ormanlardan senede 100 bin liralık bir gelir 
temin ediliyor. Bu ormanlar Devletleştirilmiş or
manlar meyamndadır. Buna mukabil bu orman 
sulak bir sahadadır. 30 000 nüfuslu bu kazanın 
sıhhat ve enerjisini mütemadiyen tahrip etmek
tedir. Ben öyle zannediyorum ki 100 bin liralık 
bir arazi 30 bin nüfuslu bir kasabanın sıhhat ve 
enerjisinden kıymetli olmasa gerektir. Buna mu
kabil Künlük ormanları yerine Okaliptüs orman
ları yetiştirilse Künlük ormanlarının verdiği ge
lirden ve faydadan daha çok faydalı neticeler alı
nabileceği gibi büsbütün ortadan kaldırıp kuru
tulacak olursa meydana çıkacak olan arazi ile 
geniş bir istihsal sahası, açılmış olacağından ora 
halkının sıhhati ve enerjisi yerine gelecek ve bu 
arazi bir servet membaı olacaktır. Bunun da na
zarı dikkate alınmasını rica edeceğim. 

Sonra Marmaris'te.bir bağcılık tesisi. Marmaris 
dağlık bir mıntakadır. Geniş arazi kaynakları 
yoktur. Bunları kalkındırmak için ne mümkün
se yapmalıdır. İstihsal kudretlerini artırmak 
için kendileri her türiü vasıtalara müracaat edi
yorlar. Bu arada bağcılığı tesis etmek müm
kündür ve bu işe müsait, yeter derecede arazi
leri vardır. Tarım Bakanlığı oraya ziraat me
muru veya müstakillen bağcılıkta ihtisası olan 
bir memur göndererek, bu işi lüzumu kadar in
celedikten sonra, halkın istekleri üzerinde, bu 
bağcılığın ihyaya kalkışılması bir kazamızı kal-
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kmdırmış ve istikbalini temin etmiş olacaklar
dır. 

Milas'ta tapulu ve tapusuz zeytinlikler var
dır. Orada iken işleri için şikâyette bulundu
lar, buraya geldikten sonra da yine mektup
larla bize bildirdiler. Gerek tapulu ve gerek 
tapusuz zeytinlikleri timar için, budama için 
kesilen ağaçları ve çalı çırpıları sahipleri alıp 
evlerine götüremiyorlar ve yakamıyorlar. Bu 
mahrukatın pahalılığı sırasında. Ben de düşün
düm. Sahibi olduğu bir ağacın umarından, bu
damasından ve etrafının temizlenmesinden çı
kan çalı, çırpı ve dalları alıp evine götürüp 
yakmak için mâni olan hangi kanundur bilmiyo
rum. Yalnız dediler ki, evvelce muhtara müra
caat edip bir müsaade alıyorlarmış, muhtar 
bir kâğıt veriyormuş, bu kâğıtla kendi ağaç
larından çıkardıkları çalı, çırpı ve ağaçları ev
lerine götürüyorlarmış. Sonradan bunu menet-
mişler. Bu işe ziraat memuru müsaade edecek
miş. Ziraat memuru kasabadadır. Bu işler ise 
muhtelif köylerde, şurada, burada dağılmış bir 
vaziyettedir. Ziraat memuru gelip bunları gö
recek, bu dallar, bu çalı çırpı onun mudur, de
ğil midir, onu tetkik edecekı bu müsaadeyi 
verecek. Buna imkân yoktur. Aynı zamanda 
da bir harcırah meselesi olur. Rica ediyorlar ki, 
kendilerine zor. vermiyecek bir şekle konsun 
bu iş. Bu müsaadeyi verme salâhiyeti yine es
kisi gibi muhtarlara verilsin. Bunlar da kolay
lıkla kendi ağaçlarından kestikleri dalları ve 
çalı çırpıyı alıp evlerine götürüp yakabilsinler. 

Orman işi ayrı bir iş olmakla beraber Tarım 
bütçesi teşkilâtı içinde olduğu için Muğla ilin
deki orman durumu hakkında da biraz mâru
zâtta bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Orman Umum Müdürlüğünün 
ayrı bütçes vardır, bu husustaki mütalâaları
nızı o zaman beyan buyurunuz. (Orman bütçe
sinde söyleyin sesleri). 

î. ÇALIŞLAR (Devamla) — Müsaadenizle 
kısaca temas edeceğim. 

Oranın orman teşkilâtı tabiî yenidir. Halkın 
alışmadığı bir teşkilâttır. Ancak ilk tutuş ve gi
diş oralar halkını pek memnun etmemiştir. Ba
zı arkadaşlardan duyduğuma göre, bazı yerler
deki orman teşkilâtın gidişi, yaptığı ıslahat ve 
tesisat hakikaten oraları çok memnun etmiştir. 
Meselâ onnanla, odunla, kömürle meşgul olan 
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halk yine düşünülerek onların hayatlarını te
min edecek durum verilmiştir ve o. muhitin ke
reste ihtiyacı tamamen temin edilmiştir. Muğ
la elinde henüz bu vaziyet görülmüyor. Meselâ 
Köyceğiz'de bana cenaze için dahi kereste, bula
madıklarını söylediler. Teşkilât, gelen sermaye
den tüccarlara büyük büyük stokları, keresteleri 
satıp veriyor. Amma küçük bir kasabanın kü
çük bir ilçenin küçük bir stok için müracaatını 
kabul etmiyor. Bu suretle ufak bir yörde hal
kın her ihtiyacı için lüzum gördüğü bir parça 
keresteyi kendi pazarından tedarik edemiyor. 
Bu teşkilât bir nevi inhisar gibidir. Nasıl inhi
sar, tekel her mamul maddesini memleketin her 
noktasına yetiştirip halkın ihtiyacına arzedi-
yorsa orman teşkilâtı da her yerde halkın ihti
yacı için lâzımgelen her nevî keresteyi her han
gi bir bayiine verip halkın ihtiyacını temin et
mesi lâzımdır. 

Muğla ilinde de birkaç yüz bin keçinin du
rumu demin Feyzi Daldal arkadaşımızın bu mev
zu üzerindeki isteklerinin benim tarafımdan da 
tekrarlanmasını icabettirmektedir. Orası da dağ
lık bir yerdir ve köylülerin ya devesi vardır, ya 
keçisi, hayatını bununla temin etmektedir. Bun
lar büyük bir müşkülât içindedir. Orman.teşki
lâtı bunları ne orman içine sokuyorlar, ne de 
fundalığa. Bu iş büyük bir zor veriyor. Gerçi 
ormanın korunması Orman Kanununun icapla
rı yapılması gerektir. Amma bu 200 bin nüfu
sun belki 150 bininin hayatının bir kısmını temin 
eden bu hayvanatı büsbütün düşünmemek de 
doğru değildir. Ya Daldal'in dediği gibi bun
lara ormanları tahrip etmiyecek şekilde mınta-
kalar göstermeli, onları besliyecek: meydanlar 
göstermek lâzımdır, halk bunları ellerinden çı
karıp hayatına medar olacak koyun, inek gibi 
hayvanlar] tedarik edinceye kadar uzun sene
ler ister. Bu da bir program altında ve-bir usul 
altında tanzim edilmek ister. Halbuki oralar 
yalnız çam ormanlarından ibarettir ve çam or
manlarını keçilerin tahrip etmediklerini söylü> 
yorlar ki bundan evvel yanmış bir orman «saha
sında keçilerini senelerce otlattığı halde tekrar 
ormanların bittiğini ve büyüdüğünü ve kereste 
ormanları haline geldiğini de misallerle göster
mektedir. Onun için halkm bu kereste darlığı
nı ve keçi, deve hayvanatını beslemek zorluğu
nu belirterek Tarım Bakanının ciddi düşünerek 
esaslı yardımlarda bulunmasını rica ediyorum. 

— 514 — 



B ': 20 
C. DURSUNOĞLU (Kars) — Sayın arka

daşlar. benim, Tarım Bakanımızdan iki küçük 
ricam-var: Bunlardan birisi, birkaç vilâyetin bir
den tarım kalkınmasına hizmet edecek olan bir 
teknik ziraat okulu işidir. Kendileri de yakinen 
biliyorlar. İstilâ dolayısiyle harap olan ve vak
tiyle çok iyi bir çiftçi mmtakası bulunan Pasin 
ovası ve mücavir ovaların ziraat imkânları uzun 
müddet zayıflamıştı. Şimdi hem nüfus kesafeti, 
hem de aynı zamanda işlemeğe başlamış olan 
çiftçi şimdi mahallinde yerleşmekte ve günden-
güne bu iş ilerlemektedir. Ancak yeni, doğru ve 
teknik usullere sevkedebilmek için bütün bu mın-
takada hemen hemen heyeti umumiyesinin aynı 
bünyeyi gösterdiği ovalardaki çiftçiyi yetiştir
mek için Pasin ovasında bir ziraat teknik okulu 
kurmağı kendileri tasavvur etmişlerdi. Fakat 
iki senedir bu iş tetkik dolayısiyle henüz ortaya 
çıkamadı. Benim ricam, şu işin ele alınmasıdır. 
Bu işin bir de mânevi tarafı vardır. Türk'lerin 
Anadolu'da 1040 milâdî tarihinde Özbek Yağan 
eliyle toprağa ilk tohum attıkları bir yer vardır, 
burası Araş mmtakası dahilindeki Horasan çu
kuru denilen mıntakadır. Burası, araziyi bilen
lerin söylediklerine göre çok münbit, mahsuldar 
ve mıntaka için tipik bir yerdir. İstirhamım, 
önümüzdeki yıl içinde Sayın- Bakanımız bu işi 
kuvveden fiile çıkarsın. Çeşitli badireler içinde 
kuvvetini kaybetmiş olan bu çiftçilere kalkınma 
imkânım versin. Sualimin birisi budur. 

İkincisi; dün iki defa talihsizliğe uğrayan 
bir mesele. Burada bunu yeniden açıyorum, bel
ki Tarım Bakanımızın bir yardımı olur. 

Dün, Zihni Orhon arkadaşım, Erzurum önün
deki bataklığı mevzuubahis ettiler. Bu bataklık 
birkaç defa mühendislerimizin elinden geçti, 
ölçüldü, biçildi, kurutma imkânları arandı. Fa
kat şimdiye kadar çeşitli sebepler dolayısiyle 
geri kaldı. Geçen gün Bayındırlık Bakanı bu 
işin bir sıhhat işi olduğu için Sağlık Bakanlığı
na taallûk ettiğini söyledi. Sağlık Bakanı ise bu 
dâva üzerinde hiç durmadı. Şimdi bu bataklık 
mıhtakanın temizlenmesi ile 60 bin küsur hektar 
bir arazi kazanılacaktır. Bu kazanılan arazi çok 
münbit bir yerdir. Ayrıca şimendifere 3 kilo
metre, 50 bin nüfuslu bir şehre de 7 kilometre 
kadardır. Binaenaleyh Tarım Bakanlığı için de 
bu bakımdan bu mesele iyi bir mevzu olabilir. 
Acaba orada kendisi için bir yer kazanamaz mı ? 
Bu ciheti de tetkik etmelerini rica ediyorum. 
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Fakat cevap istemiyorum. 

Diğer bir meseleye de temas etmek istiyor
dum, mahrukat meselesine. Fakat onu Orman 
bütçesi mevzuubahis olurken arzedeceğim. 

BAŞKAN — Abidin Ege. 
A. EĞE (Denizli) — Muhterem arkadaşlarım, 

Tarım Bakanlığı bütçesi müzakere edilirken bir 
mevzu üzerinde durmak, bu husustaki düşün
celerimi ve ricalarımı arzetmek için buraya gel
dim. Bu da yağ işlerimizdir. Ve beni buraya 
getiren sebep, bir hafta evvel uzun uzadıya yük
sek, heyetinizde münakaşa edilen ve memleketi
mize yeter mi, yetmez mi konusu üzerinde du-
rualu zeytin yağcılığımızdır. , 

Ben yeter mi, yetmez.mi mevzuu üzerinde 
duracak değilim. Çünkü bunun hakkındaki gö
rüşmelerimizi bitirdik ve isabetli kararımızı ver
dik. 

Bendeniz asıl yağcılığımızın esası olan, yağ
cılığımızın ham maddesini teşkil eden, zeytin
ciliğimiz ve sütçülüğümüz üzerinde duracağım. 

Arkadaşlarım, sabrınızı tüketmiyeceğim, 
ana hatlariyle mevzua temas edeceğim. Onun 
için mümkün olduğu kadar kısa söylemeğe çalı
şacağım. 

Yağcılığımız deyince, bunu arzettiğim gibi, 
ikiye ayırmak lâzımdır. Biri nebatî yağlarımız 
ki, bunun belkemiğini teşkil eden zeytinciliği
miz ve zeytinyağcılığımızdır, İkincisi; hayva
nı yağcılığımızdır ki, bunun da esasını sütçü
lüğümüz teşkil eder. 

Evvelâ zeytinyağclığrmızı ve zeytin mahsu
lümüzü ele alıyorum. Arkadaşlarım, hepimizin 
bi]diiğ gibi zeytin bölgemiz hemen Pendek'ten 
başlar, Hatay'ın ucunda nihayet bulur. Bura
daki zeytin sahamız tahminen 80 milyon ağacı 
ihtiva eder. Yalnız bu 80 milyon ağacın 30 
milyonu ehli, 50 milyonu da yabanî ağaç oldu
ğunu söylersem, büyük bir servetimizin bu sa
ha üzerinde yatmakta olduğunu anlatabilmiş olu
rum. 

Bu 30 milyon ağacımızdan almış olduğumuz 
yağın miktarı da 30 bin tondur, bu rakam va
satidir. Bu miktar bazan 60 bin tona kadar çı
kar, bazan da 20 bin tona kadar iner. Bu is
tihsalimizle dünya zeytinyağcılığmda yine dör
düncü mevkii tutan bir millet olarak bulunuyo
ruz. Zeytinyağı ve zeytin havzası, Akdeniz 
havzasıdır. Burada kısaca arzedeceğim; birin
ciliği tutan İspanya'dır. Bütün dünya zeytinya-
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ğı istihsalinin % 40 nı çıkarır. îkinci italya'dır. 
% 30 im üçüncü Yunanistan, % 12 sini dör
düncü de biziz ki; % 4 nü çıkarırız. Bizim ya
nımızda hemen bizimle başbaşa giden Portekiz 
ve Tunus vardır, ötekiler daha aşağı düşer. 
Bu 30 bin ton vasati yağımız bazan 60 bin tona 
çıkar demiştim ve ondan dolayıdır ki daha üç 
sene evvel zeytinyağ ihraç eden ve kendimize 
de bol bol zeytinyağı bulan bir millettik. 

O ecen sene istihsal azdı. İhtiyaç ta günden 
güne çoğalmaktadır. Harb dolayısi ile bir kı
sım yağlarımızın dışarıya gittiğine şüphe yok-
tıu\ Ondan dolayıdır ki bu sıkıntıyı çektik ve 
üç sene evvel 60 kuruşa olan ve hiç skmtı duy
madığımız zeytinyağını birdenberie bulamaz ol
duk ve fiyatının da 300 kuruşa fırladığını gör
dük. 

İstihsal yaptığımız ağaç miktarı 30 000 000 
olduğuna ve elde edilen yağ miktarı da 30 000 
ton bulunduğuna nazaran ağaç başına bir kilo 
düşmektedir. Fakat her tarafta bu, böyle de
ğildir. Asıl zeytinyağcılığm merkezini teşkil 
eden Balıkesir'de bu miktar bir ağaca 3 - 4 kilo 
kadar çıktığı halde diğer bölgelerimizde 100 
grama kadar iner. 

Arkadaşlar, benim istirhamım bir defa eli
mizde mevcut olan ağaçlardan karşımızdaki 
komşu devletlerden miktar itibariyle ağaç başı
na iki üç defa daha az istihsal edilen zeytin istih-
salâtımızı ilk hamlede onların seviyesine çıkar
mak. Bunu bakımla, budamayla, bilhassa top
lama usullerinde yapacağımız tadilâtla yapabi
liriz. Bu suretle vasati 30 bin ton olan istih
salimiz bir kuvvetli hamle ile 60 bin tona çı
kar. Ve biz de bir sene verir, bir sene vermez 
zehabı da ortadan kalkar. 

Arkadaşlar, istatistiklerimize bakınız, zeytin 
mıntakasmda bulunan arkadaşlarımız da bilir
ler, bir sene iyi mahsul alan zeytin müstahsil
leri ertesi sene aynı mahsulü alamazlar. Bu
rada en büyük âmil devşirme usulüdür. Bizde 
devşirme sırıkla yapılır. Zeytini döverek top
larız. Toplarken de, bir senelik dalları kıra
rız. O bir senelik dallar gelecek sene çiçek aça
cak meyve verecekti. Onlar kırıldığından do- | 
layı ertes sene ağaç dal yapar ve ikinci sene I 
bize meyve verir. Halbuki komşu memleket
lerde bu kalmamıştır. Toplama sıyırma iledir. 
Demek ki bakımda yapacağımız tadilâtla mah-
su'ümüzü iki misline çıkaracağız. İkinci iş, ya- I 

.1045 Ö : 1 
ban/eı zeytin ağaçlarını süratle aşılamak lâzım
dır. Fakat bu pek güç bir iştir. Sanayi ham
lelerimizde olduğu gibi bunda da aynı büyük ham
leleri yapmamız lâzımdır. Bunu Tarım Bakanı
mızdan rca ediyorum. 

Üçüncü kaybımız yağ hanelerde oluyor. Zey
tin yağlarımızın üçte birinin yağhanelerde kay
bolduğunu söylersem hayret etmeyiniz. Yağha
neler çok iptidai bir haldedir. Bu yüzden yağla
rımızın üçte biri de arzettiğim gibi kaybolup 
gitmektedir. Bu yağhaneleri ıslah edersek on 
bin tonluk bir yağ tasarrufunu bu yüzden temin 
etmiş oluruz. 

Sonra zeytinlerimize iyi bakmak meselesi ge-
lirki; bunu temin edersek istihsalimiz iki misli 
olacaktır. Dünün sağlam ihraç emtiası olan 
bu yağları ihraç edecek hale gelirsek bizim için 
kuvvetli bir döviz kaynağı sağlanacaktır. 

İkincisi; yabani zeytinliklerimizi süratle aşı
lamakla bu istihsali kat kat yükselteceğiz. Ay
nı zamanda orada yaşayan geniş bir çiftçi hal
kına refah temin edeceğiz. Onun içiiı, aynen sa
nayi programımızda olduğu gibi bu işte de kuv
vetli bir hamle ile işe başlamayı bilhassa Tarım 
Bakanından rica ederim. 

Sadeyağ işimize geliyorum. Arkadaşlarım; 
süt mevcudumuz bugünkü hayvan mevcuduna 
göre asgari hesapla ve resmî istatistiklerimizle 
1 600 000 000 kilodur. Bunun 100 milyonunu 
kaşar, salamura, peynirciliğine ve şehir yoğurt
çuluğuna vesaireye ayırırsak ki bunun tahmini 
yekûnu (100) milyon kilo tutar, geri kalan 
(1 500 000 000) kilo süt te pekâlâ yağa tahvil edi
lebilir. Bu suretle, teferruata girmiyerek soy
uyorum - bu miktar sütten 85 bin ton yağ elde 
edilir arkadaşlar. Bu sütü 23 milyon sağmal 
hayvandan alıyoruz. Bu süt istihsalinin takri
ben yarısı inek, manda sütü, yarısı koyun ve 
keçi sütüdür. Bu sütlerden elde edeceğimiz yağ 
85 bin ton demiştim. Bugünkü hakikî istih
salimiz ise - borsalarda muamele gören yağ mik
tarı - 20 bin tondur. 20 bin tonun da borsaya 
uğramadığını, elden satıldığını kabul edersek 
40 bin ton eder. Geri kalan 45 bin tonu mey
danda yoktur. Sebebi sütlerimizin tam şekil
de işlenmemesi, kiymetlenememesidir. Çünkü 
arkadaşları biz burada süt bulamazken öyle üc
ra köşelerimiz vardır ki, oralarda sütün kıy
meti yoktur. Bu sütlerden istihsal ettiğimiz yağ 
en iptidai, en basit şekilde yapılmaktadır. Süt 
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bölgelerimizi şöyle kısaca gözden geçirirsek j 
başta Şark vilâyetlerimiz gelir. Nasıl ki, Orta 
Anadolu buğday kaynağımız ise Şark vilâyet
lerinizde bizim et ve yağ membaımızdır. 

Kars bölgesinde yalnız 200 milyon süt oldu
ğunu söylersem ve bundan vasati on bin ton ya-
ğm istihsal edilmesi lâzımgeldiğini bildirirsem 
ve bu günkü vaziyette Karstan ihraç ve istihsal 
edilen yağın yalnız 1500 ton olduğunu arzedersem 
arkadaşlarım sütlerimizin tamamen işlenemediği-
ğini ve kıymetlendirilemediğini ve bizim yağ sı
kıntısı içinde neden kaldığımızı biraz izah ede
bilmiş olurum. Onun için teferruata geçmiyece-
ceğim, istirhamım şudur böyle süt bölgelerimiz
de meselâ Kars, Karaköse, Karadenizin Sürme
ne, Vakfıkebir, Maçka, Diyarbakır, Bingöl, Er
zurum daha cenuba inersek Urfa ve Mardin, Si
lifke mmtakalarımızda ki, bu yerler bizim kuv
vetli süt membalarımızdır. Buralarda bu sütleri 
degerlendirebilirsek, teknik usullerle yağa tahvil 
edebilirsek bu yağ sıkıntımız kendiliğinden orta
dan kalkar. Bunu yapmakla aynı zamanda ka
zancımız şunlar olacaktır: Evvelâ bu bölgelerde, 
memleketimizdeki kuvvetli süt membalarını para-

• ya tahvil etmiş olacağız, ikincisi; bununla ucuz 
ve bol yağ temin edeceğiz. 

Üçüncüsü; geçen gün Başvekilimizin söyledi
ği gibi, şark ve orta Anadoluyu, garp bölgeleri
mizdeki köylümüzün seviyesine biraz daha yaklaş
tırmış olacağız. Çünkü süt kıymetlenince tabia-
tiyle hayvancılıkta genişliyeeek ve kıy-
metleneeektir ve hayvana bakım hırsı 
ve ıslâhı daha ziyadeleşecektir. Köy
lü, hayvanlarının yalnız etinden değil, bugün 
tâli mahsul f arzettiği, hattâ birçok yerlerde sata
madığı sütünden de istifade edecektir. Bu su- J 
retle asıl özlediğimiz hayvancılığın inkişafı da 
kendiliğinden yürüyüp gidecektir. 

Onun için istirhamım şudur; bu mmtakalarda 
Tarım Bakanlığı, elinde mevcut kurumlarla, ya
hut herhangi bir kurum ile süt imalâthaneleri 
açmak, köylünün sütünü orada toplamak, yağa 
tahvil etmek, yahut kremaya tahvil etmek, son
ra büyük satış merkezlerimiz olan İstanbul ve 
Ankara gibi yerlere sevkederek hem bu merkez
leri yağ sıkıntısından kurtarmak, hem de arzet-
tiğim faydaları bu yoldan sağlamaktır. Ziraat 
Bakanımızdan bu iki mevzuu kuvvetle, sebatla 
ve Büyük bir hamle ile ele almasını rica ederken, 
ona yeni sene bütçesinde başarılar diler ve hepi- J 
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j nizi hürmetle salâmlryarak sözlerimi burada ke

serim. (Alkışlar). 
F. SELER (Kırşehir) — Sayın arkadaşlarım, 

ben kısaca bir iki madde hakkmda söyliyeceğim. 
Aynı zamanda köylünün ve halkm menfaatine 

| hizmet etmiş olacağım. Dairei intihabiyem olan 
I Kırşehirin Mucur ilçesinde bundan 20 sene evvel 

bir Ziraat Bankası şubesi açılmış. Bu şube 5 - 8 
sene devam etmiş. Bir aralık memuru ölmüş. 
Memurun ölmesi dolayısiyle bu şubenin 200 000 
lira derecesindeki sermayesini çekmiş, Kırşehrine 
vermiş, oraya da tebligat yapmış ki, ihtiyacını
zı Kırşehir Bankasından temin edin diye. Şim
di takdir buyurursunuz ki, Kırşehir iline 15 - 20 
saatlik ilçenin, köyleri vardır. Oradan bu adam
lar kalkacak, 15 - 20 saat yol yürüyüp Kırşehri
ne gelecek ve Ziraat Bankasından para alacak. 
Sonra orada Ziraat Bankası müdiriyetinin kapısı 
önünde nasıl kalabalık toplandığını bilmem bilir
ini siniz ? 

BAŞKAN — Banka Ticaret Bakanlığına ait 
olduğu için arzu ederseniz orada konuşunuz. 
(Devam etsin sesleri) 

P. SELER (Kırşehir) — Şimdi efendim, bu 
adamlar Kırşehir'e geliyorlar. Kış yaz gelip han
larda yatıyorlar, 3 - 5 gün kalıyorlar, aldık
ları paranın bir kısmını da hanlarda, şuraya 
buraya sarf ediyorlar ve meyusen dönüyorlar. 
Bunu bir iki defa tecrübe ediyorlar, hep ayni 
netice. Bunun üzerine bu zahmete tahammül 
edemiyerek vaz geçiyorlar. Nihayet vilâyet ve 
Parti kanalından müracaat ediyorlar, bağırı
yorlar, çağırıyorlar, duyuramıyorlar. Bu de
fa gittiğimizde bize de müracaat ettiler, siz mil
let vekilisiniz bu işimizi takip edin dediler. Evet 
biz milletvekiliyiz amma burada söylemekten 
başka elimizden bir şey gelmez. Sonra ziraat 
kongresinin içtimai vardı. Orada bizimki gibi 
bir çok teklifler daha vardı. Nihayet bu meyan-
da 21 tanesi ayrıldı ve kongrede buralara şube 
açılsın dendi. Müdüriyeti umumiyede takip ettim 
ve heyeti idareden öğrendim, Mucur'u iktisadi ve 
verim itibariyle 7 nci derecede kabul olunduğu
nu öğrendik; memnun olduk, çünkü ileriye al
mışlar. Gittim müdüre müracaat ettim, memu
runu tâyin edin diye. Müracaat ettim, müspet 
bir cevabını alamadım, tekrar müracaat ettim, 
memur bulamıyorum dedi, aradan bir sene geç
ti, tekrar müracaat ettik, ajan göndereceğim 

I dedi, buna da razı olduk, oda gitmedi, bu de-
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fa da bir cevap alamadık. Vaktiyle bunları il
ce halkına yazdık, nihayet yüzlerine bakamıya-
cak hale geldik. Bu sefer tekrar müracaat et
tik. yine olmadı. Halbuki bunda bir güçlük 
yok, para orada duruyor, bir memur göndere
cekler, hattâ memur evini bile verecekler, da
hası var, idare binası yapılınca parasız yer gös
terecekler, hattâ bu idare binası yapılırken ki
reç taş, orada mümkün olan malzemesi ne ise 
onu da verecekler bu da yapılamadı. 

Rica ederim, Bakandan bu işi halletsinler, 
işi heyeti umumiyeye de arzediyorum. (Bravo 

• sesleri, alkışlar). 
BAŞKAN — Mitat Aydın. 
M. AYDIN (Trabzon) — Sayın arkadaşlar, 

ben ne keçi taraftarıyım, ne de orman alehda-
rıyım. Tabiî vatandaşlarımı düşünmek lâzımdır, 
bu itibarla da dolaştığım beş, altı cenup vilâ
yetinde dinlediğim şikâyetleri umumî olarak ar-
zedeceğim. 

Efendim, köylünün şikâyeti şudur. Bizi or
mandan çıkardıklarına göre ya bir yer göster
sinler, yahut da bıraksınlar. 

İkincisi dört keçim var bütün maişetim bunun 
elindedir. Benim keçimi ormandan çıkarıyorlar, 
yer göstermiyorlar, satmak istediğim zaman 
kimse almıyor, ucuza gidiyor. Hükümet keçi
yi alsın bari yerine koyun versin, çünkü bütün 
hayatım buna bağlı. Bütün vilâyetlerde aynı 
şikâyeti dinledim. Daldal arkadaşımın dediği 
gibi bu nazarı dikkate almağa değer, bir mese
ledir. Vekâlet bu hayvanlar için bir hakkı ha
yat verilerek bir yer gösterilsin. Bir çok mühim 
vilâyetlerimiz bununla ilgilidir. 

İkinci ricam; kauçuk meselesidir. Bakan 
arkadaşımız, ilmü idare adamıdır, bundan ce
saret alarak bunun üzerinde bir kaç şey söyle
mek istiyorum. 

Arkadaşlar, kauçuk bilirsiniz bir ağaç usare
sinden yapılır. Bundan 20 - 30 sene evvel Alman
lar kimyevi usullerle suni kauçuk elde etmişler
dir. Ruslarsa nebattan elde etmek imkânını bul
muşlardır. Memleketimizde arkadaşlar, yersa-
kızı denilen bir ot vardır. Bu ottan pekâlâ ka
uçuk yapılabilir. Acaba Vekâlet bununla alâka
lanmış mıdır? Alâkalanmışsa nasıl bir netice 
alınmıştır. Bunu lütfen izah etsinler. Bizim ik
tisadiyatımızı bu harb içerisinde lâstiksizlik çok 
feci bir şekilde sarsmıştır ve alâkalıları âdeta 
sersem hale getirmiştir. Ümit ederim bu kau

çuk işinde Sayın Ziraat Vekilimiz muvaffak olur 
ve bize de hayırlı haberler verir. 

Üçüncüsü kereste meselesidir. Memleketimizi 
bir taraftan zelzelelerle Allah yıkıyor, bir taraf
tan da Ornıam Umum Müdürlüğü dövüyor. Ar
kadaşlar, bir metremikâbı kereste 250 liraya sa
tılıyor. Muhterem arkadaşımız Şevket Raşit 
Hatipoğlu burada bize birçok hesaplar göste
rerek haklı olduğunu ispata çalışacak. Fakat 
halkın ekmek gibi keresteye de fevkalâde ihti
yacı vardır. Binaenaleyh kerestenin çok miktar
da kullanılabilecek ve kolayca satmalmabilecek 
bir hale getirilmesini kendilerinden istirham edi
yorum. 

F. ASAL (Denizli) — Aziz arkadaşlar; ben
deniz de kuruluşundaki maksat ve gaye hilâfına 
olarak Ticaret Bakanlığına bağlı bulunan ve bu
gün görüşülmekte olan Tarım Bakanlığı bütçe
siyle bir alâka ve irtibatı bulunmıyan Ziraat 
Bankasından ve Tarım Kredi Kooperatiflerin
den ve bu teşkilâtların maksat ve gayelerinden 
ve çiftçilerle olan münasebetlerinden ve bazı 
Tarım Bakanlığını ilgilendiren işler hakkında 
mâruzâtta bulunmak için yüksek huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. 

Ziraat Bankasından bahsederken 1888 de ku
rulmuş alan, kıymet ve ehemmiyetini gün geç
tikçe artırmakta bulunan bu büyük teşekkülün 
banisi, büyük vatanperver, büyük idareci Mitat 
Paşanın ruhunu da yüksek huzurunuzda taziz 
etmeyi bir borç bilirim. 

Muhterem arkadaşlar; bu teşekkülün kurulu
şu ve kuruluşundaki maksat, aldığı, takındığı 
hüviyet, bünyesinin teşekkülü itibariyle Tarım 
Bakanlığımıza ait olması ve münferiden onun 
tarafından idare edilmesi lâzımgelirken bu mü
essesenin evvelâ Ekonomi ve sonra Ticaret Ba
kanlığı tarafından idare edilmekte bulunmasını, 
ticari bir hüviyet ve mahiyet verilmiş olmasını 
doğru bulmuyorum. Zaten işi bu şekle döktük
ten ve esas maksattan bu suretle inhiraf ettikten 
sonra bu teşekkülden hakikî mânasiyle zirai bir 
hizmet, zirai bir kalkınma, çiftçiye hakikî bir 
yardım yapmayı takibetmesi beki eneme.:xii. Te
şekkülün ve teşekküldeki maksadın ne olduğunu 
tesibit eden kanunun zahirî şekliyle değil, hakikî 
emri, hakikî maksadı ve mânası üzerinden işi ta
kip etmek, yürütmek lâzımdır. Yoksa, Ziraat 
Bankasının ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
zürraa şu kadar yardım etmiştir, şöyle yapıver-
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mistir, böyle yapıvermiştir demekle iş bitmez ve 
bitmiş olmaz. 

Muhterem arkadaşlar; Ziraat Bankasının ve 
bunun tamamen ticaret şubeleri olan Zirai Ta-

• rım Kredi Kooperatiflerinin kanunen maksadı 
• teşekkül ve gayeleri şudur : Halkın % 80 ini 
teşkil eden çiftçiyi desteklemek, ziraati inkişaf 
etirmek, ikrazatm behemehal işçi akdi, tohum
luk, fidan, fidelik, güibre, çift hayvanı, zirai 
malzeme, âlât, makine ve saire gibi şeylerin alın
masına, yapılmasma mahsus ve münhasır oldu
ğuna göre şimdiye kadar hangi müstakriz çiftçi, 
kaç işçi ile işini gördürmüş, ne kadar tohum al
mış, ne kadar ve ne gibi fidan ve fidelik yetiş
tirmiş, tarlaya ne kadar gübre almış ve atmış, 
ne kadar ve hangi cinsten çift hayvanı almış, 
ne gibi ziraat malzeme, âlât ve makine almış
tır? Kanunun ve bu meyanda yapılan muka
vele hükümlerinin, yapılan tahkikat ve kontrol 
neticesinde hangi müstakriz veya ortak hilâfın
da hareket etmiştir? Maalesef senelerdenberi ne 
bankanın, ne kooperatiflerin böyle bir kontrole 
yanaşmadıklarından güzel ve özel maksatlarla 
verilen paraların çoğu ticaret dalaverelerine, dü
ğün masraflarına hatıtâ birçokları sefahate, ku
mara sarf edilmiş ve edilmektedir. 

Eğerce banka ve kurulan kooperatifler, kuru-
, luşlarmdanberi kanunun emrine ve kuruluşun
daki maksada göre hareket etmiş olsalardı çift
çimiz çoktan kalkınmış, ziraat işlerimiz çoktan 
makineleşmiş,, sürülmemiş yerimiz, ekilmedik 
tarlamız kalmazdı... Halen kendimizi aldatmakta 
devam edersek yazık olur. 

Zenginleşmiş olan ve .nihayet derecede yük
selmesini, zenginleşmesini temenni ettiğim Ziraat 
Bankası para ikraz edeyim de ne olursa olsun. 
Yeter ki, halk borçlansın... fikrinden vazgeçme
lidir. 

Halkı borçlandırmak, çiftçiyi borçlandırmak 
iyi bir iş değildir. Ziraat Bankası merkezlerdeki, 
şehir ve kasabalardaki bankalarından yaptığı ik
razlar yetmiyormuş gibi bu ticaret zihniyetini, 
bu borçlandırma zihniyetinin; Kredi Kooperatif
leri kurmak suretiyle çiftçinin ayağına, köyün 
içine kadar götürmüş, yaymıştır. Yapılan ikraz
ların mahalline sarfedildiği sıkı hattâ hafif bir 
kontroldan dahi geçirilmedikten sonra neye ya
rar? Ne olursa olsun mademki bir teşkilât kurul
muş, dostlar alışverişte görsün kabilinden para
ların işletilmiş olması, köylü ve çiftçinin borçlan

dırılmış olması gaye olmamalıdır. 
Muhterem arkadaşlar; işte bu maksatla, affe

dersiniz, bu maksatla değil, köylüyü, çiftçiyi kal
dırmak, kalkındırmak, mal, mülk, bağ, bağçe, 
traktör, orak ve harman makinelerine sahip kıl
mak maksadiyle Türkiye'de 600 Tarım Kredi 
Kooperatifi ve bunların 200 000 ortağı ve 10 
milyona yakın sermayesi vardır. Her sene Ziraat 
Bankası da bu kooperatiflere 40 - 50 milyon lira 
ikrazatta ve bunlar da köylüye, çiftçiye 60 mil
yon lira kadar ikrazatta bulunmaktadırlar. Yani 
paralar tam işletiliyor. Köylü çiftçi borçlandırı
lıyor. Fakat neye yarar... Meydanda , köylüyü, 
çiftçiyi borçlu tutmaktan, borçlu göstermekten 
başka bir şeyimiz yoktur. Eğerki biz bu milyon^ 
lan ayniyata vermiş olsaydık, kalkınmamış köyü
müz, köylümüz, makineleşmemiş ziraatımız kalmaz 
di... E, ne yapalım? Üstümüzden kabahati atmak 
için para verelim de tohumunu çifthayvanını, 
fidanını, makinesini vesairesini kendisi almış 
bulunsun. Amma nereden alsın dendiği vakit el
ler uğuşturulur, diller kekeler, müsbet bir ce
vap almak mümkün değildir. 

Yalnız şükranla işittiğime göre bu 600 koo
peratiften tek bir tanesi İstanbul Bakırköy Koo
peratifi sermayesiyle ve kooperatifin demir
başı olarak traktör, ortak, harman vesaire 
makineleri alarak ortaklarının zirai işlerini ucuz
ca, kolayca ve tabiat arızalarına uğratmadan gör
mekte, çalışmakta muvaffakiyetler başarmakta 
miş. Bu kooperatife huzurunuzda memleket zi
raatı, memleket çftçiliği namına teşekkür et
meyi bir borç bilirim. îşte gördünüz mü avına, 
maksadına, kitabına tam uygun sadık bir koo
peratif. Artık arzettiğim gibi Ziraat Bankası 
ve kooperatifleri ticari zihniyetle değil bütün 
maksat ve manasiyle ve zirai zihniyetle Tarım 
Bakanlığımızın emrine verilmelidir ve tonda 
zaruret vardır kanaatmdayım. Bütün-koopera
tifler Bakırköy kooperatfi gibi hakikî maksa
dını, hakikî hüviyet ve mânasını •• taşımalıdır. 
Çiftçiye nakidden ziyade ihtiyacı olan.titf8iddeler 
aynen verilmelidir. Gerçi aynen verilmek zah
metli bir iştir, bir teşkilât, işidir. Fakat -böyle 
yapmazsak, gayemizin vusulüne imkân yoktur. 
Amma diyeceksiniz ki, bugün dahi Hükümet 
dar gelirlere yapılacak yardım işini kanunen 
aynen olduğu halde mesuliyetsiz, meşguliyetsiz, 
daha kolay olarak nakten vermeyi tercih et
miştir. Amma zahmetli işler mesuliyetti işler ne-
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kadar büyük olursa vatandaşlara hizmet nokta
sından o kadar zevkli maksadı kanuna o kadar 
uygun olur. 

Binaenaleyh, Türk köylüsünü, Türk çiftçi
sini esirlikten ortakçılıktan kurtarmak ama-
eiyle toprak, teknik okullar, orman muhafaza 
ve işletme tasarılarını hazırlayan ve kanunlaş-
tıran istikbale tam zirai bir inan ve güven ve
ren Sayın Tarım Bakanımızın bu işe de el koy
masını ve Tarım Bakanlığına gelen ziraat ma
kinelerinden bir kısmının bu kooperatiflere ver
mek ve kendisine maletmek suretiyle ziraatin 
makineleştirilmesini temin etmek ve bunu gör
mek emellerimizin hayallerimizin pay ansız zevki
dir. Ve bence hakikî zirai donatımın, hakikî 
zirai inkişafın, hakikî zirai kalkınmanın en 
belirmiş işaret, en gelişmiş teşekkülleri bunlar 
olmalıdır. 

Sayın Hükümetimizin ve Tarım Bakanımızın 
bu işte kesin ve cezrî kararlar alması candan 
temenniye şayandır. 

Bir kaç söz de meyvacılık, bağ ve bahçeci
likten bahsetmek stiyorum. 

Arkadaşlar; mevyacılığm, bahçeciliğin ve 
bağcılığın ferden inkişafına, ilerlemesine im
kân yoktur. Bu da insan seviyesinin yükselme
sine, insanların zenginleşmesine vabestedir. 
Zamanın, milletimizin yıllarca, asırlarca buna 
intizar ve tahammülüne imkân yoktur. Bun
ları; her yerde tabiatın istidat ve kabiliyetine 
göre ve bölgelere ayırmak suretiyle kül halin
de yapmalı ve yaptırmalıdır. Ayrılan bölgelere 
tâyin edilen müddet ve sene zarfında tarlasını 
yapılacak iş için hazırlamayan, yapmayan, ek
meyen, dikmeyen kimse üzerine ağır müeyyi
deler vazetmelidir. Bugünkü gibi bağ dikecek 
adam çubuğunu Bağdat'tan, meyva dikecek 
Niğde'den, bilmem Amasya'dan, Hanya'dan, 
Konya'dan getirmek, bin bir zahmet ve mas
rafa girmek suretiyle olursa bu emelimizin ta
hakkukuna imkân yoktur. Bunun hiç olmazsa 
her ilçede, her yerin iklim şartlarına göre fi
danlıklar meydana getirmeli, bunları takibede-
cek daimî ziraat memurları bulundurulmalıdır. 
Kırtasiyeciliğe nihayet vermek zamanı gelmiş
tir kanaatindeyim. 

Mahrukat, ziraat alâtı ve inşaat kerestesi; bu 
münasebetle yüksek müsaadenizle Sayın Tarım 
Bakanımızdan mahrukat, ziraat aletleri ve in-
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saat malzemesi hakkında da bazı mâruzâtta bu
lunacağım : 

Hepnizin de yüksek malûmudur ki, kasaba 
ve köylerde mahrukat derdi çok, çok acıklıdır. 
Bunlar için vaktinde tedbir, tertibat alınma
maktadır. Köylerde ihtiyaçları için verilen mah
rukat mahalleri o kadar münasebetsiz, o kadar 
uzak yerlerdedir ki, bunun kesilmesi, nakliyesi 
çok üzücü ve ezicidir. Hele kasabalar ve be
lediye teşkil ettiğimizden dolayı kasaba haline 
getirdiğimiz köylerde bu ıstırap daha acıdır. 
Herkese şahsen ihtiyaç nispetinde bir makta 
gösterilmez, bu kasaba halkının mahrukat ih
tiyacını temin için bir mütaahhit aranır, bu
lunmaz. Şahsen verilmediği ve mütaahhit 
de bulunmadığından dolayı uzun zaman kasaba
lar halkı mahrukatsız kalır. Temizi enemez, so
ğuktan karunamaz vesaire vesaire. 

Ziraat aletlerinin tedariki işi de. şahsi inşaat 
işleri de böyledir. Bunlar halkın sıhhi duru
munu tehdit eden, ziraat işlerinin vaktinde 
yapılmasına kani olan vatandaş, ev bark sahibi 
olmalarında nihayet zorluklar veren işlerdir. 
Bunların önlenmesi için her yerde her işimize 
tercihan mahrukat, alâtı ziraiye, her nevi inşaat 
keresteleri depoları açılmalı yapılmalıdır. Her 
sınıf halkın huzur ve refahı bunlar üzerinde te
kasüf etmektedir. Ormanların istediğimiz şekilde 
korunması da bu depoların kurulmasına, açıl
masına bağladır. Köylü, kentli bir kanun hük
münde yaşamalı, istifade etmelidir. Mâruzâ
tım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Yavuz Abadan. 
Y. ABADAN (Eskişehir) — Muhterem ar

kadaşlar, zirai işlerimize ait bir iki derdimizi 
ifade etmek için huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum. 

Bütçe Komisyonunda üye olduğum halde 
maalesef bu bütçenin görüşülmesi sırasında ora
da bulunamadığım için; prensiplere değil, tama
men tatbikata ait olan bu dileklerimin burada 
arzına müsaade edeceğinizi umuyorum. 

Muhterem arkadaşlar; bu seneki zirai işlere 
dair en büyük derdimiz ekim durumudur. 

Dün veyahut evelisi gün Ulus gazetesinde gör
düğüm bir fıkrada bu yılın eksiğini telâfi ede
cek şekilde yardım yapıldığı hakkında bir habere 
rast geldim. 

Bu haberin ne derece eyimser bir mahiyet ar-
zettiğini ifade için müsaadenizle seçim bölgemin 
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durumunu burada misal olarak zikretmek iste
rim 

Seçim bölgem olan Eskişehir bilhassa hububat 
ziraatçılığı bakımından hepimizin malûmu oldu
ğu üzere, ileri ve teknik ziraat yapan tabiî mem
leketimize göre bir bölge sayılır. Bu bölgenin 
normal senelerdeki yıllık istihsali 100 bin tonu 
bulur. Halbuki, bu yıl miktardan ancak en nik
bin tahminlere göre 30 - 32 bin ton istihsal edil
miştir. Demek ki, normal yıllara göre bu seneki 
istihsal % 30 dur. Şimdi asıl tebarüz ettirmek 
istediğim şudur ki; bu mıntakanın yiyecek ve to
humluk ihtiyacı 40 bin tondur. Demek ki, is
tihsal itibariyle mıntakanın esasen 10 bin tonluk 
bir açığı vardır. Bu itibarla Hükümetçe yapılan 
yardımları da nazarı itibare alırsak biraz sonra 
Hükümet tarafından yapılan yardımı da arzede-
ceğim, 5 bin ton kadar bir açık kalıyor. Bu açı
ğın bilhassa tohumluktan olması ihtimali, en kuv
vetli bir ihtimaldir. Belki bunun bir kısmı yi
yecektendir amma, büyük bir kısmı tohumluk ola
rak tahsis edilmemesinden doğan açıktır. Bu 
açığın, bu seneki noksanı telâfi etmek şöyle dur
sun, bundan önceki senelerde ekilecek miktarı 
temin edememesi bakımından bilhassa ehemmiye
tini tebarüz ettirmek istiyorum. Gerçi Sayın 
Tarım Bakanı daha Haziran ayındanberi mesele 
ile bizimle beraber ilgilidir. Bu ilgileri netice
sinde Eskişehir'e vakaa 4875 ton miktarında to
humluk tahsisinde bulunmuşlardır. Ancak bun
dan ancak 1375 tonu 3242 sayılı kanuna tahsis 
edilmiştir. Geriye kalanı da ancak para ve kredi 
ile temin edilecek olan kısımdır. Ancak parası olan 
veya bankadan kredi alabilen bundan faydalana
bilir. Banka kredisi işine şimdi temas etmek 
istemiyorum. Bir kısım arkadaşlarımız temas et
tiler. Şüphesiz köylünün hepsi Bankadan para 
temin etmek iktidarında olmadığına göre daha 
ziyade istifade ettiği kısım 1375 ton taviz ola
rak yani gelecek sene alınmak üzere verilen kısım
dır. Köylüler bu kısmın çoğalmasını istiyorlar. Fa
kat bunun çoğaltılması için ben öyle zannediyorum-
ki, Sayın Tarım Bakanı bu fevkalâde durumun 
gerektirdiği hassasiyeti maalesef gösterememiştir. 
imkânsızlıkları pekâlâ takdir edecek vaziyetteyim. 
Fakat Eskişehir bölgesi kadar hububat sahasın
da mühim bir yer olan bir mıntakanın ihtiyaçla
rını derpiş ederek ona tahsis edilecek 1375 tonluk 
taviz tohumiyle bu işin halledilmemiş olduğu 
da açık bir bedahettir. Nitekim bugünlerde bu-
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rada dolaşan köylüler de söylüyorlar. Bilhassa 
Karakaya dediğimiz bir köy Bakanlığa müracaat 
etmiş, kendilerine 30 ton buğday, 15 ton arpa 
verilmesi için emir çıkmıştır. Fakat tahsis edi
len tohumlukların tevziinde kendilerine verile
bilecek miktarın ancak on, on-bir ton miktarında 
olabileceği anlaşılmış şimdi diyorlar ki, bir ta
raftan Bakandan söz aldık, bir taraftan da tah
sis edilecek tohum olmadığı için verilecek tohum
dan tensikat yapılıyor. Orada burada dolaşıp du
ruyorlar. Aradan da epeyce zaman geçmiş bulun
maktadır. Onun için benim ricam şudur: bu ta
viz esası üzerinde bu işi süratlendirmek henüz 
vakit ve imkânı varsa kış için fakat bilhassa yaz 
ekimi için icabeden tedbirleri almak.. Eskişehir 
bu yıl iki betbahtlığa uğradı: bir defa mahsul ba
kımından en düşük mmtaka oldu, İkincisi de, 
sayın Bakan birçok uzak yerleri dolaştığı halde 
nedense bizim mıntakamızı gelip görmek lûtfun-
da bulunmadı. Bize dargın olduğunu tahmin et
miyorum. herhalde işlerinin çokluğu dolayısiyle 
gelmemişlerdir. Bu işi mahallinde görmüş olsa
lardı buradaki mâruzâtımın yerinde olduğunu 
kendileri de takdir buyuracaklardı. 

İkinci bir mesele; köy eğitmenleri çok sızla
nıyorlar. 3838 sayılı kanunun beşinci maddesine 
göre.Tarım Bakanlığının kendilerine alâtı zirai
ye vermesi lâzımgelmektedir. Bunu alamadıkla
rından şikâyet ediyorlar, durumlarının pek kö
tü olduğunu söylüyorlar. Doğrudur. Eğer son
radan çıkan kanunlarla Bakanlığın bu mükelle
fiyeti ortadan kaldırılmışsa bu vaziyetin kendile
rine bildirilmesi lâzımdır. Bunlar da ona göre 
hareket ederler. Yoksa bu vaziyette kendilerine 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden ücretleri ve
rilirken diğer taraftan tahsis edileceği kanunen 
vâdolunan bir haktan mahrum edilmeleri ve bu 
mahrumiyetlerinin sebebini bilmemeleri doğru de
ğildir. 

Bir de mücadeleye ait bir iki dileğim vardır. 
Bunlardan biri bizim mıntakamızda bilhassa 
sarı çiçekli kayaşık denilen bir ot arız olmuştur. 
Tohumlara karışıyor, vakaa bununla mücadele 
yapılıyor mücadele kanununa göre. Fakat mın-
takamız çiftçileri bundan çok zarar gördükleri 
için istiyorlar ki bunun için mücadele bir iki 
sene için bir mükellefiyet halinde yapılsın ve 
bu arıza, bunun tesiri kökünden sökülüp atılabil
mesi için cezri bir tedbir alınsın.-Bu dileği ar/e
diyorum. 
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Sonra kurt koyunlara musallat olmaktadır, I 

çok /arar veriyor. Bunlara mücadele için kö-
'pek. vesaire kullanılıyor fakat bu pahalı ve 
masraflı oluyor, herkes yapamıyor. Buna karşı 
hatıra gelen bir şey var. Belki bunların post
ları için muayyen bir mükâfat konsa veya satın 
alınması cihetine gidilse, 'sayım verdisinden bu 
mücadelenin icabettirdiği masraflar ödense her 
halde faydalı bir şey olur. 

Bir de bizim mıntakamızın hayvanı beslemek 
için hayvan yemi yokluğu pek barizdir. Çayır 
otu ve yonca yetiştiren yerler malûmu âliniz su
lak yerlerdir, bu yerler çok mahduttur. Böyle 
olduğuna göre, ne bileyim koreniııgan mı di
yorlar, bir ot vardır. Sırf kurak mmtakada ye
tiden. bu nebatın 'tohumluğu az bir bedelle ve
ya parasız çokça dağıtılırsa herhalde bu bakım
dan daha hayırlı bir netice alınmış olur. Maru
zatını bu eseslar etrafında toplanıyor. Umarım-
ki, bunların kolayca çaresi bulunur. Herhalde 
hayırlı ve seri tedbirler alınmasını beklemekte 
haklıyız. 

t TURAN (Kırşehir) -
rım, Tarım Bakanlığımızın 
edilirken seçim bölgemdeki çftçilerimizm 
bir kaç derdini anlatmak istiyorum. 

Secim böl emdeki çiftçilerle görüştüğüm za
man pulluk, karasaban üzerinde uzun uzadıya 
konuşmalar yaptık. Karasabanla bire beş aldık
ları tarladan, pullukla yedi, seki^, hatta on al
dıklarından memnuniyetle bahsettiler. Fakat 
harbden evvel 7 - 8 lira gibi ucuz bir fiyata sa
tılan Macar pullukları şimdi Donatım Kurumu 
tarafından 50 lira gibi çok pahalı bir fiyatla 
satılmakta olduğundan şikâyet etliler ve bunlar 
daha ucuza satılacak olursa hemen hemen hiç birisi 
karasaban kullanmıyacaklarını ve pulluk kul-
lanacakarım vadettiler. Ben Tarım Bakanımız
dan bu pullukların daha ucuza köylümüze sa
tılmasını imkânı varsa bunu temin buyurmala
rını çok rica ediyorum, ikinci- bir dileğim de, 
Kırşehir ili ve ilçeleri halkı bağ ve bahçe işleri 1 e 
çok meşguldür. Fakat köylerini gezdiğimiz vakit 
hemen hemen aşılı ağaca hiç tesadüf edilme
mektedir. Bunun için Tarım Bakanlığımızdan 
Kırşehir İlinin münasip bir yerinde bir fidan
lık tesis edilecek olursa köylünün yetiştirece
ği ağaçların aşrlı ve daha faydalı olacağı kana-
atmdayım. 

Arkadaşlar; ben. î)41 yılında, Niğdeden aşılı 

Sayın arkadaşla-
bütçesi müzakere 

bir 
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fidan getirdim. Yetişti ve büyüdü. Etrafta bu
lunan köylüler bu ağaçlar ufak ufak fidanlar 
aldılar kendi ağaçlarına aşıladılar. Tarım Ba
kanlığı büyük bir fidanlık tesis ederse köylü 
aşısız ağacı bağının; bahçesinin yanma yaklaştır-
nııyacaktır. Bu ciheti de Tarım Bakanımızdan 
rica ediyorum. 

Üçüncü bir derdimiz de bizim mmtakadaki 
davar ağıllarında gene oluyor. Bunun bir adı 
da farsaktır. Bu haşarat davarı ağıladığı gibi 
insanları da zehirleyip öldürdüğü çok vakidir. 
Şimdiye kadar bu haşeratm önüne geçmek için 
hic bir tedbir alınmamıştır. Davar ağılları . 
her sene yıkılıp, yeni yapılacak halde değildir 

Ağılın muhtelif kovuklarına, oyuklarına sak
lanıyor, davar dışardan sırtı yaş olarak yağ
murlu havada rutubetiyle girdiği vakit duvarın 
üzerine atılıyor, sonra yavruluyor, koyunların 
sırtını yokladığınız zaman âdeta bir keçe halin
de toplanmıştır. Bu haşere bir kere vanas+unı 
bii' davara artık onu yaşatmıyor, mutlaka öl
dürüyor. Bu cihetin de tetkikim rica • ederim. 
Dil eğim. bundan ibarettir. (Alkışlar). 

BAŞKAN — İzzet Arakan. 
I. ARUKAN (Eskişehir) — Arkadaşlar, Ya

vuz Abadan arkadaşım, Eskişehir durumunu 
kısmen anlattı. Lâkin benim söyliyeceklerim büs
bütün başka noktalardır. Onun için söz almış 
bulunuyorum. 

Arkadaşlar, biliyorsunuz ki Eskişehir bu se
ne fevkalâde bir kuraklık felâketine uğradı. Bir
çok yerlerde ekinler olmadı. Bu, Allahtan gel
miş âfettir tabiî. Herkes başının çaresine bak
mağa çalıştı. Lâkin her sene burada Nafıa büt
çesinde tekrarlarım. Köylerde birçok küçük su
lar vardır ve bu küçük sular, akar gider, bun
dan katiyen istifade edilmez. Bayındırlık bütçe
sinde bunlardan istifadeyi teklif ettiğim zaman 
daima karşılaştığım, teknik heyetimiz noksan
dır, cevabı olmuştur. Malûmu âliniz bu sulama 
işleri aynı zamanda Tarım Bakanlığı teşkilâtı 
ve vazifelerine de dâhildir. O da bu işi yapabi
lir. Birçok vilâyetlerde teknik ziraat bölümleri 
yapılmıştır. Bizim Eıskişöhir de bu meyandadır. 
Bu küçük sular akar, heba olur gider, öbür ta-
ra'ftan da. mahsul kurur. Bana öyle geliyor ki 
Tajrım Bakanlığı bunun üzerinde dursa ve bir 
kanun getirse muvafık olur mütalâasmdayım. 
Oünikü Bayındırlık Bakarılığr para bakımından 
eline aldığı isleri bitirmek için lâakal .15 - 20 
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şene ister, bu işü» de o vakte kadar beklemeğe 
tahammülü yoktur. îeaihederse bir de kanun ge
tirmesini rica ediyorum. 

ikincisi, bu sene sıtma mücadelesi her taraf
ta büyük îaaliyette devam etti. Fakat bu esna
da benim kanaa'tıma göre ba-zı yanlıslrkİar oldu. 
Sulu arazide kurak mevsimlerde köylünün buğ
dayı sulamasından dolayı bazı kimseler mahke
meye verilmiş ve sulamadan menedilmiştir. Bu 
gibi 22 kişiden ellişer lira ceza alınmıştır. Şu. 
halde Sıhhat Bakanlığının sula/manisn ne tarzda 
olacağını teknik elemaınlariyle köylüye.'anlatma
sı lâzımdır. Bu yapılsaydı köylüler mahkeme
ye gidip sürünmez ve cezaya da çarptırılmış ol
mazlardı. 

Sonra, bence buğday ziraatinin ve tarlaların 
sulanmasını sıtmaya tesiri yoktur. Bu sular an
cak bir iki gün için tarlayı ıslak tutar. Bu nok
tayı Sıhhat Bakanımızla hallini Ziraat Bakanın
dan rica ediyorum. 

Sonra, bir riıeam daha var. Filhakika Faik 
Denizli arkadaşımız Ziraat Bankasına temas et
tiler. Ben de bunu Ticaret Bakanlığı bütçesin
de konuşmak işitiyordum. Her iki Vekil de bu
radadırlar. Müsaade ederseniz- alâkası dolayı-
siyle bu mevzu üzerinde konuşayım. Bu seiıe 

kuraklık Eskişehir vilâyetind% Ziraat Bankası 
kredisinin azlığını tamamiyle meydana çıkarmış
tı r. Ziraat Bakanlığı icail>eden tohumluğu ve 
yiyeceği vermeğe hazırım diyor. Fakat köylüde 
para yoktur. Ziraat Bankşı zannederim ki harb-
den evvelki usullere tevfikan köylüye kredi aç
maktadır. Arazinin dönümüne bazı yerlerde 
yarım, bazı yerlerde bir lira kredi vermektedir 
ki neticede köylü araızisimdın kıymetinin onda bi
ri kadar bile kredi temin edememektedir. Bu 
krediyi temin etmek için de şehre geliyor, ban
kanın memurla'rınrn az olması yüzünden hiç 
olmazsa bir ay sürünüyor. Neticede de gayrrkâ-
fi bir kredi elde ediyor. Şimdi Eskişehir'de tar
lanın dönümü 20 - 25 liraya çıkmıştır. Krediyi 

dönüm başına pek az olmasından ve çiftçi kre
di bulamadıktaki sonra, ieabeden yiyeceğini ve 
tohumluğunu temin edemedikten. sonra maddeten 
yaşamasına imkân olmuyor, kaldı ki kalkınmasına 
imkân olsun. Onun içlin ahvale ye fiyatların, yük
selmesine göre kredinin de yükselmesi zaruridir. 
Ziraat Barkasının bunu ehemmiyetle nazara al
maşını, Ticaret ve Tarım Bakanlarımızın bu işi 
tertiplemelerini rica ediyorum, 
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M. ŞAHİN (Gazianteb) — Bendeniz muhte

rem Tarım Bakanından iki dilekte bulunacağım. 
Bu sene dairei intihabiyemize gittiğimizde hal
kın pek acıklı-bazı dertleriyle karşılaştık. Ga
zianteb bağcılıkta birinci değilse mutlak ikinci
dir. Fakat birincilik dâvasında bulunacağım. 
İzmir Milletvekillerinden, bahusus Hikmet Ba-
yur arkadaşımızdan korkmasaydım. 

Meşhur şairlerimizden Hasırcızade merhum, 
bundan 60 sene evvel demişti k i ; «Ayintab'ı bi
liriz, cümlesi pekmez suyu*. O zamandan bu 
zamana kadar bağlarımız iki misli artmış olma
sına rağmen biz bu mısraı başka mısraa tebdil 
ettik. «Ayintab'ı biliriz, cümlesi Gazi çocuğu». 

Son seneler zarfında bağlarımıza bazı haşe
reler arız oluyor.. Bu haşereler bağların üzümü
ne musallat oluyor. Çürümeğe başlıyor, olu
yor, fakat tam olmuyor, suyu akmağa başlıyor 
ve kesilmiş olsa, eğer kuruyacak üzüm ise ku
rusu fena oluyor, pekmez veya şira olacaksa 
matlûp .şerbet husule gelmiyor, az oluyor. O-
nun için bir mütehassıs göndererek bağlarımızın 
bu hastalıktan kurtarılmasını-rica etmekteyim. 

İkincisi, Gazianteb bir fıstık menbaıdır, 
dağlar, dereLer, tepeler fıstık ağaçlariyle süs
lenmiştir. Dehşetli bir servet menbaımızdır. 
Fıstık mahsulü tam olduğu seneler, Gazianteb 
tâbirince arzedeyim, beher kantarı 250 okka 
olmak üzere 30 bin kantar fıstık verir. Tekrar 
ediyorum arkadaşlar, beher kantarı 250 okka 
olmak üzere 30 bin kantar fıstık masulü verir. 
Biz bu mahsulü kaç sehedenberi alamıyoruz. 
İki senede, üç senede bir mahsul oluyor ve 
alındığı senede de 15 000 veya 20.000 kantar 
fıstık husule geliyor. Bunun sebebi, bağcılık
ta da arzettiğim gibi, fıstıklarımıza da bazı ha
şereler musallat olmuştur. Gazianteb 'de bir fıs
tık istasyonu yapılmasına rağmen maalesef bu
na bir çare bulamamışlardır. Vekil Bey Gazi
anteb'e teşriflerinde bu derdi ariz ve amik din
lediler, fakat maatteessüf bir çare bulamamış
lardır. 

Fıstık haşereleriyle, İtalya'da mücadele ya
parak bazı çareler bulunduğunu işitmekteyiz. 
Acaba bir mütehassıs gönderilecek mi, veyahut 
bir mütehassıs celbolunmıyacak mı? Gerek bağ
larımız ve gerek fıstıklarımız için Tarım Ba
kanlığımız bir mütehassıs göndererek bunun tet
kikini ve Gazianteb 'in mühim bir servet menbaı 
olan bu iki kalem mahsulüne bir çare bulmasını 
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ehemmiyetle rica, etmekteyim. (Bravo sesleri 
ve alkışlar). 

BALKAN — Suut Kemal Yetkin. 
S. K. YETKİN (Urfa) —Arkadaşlar , ilk 

bakışta küçük görünen, fakat hayatımızda ol
dukça ehemmiyetli bir rol oynıyan bir konudan, 
çiçek, konusundan bahsedeceğim, kısaca. 

Hayatımızda gerçekten büyük bir rol oynu
yor. Düğünlerde, törenlerde, bayram günle
rinde muhtelif vesilelerle çiçekler dağıtılıyor. 
Artık bu, gittikçe kökleşen bir adet olmuş gi
bidir. Amma çiçekleri çok pahalıya alıyoruz. 
Bana söylendiğine göre, eğer söylenen doğru 
ise, çiçeklerin bu yüksek fiyatında Çiçekçiler 
Cemiyeti âmildir. Bu cemiyet çiçekleri yüksek 
fiyatla satmak için, çiçekleri toplayıp imha 
ediyor ve böylece yüksek fiyatı muhafaza ediyor
muş. Halbuki gittikçe fazla sarf edil en çiçekle
rin daha ehven bir fiyatla satılması için zanne
diyorum. Tarım Bakanı düzenleyici bir rol oyna
yabilir. Tarım Bakanlığının elinde Devlet Zira
at İşletmeleri Kurumu vardır ve bir çok çiftlikler 
emri altındadır. Acaba Sayın Tarım Bakanı bu 
hususta bir tedbir alamazlar mı! Kendi ziraat 
çiftliklerinde istihsal edilen çiçeklerle bu piyasa 
düşürülemez mi? Benim küçük ricam budur. 
(Güzel, güzel sesleri). 

Dr. K. C. BERKSOY (istanbul) — Çok bü
yük bir ricadır. 

Gl. K. SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — Ke
çiler hakkında her yerde', (İşitmiyoruz sesleri). 
Efendim, keçilerimiz hakkında her yerde do
laştığımız bölgelerde vâki olan müracaat ve şi
kayetlere istinaden, Feyzi Daldal, Mitat Aydın 
arkadaşlarımızın 'fikirlerine bendeniz de işti
rak ediyorum ve Tarım Bakanı arkadaşımızdan 
bunu nazardan dûr tutmamalarını rica ediyorum. 

H. SARHAN (Manisa) — Ben, sadece hay
vancılığımızın finansmanı üzerinde bir ricada 
buluramıak istiyorum. Nüfusumuz 16 milyon iken 
dahi, hayvan adedi; bilhassa koyunlarımızın 
adedi, şimdikinden çok farklı değikîi ve o zaman 
dahi nüfusumuza göre ve diğer ziraat memleket
lerindeki nispetler nazara, alınırsa, hayvanları
mızın adedi, nüfusumuza göre azdı. Hayvan 
mahsullerimizin de diğer memldketlerinkine na-

. zaran süt, yağ, peynir olarak istihlâkimiz ve ge
rekse yün ve yünipliği istihsalimiz diğer memle
ketlerden çok düşüktür. 

Hayvanlar, yemsizlik yüzünden kışı çok fena 

geçiriyorlar. Kışın ölmeyenler de bahara çok za
yıf giriyorlar. Bu, zayıf hayvanların da yeter 
yem alamamak yüzünden gerek baharda, gerek 
yaızda verimleri çok az oluyor. Memleketimizde 
25 000 000 koyun ve 10 000 000 kadar da sığır 
var. Halbuki iklim itibariyle kıyas edebileceği
miz Avusturalya 'da, ki nüfusu yedi buçuk mil
yondur; 115 000 000 koyun vardır. Yeni Ze
landa'nın nüfusu 2 000 000 dur. 33 000 000 
koyunu vardır. 

Bütün mevzu hayvan kayıplarının riskini 
tevzi edebilmektedir. Ondan sonra da hayvancı
lık için lüzumlu olan yem, ağıl ve diğer ihtiyaç
ların finasmamm ciddi olarak ele almak lâ
zımdır. Hayvan ölüm riskinin paylaşılması bir 
hayvan sigortası mevzuudur. Hayvan sigortası 
muayyen bir sayıdan fazla hayvanı olan herkese 
mecburi sigorta esası vazedilir. Böylecede bü
yük ölçüde prim toplanmış olacaktır. Bu prim
ler toplanmakla beraber hayvanlar için sigorta 
etmek için kayıt mecburiyeti olacağından hay
van vergisinden kaçakçılık miktarı da azalmış 
bulunacaktır. Ziraat Bankası bugünkü kaynak-
lariyle esasen diğer vazifelerini yapamaz bir 
halde bulunuyor. Fakat bankanın büyük tecrü
besi ve kurulmuş teşkilâtı ve teknik elemanları 
vardır. Ziraat Qankası ana müessese kalmak 
şartiyle bu bankaya hayvan ve hayvan mahsulle
rini finanse edecek bir teşekkül ilâve edilirse 
ilk adım atılmış olur. Pek tabiî olarak bu teşek
kül Tarım Bakanlığı nezaret ve irşatlariyle iş
leyecektir. Bu takdirde hayvan sigortasını geliş
tirmek kabil olabilir. Hem de ziraat kredisi 
ihtisas kollarına göre ayarlanmış olur. Gere
ken fonları sağlamak için sigorta primlerinden 
başka tarım kredi kooperatiflerinden de fayda
lanılabilir. Diğer kredi kooperatiflerinde, me
sela bugün üzüm kredi kooperatiflerinde olduğu 
gibi hayvan sahipleri de bu işi benimseyebilirler. 
Zaten memlekette bu iş tecrübe olunmuştur, ak
sayan tarafları vardır. Fakat hiç bir kredi hay
vana 'veri!on kredi kadar kendini besleyici ol
ma z. Hayvan mütemadiyen üreyen bir mahluk
tur, sürülere iyi ve fenni tarzda bakıldığı tak
dirde artar. Yurdumuzda bütün bakımsızlık
lara rağmen ufak mikyasta da olsa hayvanları
mızda bir artış olmuştur. Halbuki diğer zirai 
sahalarda artış bu kadar mutlak değildir ve bu 
kadar kendi kendini besliyen membalar azdır. 
Halihazırda memlekette 4500 köyün bağlı bu-
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lunduğu ve 154 bin ortağı olan 531 tane kredi I 
kooperatifi •vardır. Bu adedler bu memlekette 
kredi kooperatifi mevzuunun hiç olmazsa çocuk
luk çağını geçirmiş olduğunu gösteriyor. Bu
na ilâveten bir de hayvan kredisinin kooperatif 
esasları üzerinde teşkilâtlanması ve sigorta iş
lerinin de Ziraat Bankasına bağlı bir kurul ta
rafından ele alınması yapılamıyacak bir şey de
ğildir. Ufak bir himmetle bunun sağlanacağım 
zannediyorum. (Alkışlar): I 

BAŞKAN — Tarım Bakanlığı bütçesinin tü-
mü üzerindeki mütalâalar sona ermiştir. Sayın 
Bakan açıklıyaeak mıdır 1 I 

TARİM BAKANI Ş. K. HATİPOĞLü (Mani- I 
sa) — Muhterem arkadaşlar, Tarım Bakanlığı 
bütçesinin müzakeresi esnasında ve umumî büt
çe müzakereleri başladığı sırada Bakanlığımızın 
mevzularma arkadaşlarımın gösterdiği, ilgi be
ni hakikaten minnettar etmiştir. Muhtelif mem
leket parçalarında müşahade edilen mevzuların 
arkadaşlarımın görüşlerinin ışığı altında da bir 
defa daha burada aydınlanmış olması, hizmet 
mevkiinde bulunan bu arkadaşınızın işini kolay
laştırır. 

Arkadaşlar; memleketin ziraatine ait dert- j 
ler ve meseleler, takdir buyurursunuz ki bun
dan evvelki bütçelerde de arzettiğim gibi, bü
yüktür, çoktur. Bunları birer, birer sıraya al
mak ve mühimlerinden başlıyarak işe koyul
muş bulunuyoruz. Yoksa bunların hepsini bir
den kısa. zamanda başarmağa ne malî takatimiz, 
ne de organizasyon kuvvetimiz yetmez. 

Bu konuların hepsi üzerinde bugün burada 
uzun uzadıya durarak Yüksek Meclisi aydınlat
ma yoluna girmiş olmayı çok arzu ediyorum, 
fakat bununla vaktinizi israf korkusundayrm. 
Bu itibarla evvelce bir çok defalar maruzatta 
bulunduğum ve Bakanlığımızın bugün yürüt
mekte olduğu dâvalar ve işler üzerinde, henüz 
ele alınnmıyan muhtelif mevzular üzerinde du
rarak kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. 
Fakat emrederseniz ve müsaade buyurursanız 
umumî bütçe müzakereleri vesilesiyle ve aynı 
zamanda bugün burada Tarım Bakanlığı bütçesi 
konuşmalarında ele alınan mevzular üzerinde 
ileri sürülen noktaları aydınlatayım. Yalnız ge
ne müsaade ederseniz bu mevzuları da şöyle bir 
tasnife tâbi tutacağım: Bir kere bu temas edi
len konulardan, her biri geniş bir mesele olacak 
mahiyette olanlar vardır. Bazıları ise mahallî 
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ihtiyaçları belirten münferit temennilerdir. Bun
ların diğer bir kısmı da orman bütçesi münase
betiyle benden cevap emredeceğiniz kısımlardır. 
Eğer izin verirseniz ben burada önce umumî 
meseleler mahiyetinde olan sualleri, temennileri 
ve ikazları biraz genişleterek aydınlatacağım. 
Böylece bir çok arkadaşların suallerini de be
raber karşılamış olurum. Ormana taallûk eden 
mevzular üzerinde, orman bütçesi konuşulur
ken, ayrı, ayrı arzı cevap edeceğim. Nihayet, 
eğer vaktimiz müsait olursa, mahallî ihtiyaçla
ra ait ileri sürülen temennileri de bugünkü za
ruretleri gözönüne alarak ayrı ayrı cevaplandır
mağa çalışacağım, şayet vaktimiz yetmezse ar
kadaşlarımın müsamahasına sığınırım. Bunun
la beraber ben bunlar hakkında da notlarını 
aldım, ber birini adım adım takip ederek bilâ-
hara neticelerini arkadaşlarıma yazı ile bildiri
rim. (Güzel sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, Müstakil Grup Reis-
vekili Sayın Ali Rana Tarhah umumî bütçe mü
zakereleri esnasında Tarım Bakanlığına ait mev
zulardan önemli olmak üzere dört konu üzerinde 
durdular. 

izin verirseniz kısaca bu dört konu hakkında 
düşündüklerimizi arzedeyim. 

Bunlardan birisi, köylünün ve çiftçinin 
ekonomik teşkilâtlandırılması meselesidir. Ta
rım Bakanlığımız çiftçinin ve köylünün ekonomik 
teşkilâtlandırılması için, mevzuu .şöyle almak
tadır. Bu memleket köylüsünün iktisadi taka
tini ve istihsal durumunu düzenliyecek olan eko
nomik teşkilât ancak kooperatif teşkilâtıdır. 

Bugün memleketimizde, her yerde olmamak
la beraber demin de arkadaşlarımız mevzuuba-
his ettiler, kredi kooperatifleri, satış koopera
tifleri vesaire gibi boy, boy kooperatifler mev
cuttur ve bunlar Ziraat Bankası tarafından ku
rulmakta ve işletilmektedir. Şimdi Haldun Sar-
han arkadaşım da hayvancılık için de bir ku
rul meydana getirilmesini tavsiye etti. Eğer ar
kadaşlar, zirai alana şâmil olan kooperatifleri 
mahiyetleri itibariyle tasnif etmek icabederse 
şu dört ana gurupu seçmek mümkün olur: Kre
di Kooperatifleri, imal ve istihsal kooperatifle
ri, satış kooperatifleri, alım kooperatifleri. Bu 

i alanlarda çiftçi ihtiyaçları açıktır. 
Yalnız burada mesele bizde köylüyü, topye-

kûn ve gerçekten devamlı bir ekonomik teşkilâta 
I bağlamak maksadiyle bütün bu kooperatif mev-
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m)un için ıııe,miekel içind« yaüyana muhtelif 
kooperatifler kurmak mıdır, yoksa Türk köy
lüsüne tek h-ir kooperatif vererek ve bunu bizim 
şimdi üzerinde durduğumuz ihtiyaçları karşık-
yaeak şekilde iş seksiyonları yürütecek şekilde 
mi teşkil etmek doğru olur? Önce bunun halli 
lâzımdır. Bunun hakkında karar verebilmek için 
biraz üzerinde durmaklığımız ve bu işle yetkili 
arkadaşlarımızla beraber çalışmaklığımız lâzım-
ge I ir. Kaldı ki, asıl prensip e taallûk eden mühim 
bir nokta da zirai kooperatifleri bizde münha
sıran gönüllülük prensipine göre kurdurmanın 
bizi muvaffakiyete ulaştırıp ulaştırmıyacağıdır. 
Bu takdirde bunun memleket içinde gerçekleşti
rilmesi uzun zamanlara muhtaç bir iş olur. 
Mecburiyet prensipini koymaksa bizim bünyemi
ze uygun mudur, değil midir? bunun üzerinde 
de uzun boylu işlemek lâzımgelir. Müstakil 
Urupun Muhterem Başkanının benim vazife ala
nıma. koyduğu bu mevzuu, önümüzdeki yıllar 
içinde daha önemle bu zaviyelerden alarak üze
rinde uğraşacağız. Bu konuda diğer arkadaşla
rımla beraber çalışarak, harpsonu Türk köylü
sünü toptan ekonomik organize etme yolunu 
şeklini, ve yönünü tâyin etmiş oluruz (Bravo ses
leri). 

Arkadaşlar, köylünün ekonomik teşkilâtlan
ması içinde aynı derecede ehemmiyetli olmak üze
re zirai sigortalar mevzuu da vardır. Şimdi iyi bir 
tesadüf olarak Haldun Sarhan hayvan sigortala
rından bahsetti. Türk köylüsünü tehdit eden 
âfetler; musibetler bilirsiniz sâdece bir çeşit ve 
bir alanda değildir. Müsaadenizle bunları sıra
ya koymak icabeder. Hemen aklıma don, dolu, 
kurak tsubaskını, salgın halindeki zararlılar ve 
nebat hastalıkları, hayvan öletleri gelir. 

Bunlar bizim memleketimizde asırlardanberi 
sürüp gelen ve, çok defa zaman zaman geniş mem
leket parçalarını çarptıktan sonra uzun yıllar 
kalkınma imkânlarını ortadan kaldıran belâlar
dır. Türk çiftçilerini bu belâlara karşı teçhiz 
etmek, ihtiyatlı hale getirmek zamanı gelmiştir. 

Başka memleketlerde bu âfetlerden bazılarına 
karşı ayrı teşkilât meydana getirilmiştir. Mese
lâ hayvan öletleri için ayrı bir boy sigorta, 
mahsul yangını için ayrı boy bir sigorta tesis et
mişlerdir. Acaba bizde önemli musibetlere karşı 
ayrı sigortalar mı kurmalıdır? Bunda şimdiden 
katî bir hüküm vermemekle beraber Tarım Ba
kanınızın düşüncesi, çiftçilerimiz için bir tek 

-sigorta meydana getirmek yönündedir. 
Bunun üzerinde Bakanlıktaki arkadaşlarım 

çalışmaktadır. Eğer nasip olursa, bu yıl içinde 
diğer Bakan arkadaşlarımla da çalışarak bir ka
nun tasarısını huzurunuza sunacağımızı ümit 
ediyoruz. Bu tasarıyı sunmak için elimizden 
gelen gayretle çalışacağız ve bizim çiftçimizi böy
le bir yardım mekanizması ile teçhiz etmenin, 
çiftçiyi emniyet ve huzur içinde çalıştırmanın 
ve yaşatmanın birinci şartı olduğunu da ifade et
mek isterim amma şunu da işaret edeyim ki, ar
kadaşlar, çiftçiye taallûk eden zirai sigortaların 
asla ticari bir harakter taşımaması icabeder. Te
sanüt temeline dayanmalıdır. Eğer bu sigorta
lar bu mahiyette olmazsa memleket ziraati için 
pek hayılı olmaz sanırım. Onun için bizim zirai 
sigorta müessesemiz, bence yalnız ve yalnız bir 
yardımlaşma müessesesi olmalıdır. Ve bunun 
bütün memleket çiftçisine teşmil etmek zarureti 
vardır. Önümüzdeki yıl bu konuya ait kanun 
lâyihasını hazırlar ve sonra da memleket çiftçisi
ni türlü âfetlere karşı hazırlıklı ve ihtiyatlı 
bulunması cihazını kurmaya koyuluruz. 

Sayın Ali İlana Tarh an bir de, Türkiye'de 
ziraat teşkilâtını mmtaka teşkilâtı haline getir
mek ve mıntakaların bazı özel mahsullerine gö
re teşkilât meydana getirmek konusu üzerinde 
Bakanlığımızı çalışmaya davet etmiştir. Bu da
veti memnuniyetle kabul ederiz. Önümüzdeki 
yıl bu konu üzerinde çalışırız Fakat hemen şunu 
arzedeyim, bugünkü teşkilât ta mıntakalara göre 
çalışmayı gözetiyor, faaliyetleri, istihsal mınta-
kalarma göre, yönetilmiş bulunuyoruz. Ancak 
her mıntakada mühim mahsul çeşitlerine göre 
teşkilâtlar meydana getirmek usulü ziraat alanı
nı aynı zamanda türlü türlü teşkiltâlarla dol
durmuş ve bunları yanyana ve içice bulundur
muş olur sanırım. Arzedeyim, Ege mıntakasın-
da îzmir'i alınız, orada bağcılık, meyvacılık, seb
zecilik ve hububat mühimdir, hayvancılıkta var
dır. Arkadaşlar. Ayrıca ziraat sanatları da önem
lidir. Şimdi bunları önemine göre birer birer 
ele alacak ve özel teşkilât kuracak olursak zan
nederimin, bu pek çok olur. Fakat umuyorum 
ki, bazı arkadaşlar bu mevzuda, Tarım Bakanlı
ğı mıntakalarda önemli bir mahsulü ele alsın, 
teşkilât buna göre yapılsın, ötekiler kalsın di
yebilirler. Bu gün bizim üzerinde durduğumuz 
ye kurmağa başladığımız teşkilât yekpare, bütün 
ziraate şâmil olacak, fakat bunun için de her 
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mıntakanm hususiyetine göre özel mahsulleri 
üzerinde çalışabilecek uzmanları bulundurmak 
imkânım verecektir. 

Bütün bunlara rağmen mevzuu ehemmiyetli 
addediyorum. Bunu muhtelif zaviyelerden ince
leterek aydınlatır ve bu husustaki noktai nazarı 
bunun faydalı olup olımyacağını Büyük Millet 
Meclisine açık olarak getirir arzederim. 

Ziraatta ilim ve ihtisas adamlarının yetişti
rilmesi konusunu da ortaya koymakla muhterem 
Ali Kana Tarhan beni bilhassa sevindirdi. Çünkü 
sanırım, bundan 8 - 9 ay evvel Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğüne ihtisas tedrisatının dü
zenlenmesi işi üzerinde çalışılması için tebligat 
yapılmıştır. Rektörlük bu konuda bir talimatna
me ve lâyiha üzerinde çalışmaktadır. 

Usta yetiştirmek meselesi; evvelki sene büt
çesinde bir vesile ile mevzuubahis olmuştu. Bunu 
sağlamak için bazı müesseselerimizde usta yetiş
tirmek işini yakında eleâlacağımızı ümit ediyo
rum. . 

Af buyurun, mevzuları iyice deşmeksizin 
geçiyorum, çok vaktinizi almamak için yalnız özü
nü söylemekle iktifa ediyorum. Emrederseniz da
ha açıklarım. (Kâfi sesleri.) 

Muhterem Ali Rana Tarhan'in Çeltik Kanu
nuna ait işaretlerini biraz üzülerek, af buyurun, 
karşılayacağım. Çünkü bu lâyiha gecikmiştir. 
Bu konuyu şu suretle aydınlatacağım. 

Arkadaşlar, Sağlık Bakanlığı ile yeni çeltik 
kanunu üzerinde çalışırken memleket sağlığını 
korumak için bu kültürün memleketin muayyen 
mıntakalanna inhisar ettirilmesi suretiyle tahdi-
/di mevzuu karşınım'çıktı. Bunu bir mevzu ola
rak mütehassıs arkadaşlarıma verdiğim zaman bu
nun için bir etüde ihtiyaç olduğunu söylediler. 
Gecikme bundan oldu. Bu gecikmeyi, bu sebeple 
bağışlayacağınızı umarım. Mamafih kanun son 
şeklini almak üzeredir. Tarım Bakanlığı, Sıhhat 
Bakanlığı mütehassısları beraber çalışıyorlar, 
ümit ediyoruz ki bütçeden sonra ilk kanun olarak 
Heyeti Celilenize sunulacaktır. 

Bir- çok arkadaşlar gerek münferit konular 
halinde gerek toptan bir kül halinde memleketin 
büyük bir istihsal alanı üzerinde durdular, ikaz
lar ve irşatlarda bulundular. 

Arkadaşlarını, bu alan hayvancılık alanıdır. 
Bir kere umumî- bütçe müzakeresi sırasında Sa-
lâihaddin Batu arkadaşımız hayvancılığın ekono
mik değeri ve Türkiye iktisadiyatında oynadığı 
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role ait beyanatta bulundular, güzel ve önemli 
şeyler söylediler. Bendeniz bunu Tarım Bakan
lığı namma şükranla karşılarım. 

Gerçekten bugün sadece bir varlık olarak bile 
45 mil yöne yaklaşan hayvan mevcudumuzla hay
vancılık bizim dayanağımız ve maddi servetleri-
mizdendir. Bunun yanında aynı zamanda en 
kuvcetli ekonomik kaynaklarımızdan birisini de 
hayvancılık teşkil eder-. Bu,, gerek millî iaşenin 
sağlanmasında, bu milletin iyi .besJenmesinde, 
gerekse memlekete döviz temin etme bakımından
dır. Bizim için toprak mahsulleri, kadar hay
van mahsulleri de ehemmiyetledir. 

Şimdi arkadaşlar, hayvancılığımızın gerçek
lerine geçiyorum. Bu memleket hayvancılığında 
kısa olarak dertler şunlardır: 

1) Hayvanlar dejenere olmuştur; 
2) Hayvanların bakımı'fenadır; 
3) Hayvan sağlık koruması tam özlediğimiz 

şe-kilde değildir. 
Bunlardan arkadaşlar; dejenere olmuş hay

vanlarımızın ıslahı konusunda Cumhuriyet Hü
kümeti ta evveldenfoeri evvelâ mahdut hacimde 
olımak üzere fakat gittikçe genişleyen ve hrzla-
nan adımlarla büyük işler yapmıştır. Harala
rımız, sığır yetiştirme müesseselerimiz, koyun 
üzerindeki çalışmalar hepsi de ayrı ayrı birer 
başarıdır. Yalnız bütün bunlar bu memleket 
hayvancılığının şartları, imkânları ve ona mev'-
ut olan istikbal ile kıyas edilince âdeta bir hiç
tir. Geçmiş zaman içinde yapılan işlerin hepsi 
iyi işlerdir. Fakat yapılacak olanlar daha pek 
çoktur. 

Arkadaşlar, hayvan ıslahı işinde, Büyük Mil
let Meclisinin de açık olarak bilmesinde fayda 
umarım, Tarım Bakanlığı birinci derecede meın-
eleketin yerli malzemesi üzerinde durmayı ıs
lah prensiplerinin başrnda addetmiştir. Bu, 
sığırda öyledir, atta öyledir, koyun meselesinde 
yine öyledir. Yalnız ilâveten arzedeyim ki, yerli 
malzeme üzerinde çalışmak, onu geliştirmek ve 
ondan hakikaten bize lâzım olan kültür ırkları
nı çıkarmağa özenmek hiçbir zaman başka mem
leketlerde olupta bize yarıyaeak, uyacak ırkla
rın, meanleketimizde yerleşmesi dâvasını nefyet
mez. Ancak ehemmiyet itibariyle önce ve daha 
ziyade yerli hayvanlar üzerinde duruyoruz. 

Arkadaşlar; sığır üzerinde bu yöndeki çalış
malarımızda hakikaten bizi sevindirici ve yarın 
için umutlarrmrzı destekleyici bazı neticeleri al-
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mış bulunuyoruz. Orta - Anadolu'da bulunan 
karainek üzerindeki çalışmalarımız, gerek Yük
sek Ziraat Enstitüsünde ve gerekse haralarımız-
daki çalışmalarımız, bize daha bugünden bu hay
van tiplerine güvenebileceğimiz kanaatini ver
miştir. Bu hayvanlar halkın elinde günde bir, 
bir buçuk litre süt verdiği halde, bizim elimiz
de iyi bakım ye yemleme ile 6 - 8 litre süt ver-
miye başlamıştır. Hattâ bunların 10 litre veren
leri de vardır. Fakat bunu hesaba katmıyoruz. 
İkincisi; bunlardan sıkletleri 350 - 400 kiloya, çı
kanlar olmuştur. Demek ki iyi bakım.ve yemle
me bizi hedefe ulaştıracaktır. Bu yoldaki çalış
malarımızı daha. fazla genişletecek olursak, ha
yırlı neticelere varabileceğimize emin olabiliriz. 
ötedenberi, bu memleketin şartlarına mutaba
kat eden ve aynı zamanda hastalıklara karşı da
yanıklı odan bir hayvanı yaratmış oluyoruz. El
bette başka memleketlerde günde 30 litre süt 
veren ineklerin hikâyesini imrenerek dinlediniz. 
Amma bize uyar mı uymaz mı, ekonomik olur 
mu, olmaz mı? Bu hususu sadece ilmî etüt ko
nusu yapıyoruz. Bunlardan bizim şartlarımıza 
mutabakat halinde olanlarından da istifadeye 
çalışıyoruz. 

At için de böyle. Bugün çeki hayvanı olarak 
araba ve pulluk için Orta - Anadolu'nun bazı 
kısımlarında nonyüs - yerli ile çalışıyoruz ve dâ
vanın hemen hemen mühim miktarda hal yolu
na girdiğini arzedelbiliırim. Daha çok evvel baş
lamış olan çalışmalar, bilhassa Uzunyayla kıs
mında yarım/kanları tutundurmuş durumdadır. 
Bu hayvanlar ordumnzca da beğenilmektedir. 

KJoyuncul.uk üzerindeki çalışmalarımız da me
rinosla. beraber yerliler üzerinde inkişaf etmek
tedir. Anıma arkadaşlar, Türkiye hayvancılığı
nın asil ana derdi bakım isimdedir. Bakım işin
de de üç tane konu vardır. Bunların üçü de hay
van elliğimizin ayrı rayrı dâvalarıdır. Bunlar 
da, yemleme, barındırma ve sağlık koruması dâ
valarıdır. Eğer çiftçimizi bu dâvalarda merha
le, merhale ileriye götürmezsek Devletin ıslah 
için dökeceği etek etek paraların bize beklediği
miz büyük nimeti getiremiyeeeğini maatteessüf 
eza duyarak arzetmek mecburiyetindeyim. Onun 
için Taran Bakanlığı en ziyade bakım dâvası ve 
bunun içinde de yemleme işi üzerinde durmak
tadır. Çünkü bizim hayvancılığımızı, açıkça 
söylemek ieabederse, memleketin bazı yerleri 
müstesna, bedava hayvancılıktır, tabiat hayvan-
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ediğidir. Yıl iyi giderse verim ve üretim nis
peten gümrah olur, yıl iyi gitmezse hayvanlar 
kırılr ve elimiz böğrümüzede kalır. Bizim şim
di tuttuğumuz yol yavaş yavaş bu tabiat ver
gisi hayvancılığı ekonomik, teknik bir iş ha
line getirmektir. Bunun için de evvelâ yemle
me ve hayvan yemi meselesini halletmek lâ
zımdır. Bunun üzerinde ne kadar didinsek ve 
bucak bucak memleketi gezsek halkımıza çeşit 
çeşit ve bol bol yem nebatı yetiştirmeyi öğret
meye, alıştırmaya ne kadar özensek yeridir. 
Köylümüz, biliyorsunuz arkadaşlar, hayvanı 
merada geçndirir, akşam mer'adan gelince ahı
ra girdiği zaman çift hayvanı müstesna, önüne 
bir kalbur saman atar. îşte bizde umumiyetle 
yemleme böyledir. Buda , yine biliyorsunuz ki, 
hayvanda ne iyi bir veraset kabiliyeti bırakır, 
ne de iktisadi bir randıman sağlar. Bütün 
Türk köylüsü nasıl kendi iaşesi için türlü mad
deleri yetiştirmeyi düşünmüyorsa hayvanları için 
de ve aynı dikkatle yem nebat yetiştirmeyi düşün
meye alışması ve bunu iş edinmesi gerektir. İşte 
biz en zivade bunu ele al m ıs bulmmvoruz. Bu va
dide muhtelif yerlerdeki veteriner, ziraat teşkilâtı
mız el birliği ile çalışmaktadır. Bunun için is
tasyonlarımız ve müesseselerimiz çalışıyor. Yon
ca, hayvan pancarı, yeşil mısır ve kuru yem
leri nazarı dikkate alıyoruz. Her yıl geçtikçe 
bu iş ve mücadele cephesini genişleteceğiz. Bir 
defa İm dâvayı hallettikten sonra onun yanı ba
şında hayvan barındırma işi de gelmektedir. 
Arkadaşlar hayvan sürülerimiz vadi içlerinde, 
mağaralarda barındırılmaktadır, ve sazdan der
me çatma ağıllara.tıkılmaktadır, hayvan ahır
larının hali bellidir. Bu barınaklarda sağlık şart
ları iyi değildir. Sert kışlarda bu yüzden hay
vanlar telef olmaktadır. Nihayet arkadaşlar, 
şimdi İbrahim Turan arkadaşımızın söylediği. 
bu yerler birer kene yuvasıdır, temizlenmez. 
Onun için hayvancılığımızın bir kene meselesi 
vardır. Bununla da Devlet mücadele etsin de
nilmektedir. 

Arkadaşlar; meselenin mahiyeti şudur: Yıl
larca sahibi tarafından temizlenmeyen, bakıl
ın ryau ağıla Hükümet gelsin ve orayı teınizleyi-
versin demektir. Evet haklıdırlar, kene ısır-
dığ zaman deveyi bile kısa zamanda cansız dü
şürmektedir. Bu yüzden verilen zayiat ba-
zan korkunçtur. Amma dikkat buyurursanız, 
dertle doğrudan doğruya hayvan sahibinin alâ-
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kadar olması lâzımgelirken bu yapılmamakta
dır. Henüz halkımız bunu tamamiyle idrâk et
miş ve yolunu bulmuş değildir. Devlet elinden 
geldiği derecede memleket içinde yer yer mun
tazam hayvan banyoları yaptırıyor ve bu para
zitle savaşıyor. Arkadaşıma da arzedeyim gele
cek sene Kırşehir'de de araştırma yaptırır ve 
icabederse teşkilât tarafından mücadeleyi yü
rütürüz. Görülüyor ki, hayvan sağlık koruma
sı da bir derttir. Ve hayvan barınakları ile 
sımsıkı ilgilidir. Bizim hayvancılığımızda bü
tün bunlar yoluna girmiş değildir. 

Şimdi arkadaşlar, bütün bu işleri evvelâ 
şartları ve esasları bakımından, sonra da sa
lâhiyet bakımından düzenliyecek, aynı zaman
da bir teşkilâtın bu yönlerde devamlı hareket 
etmesine imkân verecek bir kanun lâyihası ha
zırlamaktayız. Tarım Bakanlığı Veteriner dai
resi bir iki yıldan beri, hayvan İslah encü
meninin daha evvelden esaslarını hazırlamış 
olduğu Türkiye'nin ana kanunlarından biri ol
mak üzere hayvan bakımı ve İslahı kanunu üze
rinde çalışmaktadır, şu sırada bu lâyihayı te-
kemül ettirmek üzereyiz. Hemen çok zaman geç-
medenBüyük Meclise sunulup çıkarılması nasip 
olursa öyle zannediyorum ki, Türkiye hayvan
cılığının temeli, eskiden atılmış olan adımlarla 
beraber daha ziyade sağlamlanmış olacaktır. 
O zaman arkadaşlar, hayvan İslahı, bakımı, üre
tilmesi ve hayvan varlığımızın artlrılması me
selesi gibi konular birer birer daha geniş ölçü
de ele alınacaktır. Zannediyorum ki, Salâhat-
tin Batu arkadaşımızın ileri sürdüğü mütalâalar 
arasında ayrı olarak karşılanması icabeden daha 
iki nokta vardı. îzin verrseniz, bunları da an
latayım. Bunlardan birisi memleket içinde 
hayvan çiftlikleri kurulmasıdır. Arkadaşlar 
hunnakta olduğumuz Devlet çiftlikleri içerisinde 
istedikleri hayvan üretme işleri de yürütülecek
tir. önümüzdeki senelerde bu çiftliklerde düz
gün, sürüler halinde hayvanlarımız olacaktır ve 
bunlar muhitlerine damızlık verecektir. 

Hayvan mahsullerini kiymetlendirmek işinde 
de düşündüklerimiz vardır. Büyük sanayi plân
ları içerisinde Tarım Bakanlığının da mevzula
rı vardır. Başlangıçta mütevazi olsa bile ehem

miyetli bazı imal işleri, bizim plâna aldığımız mev
zular arasındadır. Bunlardan meselâ süt işleme 
imalâthaneleri, peynir, yağ ve saire imalâtha
neleri söylenebilir. Bunun için bazı fabrikaları 
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I Amerika'dan sipariş etmek niyetindeyiz. Şüp

hesiz hayvan mahsullerini daha teknik ve daha 
rasyonel olarak kiymetlendirmek imkânlarını 
bulduğumuz zaman istihsal de ona göer geniş-
liyec ektir: Gene şüphesiz kiı bu istihsalin can
lanması, artması iyi fiyat bulmasiyle kabildir. 

Nihayet bir de kredi meselesinden bahsede
ceğim. Salâhattin Batu arkadaşımız hayvancılık 
için bir finansman müessesesi, bir banka ku
rulmasını ileri sürdüler, Haldun Sarhan arka
daşımız da hayvan sigortası işiyle beraber kredi 
işine de dokundular. 

Arkadaşlar, bundan evvel Ziraat Bankası 
hayvan sahiplerine kredi açmıyordu; banka bu 
konuda beş, altı sene evveline kadar, teminatı 
sağlam değildir noktai nazarından hareket ede
rek bu işe girişemiyordu. Sonra Banka ile an
laşıldı, tecrübe olmak üzere bu mevzuu ele al
dı ve bundan sonra da genişletmiye başladı. 
Bu işi yıllar geçtikçe genişletecektir. Son gün
lerde hayvancılığa üç milyon lira kadar bir plas
man ayırmıştır, takat arttıkça şüphesiz bu daha 
fazlalaşacaktır. Çünkü bu işin bankanın umumi 
sermaye takati, ile mukayyet olduğunu da Bü
yük Meclis elbette takdir eder. Fakat Ziraat 
Bankasnın, hayvancılık sahasına kredi akıtma 
yolunda adımlarını genişletme ve daha ziyade 
hızlandırma niyetinde olduğunu biliyorum. 

Hayvancılık için ayrı bir kredi müessesesine 
ihtiyaç meselesine gelince. Arkadaşlar, ziraat 
alanında o kadar önemli dâvalarımız var ki, 
hepsi için böyle müesseseler kurmaktan ise Zi
raat Bankamızı bu alanlara koşup bunu takvi
ye etmek daha iyi olacaktır sanırım. Esasen 
arkadaşlar bu harb sonu ekonomisi işleri ara
sında bizim memleket çiftçiliğinin büyük dert
leri arasında bulunan kredi derdini de yeni baş
tan düzeltmek lâzımdır. Ben onu alâkalı Tica
ret Bakanı arkadaşımla konuşmıya ve Türk çift
çisine daha ehven kredi teminine başbaşa verip 
kafamızı yormağa çalışacağım. 

Arkadaşlar, mühim mevzulardan birisine de 
Lûtfi Ülkünıen arkadaşım temas ettiler. Bu da 
bahçe kültürleri konusudur. Ben şimdi hatırlı
yorum, vaktiyle pek o kadar bu mevzular içine 
mesul olarak girmezden evvel tesadüfen, bir 
yazımda şöyle mütalâalar dermeyan etmiştim: 
Büyük tarla ziraatı sahası kadar, Türkiye'nin 
istikbaldeki inkişafında, bahçe kültürleri h a - ' 

[ cim alabilir ve bu kıymet itibariyle belki d»** 
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onlarla başbaşa gelecektir. Çünkü, hem arazi 
teşekkülleri, hem de iklim çeşitleri buna geniş 
imkân veriyor. Hülâsa olarak arzedeyim, ba
şınızı ağrıtmayayım, hepiniz benden daha iyi 
bilirsiniz, bor çeşit bahçe kültürünün yapılma
sında ve yer, yer inkişafında bütün Türkiye'
nin her tarafında sahalar vardır. Bu bakımdan 
yurdumuzun bir yakası diğerini tamamlıyarak 
bir bütün oluyor. Onun için Türkiye'nin bahçe 
kültürlerinde istikbali açıktır. Biz'bu alana ait 
çalışmaları plânlaştırıyoruz. Hatırlarsınız, bel
ki gazeteerde okumuşsunuzdur, geçen sene bah
çe kültürlerinde çalışan bütün mütehassıs ele
manlarımızı burada bir toplantıya çağırdık. Bu 
arkadaşlar iki hafta çalıştılar, bir program ha
zırladık. Bu programın içerisine girmiş olan 
mevzular da bu defa birer, birer ele alınıp reali-
ze edilmesi için tek, tek plânları, hesaplan ya
pılmaktadır. 

Lütfü Ülkümen arkadaşımız, bahçe kültür
leri sahasının mütehassısıdırlar, bu kültürlere 
ait müesseseler'bir teşkilâtın bağlanmasını isti
yorlar, bunun yapılmadığını ileri sürüyorlar. 

Arkadaşlar, bahçe kültürleri alanında kuru
lan müesseselerin henüz daha bütün tesislerini 
tamamlıyamadık. Elimizde öyle fidanlıklar var 
ki tam bitmiş değildir. Arzedeyim. Meselâ Ma
latya'da bir kaysı istasyonumuz var, bu istas
yonda kurutma tesisatına başlanmıştır. Bunu 
henüz tamamlıyamadık. Onun için ilk plânda 
Devlet elinde bulunan bahçe kültürleri müesse
selerinin teşkilât ve tesisatını çabucak tamam
lamak işleri üzerinde duruyoruz. Böylece her 
şeyden evvel halka boi malzeme vermek ve halk 
istihsallerini genişletmeyi sağamak daha önemli
dir. Bu düşünceleri.-? bazı fidanlıkları genişleti
yoruz. Ancak bundan sonradır ki kifayetli 
elemanlar bulduğumuz takdirde o müesseselerde 
istenen teşkilât kurulacak ve onlar etraflarına 
taşabilecek-erdir 

İzin verirseniz, »Suut Yetkin arkadaşımızın 
bahsettiği çiçek işine de temas edivereyim. 
Memlekette çiçek, ziraatın diğer şubelerine kı
yas ettiğimiz takdirde bugün henüz bir dert teş
kil etmez. Amma bazı şehirlerimiz için çiçek 
güzel bir ihtiyaçtır. Çiçek yetiştirme, bizim 
milletimiz için bir gelenektir. Milletimizin çiçek 
yetiştirme ve çiçek sevgisi geleneği; bu işin 
de pek o kadar gözden uzak tutulmaması lâzım-
j^ldiğini göstermektedir. Bunu düşünerek biz 
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de Gebze 'de kurduğumuz teknik okulda bir çi
çekçilik seksiyonu açtık. Orada bir çok çeşitli 
çiçekler topladır, öyle ümit ediyoruz ki yakın
da soğan ve diğer çeşitli çiçek tohumları bol 
miktarda yetiştirilecek, harice muhtaç kalın-
mıyacaktır. Kezulik Mersin civarında diğer bir 
teknik okulda da çiçek seksiyonu kurulmakta
dır. Burada tıp nebalları da yetiştirilip üret
meye gayret edilecektir. Ümit ederiz ki Devlet 
işletmelerinde bu çalışmaları genişletmek müm
kün olursa Ankara ve İstanbul gibi büyük şehir
lerimizin çiçek ihtiyacına belki Tarım Bakanlığı 
da kendi unsurlariyle yardım eder. Fakat bu 
»İlanda da Devlet eli hususi müteşelblbislerm da
mızlık malzemesi ihtiyacmı teinin ekne işi ile 
uğraşsın istiyoruz. Bu maksatla iyi çiçek tohum 
ve fidanı yetiştirmek için ilik adımları atmış bu
lunuyoruz. Bunun neticeleri hemen gelecek se
ne görülecek şeylerden değildir. Umarım ki bir
kaç. yrl sonra bunun iyi neticelerini görürüz. 

Saim Ali arkadaşımızın suallerine kısaca ce
vap arzedeyim : Rize'deki çay fabrikasının te
melleri atılmıya başlandı. Haıtb zamanında bu 
fabrikayı ingiltere'den kolay kolay alamadık. îlki 
yıl peşinden koştuk. Bugün memleketimize mü
him kısmı gelmiş bulunuyor. Ufak tefek bazı 
parçaları da gelmek üzeredir. Devlet Ziraat iş
letmeleri Kurumuna bir milyon lira bütçeden 
yardım verildi. Bıı vesile ile şunu da açıklrya-
yım : 

Bazı kişilerde şu kanaat var : Rize çayı iyi 
değildir. Asla arkadaşlar; yalnız açık olarak şu
nu söyliyeyim ki, bizim çayı işlemede kusuru
muz vardır, henüz bu işin ustası değiliz. Tasav
vur buyurunuz, elde ettiğimiz yaprakları kendi 
adamlarımız kitaplarda buldulkları usullerle el 
tezgâhlarında işlemekte ve kurutmaktadırlar, bir 
fabrikada imalâtımız yoktur. Onun için bugün 
çıkardığımız çayın aroması kusurludur. Bunu 
açık ola.rak itiraf ederim. Asıl mühim olan aro-
mayı verecek tahamımürün dozunu bulmak ve 
çay işlemeyi iyi bilmektir. Bundan da nevmit 
değilim. Öğreneceğiz, başaracağız. Arkadaşlar, 
Hindistan'a bir genç yolladık, bu genç 9 ay 
hem çaylıklarda, hem de fabrikalarda çalıştı, 
tetkikler yaptı. Önümüzdeki sene iki kişiyi da
ha göndermek niyetindeyiz. Fabrikası kurul
duğu zaman ustasını da getirip memleket çayı
nı daha iyi işliyeceğiz ve kendimiz elde edeceğiz. 
Şunu da arzedeyim ki, biz birinci sınıf Seylân 
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çayını memlekette yetiştireceğiz iddiasında de
ğiliz. Amma iyi kalitede çayı burada yetiştiri
riz ve bunu beğenerek içeriz. 

Bizkn muhtaç olduğuoraıız çayı verebilecek sa
ha 30 000 dekardır. Bunun 23 000 dekara ya
kın kısmı kurulmuştur, geri kalanını dıa bir iki 
yıl içinde tamamlıyacağız. Her yeni işte olduğu 
gibi bu işte de halkımız önce buna rağbet gös
termedi. Mısır tarlasını çay için feda edemedi. 
Bugün halk çaylıklarında yetiştirilen yeşil yap- . 
rakları satın alıyoruz. Fakat bu yaprakların 
içlerimle bazıları vardır ki çok elverişsizdir, ih
timal ki kaliteyi bozmamak için bunlar atılıyor. 
Maamafih ileri sürdükleri mevzuu gene tetkik 
ettiririm. 

Soya işi arkadaşlar; 
Soya, Çinliler ve bazı medıeııi memleketler 

için âdeta bir mukaddes nebat sayılan bir bitki
dir. Son asrın bitkileri arasında âdeta harika
dır. Zannediyorum ki bundan 30 a yakın sa
nayi mamulleri yapılır. Yağı alınır, yenir, şu 
olur, bu olur. Bu bitki Türkiye'de de yetişmek
tedir. Yalnız geniş miktarlarda yetiştirilmiyor. 
Bir aralık bizde de istihsali şevklendi. Bizim 
ıslah istasyonlarımız Türkiye için verimli cins
leri tesbit etmişi erdir. Bir aralık Almanlar al
dıkları zaman fazla istihsal imkânı hâsıl olmuş
tu. Sonra fiyatı düştüğü, sürüm olmadığı için 
geniş istihsali durakladı. Eğer arkadaşlar, bu
nun sanayiini memlekette yerleştirir ve soyayı 
iyi bir fiyatla satmak imkânı olursa Türkiye'de 
bunun geniş mikyasta istihsali kabil olacaktır. 
Son yıllarda Riıze bölgesinde de iaşe sıkıntısı, 
mısır darlığı olduğundan soyanın istihsalinin 
durakladığını bUiyoram. Bunun genişletilmesine 
çalışıyoruz, bunun için de mahsulün sürümü 
şarttır. 

Pazar'daki Elma Kurutma Fabrikası : Arka
daşlar, elma kurutmada yaptığımız tecrübeler 
muvaffak oldu. Millî Savunma Bakanlığı da 
bu kuru elmaları beğendi. Fakat bu işe kâfi el
ma mahsulü yoktur. Elde edilen elmalar da taze 
sarfediliyor. 

Şimdi, niyetimiz oradaki ailelere fidan ve
rerek küçük, küçük elmalıklar kurdurmak ve 
bunların inkişafını temin ettirmek. O fabrika
da patates kurutma ve bu arada çeltik işlerine 
de çalışacağız. 

Suni gübre verilmesi işi: Arkadaşlar, değer
li Dokttar arkadaşım bu işi sıhhat meselesi ola-
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rak ta ileri sürdü. Bu sebepten de bilhassa üze
rinde duracağım. 

Karabük'te istihsal ettiğimiz sülfat d'anuon-
yomfu en çok Karadeniz havalisine, Trabzon ve 
Rize havalisine tahsis ettik. Aynı zamanda 'Sü
per fosfat ta veriyoruz. Bugün memleketimizde 
bu iki gübreyi de istihsal etmeye başladık. İn
şallah yakında bu istihsallerde randımanımız da 
artar, fiyatlar düşerse, daha ucuza maledersek 
Karadeniz kıyıları da daha bol güıbre alır. Ri
ze, Trabzon havalisinde suni güıbre mademki bu 
hastalığın önlenmesinde büyük rol oynuyor. 
Onun buralara gönderilmesine daha fazla dik
kat edeceğim. (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar, ileri sürülen konular arasında 
Toprak Kanunu tatbikatına da bazı arkadaşlar 
temas etti. Bu mevzu etrafında matbuatta da 
bazan sondaj nevinden haberler çıktı. Bu se
bepten Büyük Millet Meclisi karşısında şimdiye 
kadar bu yöndeki çalışmalarımızı ana hatlariyle 
kısaca aydınlatırsam faydalı olur. 

Son lütfettiğiniz teşkilât kanununu elimize 
aldıktan sonra Tarım Bakanlığı bünyesi içinde 
Toprak İşleri Umum Müdürlüğünü kurduk. Bu 
umum müdürlükte ana hatları itibariyle şubeler 
meydana geldi ve çoktan çalışmaya başladı. 
Umum müdürlük şimdiye kadar çalışmalarım şu 
noktalarda teksif etti. 

1. — Toprak dağıtma işinde mıntakalara gö
re kullanılacak normların tesbiti; 

2. — Toprak Kanununun tatbikında iyi ve 
çabuk neticeler verecek bölgelerin etüdü; 

3. — Tüzük ve talimatnamelerin tatbikında 
teknisyenlerin elinde hattı hareketlerini göstere
cek kılavuzun hazırlanması. Bunlara ait çalış
malar iyi neticelere doğru ilerliyor, bütçeden 
sonraki çalışmalarımızla sona erecektir, öteyan-
dan Toprak Kanununun, tatbikma başlandığı za
man çalıştırılacak ekiplerin teçhiz edilmesi için 
şimdiye kadar icabeden tertipler almdı, nakil va
sıtaları tedarik ettik, diğerlerini de hazırlıyo
ruz. 

Nihayet, eleman yetiştirme işlerini de anabi
lirim. Vaktiyle Maliyenin Tapu ve kadastro mek
tebinde okuttuğu ve oradan mezun olan gençleri 
aldık. Bu yıl da Toprak İşleri Umum Müdürlü
ğü namına oraya 30 kişi kadar yeni talebe al
dık. 

Çıkmış olanları kadastro ekiplerine gönder
dik. Oralarda yaz esnasında stajlarını yaptılar, 
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buraya geldiler. 15 gün de burada staj yaptı- I 
lar. Şimdi bunları Devlet çiftliklerine gönderi
yorum. Buralarda ölçme parsellemek tecrübele
rini yapacaklar. Ümit ediyoruz ki, önümüzdeki 
baharda memlekette bu kanunun ilk tatbikini ya
pacak şekilde hazırlanmış bulunacağız. 

Bazı gazeteler; Toprak Kanunu tatbikatının 
geciktiği hakkında mülâhazalar yayıyorlar. 

Tarım Bakanlığınız; Büyük Millet Meclisi
nin telkinine ve işaretine - yanılmadığımı sanı
yorum - uyarak isabetli tatbikat gözetiyor. Bu 
kanunun çabuk gerçekleştirilmesi milletimiz için 
ne kadar faydalı ise ondan daha faydalı olan, 
bu kanunun hak ve adalet dairesinde isabetle 
tatbikini temin etmek olduğuna kanidir. (Bravo 
sesleri). 

Bunu sağlryabilmek için kaybettiğimiz dört beş 
aylık zamanı, eğer kaybediliyorsa, (asla sesleri). 
kayıp saymak lâzımgelir. Bazı gazetelerin 
çabuk tatbik edilsin temennileri, ölçülerimiz dâhi
linde hedefe ulaşmak, emniyeti elde edilmedikçe 
bizi aceleciliğe götüremez. Gelişi güzel bir hare
kete geçmemize sebep olamaz. 

Bu konuda diğer mühim bir nokta da, gene 
matbuatta rastladım, kanun şurada başlanacak-
mış, burada başlanacakmış yolundaki havadisler
dir. Arkadaşlar, ne Toprak işleri Umum Mü
dürlüğü ne de başka bir makam şu vilâyette baş-
lıyacak, bu vilâyette başlıyaeak diye bir karar sa
hibi değildir. Bu karar Hükümete aittir. Yalnız 
Toprak işleri Umum Müdürlüğü memleketin ne
relerinde ve ne şekilde tatbik edilecekse bu vilâ
yetlerde etüdler yapmaktadır. Bundan sonra 
Tarnn Bakanlığı Bunu Hükümetin önüne koya
cak ve başlanacak yeri Hükümet seçecektir. Bi
naenaleyh, gazetelerde bazı vilâyetlerin isimleri
nin zikredilmesini bizim salahiyetli organlarımız 
tarafından verilmiş malûmat sayılmamasını rica 
ederim, iyi hazırlandıktan sonra bu kanunun se
lâmetle tatbiki örneğini verince arkadaşlar, zan
nediyorum Kâzım Berker arkadaşımız çabuk yü
rütülmesi işine temas ettiler, içinde köyü olan 
çiftlikleri süratle ele alacağız. Teşkilâtımız kuv
vetlendikten sonra çabucak bunu bitirmek vazi- ı 
femizdir. Çünkü ziraatimizin gelişmesi buna 
bağlıdır. Bu yolda mütemadiyen kuvvetimizi ar
tırmaya çalışacağız. 

Arkadaşlar, Abidin Ege arkadaşımız daha ev
velce Büyük Millet Meclisinde muhtelif vesileler- | 
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le konuşulan yağ mevzuu üzerinde bir takım 
noktai nazarlar ileri sürdüler. Tarım Bakanlı
ğımız bir yıldanberi yağ nebatları ziraatini müm
kün olduğu kadar genişletmek yolunda muhte
lif tedbirler almaktadır. Memleketimizde çeşit 
itibariyle mütenevvi yağ nebatı yetişir. Ayçiçeği, 
susam, yerfıstığı, aspir ve saire ve saire.. Bu mem
lekette yağ nebatları ziraatinin gelişmesi ve fazla 
yağ istihsalâtının temin edilmesi yağ sanayiinin 
kurulmasına bağlıdır. Onun için Ekonomi Ba
kanlığı da bu sanayi kısmı üzerinde yürüyecek, 
böylece memleketimizde bol miktarda yağ nebat
ları yetiştirmek imkânı artacaktır. 

Bizim zeytin derdimize geliyorum; şurasını 
açık olarak söyliyeyim ki, memleketimizde geniş 
zeytin mmtakaları vardır. Buralarda mahsul 
veren ağaçlar olduğu gibi birçok deliceler de var
dır. Buna mahsus bir kanumuz mevcuttur. Ta
rım Bakanlığı ötedenberi bu mmtakalarda çalış
malar yapmaktadır. Delicelikler ifraz edilerek 
vatandaşlara tahsis edilmektedir. Öteyandan ba
kımsız zeytinlikler de imar edilmektedir. Fakat 
vatandaşların bu hususta Devletten ziyade fa
aliyet göstermesi lâzımken sahipli zeytinliklerin 
budanmasını ve aralanmasını dahi çok defa teş
kilâtımız yapmaktadır. Bunu zeytinlik sahiple
rine yaptırmak gerekiyor. Öyle zannediyorum ki, 
önümüzdeki yılda bunda da bir kalkınma hare
keti yapabilmek için, kanunda bazı tadillerle 
huzurunuza geleceğiz. Ondan sonra ilgilileri de 
işe koşarak, bizim elimizdeki usta elemanlar, 
mütehassıs elemanlar bu delicelerin sahici zeytin 
haline getirilmesini temin edeceklerdir. Bugün 
kurslarda yetiştirdiğimiz 3500 e yalan usta aşıcı
mız vardır. Bunlar memleketin muhtelif yerlerin
de açılan kurslardan sertifika almışlardır. Bun
ları tertipleyip çalıştırabilirsek memleket çok şey 
kazanacaktır. Esasen bütün delicelerin aşılanması 
için esaslı bir plân Ziraat Umum Müdürlüğünce 
hazırlanmak üzeredir. Ne kadar masraf olacak
tır? Bu iş bize ne kadar külfet yükliyecektir? he
saplıyoruz. Eğer umduğumuz imkân hâsıl olur
sa bunu da cephe halinde yürütmek niyetindeyiz. 

Arkadaşlar; münferit sualler pek çoktur. 
Bunlar mahalli isteklere aittir. Vaktinizi suiisti
mal etmiş olmıyayım. (Kâfi sesleri.) Eğer izin 
verirseniz münferit sual ve isteklerin karşılıkla
rını gerekli takibatı yaptıktan sonra, arkadaşlara 
yazı ile de bildireyim. Eğer emrederseniz birer 
birer açıklıyayım. (Bravo ve kâfi sesleri.) 
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A. YAYCIOÖLU (Maraş) — Bir sual sora

cağım; 
Bakanlığa bağlı hayvan ıslah müesseselerin

den ve Devlet Ziraat işletmelerine bağlı hayvan
cılık şubesinden senede halka dağıtılan tohumluk 
boğa kaç tanedir? 

Sonra aygır depolarındaki artış miktarı nedir? 
Memleket ihtiyacı ne kadar zamanda karşılana
bilecektir?. 

TARIM B: Ş. E. HATİPOĞLU (Manisa) — 
Arkadaşlar, yılda halka verdiğimiz boğa miktarı, 
bütün memlekette henüz 350 dir. Çünkü bütün 
bu ıslah müesseselerimizin hakikî damızlık kad
roları daha tamamlanmış değildir. Meselâ Antal
ya'daki inekhane kadrosu 250 iken bugün mev
cut olan inek, sanırım 70 - 80 dir. Kazovadaki 
Sığır yetiştirme müessesesinin kadrosu da 250 
dir, mevcudu ise 178 dir. Şu sırada bu müessese
ler asıl kendi varlıklarını meydana getiriyorlar. 
Burada elit olarak elde ettiğimiz damızlıkları 
Devlet çiftliklerine vermekteyiz. Arkadaşımızın 
temenni ettikleri şekilde, büyük ölçüde damız
lıkların çiftçilere verilmesi işi önümüzdeki yıl
larda mümkün olacaktır. 

Aygır depolarında da aygır mevcutları kad
roları haddinde değildir. Aygır depoları, hay
vancılık müesseseleri arasında en çok pahalıya 
mal olan müesseselerdir. Onlar doğrudan doğ
ruya halk hizmetinde kullanıldıkları için fazla 
paraya ihtiyaç hâsıl oluyor. Takatimiz arttıkça 
bunların miktarını da artırmıya çalışacağız. (Kâ
fi, kâfi sesleri, alkışlar) 

M. ŞAHİN (Gazianteb) — Fıstık ve bağları
mıza arız olan haşereler hakkında bir şey rica. 
etmiştim, lûtfensinler. 

TARIM BAKANI Ş. R. HATÎPOĞLU (Ma
nisa) —• Arkadaşlar, Ayıntab'taki fıstık mese-
selesini biz hakikaten önemle ele aldık, geçen 
yılda mücadele yapmıya başladık. Zannediyo
rum ki arkadaşımız da bu mücadelenin neti
celerini öğrenmiş ki, bana savaşın Önümüzdeki 
yılda yapılıp yapılamıyacağmı sordu. Bu iyi 
netice vermişti. Bu sen yine bu mücadeleyi de
vam ettireceğiz. Gazianteb 'de fıstıkların döl tut
mamasının sebebi işi, erkek fıstıkların çoğunun 
şimdiye kadar odun olarak kesilip yakılması ol
duğu anlaşılıyor. Şimdi demızlık erkek fıstık 
fidanı vermiye çalışıyoruz. 

Gazianteb bağlarına arız olan haşere ödemiş 

.1945 0 : 1 
böceği olsa gerektir. Orada mücadele teşkilâ
tımız vardır. Fakat bu işin mütehassısı olan bir 
arkadaşımızı da ayrıca oraya gönderirim, müca
dele ederiz. 

Arkadaşlar, bizim Eğe mıntakamızda bağcı
lığımız hakiaten çok ileridir. Fakat Kilis ve Ga
zianteb bağları da Eğe bağları kadar güzel ve 
bakımlı bağlardır. Halkımız meraklıdır. Onun 
için de mücadelemizi daha kuvvetle yapacağımı
zı şimdiden kendilerine söyliyebilirim. (Bravo 
sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? (Yok 
sesleri). 

Müzakere yeter görüldüğüne göre bölümle
re geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etraiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. 
740 Bakan ödeneği 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
741 Aylıklar 5 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
742 Ücretler 2 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
743 Askerlik dergisi öğretmenleri 

ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

744 Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

745 4178, 4598 ve 4599 sayılı ka
nunlar gereğince verilecek 
zamlar ve yardımlar 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

746 Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

747 iller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

748 Basılı Kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

749 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

750 Kira arşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

751 Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

752 Yollular 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

753 Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
5 320 

267 231 

032 337 

5 000 

131 750 

376 240 

38 674 

94 500 

17 000 

149 525 

55 000 

26 034 

213 300 

8 000 
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754 

755 

756 

757 

758 

759 

760 

761 

762 

763 

764 

765 

766 

767 

768 

Lira 
4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tarımsal savaş işleri 1 012 700 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tarla tarımı, ıslah, deneme, 
üretme, temizleme ve tecrübe 
işleri 608 149 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Bahçe tarımı işleri (bağcılık, 
meyvacılık, sebzecilik, süs ne
batları ve çay) 968 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tavukçuluk, ipekçilik ve arıcı
lık işleri 89 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kauçuk bitkileri ıslah, tecrübe, 
deneme, üretme ve imal işleri 138 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Pamuk işleri 139 870 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tohum temizleme evleri 245 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Veteriner savaş, tahaffuz evle
ri, hastaneler, bakteriyoloji evi 
ve serum kurumları ve labora-
tuvar kurma ve yönetim işleri 
giderleri 753 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Veteriner zootekni ıslah ve 
üretme işleri giderleri 925 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merinos işleri giderleri 183 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Okullar ve kurslar genel gi
derleri 2 666 100 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Toprak işleri Genel Müdürlü
ğü ve gezici mahkemeler genel 
giderleri 475 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Toprak Kanunu gereğince ya
pılacak kamulaştırma işleri gi
derleri 525 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yazı, tercüme, yayım, filim, 
etüt ve propaganda işleri gi-

B. Lira 
derleri 85 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

760 Yüksek Tarım enstitüsü gi
derleri 1 096 001 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

770 1682 sayılı kanun gereğince 
Ziraat Bankasına ödenecek za
rar karşılığı 7 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 

771 4291 sayılı kanun gereğince 
hayvan sağlık memurlarına ve
rilecek hayvan yem karşılığı 30 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 

772 Tanm öğretmenleri gerekli gi
derleri 68 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 

773 3437 sayılı Tütün Tekeli Ka
nununun uygulama giderleri 2 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 

774 3039 sayılı Çeltik Ekim Kanu
nunun uygulama giderleri 2 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 

775 Yabancı uzmanlar ve tercü
manları 45 252 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 

776 iç ve dış kogreler ve teknik 
toplantılar, genel giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 

777 Tarım sergi ve meşherleri ve 
müsabakaları genel giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 

778 Hayvan sergileri ve teşvik ik
ramiyeleri 30 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 

779 Uluslararası kurumlara katıl
ma payı 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 

780 Özel yönetim bütçelerini ince-
liyecek Tarım Bakanlığı tem
silcisi ücreti 840 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 

781 Staj için yabancı memleketle
re gönderileceklerin yolluk ve 
başka gerekli gidereri ve ay
lıkları tutarı öğrenci ödeneğin
den az olanlara verilecek fark 75 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 
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782 Küçük su ve gezici arteziyen 
işleri 24 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 

783 Köy teknik merkezleri kamu
laştırma karşılığı ve giderleri 3 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 

784 4481 sayılı kanun gereğince sa-
tınalınacak makine, âletler, 
ilâç ve gereç, satınalma gider
leri 40 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 

785 4644 sayılı kanun gereğince 
ödenecek emekli keseneği kar
şılığı 71 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 

O : 2 
Lira 
14 594 786 Geçen yıl borçlan 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir 
787 Eski yıllar borçlan 21 505 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir 
788 Haralara yardım 1 960 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir 
789 Sermayeler 374 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir 
790 Krediler 38 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
791 Tesisler 4 723 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tarım bütçesi bitti. 
Saat 15 de toplanmak üzere birleşime son 

veriyorum. 
Kapanma saati: 13,6 

»G<\ 

Î K Î N C I O T U R U M 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — T. F. Sılay 

KÂTİPLER — B. Osma (Bit lis), N. Fırat (Samsun) 

«•» 

BAŞKAN — Oturum açıldı. 

C — Ulaştırma Bakanlığı bütçesi 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanlığı bütçesine 
başlıyoruz: 

Tümü hakkında söz istiyen var mı? 
A. BİNKAYA (Kastamonu) — Sayın arka

daşlar; demiryolu olmıyan ve yarımyamalak na
kil vasıtaları, sununla ve bununla hemen key
fî denecek bir şekilde idare edilen Kastamonu 
için 4 - 5 seneden beri burada bütçe münase
betiyle yalvarıyorum. Rica ediyorum. Devlet 
otobüsleri işletmek mümkün değilmidir? Lütfen 
ufak bir etüd yapmak suretiyle bu imkânın olup 
olmadığının olsun bildirilmesini rica ediyorum. 

Şimdiye kadar buna dahi hiç bir cevap bile 
alamadık. Eğer bu kürsüden böyle senelerce 
yalvarmaların 'cevabını alamayacaksak ve boşa 
gidecekse yorulmamamız gerekli olsa gerek. 

Ş. GÜNALTAY (Sivas) — Mebuslar ister, 
yalvarmaz. 

A. BİNKAYA (Devamla) — Rica ederim, 
Sayın Ulaştırma Bakanımızdan lütfetsinler, bu 
imkânları araştırsınlar. Kastamonu'yu bu sı
kıntıdan kurtarsınlar. 

BAŞKAN — Saffat Tuncay. 
S. TUNCAY (Siird) —Bendeniz sözümü De

miryolları bütçesinde arzedeceğim (Bravo ses
leri) . 

R. KAPLAN (Maraş) — Arkadaşlar, deniz 
yolları açıldı. Bakanlık deniz vasıtası olarak ne 
hazırladı? izahat versin. Bilhassa Akdeniz, îs 
tanbuldan îskenderuna kadar yapılan posta 15 
günde bir oluyor. Bunun arasındaki iskeleleri 
sayacak olsak her iskele bir vapur dolduracak ka
darını mal vermek kabiliyetindedir. 15 günde bir 
bu iskeleleri görerek geçen bir vapur ne götüre
bilir? Onun için bilhassa Sayın Başbakanımız
dan rica ediyorum, bu deniz münakalatını te
min için ne düşünüyorlar? Yalnız deniz yolları
mız değil, vatandaşlara da bir hak mı verece
ğiz, ne vereceğiz? Bunun temin çareleri üzerin-

— 535 — 



B : 20 27.12 
de Hükümetin bir düşüncesi varsa bildirsinler 
Hem Bakanımızdan, hem de Başbakanımızdan bu 
iş üzerinde işlemelerini rica edeceğim. 

E. DBMÎRAY (Edirne) — Efendim, ge
çenlerdeki toplantıda Edirne hattının Yunanis-
tanda olan kısmı için bazı temennilerde bulun
muştum. (Demiryolları bütçesinde sesler:) 

Ulaştırma Bakanlığını alakadar eder. (Ha
yır müstakil bütçesi var sesleri) 

Soracağım şey şudur: aradan bu kadar za
man geçti, Ulaştırma Bakamğmca ne gibi ted
birler ittihaz edilmiştir? Bunu anlamak istiyo
rum (Maddelere sesleri) 

ULAŞTIRMA BAKANI Gl. A. F. CEBE-
SOY (Konya) — Aziz arkadaşlarım, Heyeti Ce-
lilenizin göstermiş olduğu arzudan anlıyorum 
ki ulaştırma işleriniz hakkında şimdiye kadar 
vermiş olduğunuz malûmatı kâfi görmektesi
niz. Esasen çok ehemmiyetli olan ulaştırma ko
nusu üzerinde durmuştunuz ve ne kadar da dur-
sanız yeri vardır. Hükümetiniz ve Ulaştırma Ba
kanlığınız bu hususta elinden geleni yapmakta
dır. Müsaade buyurursanız yalnız suallere ce
vap arzedeyim: 

Birinci sual : Devlet demiryollarının işleme
diği yerlerde meselâ Kastamonu vilâyeti gibi 
yerlerde Ulaştırma Bakanlığı Devlet otobüsleri 
işletecek midir? Sayın Milletvekili Abidin Bin-
kaya birçok sualler sordum cevap alamadım bu
yurdular. Arkadaşlar, Ulaştırma Bakanlığını
zın ulaştırmayı kolaylaştırmak, biliyorsunuz ki 
en mühim faaliyetleri arasındadır. Devlet de
miryollarının ulaşamadığı yerlere Devlet oto
büsleri işletme meselesi önemli konularımız ara
sındadır. Fakat bunu esaslı bir surette harb es
nasında ele alamadıksa sebebi vasıta noksanıdır. 
Şimdi ilk program Devlet Demiryolları 1 000 -
2 000 Km. lik Devlet otobüsü işletebilmek için 
lâzımgelen tertibatı almak üzeredir. Tabiî bu 
işletme meselesini programla^tıracağız. Bunu en 
mühim vilâyetlerimizden başlıyarak teşmile uğ
raşacağız. 

İkinci mesele, aziz arkadaşım Kaplan pek ye
rinde olarak; artık denizler açılmaktadır, deniz 
işlerüne bir yer vermek lâzımdır ve bilhassa he
nüz şimendifer de gitmemiş olan Cenup vilâyet
lerine kâfi derecede posta vapuru tahsisi gerek
tir buyurdular. Arkadaşlar, eğer bugün orala
ra kâfi derecede posta vapurları tahsis edemi-
yorsak bu elimizdeki vasıtaların azlığındandır. 
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Fakat 15 günde bir yapılan postadan maada 
narenciye mevsiminde oralara ilâve olarak na
renciye postası tahsis edilmiştir. Yeni vapurları 
alabildiğimiz takdirde İnşallah oradaki vaziyeti
mizi daha ıslah edeceğiz. 

Üçüncü olarak, Edirne'nin anavatan ile de
miryolu muvasalası hakkında bir sual buyur
muşlardı. Orada en ziyade Yunan dostumuzun 
arazisinden geçen hatlarda navlunların ziyade 
olduğunu ve binaenaleyh bunun iktisadiyatımız 
üzerinde tesir yaptığını söylediler. Malûmu âli
niz geçen Ağustos ayında dostumuz Yunan Dev
letine ve onun şimendiferler idaresine onun 
arazisinden geçmekte olan bu şimendifer işlet
mesini teslim etmiştik. Hakikaten teslimden 
sonra tarifeleri mutedildi. Hemen bizim tarife
lerimize yakındı. Ondan sonra para vaziyetleri 
düşmeğe başlayınca yeni yeni tarifeler yaptı
lar ve ilk hamle olmak üzere bizim tarifelerimi
ze nispetle kendi tarifelerine yüzde 200 bir zam 
yaptılar. Ondan sonra % 10 bir zam daha yap
tılar. Bundan başka biz, Yunanlılara döviz öde
mek mecburiyetinde olduğumuzdan dolayı bir 
de primi ilâve ederseniz ücretler, yolcuda % 85 e 
ve yükte ise yüzde üç yüze çıkmış bulunmakta
dır. Yolcuda o kadar şayanı dikkat değilse de 
yük, eşya meselesinde hakikaten Edirne'nin ik
tisadi hayatı üzerinde mühim bir rol oynıyacak 
kadar çok bir artış vardır. Ulaştırma Bakanlı
ğınız bunu önlemek için evvelâ Yunan Devlet 
Demiryollarının nazarı dikkatini celbetti. On
dan sonra siyasi kanaldan yürüyerek Hariciye 
Bakanlığı vasıtasiyle kendilerine bir teklif yap
tı. Bu teklifimizde dedik ki ; evvelâ kendi vası
taları noksandır, bizden muttasıl makine ve va
gon isterler, halbuki bizim vaziyetimizi biliyor
sunuz, ne haldeyiz, dedik ki ; hem bizim ikti
sadi durumumuzu ıslah - Edirne'nin - ve hem de 
size yardım olmak üzere bizim trenlerimizi ken
di makinelerimizle hem Edirne'ye, hem de Si-
vilingrad'a kadar götürelim, bizden bir ücret 
alın, buna mukabil biz o trenin içinde kendi 
tarifelerimizi tatbik edelim. Bu şekilde Harici
ye Bakanlığınız vasıtasiyle bir teşebbüste bulun
duk, henüz bir netice alamadık, fakat önümüz
deki ayın onfbeşinde Romanya ve Bulgaristan 
demiryolları mümessilleri ve bizim mümessille
rimizden mürekkep olmak üzere İstanbul'da bir 
toplantı yapılacaktır. Burada bu tarife meselesi 
mcvzııubahis edilecektir. Çok ümit ediyorum ki, 
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792 

793 

794 

795 

796 

Bakan ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Aylıklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Askerlik dersi öğretmenleri üc
reti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geceleri vazife gören liman 
memurları ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
5 320 

855 281 

231 367 

1 200 

15 000 
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bu mâkul teklifimizi, dostumuz olan ve her za
man kendilerine yardım ettiğimiz, Yunanistan 
Demiryolları mümessilleri kabul edeceklerdir. 
Şayet kalbul etmezlerse, çok az ihtimal veriyo
rum, biz her nevi tertübatı almağa başladık, Ba
baeski ile Edirne arasında Devlet otobüsü işle
teceğiz. Bu suretle Edirne'nin iktisadi vaziye
tini düzeltmeğe çalışacağız. (Kâfi, kâfi sesleri ve 
alkışlar). 

R. KAPLAN (Maraş) — Sualimin bir fıkra
sına cevap verilmedi. Vasıta noksanlığını ben
deniz de kabul ederek sual sormuştum, bunun 
telâfisi için vatandaşlar elindeki gemilerden is
tifade etmivecekler midir? Bunun için bir ka
nun getirmek istemiyorlar mı? 

ULAŞTIRMA BAKANI Gl. A. F. CEBE-
SOY (Devamla) — Vatandaşların elindeki şilep
tir, yani yük vapurudur, mevzuuibahis edilen yol
cu vapurlarıdır. 

Bendeniz suallerini öyle anlamıştım ki, bura
ya 15 günde bir posta vapuru tahsis ettiniz, baş
ka vapur tahsis etmiyecek misiniz gibi anla
mıştım. Eşya meselesine gelince; bizim kömür 
nakliyatımızda Cenuba, Mersine ve îskenderuna 
daima kömür nakliyatı yaptığımız vapurlarımız 
vardır. Bunları da hiç bir vakit boş döridür-
müj^oruz ve daima yüklü olarak yukarıya ha
reket ettiriyoruz. 

Ondan sonra yine arzetmiş olduğum gibi bu
ralara narenciye postaları yapmıştık ki, bunlar 
da şileplerden ibarettir. Buranın ihtiyacına gö
re ısmarlıyacağız vapurlar geldiği zamanda pos
ta vapurlarımızın adedini de tezyidedeceğiz. 
(güzel, büzel kâfi, kâfi sesleri) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur Bö
lümlere geçilmesini Oyunuza arzodiyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178, 4598 ve 4599 sayılı ka
nunlar gereğince yapılacak 
zamlar ve yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez büro gidereri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
îller 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 yol
luları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Liman ve kıyı hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Liman idarelerinin deniz taşıt
ları giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yüksek Deniz Ticaret okulu 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Devlet Başkanlığı deniz taşıt
larının her türlü yaptırma, sa
tmalına ve işletme giderleriyle 
sigorta ücretleri için Devlet 
Denizyolları ve Limanları iş
letme Genel Müdürlüğüne 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Resim, fen âletleri ve malzeme
leri ve fotoğraf makina ve mal
zemesi satmalına ve onarma 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yayım ve propaganda giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
38 000 
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26 700 

45 

15 

83 

500 

122 

823 

12 250 

11 100 

53 000 

42 000 

5 400 

132 553 

42 000 

425 000 

794 400 

3 000 

9 000 
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814 Ziyafet giderleri İ 5ÖÖ 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

815 Yabancı uzman, tercüman ve 
memurlar 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

816 Onarma işleri 3 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

817 4644 sayılı kanun gereğince 
ödenecek emekli keseneği kar
şılığı 9 300 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

818 Geçen yıl borçlan 8 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

819 Eski yıllar borçları 3 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. , 

D - Ticaret Bakanlığı bütçesi 

BAŞKAN — Ticaret Bakanlığı bütçesinin gö
rüşülmesine geçiyoruz. 

Tümü hakkmda mütalâa var mı? 
Z. KARAMÜRSAL (istanbul)^— Bendeniz; 

otomobil lâstikleri tevziatında gördüğüm bazı 
aksaklıklar üzerine muhterem Ticaret Bakanımı
zın nazarı dikkatlerini celbedeceğim. Malûm
dur ki bu lâstiklerin memleketimizde fikdanı 
vardır. Ara sıra gelen lâstikler nispet dâhilin
de, vilâyetlere tevzi ediliyor. Bu çok yolunda 
bir usûldür. Fakat Bakanlıktan yazılan soru
larda vilâyetler, ya buradan lâyıkiyle mesele 
tavzih edilememesinden veyahut da çok ihtimal 
dahilindedir, ortada bir suitefehhüme olmasın
dan dolayı olacak, ellerinde bulunan ve kul-
lanmrya imkân olmıyan çürük çarık bazı araba
ları da faal nakil vasıtalarına karıştırarak hep
sini birden bildiriyorlar ve nispet dâhilinde ve
rilmesi gerekli olan lâstiklerden bu suretle o vi
lâyetler daha fazla amış ouyorlar. Takdir bu
yurursunuz k i ; yurdumuzda, nakil vasıtaları he
men, yarıdan yarıya muattal bir haldedir, ya 
yedek parçalar yoktur, yahutta çürük çarık 
şeylerdir ki tamirine . imkân yoktur. Bu iti
barla hem nispet kaidesi muhtel oluyor hem de 
bazı vatandaşlar lâstik alamıyorlar* Binaen
aleyh bunun nazarı dikkate almanızı rica ederim. 

Diğer temennime gelince; bu lâstikler tevzi 
edilirken eskileri alınıyor ve sahibine bunların 
bir hayır cemiyetine verileceği söyleniyor, on
lar da seve, seve teberru ediyorlar. Halbuki 

bunlar birikmiş 460 lâstik müzayedeye konmuş 
28 000 liraya satılmış, bunları alan vatandaş 
katranla üstünkörü tamir ederek, 94 000 liraya 
satmış. Arada 66 000 liralık bir fark var. Alan
lar da arabalarını bir kilometre mesafe gider git
mez bu lâstiklerin patladıklarını görüyorlar. 

Bunu böyle yapacaklarına bir teşkilât yapa
rak bu lâstikleri adamakıllı tamir ettirseler 
ve maliyet fiyatiyle vatandaşlara tevzi etseler, 
hem lâstik ihtiyacı bir dereceye kadar daha kar
şılanmış, hem de bir takım tufeylilerin hava
dan para kazanmasına mahal kalmamış olur. 
Bu da bir tetkik mevzuudur. Bana söyleyenler 
müteaddit kimselerdir. Lütfen tetkik buyursun
lar. 

Bir de Balıkesir gazetesinde yazılan bir ya
zıya afterı bazı arkadaşlar dediler ki : Balık
esir 'de zeytinyağının kilosu pazarda 212 kuruşa 
satılmakta iken oraya Tarım Kooperatifi adam
larını yollamış 260 kuruşa t a d a r topluyormuş. 
Eğer böyle bir şey varsa akibet fecidir. Bunu 
da tetkik ederek eğer aslı varsa çabucak tedbir 
almalarını rica ederim. 

BAŞKAN — Suat Yurdkoru. (Yok sesleri). 
Hayrettin Karan. 

H. KARAN (Balıkesir) — Efendim, ben de 
arkadaşım Ziya KaramursaFın konusuna temas 
edeecğim. Gazetenin birisinde bir havadis oku
duk, bu havadis şudur: Körfezde zeytinyağı du
rumu, Ayvalık'ta müstahsil evvelce Devlet tara
fından tesbit edilen fiyat dışına çıkmamağa ka
rar verdi. Fa,.:.t kooperatifler ortaklarına 260 
kuruştan avans v(ediklerinden bunun etrafında 
fiyat teşekkül etmesi beklenmektedir. Yukarı
daki kararlariyle demekki müstahsil hüsnü ni
yetini gösterdi bunun etrafında fiyat teşekkül et
mesi beklenmektedir. Son haber ya yalandır, ya 
gerçektir. Bunun doğru olmasına ihtimal vere
miyorum. Çünkü daha geçenlerde bu kürsüden 
Ticaret Bakanı yağların herhangi bir suretle te-
reffüüne meydan vermeyeceğiz ve bu na sebebi--
yet verenler hakkmda salâhiyetini istimal ederek 
haklarında takibat yaptıracağına söz vermişti. 
Eğer bu haber yalansa bu gazeteye böyle yanlış 
haber veren muhbir hakkında takibat yapılması 
lâzımdır. Çünkü suni olarak yağların tereffüü 
için her halde oynamaktadırlar. Bu haberi el-
betteki, Ayvalık'tan şuradan buradan birisi ver
dik Bunu duyan müstahsil tereddüde düşecek ve 
derhal kendisini çekecek. Bu takdirde Ticaret 
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Bakanının durumu güçleşecek. Sonra mücadele 
çok güç olur. Hattâ şimdi şu anda telefonla Iz-
mirden malûmat istemek mümkündür. Haber ya
lan mı, gerçek mi Ben de arkadaşım gibi sayın 
bakanın dikkat nazarını celbederim. Bunun şü
yuu vukuundan beterdir. 

K. GÜLEK (Bilecik) — Sayın arkadaşlarım, 
yüksek huzurunuzda, dış ticaretimizin nizamlan-
ması ve ilerlemesi yolunda alınması lâzımgelen 
bir tedbirden, ticaret anlaşmaları yapılışından 
bahsedeceğim. Dış ticaretin ehemmiyeti hakkın
da burada bir şey söylemeğe lüzum görmem, yük
sek heyetinizin malûmudur. Dış ticaretin tanzi
minde ticaret Anlaşmalarının ehemmiyeti de yi
ne malûmunuzdur. Bu anlaşmalar ne kadar 
esaslı yapılır, ne kadar memleketin dış ticaretini 
teşvik edici mahiyette tedbiri ihtiva ederse, dış 
ticaret elbette ona muvazi olarak inkişaf eder, 
ilerler. 

Bugün dış ticaret anlaşmaları yapılışı işi, 
kısaca arzedeyim, dört makam arasında taksim 
edilmiştir: Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası. Bunların 
hepsi bu işle alâkalıdır. Ticaret anlaşmaları ya
pılması mevzuubahis olduğu vakit hepsi, kurulan 
heyetlerde temsil edilirler. 

Her ticaret anlaşması yapılacağı vakit yeni 
heyetler kurulur. Bunlar geçici heyetler halin
dedir. 

Şimdi, arkadaşlarım memleketin dış ticare
tini esaslı surette ele almak, bunu daimî olarak 
tetkik etmek, bu hususta malûmat toplamak, dış 
ticaret politikasının ne olacağını esaslı surette 
tesbit etmek üzere daimî bir heyet kurmak ve 
bu daimî heyete salahiyetli insanlar tâyin et
mek, ve yanlarında icabeden mütehassıslar bu
lundurmak, bu işin muvaffakiyetini sağlıya-
caktır dış ticaret anlaşmaları yapıldıktan son
ra bunların tatbikatı da yine bu dört makam 
arasında taksim edilmiştir. Ticaret Bakanlığı, 
Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı Merkez 
Bankası, hepsi bu işle uğraşır. Bu dört makam 
arasında yapılması lüzumu gelen muhabereler, 
uzun boylu gecikmeleri mucip olmaktadır. Bu 
itibarla bu işlerle uğraşan tüccarlar büyük müş
külâta uğramaktadır. 

Bu işi daha esaslı bir surette halledebilmek 
için müstakil bir makama ihtiyaç vardır. Bu 
makam bir taraftan Dışişleri Bakanlığı diğer ta
raftan Ticaret Bakanlığı ile alâkadar olacak 

.1946 O : 2 
teknik işler bakımından Ticaret Bakanlığından 
drş münasebetler bakımından Dışişleri Bakan
lığından direktif alacak, icabederse Maliyenin 
ve Merkez Bankasının ihtisaslarından da isti
fade edilecektir. Böyle bağımsız bir makam ku
rulunca, memleket içinde daireler arasında böy
le uzun boylu muamelelere meydan verilmemiş 
olur. Aynı zamanda da, dış memleketlerle ticari 
görüşmeler ve anlaşmalar yapıldığı zaman bu 
daire tarafından memlekete ait ticari istatistik
ler toplamış, noktai nazarımız tesbit edilmiş 
olacağından bunlar hazır bulunacaktır. Bunlar
la teçhiz edilmiş heyet dış heyetlerle karşı kar
şıya gelince işimiz kolaylaşacak bize muhakkak 
daha iyi şartlar temin edilecektir. 

Arkadaşlar; müsaadenizle bu işin başka mem
leketlerde nasıl yapıldığı hakkmda iki üç keli
me söyliyeyim. Başka memleketlerin bazıların
da dış ticaret işleriyle uğraşmak üzere müsta
kil bakanlıklar vardır. İngiltere bunun başlıca 
misalidir. Bazı Balkanlı komşularımız, bu 
arada Romanya da bunu yakın zamanlarda 
yaparak bu suretle bu işe verdikleri ehemmi
yeti tebarüz ettirdiler. Diğer bazı memleket
lerde dış ticaret anlaşmaları ile uğraşan müs
takil daireler vardır; Amerika'da, Fransa'da, 
italya'da olduğu gibi. 

Bizde yapılması lâzımgelen şey, biraz evvel 
arzettiğim gibi, dört muhtelif daire arasmda 
dağılmış olan bu işler günlük tatbikatiyle 
meşgul olan Ticaret Bakanlığının teknik mü
nasebeti, ve memleketin dış münasebetlerinin 
mesuliyetini taşıyan Dışişleri Bakanlığının esas
lı payı düşünülerek bir hal çaresi bulunmasıdır. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — General izzettin Çalışlar. 
Orgl. I. ÇALIŞLAR (Muğla) — Ben, Sayın 

Ticaret Bakanından Muğla ilinin ehemmiyetli 
bir ihtiyacı hakkında, bir zarureti hakkmda ma
ruzatta bulunacağım. Bunlardan birisi, lâstik 
meselesidir. Muğla, demiryollardan uzak bir 
mıntaka olduğu için bütün taşıt işlerini otomo
bil ve kamyonla yapmak mecburiyetindedir, ile 
tahsis olunan lâstikler ne taşıtlarına, otomobil
lerinle kâfi geliyor ve ne de kamyonlarına. Biz 
her sene işimizi görmek için dolaşırken otomobil 
bulamıyoruz, ilçeler arasında sefer yapan kam
yonlara binmek zaruretinde kalıyoruz. Bu da 
maksadı temin etmiyor. Tabiî milletvekilleri 
böyle olduğu gibi, Devlet memurları ve müfet-
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Üslerinin vaziyetleri de aynıdır. Çünkü bun
lar istediklerı yerde duracak, bazı kimselerle te
mam edecek, ondan sonra başka bir yere hare
ket edecektir. Fakat bunu yapamamaktadır. 
Bu böyle olduğu gibi esas ilin ticari hayatına 
da çok tesir ediyor. Kamyon nakliyatı daha muh
taç bir durumdadır. Çünkü arzettiğim gibi de-
miryollardan uzaktır ve bütün nakliyatını da 
kamyonlarla yapmak meöburiyetindedir. Demin 
R. Kaplan arkadaşımın dediği gibi o sahillere 
onıbeş günde bir vapur uğruyor. Onbeş günde bir 
giden vapurla tüccar nakliyat ve ihtiyaçlarını, 
o vapur seferlerine bağlayamaz, kamyonlarla 
yapmak ıstırarındadır. Bilhassa bu mevsim tü
tün mevsimidir. Tacir oraya gidip tütün mu
bayaa edecek ve satın aldığı tütünleri, kara nak
liyatında, kamyonlarla nakletmek zaruretinde 
kalacaktır. Kamyonlar lâstiksizlik yüzünden 
işliyemediklerinden buradaki tütün mahsulü de 
rağbet görmiyeeek ve dolayısiyle de il zarara uğ-
rıyacaktır. Bu sebeplerden dolayı Sayın Baka
nın ethemmiyeitle, önemle bu lâstik ihtiyacından 
Muğla ilini öne alarak yardımda bulunması ve 
bu yardımı bilhassa bu sırada süratle yapması
nı rica ediyorum. 

Bir de Marmaris Bodrum'un sünger vaziyeti 
vardır. Malûmu âliniz süngercilik bizde millî 
bir sanat ve millî bir iştir. Bu Marmaris ve 
Bodrum halkına ait birşeydir. Süngerciliğimiz ev
velce tâ Trablusgarp sahillerine kadar giderdi, 
böylece oradaki halk süngercilik yaparlar ve bü
yük bir servet temin ederlerdi. 

Bu harp seneleri sebebi ile bu süngercilik bil
hassa Almanya ve Macaristan'ın yıkılışından son
ra tamamı ile durmuş, hiç ihracat yapılamamak
tadır. Ekipler topladıkları mallan bekletiyorlar. 
Fakat bu ekiplerin hazırladıkları malları çıkar
mak için sarfettikleri bir çok paralar vardır. 
Bunlar bu paraları elde etmek için bankalardan 
krediler açtırmışlardır. Daha evvel îş ve Ziraat 
Bankası bir şirket kurmuşlardı bu iş ile meşgul 
oluyorlardı. Fakat sonradan bu şirket tasfiye 
edilmiştir. Ve bu iş yüzüstü kalmıştır. Bir defa 
bir ticaret işi olmak ve bir de ilerde sanayiimizde 
bize çok lâzım olacak bir madde bulunmak dola
yısiyle bu süngercilik sanatına Sayın Bakanın 
el uzatmasını rica ederim. 

Bu mallar satılamıyor. Mahreç bulamıyorlar. 
Orada söylediklerine göre İngilizler 18 - 18,5 lira, 
kilosuna fiyat vermişler. Halbuki bunlar 23 - 24 

liraya mal ediyorlarmış. Bugün 31 liraya bir 
müşteri bulabilirlerse kendilerini kurtarabilir
ler. İşte bu husus için ne yapmak lazımsa yardım 
buyursunlar. 

Bir de süngercilerin borçlandıkları paralara 
karşılık bankalara vermeleri lâzımgelen faiz tak
sitlerini biraz uzatsınlar. Daha iyisi süngerlerini 
sattıkları zaman ödenmek üzere kendilerine bir 
imkân temin etsinler. 

S. YURDKOEU (Afyon Karahisar) — Muh
terem arkadaşlarım, memleketimizin geniş bir 
bölgesini ilgilendiren ve bu bölgenin müstahsille
rini yakından alâkadar eden bir mevzua dikkat 
nazarınızı çekmek istiyorum. 

Mevzua girmeden evvel bu geniş bölgenin hu
dudunu müsaadenizle çizeyim. Bu bölge, Tokad, 
Amasya, Yozgad, Çorum, Malatya, Eskişehir, 
Afyon, Bilecik, Konya, Burdur, İsparta, Balıke
sir, Kütahya, Aydın vilâyetlerini içine almakta
dır. Bu.vilâyetlerden başka bir kısım vilâyetle
rimizin bazı kazaları da bu bölge içine girmekte
dir. 

Bahsetmek istediğim mevzu afyon ve bunun 
alım fiyatıdır. Hep bildiğiniz gibi 1933 yılında 
2353 sayılı kanun ile ham afyon ihracı ve tıbbi 
afyon ile morfin ve sairenin imal ve ithali inhisar 
altına alınmıştır. Yalnız afyonun memleket dahilin
deki ticareti serbest bırakılmıştır. Beş sene sonra da 
1938 de 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Kanuniy
le bu iş bütün kanuni vecibeleriyle Toprak Mah
sulleri Ofisine devrolunmuştur. Bu suretle Ofi
se devredilmiş olan bu inhisar Tekel mevzuuna 
giren diğer inhisar işlerimizde olduğu gibi Hazi
neye bir kâr ve bir kazanç maksadiyle kurulma
mıştır. Nitekim 3491 sayılı kanunun bu bahse 
taallûk eden (Ç) fıkrasında şu sarahat vardır: 
(Dâhilden satın alınacak ham afyonun fiyatı 
beynelmilel afyon piyasasının fiyat hareketleri 
ve müstahsillerin menfaatleri gözönünde tutula
rak tesbit edilecektir). Hal böyle iken iş tersine 
yürümüştür. Yani müstahsilin menfaati gözö
nünde tutulacağına tersine olarak Ofis menfaatle
ri ve kazançları gözönünde tutulmuştur. Huzu
runuzda bu yanlış tatbikatı rakamlarla ifade ede
ceğim. Fakat ondan evvel kanunun gayesini an
lamakta hataya düşmemiş olduğumu ifade için 
Başbakanlık Umumî Murakabe Heyetinin daha 
1940 senesinde bu mühim noktaya ilişmiş olduğu
nu söylemek istiyorum. Murakabe Heyetini, 
1940 senesinde İktisadi Devlet Teşekkülleri Umu-
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mî Heyetine takdim ettiği raporda bu mevzua 
kısaca şöyle dokunuyor. Diyor ki : (Kanunun 
Umumî hükümlerine göre kâr gayesiyle kurul
madığı anlaşılan Toprak Mahsulleri Ofisinin se
nelik bilançolarında afyon mamulâtınm daima 
yüksek rakamlara baliğ bir kârla kapanmakta 
olması, mubayaa fiyatlarının teabitinde kanun 
hükümlerinin gözönünde tutulmadığını ve müs
tahsilin menfaatlerini koruma bakımından bu 
mevzu üzerinde daha esaslı durulması lüzumunu 
göstermektedir. Nitekim aynı sene Toprak Mah
sulleri Ofisi muamelâtını tetkik eden komisyon 
da aynı neticeye vâsıl olmuş ve bütün bu müta
lâalar Umumî Heyete arzedildiği vakit Umumî 
heyet, umumî bir temenni halinde, afyon satış fi
yatlarının müstahsilin menfaatlerini koruyacak 
surette inikas ettirilmesi şeklinde bir temenni iz
har etmiştir. Fakat bütün bu temenni ve ikazlara 
rağmen Ofis ham afyon alım fiyatını tesbit eder
ken müstahsilin menfaatini değil, daima kendi 
kârmı gözönünde tutmuş ve daima aslanpayını 
kendine ayırmıştaır. 

işte rakamlar arkadaşlarım: 
1938 senesinde müstahsilden mubayaa edilen 

afyonlara üst üste kiloda 2 lira 92 kuruş veril
diği halde bunlar üst üste 934 kuruşa satılmış
tır. Bu suretle 642 kuruş gayrisafi kâr elde edil
miştir. 1939 da 5,27, 1940 da 4,58, ondan son
ra gittikçe yükselerek 1941 de 8,74, 1942 de 11,60, 
1943 te 24,09 1944 senesinde yani geçen sene de 
•20 lira 85 kuruş, ofis, afyonun kilosundan üs-
tüsıte gaynsâf i kâr temin etmiştir. Arkadaşla
rım bu bahsettiğim kârla arzettiğim gibi gayri
safi kârlardır. Fakat derhal ilâve edeyim ki, 
afyonnun alım, sevk, analiz, istandard tipler ha
line getirme gibi umumî masrafları çok azdır. 
Nitekim 1940 senesinde bu masraf 175 kuruş
tur, 1942 senesinde de 5 liraya kadar çıkmış
tır. Bu masrafları dâhil etsek bile ofisin ars-
lan payını daima kendisine ayırdığı görülmek
tedir. Yani bu kârların kanunun amacına uy
gun şekilde müstahsile inikas ettirilmediği mey
dandadır. Bunu da küçük iki rakamla arz ve 
izah edeceğim. Ofisin 1942 yılı bilançosunda 
afyon satışlarından 4 milyon 589 bin liralık bir 
gayrisafi kâr görülmektedir. Bu gayrisafi kâr 
220 000 kilo afyon satışından elde edilmiştir. O 
sene afyonun beher kilosuna âzami beş lira mas
raf edildiğini hesap edersek, umumî masraf 
1 100 000 liraya baliğ olur ki, ofisin 1942 se-
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nesinde 3 620 000 liralık safi kâr yaptığını gö
rürüz. 1943 de 4 096 000 lira gayrisafi kâr ya
pılmıştır. masraflar çıkınca o senenin safi kârı
nın 3 600 000 lira olduğu meydana çıkıyor. Bun
dan evvel ve bundan sonraki senelerde de, ar
kadaşlar vaktinizi fazla almamak için bütün ra
kamları okumayacağım, ofis Milyonlarca kâr 
elde etmiştir. 

Arzettiğim bu rakamlarla bir hakkatı ifade 
etmek ve isbat etmek istiyorum. Bunun içinde 
asla bir muhaze ve tenkit mevzuu yoktur. Sa
dece alâkalı arkadaşları ikaz etmek istiyo
rum, 

îki senedenberi Toprak Mahsulleri Ofisinin 
başında bulunan, arkadaşların ne kadar feragat
le, samimiyetle ve hattâ ne kadar fedakârlıkla 
çalıştıklarını yakmen bilen bir arkadaşınızım. 
Harp seneleri içinde şartların müsaadesizliği ve 
fena idare yüzünden gerek halk nazarında ve 
gerekse Meclis nazarında çok fena duruma gir
miş olan bu müessesenin bugün umumî efkâr 
önüne yüzaklığı ile çıkacak bir durumda bu
lunduğuna da katiyetle eminim. Fakat Allah 
rızası için eski senelerin kötü bir geleneği ha
linde müstahsil sırtından yapılan bu kârlar
dan artık feragat etsinler. 

Biliyorum şimdi Ticaret Bakanımız bana ce
vap vereceklerdir. Kendilerinin verecekleri ce
vapları aşağı yukarı şöyle tahmin ettiğim için 
bir daha huzurunuza çıkıp sizi rahatsız etme
mek maksadiyle kendilerinin vereceklerini tah
min ettiğim cevaplara da kısaca temas edeyim. 

Diyeceklerdir ki, afyon alım fiyatları her 
sene yükseltilmiştir, yine diyeceklerdir ki, hari
ci fiyatların ne olacağı meşkûk bulunduğundan 
bu yükselttiğimiz fiyatlardan fazla bir para ve
rilmesine imkân yoktur. 

Belki de bir telgraf okuyacaklar. O telgra
fı ben de gördüm, ofise yeni gelmiştir. Bu tel
grafta bize rakip piyasalardan, İran'ın son 
günlerde; Beyrut teslimi, bizim geçen seneki sa
tış fiyatlarından daha ucuz fiyat teklif ettikle-
lini söyliyeoeklerdir. Filvaki arkadaşlarım, af
yon fiyatları her sene tedricen yükselmiştir. 
Fakat daima gözönünde bulundurulması lâzım-
gelen nokta, afyon satış fiyatlarında her sene 
çok fazla yükselmiş olduğudur. Bu iki yük
seliş arasında müstahsila verilen fiyat ise dai
ma müstahsil aleyhine ve ofis lehine olmuştur. 
Bundan sonra eminim ki bu işler düzelecektir. 
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Ben bugüne kadar yapılan muamelenin haksız
lığını kısaca ifade etmek istedim. 

Dış rekabet her zaman, her emtiada daima va
rittir. Bunun için tedbirler alınır. İstihsal ma
liyetini düşürmek için şöyle yapılır, böyle ya
pılır. Binaenaleyh Bakanın, bana bu yolda, 
verecekleri cevapların, yapılmış haksız muame
lelere tesisi olamaz. Affetsinler, kendileri henüz 
böyle bir cevap da vermiş değillerdir, amma, va
kit kaybetmemek ve tekrar yüksek sabrınızı ih
lâl etmemek için, bu noktalarda verecekleri ce
vapları şimdiden karşılamak istedim. 

Arkadaşlar, sözlerimin başında da arzetti-
ğim gibi temas ettiğim mevzu, yalnız bir veya 
ikd vilâyetin müstahsilini ilgilendiren bir mev
zu değildir. 15 - 20 vilâyetin geniş mikyasta, 
müstahsillerini ilgilendirmektedir. 

Binaenaleyh temennim şu ki, Ticart Bakan
lığı ve Ofis, afyon alım fiyatını tesbit ederken 
çok rica derim, afyon müstahsilinin menfaat ve 
hakkını daima gözönünde bulundursunlar. (Al
kışlar). 

BAŞKAN — Bütçe hakkında başka müta
lâa var mı? 

A. İNAN (Çankırı) — Söz istiyorum. 
H. ORUCOĞLU (Sindb) — Sual soracağım. 
BAŞKAN — Bakan izahat versinler, sualini

zi sonra sorarsınız. Buyurunuz Bakan. 
(Ticaret Bakanı R. Karadeniz kürsüye geldi). 
II. ORUCOĞLU (Sinob) — Piyasada hüküm 

süren kuvvetli kanaata göre bu pahalılığın ve ti
cari işlerin ağır yürümesinin birinci sebebi itha
lât ve ihracat birlikleridir deniyor. Bu birlik
leri Bakanlık devam ettirecek midir? 

A. İNAN (Çankırı) — Muhterem arkadaşla
rım, Ticaret Bakanımızın bir kaç mevzu üzerinde 
muhterem Meclisi tenvir etmesi lüzumunu hisset
tim. İki mevzu üzerinde suallerim var, ondan 
sonra da bir kaç temennim var. Yalnız bu sual 
ve temennilerime geçmeden evvel müsaade buyu
rursanız suallerimin birisini teşkil eden tütün 
mevzuunda sualimi irad etmeden evvel tütün işin
de Hükümetin ve Ticaret Bakanlığının geçen sene 
almış olduğu isabetli tedbirlerin sonucu olarak 
müstahsilin yüzünü güldürecek ve ona bir se
nelik emeğinin karşılığını almış olması itminanını 
verir surette memnun etmiş olan neticeyi belirte
rek Ticaret Bakanlığına intihap dairemin değil 
fakat benim memleketim olan yerin ve onun 
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hinterlandının müstahsıllarınm şükranlarını ar-
zetmekle söze başlıyacağım. Ticaret Bakanlığı 
geçen sene müdahale müesseselerine müdahalenin 
nasıl ve ne şartlarla yapılacağı hakkında esaslı 
direktifler vermiştir. Bunu yaparken de direk
tif lerindeki samimiyeti o kadar kabul ettirdi ki, 
bu direktifi alan müesseseler samimiyetle ve mün
hasıran vazifelerinin Ticaret Bakanlığının vâki 
tebligatı dairesinde hareket etmek olduğunu tak
dir ederek isabetli bir zihniyetle işlerini tanzim 
ettiler. Bunun neticesi olarak müstahsil Allah 
razı olsun Hükümet istediği zaman, tedbirlerini 
tamam aldığı zaman müstahsil ancak bu kadar 
memnun edilebilir diye sesli ve sessiz memnuni
yetlerini ifade ettiler. Bunu bu kürsüden arzet-
meyi Büyük Millet Meclisinin işaretleri dahilinde 
Hükümetimizin aldığı tedbirlerin isabetli netice
lerinin ifadesi olmak bakımından çok faydalı 
mütalâa ettiğim için sözüme bu suretle başlamış 
bulunuyorum. 

Şimdi önümüzde yeni bir tütün piyasası açı
lışı olacaktır. Arkadaşlar, ben, tütün piyasası 
nasıldır, pazarları nasıl açılır, istihsali nasıl 
yapılır, müstahsilin emeği nedir bunların tefer
ruatına girecek değilim. İyi, etraflı ve isabetli 
tedbir alındığı zaman neticenin ne kadar müsbet 
olduğu geçen seneki harekâtla sabit olduktan son
ra geçen seneki kararla hareket edildiği takdirde 
mutlaka muvaffakiyetli sonuca varılacağı kanaa
tindeyim. Bendenizin öğrendiğime göre, tütün 
nasıl tanzim edilir diye konuşmalar yapılırken tü-
tünişlerinde şüphesiz nâzım müeseselere talimat ve
recek olan Ticaret Bakanlığının direktiflerinin 
hâkimiyetini kabul etmekle beraber tütün işinde 
çok kuvvetli alıcı olan İnhisar idaresinin de 
zihniyet beraberliği dairesinde hareket etmesinin 
faydası muhakkak olduğu için ve zihniyet ayrılığı 
olduğu takdirde her ikisinin de Hükümet namına 
hareket eden müesseseler olmak itibariyle bunun 
yaratacağı teşeddüt te ancak zararlı olacağı için 
fikir ve karar beraberliği içinde hareket etmesi 
lüzumu bakımından şu noktaların anlaşılması 
lâzımgeldiği kanaatindeyim. İnhisar idaresinin 
ve limited müessesesinin ki, sermayesinin çoğu İn
hisar idaresinin, • Tekel Umum Müdürü de bu 
Limited şirketinin idare meclisi reisidir, bu iki 
müesseseyi temsilen hareket edenlerin noktai 
nazarlarını aşağı yukarı şöyle belirir gibi olduğu 
anlaşılmıştır. Tütün fiyatları mütemadiyen ar
tıyor, maliyetleri de yükseliyor. Dış piyasalar 
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bu fiyatları tutmıyacaktır ve Tekel idaresi de ni
hayet kendi paçallarına göre mubayaa yapacak
tır. Hal böyle ise bunun ancak konuşma muhiti
nin içerisinde kalıp müstahsil muhitine ve gerek 
Tekel idaresinde, limited idaresinde, gerekse Ti
caret Vekâletinin tanzim mubayaası yapan mü
esseselerin dışmda, hususi şirket halinde, ayrı 
ayrı firmalar halinde tütün işi yapanların fikir
lerinde teşeddüt husule getirecek şekilde bir dü
şünceye mâni olacak bir karara varılması lüzu
muna kaniim. Böyle bir birliğe varılmış mıdır? 
Varılacağı muhakkak mıdır? Bunun izahını rica 
ederim. 

ikinci sualim : Bu seneki tütün mahsulü
nün aşağı yukarı hemen onda birine yakını, 
tripis denilen bir nevi hastalık neticesinde bo
zuk denilebilecek bir şekildedir. Amma bu işe 
yaramaz değildir. Mutlaka işe yarar ve ihraç 
edilebilir. Fakat tütünlerin fena kısımlarının 
ihracı bir kararname ile memnudur arkadaşlar. 
Asıl üzerinde durmak istediğim bu kararname 
memnuiyetinin doğru olup olmadığı değildir. 
O ayrı bir meseledir. Ancak bu memnuiyet 
bu kabil tütünlerin alımı üzerinde tesir yapacaktır. 
Düblkape kırk tütünler memleket dışına çıkarı
lamaz diye bir kararname vardır. Bunun mucip 
sebebi, istitraten arzediyorum, bu tütünlerin 
dış piyasaya gönderilmesi, Türk tütünlerinin 
nefaseti hakkındaki kanaati ihlal eder. Bizim 
mahsulümüzün iyiliği yolundaki anlayışı peri
şanlığa sevketmemesi düşüncesiyledir. Ticari 
olarak bu, varid değildir, varid olmamakla be
raber böyle yapılmıştır. Bendeniz bunun müna
kaşasına girecek değilim. Fakat bu yapılışın 
aksülamelleri vardır. Memleket dâhilinde kırık 
tütünlerin satılıp satılmaması hususunda uzun 
boylu münakaşaları mucip tarafları vardır. Bun
ları bir tarafa bırakarak arzediyorum ki, böyle 
fena tütünleri ihracı, memnu olan düblkape 
ihracı memnu olunca hususi tüccarlar, ecnebi 
şirketler, münhasıran bu işi ticaret kasdiyle 
yapan müesseseler, dâhilde sarf ve istihlâkini 
bulamadıkları için tabiatiyle almaktan kaçına
caklardır. O halde bunları, bu tütünleri memle
ketin içinde âdi sigara yapılması ile, sarf ve is
tihlâk etmek imkânına malik olan bu müessese
nin, Tekel müessesesinin alması kalıyor. Tekel 
müessesesi bu tütünleri almak kararında mıdır, 
değil midir? Değilse ne yapmak icabetmektedir? 
Bunun izahını rica ediyorum. 
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{ Bundan sonra arkadaşlar, bazı meseleler var

dır ki, hergün heryerde konuşulmaktadır. Haklı 
olarak konuşulmaktadır, haksız olarak konuşul
maktadır. Haklı olan da istemektedir, haksız 
olan da istemektedir. Binaenaleyh, hem bu hak
lı veya haksız konuşmaları önlemek ve hem de 
haklı olanı kabul etmek için bir karara varılma
sı kanaatini taşıdığım birkaç mesele vardır. 
Bu birkaç mesele, hayatı ucuzlatmak veyahut ha
yat pahalılığını gidermek mevzuu içindedir. 
Bendeniz teferruata girmeden şunu arzederim 
ki, artık hayatı ucuzlatma denildiği vakit 1939 
senesinin kıymetlerini düşünmek ve oraya dönü
lebilir olduğunu düşünmek, realiteye karşı gözle
rini kapamaktır. 1939 fiyatlarına dönmeğe mad
deten ve manen imkân yoktur. 1939 a dönmek 
istersek memlekete iyilik yapmış olmayız. Çünkü 
mutlaka 1939 dan itibaren altı sene zarfında ik
tisadi hâdiselerin cereyan ettiği hal ve vaziyet 
oraya dönüşü, altı sene içinde teessüs eden va
ziyetler, bazılarında normalleşmiş halleri boza
cak vaziyetler tahaddüs edecektir, Bunları ye
niden anormalliğe götürecek ve memlekette yıkın
tılar ve çöküntüler olacaktır. Nerede bu? Yalnız 
ticaret sahasında değil, sanayi hayatımızda değil, 
yalnız istihsal hayatımızda değil, bütün hayatı 
umumiyemizde. Bunların hepsinde takdir buyu
rursunuz ki, müsaade buyurunuz sabrınızı suiis
timal etmiş olmazsam arzedeyim; meselâ pamuk
lu fiyatlarında ucuzlatmak meselesi, biz bu ucuzla
mada % 20, 30, 50 yi tatminkâr bulmuyoruz. 
% 500 ü bulmuş olan bir malda % 30, 50 ne işe 
yarar suali tam yerindedir. Fakat bunu 300, 
400 e çıkarırsak bir bakımdan bizi tatmin eder. 
Fakat bunun da aksülamelleri tabiatiyle tezahür 
eder. Pamukluyu ele aldık. Pamuklunun esas 
maliyeti de dâhil olduğu halde en mühim anası
rından biri yine takdir buyurursunuz ki, pamuk 
denen maddedir. 

Pamuk denilen maddeyi 1939 senesinin 40 ku
ruşundan bu günün 120 - 150 kuruşuna getirmi
şizdir. Pamuk müstahsili denilen zümre pamuğu 
120 - 150 kuruşa satacağını hesaba katarak bunu 
işlemekte ve kendisine maletmektedir ve bu züm
renin heyeti umumiyesi kendi kudreti ile bu işi 
yapmakta değildir. Bunları finanse eden ban
kaların açtıkları kredilere dayanıyorlar. Bina
enaleyh, pamuklu da % 300 veya daha fazla bir 
gerileme yaptığımız zaman bu derhal pamuk fi
yatlarında Ira nisbette kendisini gösterecektir. 
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Bu durumda, pamuklu fiyatının % 300 indirmek 
suretiyle yapacağımız güya ferahlık vaziyetini 
pamuk müstahsiline intikal ettirdiğimiz zaman 
orada husule getireceği yıkıntı durumunun ya
nında herhalde yerinde bir vaziyet olmıyacak-
tır. 

Bu bir tek misal ile arzetmiş oluyorum ki, 
1939 şartlarına inmemizin ne maddeten ne de 
manen imkânı yoktur. Dünya şartları da buna 
müsait değildir. Böyle olunca realitelere ve dün
yanın bugünkü fiyat şartlarına ve şu ve bu ted
birlerle giderilmesi mümkün olanları bertaraf et
tikten sonra yapacağımız son bir tedbir var. O 
tedbir açıkça ifade edeyim, esasen Bütçe Komis
yonu raporuna almak suretiyle bir realiteyi bü
yük Meclisimizin huzuruna getirmiş bulunmakta
dır. Bu mesele de para meselesidir. Bütün bu 
işlerde yıkıntılara sebebiyet vermeden en iyi ida
re etmeğe müsait olan makanizma odur. Fakat 
dünya, para mevzuunda bir karara varmışken bi
zim paramız hakkında şöyle veya böyle bir kara
ra varmamış bir aksülâmel doğurmaz mı? Bu gö
rüş de yerindedir. Fakat bu görüşün yerinde ol
ması bizi sıkıntıdan kurtarmaz. Yarın müstakar 
dediğimiz vaziyet bir gün bir ay içinde gelip ça
tacak değildir, onun gelişi tedrici olacaktır. Ted
rici gelişe tedrici hazırlanmak için bunu yapma
ğa imkân verecek olan en müsait maka
nizma prim makanizmasıdır. Paramızın kıy
meti sabit amma dünya istihsalâtına naza
ran bizim mallarımızın aynı istihsale nazaran 
işgal ettiği mevkie ve kendi bünyelerinde mevcut 
olan satış kolaylığına, veya zorluğuna göre tan
zim etmeğe mecburuz. Bunu ne kadar erken ya
parsak yarının iyiliği nispetinde işlerimize iyi
lik vermiş oluruz. Böyle yapmazsak zararımız 
büyük olur, her gecikmenin zararı olduğu gibi. 
Arkadaşlar, prim mevzuu ilk hatıra geldiği gibi 
herkesin kendi görüşüne göre zannettiği gibi 
yalnız bizim satılmıyan mallarımızı satma mev
zuu değildir. Hepimizin iyi bildiği bir şeydir 
ki memleketimiz umumî bünyesi itibariyle istih
sal memleketidir. Varlığımız toprak istihsalâtı
na bağlıdır. Böyle olunca bütün hareket ve kal
kınmalarında en büyük mesnedi topraktan al
dığı kuvvet olacaktır. Biz topraktan aldığımız 
kıymetleri dünya pazarlarında satabilmek için 
vle mümkün olduğu kadar satmak üzere çok mal 
çıkarmak için hangi malı ne kadar çıkarmalı
dır, hangisini en çok satmak mümkündür, han-
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gisini himaye ettiğimize ve prim verdiğimize 
rağmen çok çıkarmakta menfaatimiz vardır1? 
Bunun da ayarlanmasını beraber yapacağız. Is-
tihsalâtımızı artırmak için aynı zamanda bunun 
yanında sınai kalkınma hareketlerimizi de koru
mamız için yine bu mekanizmaya dayanmak mec
buriyetindeyiz. 

Arkadaşlar, açık bir hakikattir ki, bizim sı
nai kalkınmamız çok şayanı memnuniyet ve çok 
mucibi şükran olmakla beraber bugünkü fiyat
larımızın seciyesi o kadar ileridir ki, Ticaret 
Balkanı olan arkadaşımız hayatı ucuzlatmak için, 
münhasıran o kasıtla hareket eden bir zihniyet
le harekete geçse ve ithalâta fazla imkân veren 
bir politika takibetse bunun aksülamelini der
hal piyasamızda ve sanayi alanında göreceğiz. 
Bugün biz 50 kuruşluk basmayı 100 kuruşa sat
mak mecburiyetini hissediyoruz. Hariçten fazla 
fazla getireceğimiz mallar piyasamızda bir fe
rahlık uyandıracaktır. Fakat o takdirde bugün 
övünme mevzuu olan fabrikalarımızın vaziyeti 
ne olacaktır? Binaenaleyh bunların dahi beka
sını temin edecek bir tedbir olarak bu mekaniz
mayı işletmeğe mecburuz. Bu mekanizmanın iş
lemesi ile bugün bir nevi prim olmak üzere tat
bik etmekte olduğumuz takas sisteminin de ken
disini hissettirmekte olan mahzurlarını bertaraf 
edeceğiz. Takas nedir, mahzurları nedir, bun
ları tafsil edecek değilim amma takas yapmak
tayız. Faraza memleketin içinde 40 kuruşa sa
tılmakta olan bir malı falan adam, veya firma 
dışarıya 90 kuruşa satmaktadır. Amma bu mal 
mevcut herhangi bir malın yekûnuna nazaran 
o kadar küçüktür ki onun 40 veya 90 kuruşa 
satılmasının piyasaya inikası yoktur. Bu kimin 
menfaatinedir? O satışı yapan adamın veya fir
manın menfaatinedir. Bundan müstahsilin de 
bir kârı yoktur. Fakat buna mukabil 40 kuruş
luk malı 90 kuruşa sattığımız zaman bunun kar
şılığında dışarıdan getirdiğimiz malın fiyat 
farkını müstehlik ödemektedir. Bumun da ya
rattığı muvazene sisteminin mahzurlarını ber
taraf için prim usulünü tatbik etmeğe mecbu
ruz. 

Düşüncelerimi bitirmeden evvel şunu da ar-
zedeyim ki, prim usulünü ezbere ve kolaylıkla 
tatbik edilebilir tarzda istemiyorum. Bu prim 
sisteminde ticaretin dünya istihsal faaliyetiyle, 
dünya istihsal vaziyetini, bizim mallarımızın çe
şitlerinin her seneki istihsal miktarlarını ve dün-
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yanın talep derecesini muntazaman ve müte
madiyen yoklıyarak, en muvaffakiyetli şekilde 
madde primi olarak tatbik edebiliriz. Bu nasıl 
yapılır? Nasıl yapılırsa daha iyi olur? Bunu 
huzurunuzda teferruatiyle izah etmeğe kalkışır
sam bana verdiğiniz müsaadeyi suiistimal et
miş olurum. Bu itibarla mütalâamı teksif edil
miş olarak arzediyorum. Bizi bu hususlarda ten
vir ederlerse Ticaret Bakanımıza bilhassa müte
şekkir kalacağım. 

Bu memleketin sınai, zirai, hayatına bugünün 
intizamı için yarının bakasına da emin olup ol
mamak mevzuunda ve yarının işlerini bugün
den tanzime imkân bulmak bakımından memle
ketin buna şiddetle ihtiyacı olduğunu söylemek
le sözlerime son veriyorum. (Bravo sesleri, alkış
lar). 

B. TÜRKER (Afyon) — Sayın arkadalar, 
bendeniz beş dakikalık bir temennide buluna
cağım, sayın Bakandan . 

Bu ikinci dünya harbi başlarken bendeniz 
o vakitki ticaret bakanından rica etmiştim, aman 
buğdayımızı, hububatımızı satmayalım. Buyur
dular ki, Yunanistan bize başabaş İngiliz lirası 
veriyor, bizim dövize ihtiyacımız vardır, buğ
dayımız da çoktur, veriyoruz buyurdular. 

Sonra harp başladı, az kalsın ekmeksiz ka
lacaktık. 

Şimdi bendenizin sayın bakandan ricam şu
dur; Tütünümüzü satalım, incirimizi, üzümü
müzü, fındığımızı,daha başka şeyler varsa sa
talım, fakat hububatımızı, arpamızı, buğdayı
mızı satmı yalım. Çünkü görüyoruz ki, bizim mem
leketin haricinde açlık, sefalet vardır. Sonra herke
sin gözü bizim memlekettedir, bizden mal alıp 
göz kamaştırıcı döviz vermek istiyorlar. Gö
zümüz kamaşmasın. Bizim milletimize lâzım olan 
bütün gıdaî maddelerimizi ve hububatımızı sak-
lıyalım. Eğer inşallah Dünya vaziyeti düzelir
se millete ucuz olarak bunları bol bol dağıta
lım. 

Bendeniz beyaz saçımla bütün arkadaşları
mın huzurunda bu temenniyi arzediyorum. 
Başka söyliyeceğim yoktur. (Alkışlar) 

TİCARET BAKANI R. KARADENİZ (Trab
zon) --- Arkadaşlar; Ticaret Bakanlığının va
zifelerini ilgilendiren konular üzerinde, gerek 
bütçenin heyeti umumiyesi konuşulurken, ge
rekse diğer bakanlrk bütçeleri konuşulurken ve 
şimdi de Ticaret Bakanlığı bütçesine sıra gelmiş-
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ken; muhtelif noktalara temas olundu. Bunlar 
çeşitleri itibariyle çoktur. Yalnız heyeti umumi
yesi içinde müşterek bir nokta; esaslı bir nokta 
bularak size arzedeceğim cevaplara, evvelâ bu 
esaslı noktanın izahiyle başlıyacağım. Ondan 
sonra vakit kalırsa, diğer teferruata ait mâru
zâtımı da arzedeceğim. (Güzel sesleri) 

Bir defa üzerinde durulan konu şudur: Ha
yat pahalıdır, bunu ucuzlatmak lâzımdır. Na
sıl ucuzlatacaksınız, ne yapıyorsunuz, yahut ta 
ne yapmağa karar verdiniz? Evvelâ şunu söy-
liyeyim. Bu hususta Hükümetinizin koyduğu 
teşhisler verdiği kararlar yaptığı işler mevcut
tur. Ve ne yoldan çalışacağını da tesbit etmiş 
bulunmaktadır. 

Evvelâ hayat yani geçinme fiyatıdır. Bu ni
çin böyle olmuştur? Bunun sebepleri muhtelif 
vesilelerle söylendi. Yalnız ben de adığımız ted
birlerle verdiğimiz kararları iyice izah edebilmek 
için müsaade buyurursanız ifadelerimin de sil
silesini bozmamış olmak için bu sebepleri kısaca 
arzetmek istiyorum. 

1939 dan başlamak istiyorum. Çünkü; ondan 
evvelki hâdiseler artık bugüne müessir olmaktan 
çıkmış ve bir dereceye kadar tarihe devredil
miş sebepler olarak sayılabilir. 

1939 yılında yani ikinci cihan harbi başladı
ğı zaman seviyesi ne olursa olsun bir fiyat sevi
yesi vardı ve bu fiyat muvazeneli bir fiyattı. 
Yani hizmet ücretleri eşya fiyatları gelirle mas
raf arasındaki münasebetler bir muvazene ar-
zetmekte idi. Harb başladıktan sonra bu mu
vazene tedricen bozuldu. Bunun belli başlı âmil
leri şunlardır. Bir defa dünyada harb çıkınca 
her şeyden evvel vazifemiz, memleketi müda
faa olduğu için müdafaa tertibatı almağa ve bu 
tertibatı bugüne kadar devam ettirmeğe, hattâ 
ne güne kadar daha devam ettireceğiz bilmiyorum, 
mecbur olduk. f Bu şu demektir. Memleketin 
içinde dinç ve kuvvetli, çalışkan yüz binlerce 
kolu müstahsil sahadan, müstehlik sahaya ge
tirdik ve onları orada hazır beslemeğe mecbur 
olduk. Bu istihsalimizin eskiye nazaran azalma
sını mucip olacak bir hâdisedir. 

İkincisi Devlet masrafları arttı. Masraflar 
artınca normal gelirle bunları karşılamak imkânı 
kalmadı. Tedricen vergileri artırdık ve emis
yona gittik. Bu da bugünkü durumu tevlit eden 
belli başlı ikinci âmildir. 

üçüncü âmil arkadaşlar, Devlet elinde ol-
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sun, hususi ellerde olsun. Kara ve deniz bütün 
nakil vasıtaları yetersiz hâle gelmiştir. Bunun 
hayat ve eşya fiyatları üzerindeki reperküsyon-
ları çok büyük olmuştur. 

Dördüncü âmil: Yabancı memleketlerden it
hâle mecbur olduğumuz her nevi madde ve eş
yayı ihtiyaca yeter derecede bulup alamadık, iş
te bu dört nevi âmil fiyatları bugünkü hâle ge
tirdi. Bunu demekle ne söylemek istiyorum; bir 
defa fiyatlar 1939 yılındaki seviyelere nazaran 
yukarı çıktı. ikincisi ve en fenası hizmet eş
ya ve madde fiyatları gelir nispetleri ve seviye
leri arasında büyük bir muvazenesizlik oldu. 

Ne söylemek istediğimi iyice ifade edebilmek 
için, müsaade buyurursanız size bir grafik ar-
zedeceğim. Arkadaşlarım bu grafik fiyatların 
seviyelerini göstermektedir. (Grafiği göstere
rek) 1939 da, ilk senelerde fiyat yavaş, sonraki 
senelerde daha süratli olmak üzere fiyatların 
hepsi birden oldukları yerden hareket ettiler. 
Kimisi çok ileri gitti, kimisi yarı yolda durdu, 
bir kısmı da istisnai olarak önce çok ileri gittik
leri halde geri döndüler. Şimdi şu grafikte gör
düğümüz nizamsız şekil mevcut buldu. 

tşte fiyatların bu muvazenesizliği fert ve ce
miyet hayatında en büyük tesirleri yaptı. Bunu 
hepiniz biliyorsunuz. Ben bu tesirlerin neler ol
duğundan bahsederek bildiğiniz şeyleri bir daha 
tekrar etmiyeceğim. 

Şimdi ne yapmak lâzımdır, ondan bahsede
ceğim. 

Bu durum karşısında iki vazifemiz vardır. 
Bunun birisi bu muvazenesizliği bertaraf edip 
fiyatları bir seviyeye getirmektir. Bunu arze-
derken maksadım şudur: Meselâ bir maddenin 
fiyatı çok yüksektir, öbürü aşağıda olursa aşa
ğıda olanlar o maddeyi istihsalden, vazgeçecek
ler, öbür kısmın istihsaline başlıyacaklar. O za
man berkinin yokluğu veya azlığı tesirini göste
recek. Böylelikle fiyatlar ayarlanmazsa sıkıntı
lar devam edecektir. Bu kıyası hizmet ücretle
rinde yaparsak aradaki sıkıntı daha şiddetli ola
rak görülecektir, işte onun için fiyatları biribi-
riyle ayarlamak lâzımdır. 

Bu birinci vazifemizdir, ikinci yapacağımız 
iş de şudur: Umumî surette bugünkü fiyatlarda 
anormal unsurlar vardır. Bir taraftan onları 
da bertaraf ederek teşekkül edecek ayar seviye
sini bugünkü seviyeden aşağı düşürmektir. 

Memleket içinde mevcut olmayışında buluyo

ruz. Eğer yurt içinde, memleketin muhtaç ol
duğu bütün eşya ve maddeler yeter miktarda bu
lunsaydı fiyatlar bugünkü seviyeye kadar çıkmı-
yacak ve-bu anarmal vaziyeti göstermiyecekti. 
Bu bir hakikattir. Muhtelif sebepler fiyatların 
yükselişine âmildir diye gösterilmiştir. Meselâ 
bunlardan birisi olmak üzere emisyon gösteril
miştir. Fakat takdir buyurursunuz ki bugün 
memlekette kâfi miktarda lâstik olmadığı için, 
eğer Hükümet elile bir mecburi tevzi usulüne tâ
bi tutmamış olsaydık, tek lâstik üç bin liraya 
kadar satılacaktı. Paramızın kıymeti emisyon 
dolayrsiyle bu kadar düşmüş müdür arkadaşlar. 
(Hayır sesleri). Bu şunu anlatmaktadır. Eş
yanın yokluğu ve azlığı fiyatlar üzerinde en çok 
müessir olmuştur. Bunu müsaade buyurursanız 
rakamlarla bir az daha açık ifade edeyim. Şim
di şu okuyacağım rakamlar, harb yıllarından, 
yani ikinci cihan harbi başlamadan evvelki sene
lerin vasatisini ifade edecek, diğer rakamlar da, 
ondan sonraki senelerin vasatisini ifade edecek
tir. 

Bu rakamlar, siklet bakımından ithâl etti
ğimiz eşyanın miktarıdır. 

1937, 1938, 1939 yıllarında vasati olarak her 
sene Türkiye'ye 731 000 ton eşya ithâl edildiği 
halde bu miktar 1940 yılında 356 000, 1941 de 
315 000, 1942 de 344 000, 1943 de 931 000, 1944 
de 331 000, 1945 in on bir ayında 237 000 ton 
olmuştur. 

Umumî bir rakam olarak şunu arzedeyim ki, 
. harbden evvel vasati olarak memlekete 700 OOO 
küsur ton ithalât eşyası gelirken, harb yılların
da bu miktar 300 000 küsur tona düşmüştür. 
Yani yarıyarıya düşmüştür. Bu şunu ifade et
mektedir : Memleket muhtaç olduğu eşyayı harb
den evvel getirttiği kadar harb yılları içinde ge-
tirtemenıiştir. 

Dahilideki istihsale gelince; harb yriları için
de bize lâzım olan bazı gıda maddelerini dahi 
memleketten dışarıya çıkarmadık. Halbuki harb
den evvel bu maddelerin bir kısmı ihraç edil
mekte idi. Onu dahi kestik. Ekonomi Bakanı 
arkadaşımın verdiği izahata göre son yıllarda 
sınai istihsallerimiz biraz arttı. Fakat bu ar
tış da fevkalâde ihtiyaçları karşılıyacak nispet
te olmadı. Binaenaleyh hiçbir faktör, hiçbir âmil 
ithalâttaki bu noksanı telâfi edebilecek bir mev
cudiyet göstermedi. 

Vaziyet böyle olunca ne yaı«nak lâzımdır? 
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düşündüğümüz şudur : Evvelemirde bu âmilin 
üstünde durarak bunu bertaraf etmeye çalış
mak lâzımdır. Yani bir cümle ile, dâhilde is
tihsalin artırılmasını temin ve teşvik etmek. Di
ğer taraftan, dâhilde teinin edemediğimiz miktar 
ve nispette dışardan getirmek. Bunun için ih
racata hız vermek lâzım, ihracata hız ver
mek; ithalât imkânlarını artırmak demektir. 
Onun için; Ticaret Bakanlığınız bu konuda 
evvelemirde ihracatı kolaylaştırmak ve bilmu
kabele, ithalâtı temin etmek yolu üzerinde yürü
meğe karar vermiştir ve bu yola girmiş ve epey
ce de mesafe almış bulunmaktadır. Birçok mad
delerde ihraçtan evvel müsaadeye tâbi tutma 
usulü kaldırıldığı gibi, ihracat, fiyatlarının tes-
biti sisteminden de vazgeçilmiş ve gündengüne 
bu ihraç edebileceğimiz maddeleri ayırarak, on
lar için yeni pazarlar bulmak, yeni imkânlar 
aramak ve bu şekilde harb yılları içinde gelişe-
miyen bu nevi ihracatı inkişaf ettirmek peşin
deyiz. 

(ke taraftan da memleketin lüks değil fa
kat zaruri ve hayati olan maddelerini de, mad
deleri hakikî ihtiyaç nispetinde ithal etmeği te
mine çalıştık. Bu çalışmaların bir tezahürü ol
mak üzere şu kadarını arzedeyim ki, tek bir mi
sal olmak üzere 1944 yılı ithalâtı için yalnız 
11 000 000 küsur dolar tahsis ettiğimiz halde 
1945 yılındaki bu tahsis miktarı 41 000 000 do
lan bulmuştur. Bu eşya peyderpey ve önümüz
deki ilkbahar aylarında ve ondan sonra memle
ketimize gelmiş olacaktır. 

Birinci çalışma yolumuz budur. 
İkinci bir çalışma yolundan bahsedeceğim. 

Bu, arkadaşlarım, yurt- içinde nakil vasıtaları
nın azlığıdır. Hâdiseler işitmişinizdir. Bir vi
lâyetin kazalarında mevsiminde domatesin kilo
su 5 - 7,5 kuruşa iken vilâyetin büyücek bir 
şehri olan merkezde domatesin kilosu 50 kurusa 
satılıyordu. Bu, kara nakliyat vasıtasının yok
luğunun ne demek olduğuna! belli bir şekilde 
göstermektedir. Bununn için, biz hayatı ucuz
latmak için bir taraftan ithalâta germi ver
mekle beraber öte yandan da en ziyade ithal 
edeceğimiz madde nakil vasıtaları olacaktır. 

Kamyon ve lâstikten bahsetmek istiyorum. 
Bunlar hakkında size rakamlar vererek bahsi 
uzatmak istemiyorum. Bu madelere ihtiyacımız 
fazladır. Son yıllarda ithalât evvelki yıllara 
nazaran biraz artmış isede kâfi gelmemektedir. 
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İşte hedefe varmak için üzerinde gördüğü

müz belli başlı ikinci yolda budur. 
Hayatı ucuzlatmak için çalışmalarımiz bun

lardan ibaret kalmıyacaktır. Ticaret Bakanlr-
ğmızm hayatı ucuzlatmak mevzuu üzerinde iki 
türlü rolü vardır*. Bunun birisi Bakanlığa ait 
işlerdir, tkincisi; Bakanlığın eli yetmiyen ve 
diğer bakanlıkları ilgilendiren konular üzerin
de de ucuzluk temin edecek işleri hazırlayıp, 
tertiplemek ve icabını yapmak üzere bu bakan
lıklara riıca etmektir. Biz kendi elimizde 
olan işler üzerinde çalışıyoruz. yapılacak 
şeyi yapmalıyız. Yalnız bir misal vermiş 
olmak için arzedeeeğim : Meselâ petrol ofis 
tamamen bizim emrimizde bir müessesedir. Bu
nu tetkik ettik. Cumhuriyet Bayramında ağır 
madenî yağlar ve müştaklarının fiyatları üze
rinde % 20 indjrmeğe muvaffak olduk. Bu se
ne başında akaryakıt fiyatlarında da buna ya
kın indirme imkânlarını elde etmiş bulunuyoruz. 
Bunu yakında ilân edeceğiz. Bunun haricinde 
Ticaret Ofisinin elinde harb yılları içinde her 
ihtimale karşı rezerve olarak tutulmakta olan 
muhtelif cins ithalât eşyasının müstehlike ve sa
tışa arzedilmesini kararlaştırdık, bunun üzerinde 
çalışıyoruz. 

Diğer Bakanlara ait olan işlere gelince; bu 
uğurda da çalışıyoruz. Meselâ zaman zaman, 
Ulaştırma Bakanı arkadaşımızdan iç nakliye 
fiyatları yüksek olan bazı eşyaların nakliye ta
rifelerinde tenzilât yapılması icabettiği zaman 
rica ediyoruz, müspet cevaplar almaktayız, öte
ki yandan dış pazarlardaki ithal eşyasının fi
yatlarını murakabe altında bulundurarak bu
nun benzeri olan kendi eşyamız üzerinde müm
kün olan tenzilâtın yapılması için Ekonomi Ba
kanlığından ricada bulunuyoruz. Ekonomi Ba
kanı arkadaşımız da mümkün olanı yapmağa ça
lışmaktadır. Nitekim bütçesi hakkında Yüksek 
Heyetinize mâruzâtta bulunurken bunu açıkça 
ifade etmişlerdir. Bunun yanında Tarım Ba
kanından kereste üzerindeki anormal faktörle
rin kaldırılması ve bunun yanında kerestenin 
karalborsaya intikalini önlemek için büyük şe
hirlerimizde kereste depoları vücude getirmek 
suretiyle oralarda satış yapılmasını istedik, tet
kik etmektedir. 

Arkadaşlarım, şimdi neticeye geliyorum. Bu 
çalışmalarımız böyle devam ederken ve imkân 
elverdikçe, harb yıllan içinde ve fevkalâde ah-
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val dolayısiyle dolaydı vergilere eklediğimiz 
zamları hafifletmek ve hattâ sırası gelince kal
dırmak imkânı hâsıl olunca, bunların da fiyat
lar üzerinde yapmış olduğu baskılar azalacak 
ve bizi neticeye yaklaştıracaktır. 

Bu çalışmalar bizi nereye göftirecektir ? Atıf 
İnan arkadaşımızın da burada izah ettikleri gibi, 
şüphe yoktur ki, hiçbir zaman biz 1938 - 1939 
yıllarındaki fiyatlara kadar ineceğimizi ummu
yoruz. Fakat hiç olmazsa, demin arzetmiş oldu
ğum fiyatlardaki muvazenesizlik ve keşmekeşlik 
ortadan kalkacak ye bu ahenkli bir seviye ha
linde arzı vücut edecek ve bu seviye herhalde 
bugünkü seviyeden daha aşağı olacaktır. Ça
lışmamız budur, bu yola vâsıl olmak için itha
lât eşyası geldiği zaman içerideki imal edilen 
sınai mamullerin fiyatlariyle karşıkarşıya ka
lırlar, sanayi zedelenir, dışarıdan arzettiğiniz 
miktarda döviz bulamazsanız ne yapacaksınız, 
bu malları getintemezsiniz gibi konular bu arzet-
tiğim esaslı çalışma yolları üzerinde muhtelif 
şekilde tesir ika eden müşküllerdir ki, herbiri 
için ayrıca tedbirini düşüneceğiz ve alacağız. 

Şimdi bir intiba hâsıl olacağını veya oldu
ğunu zannediyorum. Bunlar bir hikâyedir, fa
kat bunlar ne zaman olacaktır ve bu dediğiniz 
şeylere ne zaman kavuşacağız. Bunu belki so
racaksınız. 

Sayın arkadaşlarım, hâdiseler o kadar sür
atle değişmekte ve gelişmektedir ki, bu söyle
diklerim, bir seneyi bile doldurmryacak şekilde 
kısa bir zamanda tesirlerini gösterebilir. Eğer 
(bâz bugün 100 000 000 dolarlık bir ithalât yap
mak imkânını bulursak fiyatların durumu der
hal değişebilir. Fakat herşey imkân ile mukay
yettir. Ümit ederim ki uzun samanlar beklemi-
yeeeğiz. (Şiddetli ve sürekli alkışlar, kâfi, kâfi 
sesleri). 

BAŞKAN — Bütçenin tümü hakkında başka 
söz iötiyen olmadığına göre, bölümlere geçilme
sini oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 

B. Lira 
5 320 820 Bakan ödeneği 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
821 Aylıklar 1 179 010 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
822 Ücretler 159 769 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

147 555 

27 200 

19 000 

6 000 

76 416 

33 093 

6 750 

119 578 

12 400 
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823 ({eçici tazminat 67 968 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

824 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanun
lar gereğince verilecek zamlar 
vo yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(S25 Merkez büro) giderleri 
BAŞKAN - - Kabul edilmiştir. 

(S2() İller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

827 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

82* Posta, telgraf: ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

829 Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

830 Taşıt giderleri 
BAŞKAN -~ Kabul edilmişi ir. 

831 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

832 Giyecekler 
.BAŞKAN - - Kabul edilmiştir. 

833 4598' sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 10 000 
BAŞKAN — Kabul edimiştir. 

834 Sergi ve kongreler giderleri 27 500 
BAŞKAN — Kabul edimiştir. 

835 Ziyafet giderleri 3 000 
BAŞKAN — Kabul edimiştir. 

836 Tahlil ve ölçüler lâboratuvarı 
için makine, âletler, edevat ve 
ecza satmalına ve onarma gi
derleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edimiştir. 

837 Ticaret ateşelikleri giderleri 109 335 
BAŞKAN — Kabul edimiştir. 

83S 4644 sayılı kanun gereğince 
Ödenecek emekli keseneği kar
şılığı 7 000 
BAŞKAN — Kabul edimiştir. 

839 Yazı, yayım ve propaganda gi
derleri 22 000 
BAŞKAN — Kabul edimiştir. 

840 Uluslararası kurumlara katıl
ma yapı 2 700 
BAŞKAN - - Kabul edimiştir. 
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841 Geçen yıl borçları 6 000 
BAŞKAN — Kabul edimiştir. 

842 Eski yıllar borçları 3 001 
BAŞKAN — Kabul edimiştir. 

843 2834 sayılı kanunla 3018 sayılı 
kanunun 7 nci maddesine göre 
kurulu kurumların yönetim gi
derlerine yardım 40 000 
BAŞKAN — Kabul edimiştir. 

844 Ticari haberler alma için yar
dım 10 000 
BAŞKAN — Kabul edimiştir. 

845 İzmir Arsıulusal Fuarına yar
dım 50 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

tm—_ _, .... 
E — Çah§ma Bakanlığı Bütçesi \ 

BAŞKAN — Çalışma bakanlığı bütçesi. Tü
mü hakkmda söz istiyen var mı?.. 

Söz istiyenleri arzediyorum: Suut Kemal 
Yetkin, Salâhattin Batu, Besim Atalay. 

Başka söz istiyen var mı?... 
Buyurun, Suut Kemal Yetkin. 
S. K. YETKİN (Urfa) — Sayın arkadaşlar; 

Çalışma Bakanlığı bundan 6 ay önce kurulmuş
tu. Bu müddet içinde Bakanlı'k, gereken incele
meleri yaptıktan sonra, Çalışma Bakanlığı ku
ruluş ve görevleri, sosyal hizmetler kurumu, 
kuruluş ve görevleri, iş ve işçi bulma kurumu 
görevleri, konuları üzerinde birer kanun tasarısı 
hazırlamıştır. Bunlar Büyük Millet Meclisine 
sunulmak üzeredir. İş ve işçi hayatını teminat 
altına alan bu kanun tasarılarını, kanunun ge
rektirdiği ehemmiyete uygun süratle hazırladığı 
için Çalışma Bakanımızı burada tebrik etmeği 
bir vazife bilirim. 

Arkadaşlar, 1946 yılı Bütçe Kanunu tasarı
sında Çalışma Bakanlığının bütçesi iki milyonu 
aşmıştır. İş hayatı teşkilâtlandıkça bu rakamın 
her yıl artacağı da şüphesizdir. Basm yayın, 
tercüme, telif, kitap, dergi ve propaganda gide
ri olarak 45 000 lira konmuştur. Basm ve ya
yının, Çalışma Bakanlığının en büyük yardım
cılarından biri olduğu keyfiyeti üzerinde dura
rak Yüksek Meclisi rahatsız etmek istemem. 
Yalnız bir noktaya müsaadenizle dokunacağım. O 
da Çalışma Bakanlığının yayın işinde, filmin 
büyük bir rol oynamaya namzet oluşudur. İs 
kazalarına, meslekî çalışma usullerine, iş sev

gisini artıracak konulara dair hazırlanacak 
filmler, hem işçiyi koruma, hem işi verimlen-
dirme bakımından büyük bir önemi haizdir^ Bu 
itibarla Sayın Çalışma Bakanından yayın konu
sunda, film yayınları işini de dikkate almaları
nı rica edeceğim. 

Bakanlığın" üç ayda bir çıkardığı Çalışma 
dergisi, çıkaracağı telif ve tercüme eserler için 
güzel bir işarettir. Yalnız bu derginin ayda bir 
çıkmasını dilerim. 

Bundan altı ay evvel Çalışma Bakanlığının 
kuruluşuna dair kanun tasarısı Kamutayda gö
rüşülürken, söz almış, iş kavramında, fikir 
işinin de bulunduğunu, bilek işçileri gibi fikir 
ve sanat işçilerinin de korunması gerektğini söy
lemiş ve bazı dileklerde bulunmuştum. Şimdi 
bu fikir işinin bir cephesi üzerinde, yazarlarla 
kitapçıların karşılıklı münasebeti üzerinde kısa
ca durmak istiyorum. 

Bizde musiki eserlerini basan tâbilerle resim 
ve heykel eserlerini alıp satan özel kurumlar ol
madığı için yalnız kitaplar üzerinde duracağım. 

Arkadaşlar, bizde fikir, ilim ve edebiyat 
alanlarında çalışan, düşüncelerimizin, ilim, ve 
edebiyat adamlarımızın kitapçılarla olan duru
mu, bir kelimeyle, hazindir. Derin incelemeler 
neticesinde binbir emekle hazırlanmış olan 
eserlerin basımı, enaz hazırlanışları kadar güç
lüklerle doludur dersem, mübalâğa etmiş olmam. 
Kitap sahibi bilgin, veya edebiyat adamı kita
bı koltuğunda günlerce, haftalarca bir tâbi arar 
durur, ya onu bastırmaktan vaz geçer yahutta 
verilen emeğe göre gülünç sayılacak bir para 
karşılığında onu elinden çıkarar. Fikir ve ede
biyat hayatımızın durgunluğunda bu durumun 
büyük bir sorumluluk payı vardır. Kol işinin 
kafa iişnden ayrılmadığı bir devirde yaşıyoruz. 
Bir memleektin kalkınmasında, gelişmesinde 
iktisadi âmiller kadar fikrî âmillerin de tesiri 
olduğu inkâr edilmez bir hakikattir. 

İşte yıllardanberi içimde bu üzüntüyü duy
duğum için iş ve işçi bulma konusunda Sayın 
Bakanımızın, kafa işleriyle de ilgilenmelerini, 
tâbilerle yazarlar arasındaki münasebeti incele
melerini, bu münasebeti bir düzene koymaları
nı bir ilim ve fikir adamı olan Sayın Çalışma 
Bakanımızdan rica ediyorum. Bunun nasıl dü
zenleneceği hususunda fazla tafsilâta girmek is
temem. Sayın Bakan bu hususta benden çok yet-

I kilidir. Kendilerine ©andan basanlar dilerim. 
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S. BATU (Çalakkale) — Muhterem arkada-

daşlar; yeni kurulan Çalışma Bakanlığımıza eline 
aldığı mühim işlerde başarı temenni ettikten son
ra bu Bakanlığın bize getirdiği bir kaç yeni me
sele üzerinde gayet kısa olarak duracağım. Bunlar
dan birisi işe alınacak vatandaşların uzvî ve ruhi 
durumlarının tetkiki meselesidir. Hepimizin bil
diği gibi bütün memleketimizde çeşitli işlerde 
ve bilhassa endüstri işlerine alınacak memur ve 
işçilerin alınacakları işlere elverişli olup olma
dıklarını anlamak bakımından tetkik ve muaye
neye tâbi tutulurlar ki bunun adına psikoteknik 
istişare adı verilir. Gerek ruhî ve gerekse uzvî 
bakımdan bu tetkik bilhassa memur ve işçinin 
randımanını yükseltmek bakımından fevkalâde 
ehemmiyetlidir. Bunun basit bir muayene ol
madığı ve bilhassa memur ve işçinin ruhi durumu 
üzerinde tetkiklere istinaden bir muayenedir. Bu 
bakımdan işe alınan her işçinin ve memurun en 
randımanlı çalışabilecekleri konular, iş kollarına 
ayrılmakta ve bu suretle muhtelif iş kollarının 
randımanı yükselmektedir. Bu ileri memleket
lerde tatbik edilen usulün bizde de tatbik edilip 
edilmiyeceğini Sayın Bakanın bize açıklamasını 
rica edeceğim. Endüstri alanında büyük teşeb
büslere giriştiğimiz bir çağda iş hayatımızda bu 
gibi metodlarm yeralmasınm faydalı olacağına 
kaniim. 

Temas etmek istediğim ikinci mesele şudur: 
Memleketimizde bir tarım işçileri dâvası vardır. 
Hepinizin bildiği gibi tarım işçileri gerekli oldu
ğu kadar bizde organize edilmemiştir. Hattâ bir 
meslek olarak ziraat işçüiğinin memlekette ta-
azzuv ettiğini bile iddia edemeyiz. Ziraat işçile
rinin çoğu toprağa bağlı küçük köylülerdir. Bir 
kısmı kendi toprağı olmayan fakir kasaba veya 
köy halkıdır. İstihsalin bol olduğu yıllarda bir 
çok yerlerde ziraat işçisi buhraniyle karşılaşırız. 
Bilâkis kıtlık senelerinde ziraat işçiliğinde çalışan 
bir çok kalabalıklar iş bulamazlar. Bundan baş
ka bunların çalıştıkları iş sahasında gündelik 
normları, sıhhi ihtiyaçları, mesken meseleleri 
birer birer ele alınarak bunlar hakkında ka
nunlar, hükümler tedvin edilmesi lâzımdır. 

Bundan başka memlekette bir de sezon iş
çisi dâvası vardır, yani mevsim işçiliği mesele
si. Hipimizin bildiği gibi, Orta Anadoludan 
Garbi Anadoluya, Cenubi Anadoluya, Adana 
mmtakasma çok miktarda zirâat işçisi gider. 
Bunlar gittikleri yerlerde ziraatte çalışırlar. 
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1 kınlar işi bitince, mevsim sonunda memleket
lerine dönerler. Bunların çalıştıkları yerler
de çok defa iptidai şartlar altında yaşamağa 
mecburdurlar. Son zamanlarda Adana Bele
diyesi bunları barındırmak için bir yurt yap
mıştır. Memleketin aynı şartları içinde, zi
raat işçilerinin çalıştığı yerler vardır, oralarda 
da bu şekilde tesisler kurmak ve bil
hassa iş verenlerle mevsim işçilerinin mü
nasebetlerini tanzim etmek ve bunların mev
simlik göçleri esnasında kolaylık görmelerini 
sağlamak iş vermelerle işçiler arasındaki 
münasebetleri kanuni hükümlere bağlıyarak tan
zim etmek mecburiyetinde olduğumuzu zannedi
yorum. Bu itibarla Sayın Çalışma Bakanı ar
kadaşımın bu mevsim işçileri trafiği, yani gidip 
gelişlerini, vazife ve haklarını, işverenlerin 
mükellefiyetlerini tanzim edecek idari tedbir
ler hakkındaki düşüncelerini izah buyururlarsa 
bendeniz kendilerine şahsan müteşekkir kalırım. 

BAŞKAN — Besim Atalay. 
P>. ATALAY (Kütahya) — Sayın arkadaşlar, 

ben aşağı yukarı bundan 12 sene kadar önce bir 
şey teklif etmiştim. Buna dolayısiyle Salâhat-
tin Batu arkadaşım da dokundular. O vakit bu 
teklifim ilgili vekâlete gönderildi, vekâlte 
muhabere ediyordu falan derken iş uzadı, kaldı. 

Mesele şudur : Anadoluda bir kaç büyük şeh
rimiz vardır. Buralara yazın amele akar. Kır
şehir, Yozgad ve o yerlerden Ankara'ya, tâ Er-, 
zurum'a kadar olan yayladan Adana'ya, Kon
ya'dan İzmir'e akın başlar. Nasıl? Sefalet içe
risinde. Fakat dinç ve sağlam fakat dinçdirler, 
sağlamdırlar. 6 ay yaylanın havasını almıştır. 
Sırtna yorganını yüklenir, bir de tencere alır, 
gider. Bu adamcağızları yazın sıtmalı muhitler
de çalışırlar; aç sefil çalışırlar. Kaya oyukla
rında yatarlar. Nerde yatarlar size göstereyim. 
Şurada Saime Kadın denilen yerde kaya okuy-
larında... yüzlerce işçi, akşama kadar çalışırlar, 
ter içinde, kirler içinde, hana beş kuruş verme
mek için yorganını getirir, orada kaya oyuğun
da yatarlar ve dinlenirler. Bunlar yaylaya dö
nerken büyük bir kısmı hasta olur, bir kısmı 
dökülür, bir kısmı da ölür. Bunlar bizim öz 
evlatlarımızdır, bunlar bizim öz kardeşlerimiz^ 
dir. Asker lâzım olur, onlara el atarız; vergi 
lâzım olur, onlara el atarız. Bu adamları, bu 
zavallıları barındırmak için bu saydığım, An
kara, İzmir, Adana ve Samsun çevrelerinde 
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bunlar için, lükse kaçmamak üzere; pavyonlar 
yapmak... Bizim bu eski ve ezeli bir derdimiz-
d n y b i r şey yapmak istersek muhakkak lükse 
kaçarız. Lükse kaçmamak üzere, pavyonların 
yalnız banyosu bulunsun, bir hamamı bulunsun, 
temiz bir şeyi bulunsun, ufak bir mutbahı, bir 
ocağı bulunsun, böyle geniş ve temiz yerler ya
pılması her halde nesli kurtarmak ve nüfusu gö
zetmek bakımından çok iyi olur. Bu, böyle bu
nu ehemmiyetle temenni ederim. 

Bir yürekler acısı daha var ; bir çok mütaah-
hitlerle yaka paça kavga etmişimdir. Daha ge
çenlerde işittiğime göre 300 kuruşa amele götü
rüyor, 250 kuruştan hesap veriyor. Neden de
nince; ben 250 dedim, siz 300 anlamışsınız di
yor ve böylelikle yani ameleyi soymak, amele
ye gadretmek onların şiarıdır, bir çoklarının. 
Siz zannediyor musunuz ki, mütaahhit taslak
larının topladığı milyonların hepsi alın teri ile 
kazanılmıştır. Bir çoğu amelenin sırtından 
çıkmıştır. Bunlara da bakmalıyz. 

Sayn Bakana bu işte başarılar dilerken şu iki 
dileğimin de tahakkukunu temin buyurmaları
nı temenni ederim. (Alkışlar). 

E. GÜRELİ (Gümüşane) — Muhterem arka
daşlarım, bütün arkadaşların malûmu olduğu 
üzere, iş hukuku, hukukun yeni bir şubesidir. 
Bu şube ilk defa 19 ncu asrın sonlarında ingil
tere'de doğdu ve sonraları bütün memleketlere 
yayıldı. 19 ncu asırdan beri iş kanunlarının 
büyük inkişaflara uğraması, sanayi ve iş sahala
rında Devlete düşen denetleme ve müdahale vazi
felerinin artması ve içtimai yardım müesseselerinin 
gittikçe ehemmiyet kesbetmesi, her Devletin da
hilî teşkilâtı arasında işe mahsus iş idareleri te
şekkül etmiş ve bu ihtiyacını zaruri kılmıştır. 
Bugün bütün Devletlerin millî teşkilâtı arasında 
iş teşkilâtı vücude getirilmiştir. Sanayi hayatı 
inkişaf etmiş Devletler de iş için müstakil vekâ
letler vardır, iş departumanları kurulmuştur. 
Bizde de 1935 yılında yayınlanan 3008 sayılı iş 
kanunu hükümlerinin tatbikini temin ve takip 
etmekle mükellef, evvelâ genel merkezi Ankara'
da olmak üzere Ekonomi Bakanlığına bağlı bir iş 
dairesi kurulmuştur. Aynı zamanda 1937 Bütçe 
yılına mahsus olmak üzere iş hayatındaki hare
ket ve kesafetler, vilâyetler arasındaki münaka
le dolayısiyle, iktisadi alâka gözönüne alınarak, 
Türkiye Cumhuriyeti 14 bölgeye ayrılmıştır. 
Arkadaşlar, bütçeyi gözden geçirdim, kadrolarını 
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gördüm. Bugün Çalışma Bakanlığının teşekkü
lünden sonra bu yıl bütçesinde konulan tahsisat, 
aynı zamanda bunun mukabili alınan kadro yal
nız merkeze inhisar etmekle iktifa edilmiştir. 
Vilâyetlerde, bundan evvel arzettiğim 14 bölgeye 
taksim edildiğine göre, bu 14 bölge teşkilâtı ay
nen ipka edilmiş demektir. Şimdi teşkilât olma
dığı takdirde kanunun yürürlüğe girmesiyle bu
gün arasında aşağı yukarı 10 yıl geçmiştir. Bu 
on yıl müddet zarfında kanundan beklenen ran
dıman alınamamıştır. Bunun sebeplerini bilhassa 
teşkilâtın noksanında buluyoruz. Hiç bir vilâ
yet yoktur ki, kanunun şümulü dâhilinde, mües
seselere, imalâthanelere ve işyerlerine sahip ol
masın. iş Kanununun çerçevesi dâhilinde birçok 
tirikotaj atelyeleri, berber salonları, zeytinyağı 
ve sabun fabrikaları, tütün imalâthaneleri ve de-
.min de Besim Atalay'ın söyledikleri yol amele
leri ve sair birçok teşkilât ve müesseseler mevcut 
olduğu halde, teşkilatın illerdeki noksanlığı dola
yısiyle denetleme noksanı ve teşkilâtsızlık bun
lara doğrudan doğruya müdahaleye ve bunları 
öğrenip anlamağa maalesef imkân bırakmamakta
dır. ve Bunlar da kanunun dışında kalmışlar
dır. 

Arkadaşlar; Çalışma Bakanlığı, haksızlığı, 
sefalet doğuran tehlikeleri tamamiyle bertaraf 
etmek ve işçilerin yaşama şartlarını düzeltmek 
istiyorsa evvelâlş Kanunundaki' bütün olayları 
gözönüne getirerek, ona göre illerde teşkilât yap
ması lâzımgelir ve bunun tam tatbikini temin 
için Yüksek Meclisin bunu esirgememasi, ki esiv-
gemiyeceğine kaniim, Bunu sağlamak lâzımdır. 
Bu sağlandığı takdirde tahmin ederim ki, bu ka
nun hükümlerinden kendisini muaf tutan mües
seseler ve fabrikalar bundan kendilerini kurtarn-
mamış olsunlar. Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Baltacıoğlu. 
I. H. BALTACIOĞLU (Afyon Karahisar) 

— Profesör Suııt Kemal Yetkin'in aetıp;ı konu, 
bahis o kadar önemlidir ki, birkaç söz söylemek
ten kendimi alamadım, zor duydum, mecburi
yet duydum söylemek için. Türk Demokrasisinin 
ve Türk Cumhuriyetinin selâmeti, bütün De
mokrasilerin ve Cumhuriyetlerin selâmeti gibi, 
basına bağlıdır. Basma bağlıdır; basılı kâğıda 
bağlıdır. Basılı kâğıt; memleketimizde bilimli 
ve şuurlu bir teşkilâta bağlı değildir. Basım 
Umum Müdürlüğünün murakabesinden bahset
miyorum, işin Çalışma Bakanlığımızı ilgilen-
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diren yanlarından bahsetmek istiyorum. Arka
daşlar, gariptir ki memleketimizde değerli bi
lim, teknik ve sanat eserlerinin doğması, çoğal
ması, okunması bayilere bağlıdır. Kitabı yayan 
bayiler olursa, kitabın değerini anlıyan bayi
ler olursa, bu bayiler kitabın değerini ilânlar
la halka anlatırlarsa, bu yazan adamlar da do-
yurıılursa kitap neşretmek ve okuma hacmimiz 
'birdenbire yükselecektir. Lâtin harflerinin ka
bulü zamanına kadar memleketimizde sosyoloji, 
psikoloji, nebatat ve hayvanat gibi bir i'inı ki
tabının satışı 1 000 i geçmezdi, ispatı, Babıâli 
caddesinde binden fazla bu gibi eserler görül
mezdi. Hattâ 300 tane, 500 tane basılmış bi
lim kitapları bilirsiniz. Bu söylediğim şeyler 
tahmin değildir, arzu değildir, iştiyak değil
dir, tecrübedir. Şu dakikada, 5 000 tane sosyo
loji basıyoruz ve satıyoruz. Hattâ benim müşa
hedem odur ki, benim dediğim şartlar temin 
edilirse 30 000 tane bilim kitabı basılır ve sa
tılır. Metafizik, yalnız filozoflar okumuyor, fı
rıncılar bile okuyor. Neden? Allah nedir, var
lık nedir, saadet nedir gibi problemler vardır, 
metafizik âlemşümuldur, umumun mevzuudur, 
herkes okur. Elverir ki, yazan adanı vazdığını 
bilsin ve okunabilsin, basılabilsin ve reklâmı ya-
pılabilsin, en uzak köşelere kadar da ulaştırıla-
bilsin. Şartlar bunlardır. 

Tjibi, teşkilâta tâbi değildir. Durmayıp mem
leket ilim adamlarından orijinal travay ister. 
Orijinal travay sahibi ne yapabilir? Tabi bula
mazsa, kime bastırsın? Orijinal kitap yazmış 
ilim adamları vardır. Fakat kitabını bastıramaz. 
Gider, dolaşır, basar mısm bu kitabı diye. Fa
kat, cevap aynrdır : Okumuyorlar ki. Sonra yi
ne o söyler : Halk zabıta romanı okuyor, aşk ro
manı okuyor; heyecanlı şeyler okuyor, sinema, 
bilmem ne okuyor. Evet, dünyanın her tarafın
da zabıta romanı, aşk romanı okunur. Fakat 
bunun yanında ilim de okunur, felsefe de oku
nur. Çünkü İm tahilerin çoğu kendilerine geti
rilen kitapların gerçek değerinden gafil insan
lardır. Onlar gafil olunca; iş şansa kalıyor. 
Binden fazla basmaz ve 100 liradan fazla ver
mez. Onun için bugünkü ağır şartlar içinde 
fikir adamı, fikrini, tezini, ilmini yayamaz. 
Buna imkân yoktur. Hâlâ Babıâli Caddesidir. 
Arı Ankara Cadresi olmuştur. Nükte yapmak 
için söylemiyorum. Demokratik haysiyete lâyık 
bir şekilde, genç, dirayetli Bakan, hukuk tara-
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fi benim ihtisasım dâhilinde değildir, tabileri 
modern bir hale koysunlar ve tabilerle yazanın 
hukukunu bir garantiye bağlasınlar. Bir de 
bayi derdi vardır, Türkiye'de. Mecmua çıkarır
sınız, kitap çıkarırsınız, gazete çıkarırsınız, ya
yamazsınız, bayi teşkilâtı yoktur. Hemen he
men inhisar altındadır. Paranızı vermez. Siz 
yüz dergi gönderirsiniz, 150 tane iade eder. 
Ne yapacaksınız? Okkaya verirsiniz. Türkiye'de 
değerli ilim mecmuaları pul gibi, kalmıyor. Gök-
alp'm Diyarbakır'da çıkardığı Küçük Mecmu
ayı bulamazsınız, yoktur. Satılmıyor, okkaya gi
der. Bir devri bâtıldır! Kitabı bu esaretten kur
taralım, elbirliği ile. Kurtulsun! Kitaplar 50 -
100 bin olarak aranıyor. Türkiye eski Türkiye 
değildir. Uyanmıştır. Mukadderatını fevkalbe
şer kudretlere bırakmıyor. Herşeyi anlamak is
tiyor. Buna bir yön verelim. Neye gelişigüzel 
bırakalım ? 

Vaktiyle Basın Genel Müdürlüğü etmiş çok 
değerli bir zat birgün Babıali caddesinde dola
şıyordu. (Ankara caddesinde sesleri) Sözümün 
kuvvetini tekrar görüyorsunuz. Buna Babıali 
diyorlar, bunun psikolojik sebebi vardır. So
ruyorlar bana, Baltacıoğlu sen bayilerden para 
alamadığından bahsediyorsun, galiba haksızsın. 
O zaman ben haftalık bir gazete çıkarıyordum, 
neden dedim? Filâna, filâna sordum, parala
rını muntazaman alıyorlarmış. Dedim ki, siz 
Basın Yayın Müdürlüğü ediyorsunuz. Bu sa
natın sırrına agâh olasınız. Bayiler çok satılan 
gazetelerin parasını banka* gibi tediye ederler. 
Fakat az satılan gazete ve mecmuaların parala
rını çok kere vermezler. Neden? Batsa ne la
zım gelir? Fakat, ötekiler çok çıktığı için, az 
satılanlar batsa ne lâzımgelir? Yalnız sizin hi
maye edeceğiniz şey, kültür yayınlarıdır. Cum
huriyet, Akşam gazetesinin filân himayeye ihti
yacı yoktur. O gazeteye bayi olabilmek için pa
rayı evvelden yatırmak lâzımgelir. Fakat ne 
yazıktır ki kültür mukadderatımızı ellerine ver
diğimiz bu bayiler ticaret odalarında bile kayıt
lı değillerdir, böyle bir şey yapılabilir. Türki
ye'de mecmua yaşamıyor, mecmua yaşamryan 
bir memlekette meslek hayatı olur mu? Yalnız 
gazete ile bir memleket kalkınır mı? Başı boş
tur, bakılmamıştır. Ufak bir hatıramı sunmak 
isterdim. Efendim, yeni eser çıktı bu nasıl 
tanıtılacak, reklâmla. Gazeteler hamiyet mü
esseseleri değildir ki değerli eserlerin bedava 



B : 20 27. 
reklâmını yapsm dursun. Hayır o halde Avru
pa tekniğe müracaat etmek lâzımdır. Avrupa'
da önce bir dil heyeti vardı. Bir eser dil bakı
mından değerli midir, değil midir. Bu güzel 
bir Fransızca ile yazılmıştır veya bu eser gü
zel bir ingilizce ile yazılmıştır. Bunu deyince 
teknik heyete havale eder. O da bilim değerini 
anlar ve der ki, bilim bakımından mükemmel
dir. Üçüncü heyet sermayedarla bu heyete dı
şardan seçilen üyelerden mürekkeptir. Bu iki 
heyetin kararından sonra son karar verilir; ba
salım mı, basmıyalım mı? Basmaya karar ve
rirse, önce müellifi çağırır, eline bir, iki bin 
lira verir. Bununla elbise al, ayakkabı, çocuk
larına şeker al der ve onu sevindirir. Nihayet 
bir de ziyafet verir, oraya memleketin ulema
sını çağırır, müellifi çağırır, müellifi takdim 
eder ve münekkitlere de 100 - 200 lira para ve
rerek bunun tenkidini temin eder ve onları bu 
işte tamamen serbest bırakır. Böylece eserin sa
tışı 1000 olacaksa, 100 bine çıkar. Şimendifer 
teknik ister de basm ve fikir işi tekniksiz yürür 
mü? Değerli arkadaşımdan çok yalvarırımı, bu 
bu hususta kendisine ne düşüyorsa onu yapsın. 
Memlekette bu kadar fedakârlık edilen bir ko
nuda lâzımgelen fikir kalkınması ve gelişme ol
sun. Bu bize büyük saadet ve hayır getirecek
tir. (Alkışlar) 

Gl. Dr. N. t GÖZCÜ (İstanbul) — Sayın ar
kadaşlar, ben seçim dairemde bulunan iki mü
esseseye ait amelenin bazı dileklerine, Sayın 
Bakanın dikkatlerini çekmek üzere söz aldım. 

Bunlardan birincisi; Kartal ilçesindeki Yu
nus çimento fabrikasına aittir. Bir Belçika şir
ketine ait olan bu fabrikanın ameleleri hakla
rının yenildiğinden ve kendilerine iyi bakılma
dığından şikâyet ediyorlar. 

İkincisi; Şişli'deki tramvay amelesine ait
tir. Bunlar eski arkadaşları tekaüdiye aldıkla
rı halde kendilerinin maluliyet halinde 3 ayık 
ikramiye ile işlerinden çıkarıldıklarından şikâ
yetçidirler. 

Bu dilekleri Sayın Bakanın dikkatini çek
mek üzere arzettim. 

BAŞKAN — Saim Ali Dilemre. 

Dr. S. A. DÎLEMRE (Rize) — Efendim, fi
kir amelesi varsa ve bunlar da öteki ameleler 
gibi muavenete muhtaç ise ve bu da Çalışma 
Bakanlığının işi ise; bendeniz Sırat Kemal söy- i 
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I 1 erken yoktum, ne söylediğini bilmiyorum, fa-

. kat bendeniz Baltacı oğlunu dinledikten sonra, 
fikir amelesinin, böyle güzel düşünen, güzel ya
zabilen fakat o bapta, o yolda hayatını temin 
edemeyüp başka türlü iş arayan böyle eski, 
ne bileyim, şairler vardır, hani ne derler Şe-
kispir de kasap çıraklığımı yapmış ne imiş? 
Bunları da korumak lazımsa bunlara, füdr iç
lerinde çalışanlara suhulet göstermek, bunları 
terfih etmek Çalışma Bakanlığının işi ise, be
nim aklıma gelmiyordu... (Gülmeler), ince bir 
şey bu. 

Müsaade buyurun muhakkak bedava veya 
bedavaya yakın kitap basıp kitabı elinden alıp, 
sen korkma birader, kitabı basup satacağız kâ
rını vereceğiz, ziyan da etsek bizim onu başka 
taraftan telâfi edecek gelirimiz vardır diyecek 
matbaalar lâzımdır. Bu, kolay bir şeydir. Ben 
bunu Maarif bütçesinde, Basın bütçesinde, şu
rada, burada senelerden beri söylüyorum, mat
baalar bir araya toplanmalıdır ve bu sizin işi-
nizse... (Değil sesleri). Bakana soyuyorum, za-

. ten gidiyorum, fazla söyliyecek değilim. 150 
tane matbaa vardır, bunları dörde indirmek, 
fen, edebiyat, bilmem harita falan. Sonra mat
baaların hepsinn, yani birisinin sermayesi beş 
milyon olmalı, dört matbaanın 20 milyon ser
mayesi olmalı. O zaman iyi musahhih bulunur, 
kitaplar doğru çıkar, büyük ressamlar gelir, 
parasız, pulsuz gezenler de iş bulabilir. Nas
rettin Hoca kitapları, Bolşevik kitapları, bil
mem Tombol Teyze falan... (Alkışlar). Kitap
lar çıkıyor. Neden? Çünkü bunlar para kazan
dırıyor. Matbaalar sefildir, sermayeleri falan 
yoktur. Bu o kadar derin bir meseledir ki, bun
ları yine konuşuruz. (Alkışlar). 

Dr. A. S. DELlLBAŞI (Kütahya) — Değerli 
arkadaşımdan bir küçük sualin cevabını tavzih 
etmesini rica edeceğim. Bir çok memleketlerde 
vardır, biz de okuyoruz ve işitiyoruz. Alelit-
lâk her işçinin memleketteki hayat seviyesine 
göre alabileceği ve daha doğrusu patronların 
verebileceği asgari bir ücret haddi vardır. Bi
zim memleketimizde bu, bugüne kadar tatbik 
edilmiş bir usul değildir. Çalışma Bakanlığı 
yeni teşekkül etti ve başında da bu işleri 
gayet iyi bildiğine inandığımız ve çok sevdiği
miz bir arkadaşımız var. Acaba bu hususta ne dü
şünüyorlar? Kanaatime göre bizde de asgari üc-

I ret tarzının tesisi lâzımdır. Bu noktadan bir 
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harekete geçecekler midir? Bunu lütfen tavzih 
buyursunlar. 

ÇALIŞMA BAKANI Dr. S. IRMAK (Kon
ya) — Muhterem arkadaşlar; Çalışma Bakanlı
ğınız esas vazifesini, memleket içerisinde barışık 
bir sosyal düzen manzumesi dâhilinde çalışmamı
zı kemiyet ve keyfiyet bakımından, yükseltmek 
gayesinde görmektedir. Hepimizin malûmu ol
duğu veçhile, büyük geleneklere ve büyük dâva
lara sahip olan bir milletin çocukları olarak bu 
günkü çalışmamızla memnun olmamız ve yetin
memiz ne keyfiyet ve ne de kemiyet bakımından 
kabil değildir. Onun için barışık bir memleket 
düşeni içerisinde, bütün vatandaşların çalışma 
güçlerini, memleketin büyük menfaatleri uğrun
da en büyük nispet ve en rasyonel bir şekilde se
ferber etmek, dâvalarımızın, tek bir cümle ile 
hulâsasını teşkil eder. Kendimiz, çizdiğimiz ve 
büyük olduğuna inandığımız bu dâvaya merha
lelerden geçerek muayyen prensiplere dayanarak 
ve programlara dayanarak ulaşmak kararında
yız. 

Çalışına dâvamızın kısaca arzedilmesi icabe-
derse üç yönü karşımıza çıkar. 

Birisi, çalışanlara mutluluk ve hayat garanti
leri bahşetmek, ikincisi; çalışanlarımızın sayısını 
ve emeğin verimini artırmak; üçüncüsü, Türk re
jiminin ideal bir şekilde olduğuna kani olduğu
muz Devlet, işveren ve işçi münasebetlerini barı
şık düzene uygun bir şekilde idame etmek! 

Birinci hedef bakımından, yani çalışanların 
mutluluğu ve hayat garantileri bakımın
dan elimizde mevcut î ş Kanununu evvelâ 
iyi tatbik etmek kararındayız. Bunun 
için hâlen bütçe Komisyonunda müzakere edil
mekte olan Teşkilât kanunumuzda memleketi 18 
bölgeye ayırmak sureti ile bu bölgelere göndere
ceğimiz az sayıda ve fakat yeni metodlarla çalı-
çan arkadaşlar marifetiyle çalışanların hayatını, 
işverenle işçinin münasebetini daimî bir kontrol 
altında tutmak kararındayız. 

ikinci vasıtamız olarak bu yıl elimize verdiği
niz ve şüphesiz en büyük sosyal kanunlarımızdan 
biri olan işçi Sigortaları Kanununu iyi tatbik et
mek ve geliştirmek kararındayız. Bu kanunun 
derpiş ettiği şekilde kurum 1 Ocak 1946 tarihin
de büyük ümitlerle bağlı olduğumuz hayırlı faa
liyetine başlamış olacaktır. Yakın bir hedefte, 
kanunda bililtizam geriye bıraktığımız gayeye 
doğru, yani işçi sigortasını bütün çalışanlara şâ-
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mil sosyal b;.r sigorta haline getirmek için her 
fırsatan istifade ile adımlar atmak kararında
yız. 

Hâlen -muhtelif eııeümenP'erde tetkikma 
izin verdiğiniz sosyal hizmetler kurumu 
vasıtasiyle iş Kanununun ve Umumî Hıf-
zıssıhha Kandnunun işçilere bahşettiği 
nimetleri tahakkuk ettirmek ve mües
seseler kurmak için tedbirler almak kararında
yız. Bunun kanunu yakında Kamutaya gelecek
tir. Himmetinizle en güzel şeklini burada ala
caktır. Hükümet işveren - Devlet paylarını da 
bir araya getirerek dinamik eliyle millete vâdet-
tiği sosyal, kültürel, sıhhi müesseseleri ayağa 
kaldırmak azmindedir. Sayın Tarım Bakanı ar
kadaşımızın lûtuflariyle Tarım işçisi Kanununu 
ele aldık ve yine değerli Ulaştırma Bakanın ır
zın müzaheretleriyle ele aldığı Deniz iş Kanununu 
da ele aldık. Bu husustaki, çalışmalarımız hayli 
ilerlemiştir, önümüzdeki bütçe yılı zarfında 
yüksek huzurunuza her iki kanunu da sevketmiş 
olacağımızı umarım. 

Arkadaşlar, ikinci hedef bakımından, yani 
çalışanların sayısını ve verimim artırmak bakı
mından bazı rejimlerin tecrübe ettiği forse nıe-
todlar yerine psikolojik, insan ruhuna daha 
mutabık olan, Türk rejiminin ruhuna daha uy
gun olan metodlarla çalışmak yolundayız. Bugün 
düşündüğümüz tedbirler evvelâ iş ve işçi bulma
yı kolaylaştırmaktır. Arkadaşların temas ettik
leri gibi memleketimizde büyük bir işçi muhace
reti vuku bulmakta ve bu hal memleketin yüksek 
menfaatlerine uygun olarak denetlenmek zorun
dadır. Büyük hedefimiz işçi hareketlerini sosyal 
srsshi bakımdan kontrol altına alacak, işçiyi' 
iş, işi arayana da işçi bulacak bir Devlet kurumu 
vücuda getirmektir. Bu hususta bir kanun tasa
rısı hazırladık. Bu tasarıyı geçici komisyona ha
vai ebuyurdunuz, orada görüşüldü ve simli de 
gündeme alınmış bulunuyor. Bunu da 1946 yı
lının ilk günlerinde faaliyete geçirmek kararın
dayız. 

Diğer bir hedef te mütehassıs işçi yetiştirmek 
hedefi dil'. Bu kanunlarla bir taraftan Millî Eği
tim Bakanlığımıza,-bir taraftan da İş Kanunu 
çerçevesi içinde Çalışma Bakanlığımıza verilmiş 
biı* ödevdir. Millî Eğitim Bakanı arkadaşımla 
memleketin bu büyük ihtiyacını arkadaşça elbir
liği ederek halletmek kararındayız. Gene bu 
ikinci madde hususundaki vasıtalarımızdan biri 
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de memleketimizdeki enerji ısrafmı yani yeni 
tâbirle rasyonel mesaisiyle imkân verecek tedbir
leri almaktır. Bu hususta memleket içersinde 
yetişmiş unsurların azlığı nazan dikkate alarak 
ingiliz Hükümetine başvurduk. Bu Hükümetin 
bu sahada büyük tecrübeleri vardır. İngiliz kol-
lejimiz Hükümetimize bir cemile ibraz ederek 
kendi emrinde bulunan başmüşavirini bizim, em
rimize tahsis etti. Bu zat bugünlerde memleke
timize gelecek ve Bakanlığımız emrinde çalışma
larına başlıyacaktır. Rasyonel çalışmaya ilk ola
rak tarım ve endüstri alanmda bir etüd olarak 
başladıktan sonra evvelâ telkin yolu ile tatbik 
etmeğe çalışacağız. Çünkü memleketimizin her 
sahada çalışan evlâdı iyi telkinlere karşı son de
recede hassastır ve iyi şeyi almağa son derecede 
meyyaldir. Bu usullere başvurmak suretiyle ras
yonel mesaiyi temin edici ve enerjiyi israf ma 
mâni olucu tedbirleri biranevvel almağa çalışa
cağız. 

Fikrî sahada rasyonellesin eyi sağlamak işinde 
büyük bir tedbir manzumesi hatıra gelebilir ve 
gelmiştir. Bu sahada başlıca tedbirin hakiki mâ
nada derin bir ihtısaslaştırma, yani şakuli bir 
ihtısaslaştırmayı ufkî bir yayılmağa tercih ede
rek memleketin her sahada muhtaç olduğu, tek 
bir işte derin ihtisas sahibi olan elemanları ye
tiştirmek için Bakanlıklarla elbirliği edeceğiz. 

Arkadaşlar üçüncü hedefimiz, Devlet-işve
renle işçi münasebetlerini tanzim etmesidir. Bu 
hususta büyük müşkîlât çekimi emektedir. Çün
kü bu Devleti kuran, iki büyük başın yıllarca 
evvel âdeta dünyanın istikbalde geçireceği tercü-
beleri, geniş bir ihata ve vuzuhla ve ileriyi gö
ren bir zihniyetle Devletimiz ana kanunlarında 
ve onlara mesnet olan Cumhuriyet Halk Partisi 
prensiplerinde tesbit etmiş bulunuyorlar. Bu 
prensipler çalışma bakımından bir cümle ile hü
lâsa etmeme müsaade buyurursanız; şöyle de
mek lâzımdır; «Türkiye'de çalışanlar Devletin 
himayesindedir». Onun için, çalışanların kendi 
aralarında sırf haklarını ihkak etme bakımın
dan, Devlet üzerinde, işveren üzerinde tazyik
ler yapması haklarını bizzat aramaları yerine 
Devlet, bu hakların meşru ve mâkul olan bu 
hakları kendiliğinden verme yoluna gitmiştir. 
İş Kanunu bu hususta atılmış en büyük bir 
adımdır, geçen »ene kabul buyurduğunuz sos
yal sigorta kanunu büyük bir adimdir, bu sene 
tasvibinize arzedilecek olan kanun da, ümit edi-
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yoruz ki aynı ruh haleti ifadeden tedbirler ara
sında olacaktır. 

Bu hedefleri kısaca böyle belirttikten sonra 
arkadaşlarımın suallerine de gayet kısaca sevap 
arzedeceğim. 

Arkadaşım profesör Yetkin basm faaliyeti
nin önemine, filmin Önemine işaret buyurdular. 
Hiç şüphesiz tamamen isabetli bir düşüncedir. 
Film için hazırlağmıızı yapmış bulunuyoruz, lev
halarımız hzırdır. Kazaları önlemek için bunla
rı işçilerimize; gerek Devlet müesseselerinde, 
gerek hususi müesseselerde çalışan işçilerimize 
göstereceğiz. Aynı zamanda çalışan vatandaşla
rımızın fikrî ihtiyaçlarını tamin işini, sosyal 
hizmetler kurumuna bir ödev olarak vermek ka
rarındayız. 

Gerek profesör Yetkin ve gerek profesör 
Paltacıoğlu arkadaşımızın çok haklı olarak bu
yurdukları fikrî mesaiyi tanzim meselesi mem
leketimizin esaslı ihtiyaçlarındandrr. Kençtüe-
riyle tam mânasiyle mutabık bulunuyorum. Ha-
kikatan bunlar esaslı meselelerdir ve bilhassa 
kendilerine teşekkür ederim- Önümüzdeki yıl
da Bakanlığını meşgul edecek meselelerden bi
risi de bu dâvadır. Fikir emeğinin, fikir hak
larının korunması meselesi bizi belki yeni bazı 
tasarılar hazırlamağa sevkedecek kadar ehemmi
yetli bulmaktayız. Bu suretle kıymetli hocam 
Dilemre'ye de cevap arzetmiş oluyorum. 

Profesör Salâhattin Batu arkadaşımız psiko-
teknikden bahis buyurdular. Bunsuz ilmî bir 
çalışma, yani insanın haiz olduğu maddi ve ru
hi kaliteleri meydana getirmek ve hangi işle
rin az çok verim verebileceğini tesbit etmek 
mümkün değildir Bu idial prensipi biz de be
nimsemiş bulunuyoruz. Esasen hocalığımız es
nasında buna çok ehemmiyet verdiğimizi arzet-
mek isterim. Bunu şimdi de taliin yardımı ile 
daha büyük çapta bütün memlekete şâmil ve 
faydalı olarak tatbik sahasma geçirmek imkâ
nına mâlik olacağımızı umuyorum. Bu yıl mem
leketin çalışma sahasında ve diğer alanlarda bil
ginin her şubesinde ve ondan sonraki sahalarda 
ve hattâ entellektüel sahalarda psifcote&nik ça
lışmaları başarmak kararındayız. 

Tarım işçileri için Tarım Bakanımızla tam 
bir karar birliği halindeyiz. Bu, yeni bir ka
nun konusudur. Malumunuz olduğu üzere iş 
kanunumuz, tarım işçilerini hariçte bırakmıştır. 
Bunlar için ayrı bir kantm getirileceği vad-
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olunmuştur. Bunu bu sene hazırlayıp yüksek 
huzurunuza takdim edeceğiz. 

Muhterem Besim Atalay'ın amele muhaceret
leri hakkındaki mütalâalarına kısmen cevap ar-
zetmis oldum. Bunları zaptü rapt altına alacak bir 
durumu meydana getirmek üzereyiz. Çok müte
şekkirim ki, bu kanun komisyondan geçmiş la
yık olduğu ehemmiyetle karşılanmıştır, bizim 
verdiğimizden daha mütekâmil bir şekil almış
tır ve yakında yüksek huzurunuza arzedilecek-
tir. 

îşçi yurtları yapmağı biz de düşünüyoruz. 
Bu sene ilkini Ankara'da yapmağı ümit ediyo
rum. Söyledikleri gibi gayet basit ve fakat 
sıhhi şartlan haiz olarak meydana getireceğiz. 
Adana'da da bu sahada bir müessese için bazı te
maslarımız vardır, önümüzdeki yıl bu sahada
ki mesaimizi artıracağız. 

Kendilerinin beyan buyurdukları amele üc
reti meselesini ikazları veçhile takip edip, ücret
leri İşçilerin lehine ve kanunumuzun ruhuna uy
gun bir şekilde hallettik. 

Güreli arkadanım, kanunun yürür bir hale gel
mesi için bir teşkilât yapılması lüzumuna, işa
ret buyurdular, buna cevap vermiş oluyorum, 
Bu önümüzdeki beş on gün sonra çıkacak kanun
dan sonra memleketin 18 bölgesinde az sayıda 
fakat dinamik metotla çalışacak arkadaşlarla 
işe başlamak kararındayız. 

Niyazi Gözcü arkadaşımızın işaret buyurduk
ları noktayı tetkik edeceğim. 

Ali Süha Delilbaşı arkadaşımızın asgari ta
rifeler hakkmda bir işaretleri var bu hususta bi
zim de etüdlerimiz var bizi bu karara mecbur 
eden bazı milletlerarası kararlara iştirak etmiş 
bulunmamızdır. Bu sahada son sözü söylemeden 
önce memlekette işçi çalıştıran resmî ve hususi 
müesseselerle temastan alacağımız neticeye göre 
karara varmak istiyoruz. 

Muhtaç olduğumuz fikrî esaslar elimizdedir. 
ve bundan müftehiriz. Çünkü bu çok ileriyi gören 
bir zihniyetle çok daha evvel bu Devleti kuran
lar tarafından vazedilmiştir. Biz tatbikatta iş 
veren ve işçi münasebetlerini aksatmadan bu 
mekanizmanın yürümesi için kendimize canlı bir 
hedef bulmaktayız. Muvaffak olmanın da tek 
bir s im vardır. O da Büyük Millet Meclisinde 
tecelli eden iradeyi kabil olduğu kadar tam ve 
eksiksiz tatbikini sağlamaktır. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Çalışma Bakanlığı bütçesinin 
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tümü hakkındaki görüşmeler bitti. Bölümlere 
geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

B. Lira 
5 320 846 Bakan ödeneği 

BAŞKAN —• Kabul edilmiştir. 
847 Aylıkar 474 504 

BAŞKAN —- Kabul edilmiştir. 
848 Hizmetliler ücreti 102 130 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
849 Geçici tazminat 21 852 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
850 4178, 4598 ve 4599 sayılı ka

nunlar gereğince yapılacak 
zamlar ve yardımlar 77 620 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

851 Merkez büro giderleri 34 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

852 İller büro giderleri 58 500 
BARKAN — Kabul edilmiştir. 

853 Basılı kâğıt ve defterler 20 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

854 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 20 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

855 Kira karşılığı 73 983 
BAŞKAN — Kaimi edilmiştir. 

856 Taşıt giderleri 8 000 
BAŞKAN Kabul edilmiştir. 

857 Yolluklar 80 001 
BAŞKAN - Kabnl edilmişi ir. 

858 Giyecekler 15 000 
• BAŞKAN - Kabul edilmiştir. 

859 4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 5 000 
BAŞKAN •- Kabul edilmiştir. 

860 Kongre ve Uluslararası ku
rumlara katılma giderleri 20 001 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

861 Kurs giderleri 23 000 
f'AŞL.'vN -- Kabul edilmiştir. 

862 Basın, Yayın, tercüme, telif, Ki
tap, dergi ve Propaganda giderleri 45 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

8(!;̂  Yabancı uzmanlar, tercüman
lar ve memurlar ücreti 51 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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27.12 
Lira 
3 000 864 Ziyafet giderleri 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
865 4644 sayılı kanun gereğince 

ödenecek emekli keeseneği kar
şılığı 3 801 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

866 Geçen yıl borçlan 100 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

867 4792 sayılı kanunun 19 ncu 
maddesinin F fıkrası gereğince 
işçi Sigortaları Kurumuna ya
pılacak yartUm 300 000 
BAŞKAN - - Kabul edilmiştir. 

868 Mahsus kanunları gereğince 
verilecek ödenekler 600 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1946 yılı Bütçe Kanununun birinci meddesini 
arzediyorum. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI Gl. A. R. AB-
TUNKAL (Manisa) — Saym arkadaşlar; Millî 
Savunma Bakanlığının olağanüstü ihtiyaçlarının 
gümrükten istisnası hakkında bir kanun vardır. 
Süresi üç dört güne kadar bitecektir. Görülen 
lüzum üzerine bir yıl daha uzatılması için Yük
sek Meclise arzedilmiştir. Bu, Millî Savunma, 
Bütçe, Maliye ve Tekel Komisyonlarına havale 
buyuruldu. Havale edilen bu Komisyonlardan 
seçilecek geçici bir komisyonda bunun ivedilikle 
görüşülmesini rica ediyorum. (Muvafık sesleri). 

BAŞKAN •— Geçici Komisyon teklifini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyen-
ler Kabul edilmiştir. Her Komisyondan üçer 
üye seçilir. (Muvafık sesleri). 

1946 yüı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet bütçesine giren daire
lerin 1946 yılı giderleri için bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterilen (875 572 882) lirası âdi ve 
(115 000 000) lirası olağanüstü giderler için ol
mak üzere (990 572 884) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa yar 
mı? Maddeyi cetvelle beraber oyunuza sunuyo
rum: Kabul edenler işaret buyursunlar... Et-
miyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

F - Gelir bütçesi : 

MADDE 2. — Devlet bütçesine giren daire-
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lerin 1946 yılı âdi ve olağanüstü giderlerine kar
şılık olan gelirler bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (894 668 000) lira tahmin edil
miştir. 

B. Lira 
1 Kazanç vergisi 133 200 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2 Hayvanlar vergisi 27 000 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3 Veraset ve intikal vergisi 1 350 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4 Maden resimleri 1 350 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5 Gümrük vergileri 30 275 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
6 Muamele vergisi 137 300 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
7 Dahilî istihlâk vergileri 34 050 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
.8 Su vekara av vergileri 1 300 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
9 Nakliyat vergisi 14 500 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
10 Sefineler vergisi 120 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
11 Damga resmi 20 000 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
12 Tapu harçları ve kaydiyeler 6 250 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
13 Mahkeme harçları . 3 300 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
14 Pasaport, kançılarya ve ika

met tezkeresi harçları 600 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

15 Noter harçları 1 300 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

16 Diğer harçlar 46 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

17 Hayvan sağlık zabıtası resmi 300 000 
BAŞKAN —- Kabul edilmiştir. 

18 Tekel geliri 88 920 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

19 Oyun kâğıdı 150 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

21 Gayrimenkul kiraları ve ecri-
misilleri 530 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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Lira 
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B. 
22 Menkul ve gayrimenkul mallar 

satış gelirleri 8 
BVŞKAN — Kabul edilmiştir. 

25 Darphane ve Damga Basımevi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

20 Resmî basımevi eri gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

27 "Resmî okullar gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

2S Sulama idareleri gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

29 lîadyo geliri 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

30 Diğer kurumlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

31 Millî piyango geliri 6 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

33 Fenerler geliri mukabili alman 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

34 Mükerrer sigorta şirketlerinden 
alman 332 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

35 Sözleşmesi gereğince Musul 
petrollerinden alman 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3.6 Hazine muameleleri gelirleri 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

38 Kıymetli kâğıtlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

39 Muayyen giderler karşılığı ge
lirler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

-10 Eski alacaklar 79 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

41 Cezalar 5 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

42 İstanbul üniversitesi geliri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

43 Çeşitli gelirler 5 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

44 İktisadi buhran vergisi 49 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

45 Muvazene vergisi 42 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

47 2456 ve 2672 saydı kanunlar 
gereğince gümrüklerde kulla
nılan bazı kâğıtlara yapıştırı
lan savunma pulu gelirleri 150 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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48 

49 

50 

51 

İ)2 

53 

54 

Î.İra 
Tekel maddelerinden alınan sa
vunma vergisi 80 620 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kibritten alman savunma ver
gisi 7 850 00:) 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf müraseleleriyle 
telefon abone bedellerinden 
alınan savunma vergisi 3 250 0*'?O 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Binalardan alınan savunma 
vergisi 3 400 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Gümrük çıkış vergisi 7 500 000 
BAŞKAN - - Kabul edilmiştir. 
Tayyare resmi 5 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hava kuvvetlerine yardım ver
gisi 26 400 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

55 4385 sayılı kanun mucibince 
şekerden alman ek istilâk ver
gisi 56 700 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı! Maddeyi cetvelle beraber oyunuza sunuyo
rum: Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Açık olan (95 904 884) lira
nın (9 000 000) lirası büyük su işleri, 
(10 000 000) lirası demiryolları yapıları için 
3483 ve 4625 sayılı kanunlara dayanılarak yapıla
cak borçlanmalarla (26 904 884) lirası 4060 sa
yılı kanun gereğince elde edilecek paralarla 
(26 904 884) lirası 4060 sayılı kanun gereğince 
elde edilecek paralarla ve (50 000 000) lirası da 
özel kanunu gereğince yapılacak uzun vadeli i<; 
istikraz ile kapatılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul edenler 
işaret buyursun... Etmiyenler ... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — 1946 yılı içinde Osmanlı Ban
kası ile olan Hazine hesabından başka yapılacak 
kâğıtlarla kısa süreli avans almağa ve hesaplar 
açtırmağa ve ençok bir yıl süreli Hazine bo-

568 — 



B : 20 27.1 
noları çıkarmağa Maliye Bakanı yetkilidir. An
cak özel kanunların verdiği yetkiler dışında ol
mak üzere çıkarılan Hazine bonalan (25 000 000) 
lirayı geçemez. 

Banka ve ortakların Hazineye yatırmak isti-
yeeekleri paralan almağa ve karşılığında 
(100 000 000) liraya kadar Hazine bonosu ver
meğe Maliye Bakanı yetkilidir. 

Hazinede bulunan Millî esham ve tahviller 
karşılık gösterilmek suretiyle elde edilecek kre
diler veya bunların satış bedelleriyle uzun sü
reli Devlet tahvilleri satm almağa veya bu kar-
şıbldarla Hazinenin ortaklığı bulunan ortaklıklar
daki katılma paylarını ödemeğe ve Bakanlar Ku
rulu karariyle bu türlü ortaklıklara ilişkin ka
tılma senetlerini satın almağa Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mil Maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul edenler 
işaret buyursun... Etmiyenler ... Madde kabul 
edümistir. 

MADDE 5. — Dairelerin 3656 sayılı kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlileriyle aynı 
kanunun konusu dısmda kalan memurları ve ta
şıttan bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Numaraları ile adlan bağlı (E) işaretli cetvelde 
yazılı bölümlerden 3656 sayılı kanunun 9 ncu 
maddesi gereğince yönetimi gerekli geçici hiz
metler için aylık ücretli hizmetliler kullanıla
bilir. Bunların kadrolariyle 3656 sayılı kanunun 
13 neü maddesi hükümlerine uygun uzmanlık 
yerleri Bakanlar Kurulu karariyle belirtilir ve 
ertesi yıl bütçesiyle Büyük Millet Meclisine ve
rilir. Bu bölümlerden alınacak kadroların elde
ki kadrolara ekleme olmaması gerektir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul edenler 
işaret buyursun... Etmiyenler ... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDEE 6. — Genel Muhasebe Kanununun 
29 ncu maddesi gereğince : 

1. Gelir çeşitlerinden herbirinin dayandığı 
hükümleri gösteren (C) cetveli 

2. — Vatani hizmet bölümünden kanunla bağ
lanmış aylıkları gösteren (Ç) cetveli 

3. Gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişmeğe izin veren kanunları gösteren (G) cet
veli 

4. Maliye bütçesindeki ihtiyat ödeneğinden 
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* aktarılacak bölümleri gösteren (F) cetveli 

5. Gümrük tarife kanununun 14 ncü mad
desi gereğince geçici kabul yolundan faydalana
cak eşyaya ilişkin (I) cetveli. 

Bu kanuna bağlıdır. 
BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 

mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul edenler 
işaret buyursun... Etmiyenler ... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADD 7. — Millî Eğitim Bakanlığı tarafın
dan yöneltilecek okul pansiyonlan hakkındaki 
1838 sayılı kanunun bazı maddelerini değiştiren 

i 2005 sayılı kanunun 2 nci maddesi gereğince öğ
rencilerden alınacak ücretler, bağlı (M) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
i mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul edenler 

işaret buyursun... Etmiyenler ... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8. — 1946 ders yılı içinde ücret ve 
giderleri Devletçe verilmek üzere pansiyonu bu
lunan okullarda parasız yatılı okutturulacak Öğ
rencilerin sayısı (1650) olacaktır. Parasız ya
tılı öğrenci 915 sayılı kanunun 2 nci maddesi hü
kümlerine göre alınır. Ancak lisesi olmayan il
lerden imtihana istekli olanlar, imtihan kâğıtları 
incelenirken ayrı bir grup sayılır ve bu il ço-

1 cuklan içinden de imtihanda en çok basan gös-
I terenler parasız yatılı öğrenci olarak alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorom: Kabul edenler 
işaret buyursun... Etmiyenler ... Madde kabul 

• edilmiştir. 

MADDE 9. — 2005 sayılı kanunun 3 ncü ve 
4668 sayılı kanunun 1 nci maddeleri gereğince 
her yıl Bütçe kanununa bağlanması gereken kad
rolar bağlı (N) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul edenler 
işaret buyursun... Etmiyenler ... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10. — 2005 sayılı kanun gereğince 
açılmış olan pansiyonlar gelirlerinden (60 000) 
lira alınarak geliri yeter olmiyan pansiyonlarm 
açığını kapatmağa verilebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
I mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum.- Kabul edenler 
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işaret buyursun... Etmiyenler ... Madde kabul I 
edjlmîştir. 

MADDE 11. — 3803 sayılı Köy Enstitüleri 
Kanununun 7 nei maddesi gereğince kullanıla
cakların kadroları ile ek görev tazminatları ve 
sağlık memurları ile birinci sınıf köy ebelerinin 
kadroları bağlı (K) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul buyu
ranlar ... işaret buyursun. Etmiyenler.. Madde 
kabul edilmiştir. 

MADE 12. — Bütçelerde geçen yıl borçları 
bölümlerindeki ödenekler üstünde çıkacak borç
lar, ilgili oldukları hizmetlere ilişkin bölüm
lerden bu bölümlere Maliye Bakanlığınca ak
tarılacak ödenekten ödenir. 

1928 - 1944 yıllarına ilişkin olup, Genel Mu
hasebe Kanununun 93 neü maddesine göre za
manaşımına uğramamış ve karşılıkları yılları 
bütçelerinde bulunan borçlar, 1946 yılı bütçe
lerinin gider bölümleri artıklarından eski yıllar 
borçları bölümlerine Maliye Bakanlığınca ak
tarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — 1513 sayılı kanunla ilgili borç
lardan Ödenmesi gerekecek olanlarla evvelce 
ödenmesi gerektiği halde bugüne kadar alacak-
Irlarma verilemiyen tahvillerin karşılıkları 1946 
yılmda da para ile ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — 459 sayılı Genel Mahsup Ka
nunu ile ilgili borçlar için verilecek tahvillerin, 
alacaklarına verilmesinden önce zamanaşımına 
uğramış kuponlarının karşılıklariyle bunlardan 
100 liraya kadar olan borçların tamamı ve bun
dan üstün olanların 100 liradan aşağı parçaları 
1946 yılında da para ile ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var-
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — 3656 sayılı kanunla eklerine 
bağlı cetvellerde yazılı kadrolardan bağlı (L) j 
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işaretli cetvelde gösterilenler 1946 yılmda kul
lanılamaz. Bu kadrolarda çalışmakta olanlar 
hakkındaki Menindin Kanununun 85 nci maddesi 
hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı ? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Gümrük tarifesinin (328/A) 
pozisyonuna giren basım kâğıtlarından gazete 
ve dergi basımmda kullanılmak üzere 2465 to
nu ile okul ders kitaplarının ve öğretmenler için 
Millî Eğitim Bakanlığınca yayınlanan kitap ve 
dergilerinin basımında kullanılmak üzere 
(328/A. B) pozisyonlarına giren her çeşit ba
sım kâğıtlarından (1 100) tonundan 1946 yılı 
içinde alınacak gümrük resmi, kâğıtlarda beşer 
santimetre aralıklı filigran çizgileri bulunmak 
üzere 100 kiloda 50 ve istihlâk vergisi de 100 
kiloda 80 kuruşa indirilmiştir. 

Bu suretle memlekete girecek kâğıtlardan 
Millî Eğitim Bakanlığnıa ilişkin olanları filigran
lı olmak şartının dışında olup bunlar Bakan
lık emrine verilir. Gazetelerle dergilere ilişkin 
olanların dağıtılma şekli Bakanlar Kurulunca 
kararlaştırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var
ım? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE .1.7. — 4599 sayılı kanun gereğince ya
pılan aynı yardımın alt* aylık tutarını peşin 
olarak toptan ödemeğe Maliye Bakanı yetgilidir. 

Bu hükmün kimler hakkında uygulanabile
ceği ve istihkak esasları ile ödemenin ne zaman 
yapılacağı ve bunlarla ilgili sair hususlar adı 
geçen kanun esasları içinde Bakanlar Kuru
lunca belirtilir. 

Emekli; dul ve yetimlerle vatani hizmet ter
tibinden aylık alanlara ilişkin aynı yardımı bir 
kat artırmağa Hükümet yetgilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Meteoroloji Genel Müdürlü
ğünce Devlet Demiryolları Meslek Okulunda 
okutturulacak öğrenci sayısına göre her biri için 
tahsil, yiyecek ve giyecek giderleri karşılığı 
olarak belirtilecek yıllık ücret bu kanuna bağlı 
(A) işaretli cetvelin 153 ncü bölümündeki ode-
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nekten ayrılarak bir taraftan Devlet Demiryol
ları 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaret
li -cetvelde gelir, diğer taraftan aynı kanuna 
bağlı (A) işaretli cetvelin (18) nci bölümünün 
(1) nci maddesine ödenek olarak kaydedilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — 1980 sayılı Muvazene vergisi 
Kanununun 10 ncu maddesinde yazılı süre 1 
Ocak 1946 tarihinden 31 Aralık 1946 tarihin* 
kadar uzatılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — 3634 sayılı Millî Savunma 
Mükelefiyeti Kanununun 36 nci maddesi gere
ğince Millî Savunma mükellefiyeti yoluyla alı
nacak hayvanların 1946 yılı alını değerleri (O) 

işaretli cetvelde ve 38 nci maddesi gereğince 
alınacak mötörlü taşıtların alım değerleri de 
(P) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Gider bölümlerinden yapı
lacak harcamalara ilişkin formül, bu kanuna 
bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Bu kanuna bağlı (A) işaretli 
cetvelin Devlet borçları kısmındaki bölümlerin
den başka bölümlere aktarma yapılamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Bu kanun 1 Ocak 1946 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul; edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 
Oy kutuları kürsüye konacaktır. Oyların ve-
ilmesine hangi seçim bölgesinden başlanacağını 
âyin için ad çekeceğiz. 

BAŞBAKAN Ş. SARAÇOĞLU (îzmir) — 
Arkadaşlar, bütçemizin kabul edilmesini Hükü-
.netiniz kendisine gösterilmiş bir güven addede
cektir. (Tabiî sesleri) Onun için oylarınızı ona 
göre kullanmanızı rica edeceğim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Çankırı'dan başlıyoruz. 
Bütçe tasarısına başka oy vermiyen var mı? 
•Oy toplam-* nıudaıelesi uitmiştir. 
1946 yılı Bütçe Kan m una (384) oy verilmiş

tir. Muamele tamamdır. Bunlardan (380) i ka
bul,: 4< «iddir. 

Kanun 380 oyla kabul edilmiştir. (Alkışlar) 
BAŞBAKAN Ş. SARAÇOĞLU (îzmir) — 

Arkadaşlar, bütçe delaletiyle Hükümete karşı 
-gösterdiğiniz güvene ben ve arkadaşlarım te
şekkür etmek istiyoruz. Fakat teşekkür kâfi 
değildir. Bu itimada hergün bir az daha lâyık 
olabilmek için elimizden geleni yapacağız ve gel-
miyeni yapmağa çalışacağız. (Bravo sesleri, al
kışlar) . 

Arkadaşlar, tatbik etmekte olduğumuz 7 
aylık bütçe bir kaç gün sonra hitam buluyor. 
Yine bir kaç gün sonra yeni bütçe yürürlüğe gi
riyor. Bu bütçeyi Hükümet aylarca önce uzun 
uzadıya çalışarak, emekler sarfederek vücude 
getirmişti. Vücude getirilen tasan Büyük Mec
lise üç ay önce sunuldu. Bu t a san Bütçe Ko
misyonu tarafından derin, sıkı, geniş incele
meye tâbi tutuldu. O kadar ki bu incelemeler 
neticesinde, bütçe daha mütekâmil, daha iyi 
bir hal aldı. Bundan dolayı Bütçe Komisyonu 
Üyesi arkadaşlarıma huzurunuzda teşekkür et
meyi vazife bilirim. (Biz de iştirak ederiz ses
leri). Bundan sonra bütçe Kamutaya verildi. 
Kamutayda herkesin ve dünyanın gördüğü gibi 
geniş bir serbestlik içinde her maddesi, her mâ
nası ayrı, ayn tetkika, tâbi tutuldu. Bu mü
nasebetle ileri sürülen mülâhazaların bir çoğunu 
ben ve arkadaşlarım yerinde bulduk. Bu de
lâletler, işaretler ve sarahatlar gözönünde tutu
larak gelecek sene size sunacağız, bütçe daha 
mütekâmil olacaktır. (İnşallah sesleri, alkış
lar). 

Arkadaşlar, bütçe görüşmeleri sırasında, 
gerek ben ve »gerek arkadaşlarım iç ve dış po
litika hakkında geniş izahat ve malûmat ver-
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miş olduğumuz için ben bu mevzuları yalnız iki
şer kelime ile bir kere daha canlandırmak, bir 
kere daha bütün dünyaya hatırlatmak istiyorum. 

Arkadaşlar; iç politikada yolumuz, istiklâl 
savaşındanberi tuttuğumuz yoldur. Bu yol, is
tiklâl yoludur; medeniyet yoludur, terakki yo
ludur; tek kelime ile, inkilâbımızm çizdiği yol
dur. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Dış politikada da tuttuğumuz yol, yine is
tiklâl Savaşındanberi tuttuğumuz yoldur; mil

letlerin hürriyeti yoludur, istiklâli yoludur ve 
kendi milletimizin hürriyet ve istiklâli yoludur. 
Eğer, gerekirse milletin çizeceği ve sizin göste
receğiniz şeref yoludur. (Bravo sesleri, şiddetli 
ve sürekli alkışlar). 

BAŞKAN — Arkadaşlar; yarın saat 10,30 
da... (Onda, onda sesleri). 

O halde saat 10 da toplanmak üzere oturuma 
son veriyorum. 

Kapanma asati : 18,22 

DÜZELTÎŞLER 
12 nci birleşim Tutanağının sonuna bağlı beş sayılı 1946 yılı Bütçe tasarısında aşağıdaki düzelmeler 

yapılacaktır 

Sayfa Satır B. M. 

137 
137 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
13 
13 
13~ 
14 
14 
14 
14 
18 
18 
18 
20 
20 
20 
20 

5 
9 
12 
15 
28 
30 

16 
18 
34 
36 
14 
16 
18 
17 
19 
31 
9 
11 
12 
13 
9 
11 
27 
15 
16 
22 
24 

A-CETVELİ 
Yarlış 

1 899 422 
108 259 769 
3 132 600 
3 165 882 
293 604 
293 605 

5 205 878 
15 808 
130 298 
12 738 

5 349 856 
5 205 878 
5 349 856 
11 061 530 

70 785 
70 786 
458 987 

458 907 
600 000 

.1 058 987 
737 564 
737 565 
955 770 -
1 500 
76 550 
955 770 
76 550 

1 308 422 
108 850 769 
3 759 120 
3 792 402 
352 809 
352 810 

5 891 603 
18 666 
133 156 
185 557 

5 525 533 
5 891 603 
5 525 533 
11 922 932 

82 379 
82 380 
470 581 
603 720 
470 581 
603 720 

1 074 301 
884 128 
884 129 

1 102 334 
45 707 
120 757 

1 102 334 
120 757 

Doğru 

— 562 — 



Sayfa Saltır B. M. 
B : fcÛ 27.12.1945 

Yanlış 
Ö : İ 

Doğru 

20 
132 
133 
133 
145 
145 
155 
155 
205 
237 
244 

Sayfa 

D/2 
D/5 
D/5 
D/5 
D/12 
D/13 
D/13 
D/13 
D/14 
D/14 
D/27 

26 
27 
9 

11 
22 
37 
7 

20 
21 
31 661 
~7 684 

Sütun S 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

1 
1 

atrr 

25 
31 
32 
33 
24 
7 
8 

28 
36 
37 
23 

1 117 65İ 
274 265 
274 265 

4 737 398 
34 932 513 
51 671 441 
51 671 441 

108 259 769 
20 000 

Tıp öğrenci okulu 
Memur aylığı 

D -

Marangoz 

CETVELİ 

Sayı 

1 
Bülten çoğaltma makinisti 2 

» » 
Aboneci 
Kâğıt dağıtıcısı 
Şoför . 

» 

Takip memuru 
» » 

Hastabakıcı, hizmetçi 
vesaire 

E -

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

4 

CETVELİ 

Lira 

100 
100 
100 
100 
100 
170 
140 
120 
140 
120 

30 

1 308 422 
314 265 
314 266 

4 777 398 
34 341 513 
52 262 441 
52 262 441 

108 850 769 
20 500 

Tıp öğrenci ; yurdu 
Memurlar aylığı 

-

Marangoz 

Kâğıt dağıtıcısı 
Şoför 

> 
Çoğaltma memuru 
Elektrikçi 
Onarıcı 
Hastabakıcı, 
vesaire 

hizmetçi 

Sayı 

1 

2 
2 
1 
1 
1 
1 

4 

Lira 

140 

100 
170 
140 
120 
140 
120 

20 

B. M. B. M. 

E/3 
E/3 

E/3 

15 574 0 274 
23 4 İçişleri mesken kursu yö

netim ve talim heyeti üc
reti 

31 396 Kongre, konferans ve ko- Kongre, konferans ve komisyonlar 
misyonlar ge genel giderleri 

Satır B. M, 

3/6 768 1 Yazı, tercüme, ya
yın, filim ve pro
paganda genel gi
derleri 

2 Etüd genel giderleri 
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Sayfa 

Ç/2 
Ç/4 
Ç/5 

K / l 

N/l 

L/3 
L/4 

L/4 
L/7 
L/7 
L/9 

L/9 

L/9 

L/11 

R/9 
R/10 

R/18 
R/18. 
R/19 
R/19 
R/20 
R/20 
R/21 
R/21 
R/21 

Sütun 

2 
1 

1 
1 
1 
1 

1 

2 

2 

Satır 

44 
14 
13 

11 

23 
12 

15 
28 
34 
1 

12 

2 

9 

32 
37 

18 
'20/ 
23 
31 
29 
38 
33 
34 
34 

B : 20 27.12.1945 
Yanlış 

Ç - CETVELİ 

(*) 515 sayılı kanunla evvelce tahsis 
Teehhüllerine kadar 
Kaydıhayat suretiyle, 

K - CETVELİ 

4 017 

N - CETVELİ 

Sayı Lira 

Müzakereci (öğretmen) 12 

L - CETVELİ 

40 

D, Sayı Aylık 

5 Basın ataşesi 2 
10 Yargıçları, yargıç 

yardımcıları 5 
129 
364 
56 

Hukuk müşavirliği 

6 Kısım mühendisi 
(Yüksek mühendis) 2 

11 Mühendis veya fen 
memuru 10 

13 Grafik memuru 1 

R - CETVELİ 

Bedeli 
Kaybolanlara verilecek 

Örenecek 
Kanunun Maddesi 
Ücretleri 
Kaplaması 
Vesair tesisleri, demirbaş 
Sergi karşılığı 
997 150 lirası 

688 
1 813 

80 

35 
30 
35 
25 

70 

30 
15 

0 : 2 
Doğru 

(*) 515 sayılı kanunla tahsis edilen 
Teehhülüne kadar 
Kaydıhayat suretiyle, oğluna ikmali 
tahsiline kadar 

6 017 

Sayı : 

Müzakereci (öğretmen) 12 

Lira 

50 

D. Sayı Aylık 

Yargıçlar, yargıç 
yardımcıları 

29 
343 
46 

Hukuk müşavirliği 
6 Hukuk müşaviri mu

avini 1 

11 Mühendis veya fen 
memuru 5 

14 Grafik memuru 1 

Bedelleri 

30 
35 
25 

70 

30 
15 

Kaybolanlara atlı sınıf subaylarma 
verilecek 
Ödenecek 
Kanunun 13 ncü maddesi 
Ücretleri, spor giderleri 
Kaplayıcı 
Vesair tesisler, döşeme, demirbaş 
Dergi karşılığı 
1 107 150 lirası 

888 
2 013 
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Sayfa - Sftttt*'* Sattt* 
B : 3Û «U*<lM6 

Yanlış 
Ö : İ 

R/26 
R/27" 
R/27 

R/27 

R/27 

1& Tedavi, teçhkr 
4 île 
6 Usuliyle y&pl halinâe 

12 

Giderleri 4^72" «aplı kanuna göre 
ödenmesi get&keçsk iş < kazalariyjc^ 
meslek hastahMa^ö ve analık sigor-^ 
ta priailft" ka^şîfektve' giderleri 
ve sağJ*İi8*gi3i*İ8ri 

R/3U 
R/34 
R/34 
R/35 

16? Yapılawört 
2f* SınW' 
38̂  Yayın ve propaganda * 
4 Küçük sıt> 

Doğru 

Tedavi, ilâ^ teçhiz 
ve 
Uauiiyfe yakılan isterdesçalışiınla-
eafc »işçilerin ve işçi b*ü&leriyle hü-
kümfâferm bütün gşferierii basmvve 
ilâ» ücretleri, açıkölHtöreak giderle
ri^ yapın* dairelerinin îtelefo»-kurma 
ve istetme giderleriyle•'• l i ram* ha-
linâdfVt 
GiderterL 

ve sağlama'giderleri, 4772^&yıiı ka
nuna göre ödenmesi gerâkeeöfc iş-ka-
zalariyle meslek *hawlfalrkksf*ve anâ-
lıfe'&igertar primleri ktfrşrirk ve gider
lerim 
Yapüsrak* 
Safa** 
Yayjny filim, etüt vrproptfanda 
Küçük 

1946 yılı Bütçe -Kamun* ti a verilen oy İaren.«muou ; 
(Kânûîf ka1)ûr^dîlm1şttK) 

Uj% ite sayısı : 45$? 
Oy verenler : 3 £4' 

Kabul; edenler : 3gQ 
Kabul-etmiyenler : 4 

Oy» katılıiryanlar 70» 
Çekinsöifer» : 0 

Açife^MİÜetVekülfta^* : 1 

1 Kubat edenlerJ 
AFYON KAEJUffiTAB 
î. H. BAl^A€IIOĞLU 
H. ÇERÇİM 
M. G$NSlf#f 
DKTAAH»4SBLG*J. 
A. TAŞKAML!^ 
B.TÜRSB»^ 
S YURDKOB»* 

AÖM-
H. BAYRAK 
R. R. PASÎN* 

AMASYA-
N. AKTIN 
Z. TARHAI* 
E. URASH 
A. Kr YÜ^OÖIıU 

1 AMÜt&ai 
Mt A&mtm 
Gl.N.ANIfcM^ 
B. BAYKAN* 
A. B&5*ttrl* 
H. 0. BSfi&3& 
R. BÖREEGÎ 
A. ÇUBUKOTv 
F. DALDAL* 

M. ERİŞ 
H.N.MIHÇIOÖLÜ. 
M. ÖKMEN 
Z. YÖKÜK-

ANTAKYA 
N. AKSOY 
M. Ç A B A Y A . 
H.T. DAÖMOÖUJ 
Dr. G. KAHRAMAN 
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N. E. SÜMER 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
GL R. ALPMAN 
Dr. M. GERMEN 
N. GÖKTEPE 
Dr. R. LEVENT 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
O. N. BURCU 
H. ÇARIKLI 
P. ETÇlOĞLU 
H. KARAN 
H. KÜÇÜKLER 
H. ONAT 
Gl. K. ÖZALP 
F. TÎRÎTOĞLU 
î. H. UZUNÇARŞILI 

BİLECİK 
M. Ş. ESENDAL 
K. GÜLEK 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
B. OSMA 

BOLU 
H. Ş. ADAL 
Korgl. A, ALPTOĞAN 
H. C. ÇAMBEL 
H. R. ÖYMEN 
C. ÖZÇAĞLAR 
C. S. SÎREN 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
Ş. ENGÎNERİ 
M. SANLI 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
Gl. Â. ATLI 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
Dr. S. KONUK 
M. B. PARS 
Dr, M. T. SlMER 
GL N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
R. BULAYIRLI 
H. ERGENELÎ 
R. N. GÜNTEKlN 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
A. İNAN 
T. ONAY 
M. A. RENDA 

ÇORUH 
A. R. EREM 
M. M. KANSU 
A. US 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
E. ALPSAR 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKlN 
M. ÇAĞIL 
I. EKER 
Dr. C. KAZANCIOĞLU 

DENİZLİ 
F. ASAL 
Dr. H. BERKMAN 
C.ÇALGÜNER 
A. EGE 
H. GÜNVER 
N. KÜÇÜKA 
E. A. TOKAD 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
R. BEKIT 
0. OCAK 
Dr. I. T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKIN 
K ŞEDELE 
Ş. ^LUĞ 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
F. BALKAN 
E. DEMlRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr. F. MEMlK 

ELÂZIĞ 
II. KİŞİOĞLU 
1. YALÇIN 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT 
A. S. ILTER 
F. KALFAGIL 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTUĞ 
Gl. P. DEMlRHAN 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMlR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
I. ARUKAN 
İ. U. AYKURT 
I. ÖZDAMAR 

GAZİANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
Ö. A.AKSOY 
C. S. BARLAS 
Dr. M. CANBOLAT 
Ş. ÖZDEMlR 
M. ŞAHIN 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
I. GÜRAK 
N. OSTEN 
I. SABUNCU 
A. SAYAR 
A. ULUS 
F. YÜZATLI 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELI 
C. SELEK 
E. S. TÖR 

HATAY 
Gl. E. DURUKAN 
H. İLGAZ 
B. S. KUNT 
H. SELÇUK 

İÇEL 
Dr M.BERKER 
H. S. TANRIÖVER 
Ş. TUGAY 

Gl. Ş. TURSAN 
İSPARTA 

K. AYDAR 
M. KARAAĞAÇ 
H. ÖZDAMAR 
K. TURAN 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
Gl. R. BELE 
Dr.K.BERKSOY 
A.H.DENlZMEN 
Dr. H. DİKER 
A Ş. ESMER 
M. H. GELENBEĞ 
I. A. GÖVSA 
Dr. Gl. N. I. GÖZCÜ 
Gl. K. KARABEKlR 
Z. KARAMURSAL 
H. KORTEL 
Ş. Â. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
V. SARIDAL 
A. R. TARHAN 
I. H. ÜLKMEN 
M. ÜSTÜNDAĞ 

İZMİR 
Ş. ADALAN 
B. ARIMAN 
M. BİRSEL 
E. ÇINAR 
S. DİKMEN 
S. EPIKMEN 
R. KÖKEN 
H. MENTEŞE 
H. ONARAN 
E. ORAN 
Ş. SARAÇOĞLU 
Ş. YUNUS 

KARS 
E. DEMlREL 
C. DURSUNOĞLU 
Gl. H. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOĞUZ 
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KASTAMONU 

A. BÎNKAYA 
T. COŞKAN 
H. ÇELEN 
H. ÇORUK 
Dr. F.ECEVlT 
Z. ORBAY 
R. SALTUĞ 
N. TAMAÇ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
M.TANER 
ö. TAŞÇIOĞLU 
C. TÜZEL 
S. H. ÜRGÜBLÜ 

KIRKLARELİ 
Z. AKTN . . • 
Korgrl. K. DOĞAN 
N. KANSU 
Ş. ÖDÜL 
Dr. F. UMAY 

KIRŞEHİR 
F. SELER 
Ş. TORGUT 
î. TURAN 

KOCAELİ 
A. F. ABASIYANIK 
S. ARTEL 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
A. DİKMEN 
N. ERİM 
R.FENMEN 
Koramiral Ş. OKAN 
S. PEK 
t. TOLON 
î. S. YİĞİT 

KONYA 
S. ARIKAN 
V. BİLGİN 
M. A. BİNAL 
Gl. A. F. CEBESOY 
S. ÇUMRALİ 
A. H. DİKMEN 
Ş. ERGUN 
F. GÖKMEN 
Dr. S. IRMAK 

H. KARAGÜLLE 
K. OKAY 
N.H. ONAT 
T. F. SILAY 
A. R. TÜREL 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
Dr. A. S. DELİLBAŞI 
M. ERKMEN 
S. KUTMAN 
R. PEKER 
V. UZGÖREN 

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

MANİSA 
Korgl. A..R. ARTUN-
H. BAYUR 
0. ERCİN 
î. ERTEN 
Ş. R. HATİPOĞLU 
Dr. S. E. KÂATÇILAR 
F. KURDOĞLU 
Y. ÖZEY 
F. USLU 

MARAŞ 
Dr. K. BAYİZİT 
R. KAPLAN 
H. R. TANKUT 
A. H. TANPINAR 
A.YAYCIOĞLU 

MARDİN 
1. F. i ALPAYA 
Gl. S. DÜZGÖREN 
E. ERGİN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCÎOĞLU 
Dr. A. URÂS 

MUĞLA 
A. ÇAKIR 

Orgrl. t. ÇALIŞLAR 
C. KARAMUĞLA 
H. KİTABCI 
F. O. MENTEŞEOĞLU 

MUŞ 
K. KOTAN 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
H.MENGİ 
H. ULUSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
1. ÇAMAŞ 
Or. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
H. YALMAN 
M. YARIMBIYIK 

RİZE 
T. B. BALTA 
H. C. BELÜL 
Dr. S. A. DÎLEMRE 
K. KAMU 
F. SİRMEN 
A. ZIRH 

SAMSUN 
C. BİLSEL 
H. ÇAKIR 
Z. DURUKAN 
Amiral F. ENGİN 
S. ERBAY 
1. EZGÜ 
N. FIRAT 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
K. ÇELİK 
Ş. ÎŞCEN 
C. ORAL 
Dr. K. SATIR 
A. M. YEGENA 

Rtfp.n 
A. R. ESEN 
E. KILIÇCIOĞLU 
S. TUNCAY 
B.TÜRKAY 

SİNOB 
C. ATAY 

C. K. INCEDAYI 
Dr. B. KÖKDEMİR 
H.ORUCOĞLU 
1. H. SEVÜK 

SİVAS 
M. Ş. BLEDA 
E. DİZDAR 
Gl. F. ERBUĞ 
Amiral H. GÖKDALAY 
Ş. GÜNALTAY 
H.IŞIK 
K. KİTAPÇI 
N. SADAK 
R. Ş. SİRER 
1. M. UĞUR 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
F. ÖZTRAK 
E. PEKEL 
N. TRAK 
C. UYBADIN 

TOKAD 
S. ÇELİKKOL 
M. DEVELİ 
H. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
N.POROY 

TRABZON 
S. ABANOZÖĞLU 
M. S. ANAMUR 
F A. BARUTÇU 
S. DAY 
D. EYİBOĞLU 
T. GÖKSEL 
R. KARADENİZ 
H. SAKA 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S, SILAN 
H.ÜÇÖZ 

URFA 
K. BERKER 
A. K. TECER 
E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

VAN 
1. ARVAS 
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N. BERKER 
YOZGAD 

M. ALLIÖĞLU 
Z. ARKANT 

ANTALYA 
Dr. C. TUNCA 

AFYON KARAHÎSAR 
A. ÇETlNKAYA 

AĞRI 
H. TUGAÇ 

ANKARA 
F. R. ATAY 
î. İNÖNÜ (Cumhurbaş
kanı) 
M. KAYAOGLU (Has
ta) 

ANTALYA 
T. SÖKMEN 

AYDIN 
A. S. LEVEND 

BALIKESİR 
M. DEMİR 
S. ÖRÖEEVREN 
Y. S. UZAY 

BİLECİK 
K. SUN 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 

BİTLİS 
M. ERTAN 

BURSA 
R. CANITEZ 

F. GÜVENDİREN 

B : 20 27.12.1945 0 : 2 
i Y. D. KARSLIOĞLU 

S. KORKMAZ 
j A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
Ş. DEVRİN 
A. R. İNCEALEMDAR-

(Kabul etmiyerder) 

AYDIN 
A. MENDERES 

İÇEL 
R. KORALTAN 

[Oya katılnnyanlar] 
ÇANKIRI 

B. ERKİN 
ÇORUH 

A. TÜZÜN 
ÇORUM 

E. S. AKGÖL 
ELÂZIĞ 

F. AĞRALI (î.) 
F. A. AYKAÇ 
S. SAĞIROĞLU 

ERZURUM 
R. DİNÇ 

ESKİŞEHİR 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK 

GİRESUN 
Gl. 1. SÖKMEN 

HAKKÂRt 
A. R. GÖKSİDAN 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM (Ö.) 
A. TÜRKMEN (Hasta) 

İÇEL 
T. C. BERİKER 
F. C. GÜVEN 

İSTANBUL 
S. CÎMCOZ 

F. HAMAL 
H. C. YALÇIN 

İZMİR 
Dr. H. H CURA 
Dr. K. ÖRS 
H. Â. YÜCEL (Bakan) 

KAYSERİ 
N. TOKER 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU 

KÜTAHYA 
H. BENLİ (t.) 
H. PEKCAN 
A. TİRÎDÖĞLU 
Ö. B. UŞAKLI (1.) 

MANİSA 
R. N. EDGÜER (Has
ta) 
K. KARAOSMAN 
H. SARHAN 

MARDİN 
L. ÜLKÜMEN 

MUŞ 
H. KILICOĞLU 

NİĞDE 
F. SOYLU 
Dr. R. F. TALAY 
H. TEPEYRAN 

Açık milletvekillikleri 

Seyhar ı : 1 

1 OĞLU 
i Y. Z. ÖZENÇİ 

Ş. TANSAN 
; R. VARDAR 

KARS 
F. KÖPRÜLÜ 

ORDU 
S. S. TARCAN (1.) 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU 
Gl. N. ELDENİZ 
H. URAN (Bakan) 

SİVAS 
A. ESENBEL 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 

TOKAD 
R. ERİŞKEN 
R. A. SEVENGİL 

TRABZON 
M. AYDIN 
H. N. BOZTEPE 

URFA 
H. S. COŞAR 
R. SOYER 

VAN 
M. BOYA (Hasta) 

YOZGAD 
C. ARAT 
S. ÎÇÖZ 

ZONGULDAK 
E. ERİŞİRGİL 
A. GÜREL 
H. A. KUYUCAK 

»&« 

T. B. M. M. Basımevi 



S. Sayısı : 33 
Kibrit ve çakmak tekel işletme imtiyazının kaldırılma
sına ve bu tekelin işletilmesi için geçici bir İdare k u 
rulmasına dair olan 4426 sayıl; kanunun 2 nci mad
desinde yazılı sürenin uzatılması hakkındaki 4556 sa
yılı kanuna ek kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve 

Bütçe Komisyonları raporları (1/500) 

T. C. 
Başbakanlık 13 . XI . 1945 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 434, 6/2469 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

4426 sayılı kanunun ikinci maddesinde yazılı «ürenin uzatılması hakkında Gümrük ve Tekel 
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 9 . XI . 1945 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun tasarısının ^rekçesiyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Gerekçe 

4426 sayılı kanunla kurulan Kibrit ve Çakmak Tekeli Geçici İşletme İdaresinin süresi 11 . V . 
1944 tarih ve 4656 sayılı kanunla 1945 malî yılı sonuna kadar uzatılmıştı. 

Bu kanun hazırlanırken 1945 malî yılının Mayıs 1946 ayı sonuna kadar süreceği gözönünde bu
lundurulmuş ve bir yıllık süre içinde adı geçen geçici işletmenin Tekel Genel Müdürlüğü kadro ve 
işletmesi içine alınmasını!n sağlanacağı düşünülmüştü. 

4698 sayılı kanunla 1945 malî yılının süresi, Aralık 1945 ayı sonuna kadar yedi ay olarak sap
tanmış olmasından ötürü, geriye doğru beş ay kısalmış bulunmaktadır. 

Bu suretle kısalmış bulunan 1945 malî yılı sonunda yani 1 . I . 1946 tarihinde Kibrit ve Çakmak 
Tekeli Geçici İşletme İdaresinin Tekel Genel Müdürlüğü bünyesine sokulması için bütçe ve kadro 

bakımından gerekli hazırlıkların tamamlanması mümkün olamıyacağı gibi şimdiye kadar hususi 
hukuk hükümlerine göre çalışan ve iş konusu itibariyle yapmış olduğu bağlantıların süresi de 31 
Mayıs 1946 tarihine göre belirtilmiş olan bu teşekkülün bugünkü durumunun mezkûr tarihe kadar 
muhafazasını zaruri kılmaktadır. 

Bu zaruretler karşısında adı geçen geçici işletmenin şimdiki idare şeklinin 31 Mayıs 1946 tarihi
ne kadar uzatılması sağlanmak üzere ekli kanun tasarısı hazırlanmıştır. 



Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Gümrük ve Tekel Komisyonu 

Esas No. 1/500 
Karar No. o 

10 . XII. 194» 

Yüce Başkanlığa 

Kibrit ve (.'akmak tekeli geçici işletmesinin 
bitmek üzere olan süresinin uzatılması hakkın
da Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanarak 
Bakanlar Kurulu kararı ve 6/2469 sayılı 
13 . X I . 1945 günlü Başbakanlık tezkeresiyle 
Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı Komis
yonumuzda görüşüldü. 

Gümrük ve Tekel Bakanı Suad Ürgüblü top-
1 an tıda bulunuyordu. 

Blindiği üzere geçici idare eski «Kibrit ve 
çakmak inhisarı imtiyazını» kaldıran 4426 sa
yılı 28 Mayıs 194)! tarihli kanunla kurulmuş ve 
süresi 4556 sayılı kanımla 1945 bütçe yılı sonuna 
kadar uzatılmıştır. 

Bütçe yılı ile takvim yılının birleşmesi dola-
yrsiyle geçici idare için düşünülen ü/atma süresi 
yedi aydan ibaret kalmış olduğundan yeni ka
nun tasarısının bu süreyi 31 Mayıs 1946 tarihine 
kadar devam ettirmek için hazırlandığı anlaşıldı. 

Geçici idarenin Tekel Genel Müdürlüğü Öz 
yapısına katılması için gerekli hazırlıkların ta
mamlanmasına imkân vermek üzere kanını tasa
rısının olduğu gibi onanmasını Komisyonumuz da 
uygun, görmüştür. 

Yüce Başkanlığa sunulur. 
Gümrük ve Tekel 

Sözcü 
Rize 

K. Kamu 

Komisyonu Baş. 
Mardin 

AS\ Düze/ören 
Amasya 

Nafiz Aktın 
İmzada bulunmadı 

Kâtip 
Seyhan 
S. hce» 

Gaziantep 
Dr. M. A. Ağakay 
İmzada bulunmadı 

Kocaeli 
A. Dikindi 

<)rdıı 
II. yalman 

Urfa 
A. K. Tever 

Malatya 
II. Sağtroalu 

Samsun 
8. Erhay 

Malatya 
O. Tarar 
Samsun 

N. Öztuzcn 
Eskişehir 
î. Özdamar 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Jiütçe Komisyo>ı a 

Esas No. 1/500 
Karar No. 22 

Yüksek Başkanlığa 

Is . XII , H'i 

4426 sayılı kanunun ikinci maddesinde ya
zılı sürenin uzatılması hakkında Gümrük ve Te
kel Bakanlığınca hazırlanan ve Başbakanlığın 
13 . XI . 1945 tarih ve 6/2469 sayılı tezkeresiyle 
Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı komis
yonumuza verilmekle Gümrük ve Tekel Komis
yonu: raporiyie birlikte ve Bakan Suad Hayrı 
Ürgüblü ile Maliye Bakanı Nurullalı Esat Sü
mer hazır odukları halde incelendi ve görüşüldü. 

1940 yılından başlayarak kibrit istihsalinin 
ve satışının ve netice itibariyle gelirinin de yıl
dan yıla arttığı ve bu işletmede bir gelişme oldu

ğu görülmekte ise de maliyeti düşürecek tedbirler 
alınması, kibrit çöpü için lüzumlu ağaç uevileri-
nin memleketimizde ve tasıma kolaylığı bulunan 
bölgelerde yetiştirilmesi imkânlarnıın incelenmesi 
kayde değer görülmüştür. 

Geçici idarenin Tekel bünyesine katılması için 
gerekli hazırlıklar tamamlanmak üzere Gümrük ve 
Tekel Bakanlığına verilen mühletin 31 Mayıs 
1946 yılma kadar uzatılması hakkında Hükü
metçe hazırlanan bu tasarı komisyonumuzca da 
kabul olunmuş ve ancak yazrlışı değiştirilmiştir. 

( S. Sayısı : 33 ) 
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Kamutayın onayına konulmak 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan Vr. 
Kastamonu Edirne 
T. Coşkan M. Y. Gündüzalp 

Kâtip 
istanbul Aydın 

F. öymen R. Alpman 

üzere Yüksek 

Sözcü 
Tokad 

H. N. Keşmir 

Burdur 
Ş. Enginçri 

1 • • 

Çanakkale 
S. T. Arsal 

Giresun 
Ayet Sayar 
İstanbul 

H. Ulkmen 
Rize 

T. Ti. Balta 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

İsparta 
M. Karaağaç 
Kayseri 
F. Boy sal 

Yozgad 
.i. Sungur 

Giresun 
M. Akkaya 

istanbul 
/ / . Kortel 
Manisa 

F. Kurdoğlu 
Zonguldak 

II. A. Kuyucak 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Kibrit ve Çakmak İnhisarı imtiyazının kal
dırılmasına ve bu inhisarın 'işletilmesi için 
geçici bir idare kurulmasına dair olan 4426 sa
yılı kanunun ikinci maddesinde yazılı sürenin 
uzatılması hakkındaki 4556 saıjılı kanuna ek 

kanun 

BİRİNCİ MADDE — 28 . V . 1943 tarih ve 
4426 sayılı kanunun ikinci maddesinde yazılı 
olup 11 . V . 1944 tarih ve 4556 sayılı kanunla 
1945 malî yılı sonuna kadar saptanan süre 31 
Mayıs 1946 tarihine kadar uzatılmıştır. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun yayınlandığı 
günden itibaren yürürlüğe girer. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun hükümleri
ni yürütmeğe Maliye ve Gümrük ve Tekel Ba
ka nlan memurdur. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 
Mîllî Savunma Bakanı 

A. R. Artunkal 
Dışişleri Bakanı 

H. Saka 
Millî Eğitim Bakam V. 

Hilmi Uran 
Ekonomi Bakanı 

Fuad Sirmen 

Adalet Bakanı 
R. Türel 
içişleri Bakanı 

Hilmi Uran 
Maliye Baknnı 
N. E. Sümer 

Bayındırlık Bakanı 
Sırrı Bay 

Sağlık vo Sosyal Yardım Bakanı 
Dr. S. Konuk 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Suat II. Ürgüblü 

Ulaştırma Bakanı 
A. F. Üebesoy 

Tarım Bakanı 
Ş. R. Ilatipoğlu 

Ticaret Bakanı 
R. Karadeniz 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞIŞTÎRÎŞÎ 

Kibıit ve çakmak tekel imtiyazına ilişkin sürenin 
uzatılması hakkındaki 4556 sayılı kanuna ek ka

nun tasarısı 

MADDE J. — Kibrit ve yakmak tekeli imti
yazına ilişkin ve 11 . V . 1944 tarihli ve 4556 sa
yılı kanunla uzatılan süre 31 . V . 1946 tarihine 
kadar uzatılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Gümrük 
ve Tekel Bakanları yürütür. 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. İrmak 

\>9<i 
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